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RESUMO

Esta tese envolve duas .reas de conhecimento, nomeadamente a

de modelagem de dados para Sistemas de Gerenciamento de Bases de

Dados, e a de desen~olvi.ento de M.quinas de Base de Dados.

Devido a isso, esta tese apresenta-se tamb'm dividida em

duas partes. Na primeira parte analisam-se os modelos j. existen

tes e a partir das defici@ncias que apresentam para aplicl~8es

como Bases de Dados para Engenharia, define-se o Modelo de Repre

senta~10 de Objetos. Na segunda parte slo analisadas arquiteturas

de Màquinas de Base de Dados existentes e faz-se a proposta de

uma nova arquitetura dedicada, para suportar uma implementa~lo

capaz de aproveitar o paralelismo que o modelo apresentado per

mite.

Nas duas partes faz-se um levantamento de trabalhos relevan

tes que existem nas respectivas àreas, e mostra-se como as solu

~8es apresentadas satisfazem as necessidades inerentes de cada

parte.



RBSTRACT

This work deals with two research areas: data modeling for

Databaseand development ofHanagement SystemsjDatabase

Machines.

(onsequently, this work was divided into two parts. In the

first part, already existent data models are analysed, and based

on the caracteristics needed for engineering database

applications, the Object Representation Hodel is defined. In the

second part, existing database machines architectures are also

analysed, and a new dedicated architecture is proposed, intended

to support all the intrinsic parallelism of the presented data

modelo

R survey of relevant results in both areas is included, and

compared with our conclusions.



Contribui~!es Originais desta rese

Nesta tese foi elaborado um novo modelo de dados para imple

menta~10 de bases de dados para engenharia, que tem dentre as

suas caracteristicas, as seguintes contribui~!es originais:

- O uso de uma base de dados como o meio de armazenag~m do

esquema de dados da base de dados;

- A introdu~10 do conceito de Classes de Objetos para a

identifica~lo de um dado objeto;

- A classifica~lo e o reconhecimento de caracterlsticas de

atributos pelo 56BD;

- O uso de um relacionamento para identificar um objeto;

- A introdu~10 do conceito de Para-Relacionamentos que,

definidos no esquema de dados, permitem a 'heran~a' de

atributos e relacionamentos entre objetos na base de

dados.

A viabilidade d* aplica~lo do modelo proposto j' foi compro

vada com a implementa~lo do Sistema Integrado de Produ~lo de

Software - SIPS - em andamento no Centro recnol6gico para a

Inform.tica (MCr/CrI).

Foi também proposta uma arquitetura especial para suportar o

Modelo de Representa~lo de Objetos, que aproveita o potencial de

paralelismo que o modelo apresenta. Dentre suas caracteristicas

510 tamb ém contribui~!es originais:

- O uso de um mecanismo 16gico de alto nivel para se deter

minar as regiBes da base de dados que contém as informa

~8es necess'rias a cada opera~lo;



- R solicit~~lo de opera~8es ser reconhecida diretamente

pelos process~dor.s de m~nipul~~lo de dados da maquina,

atr~vés de pedidos de ~lto nivel provenientes da aplica

~Io;

- R exist.nci~ de u. processador que analisa todos os pedi

dos de opera~8.s, para otimizar a distribui~10 de dados

n~s mem6rias dos vAçios processadore. de manipula~lo.
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C A P 1 T U L O I

..',('

1.1. - (onsidera~ões Gerais.

Os si.t •••• d. 6.~.ncl •••nto d. 8•••• d. D.do. (s68D) exis

tentes atuaLmente foram em sua grande maioria desenvoLvidos tendo

em vista aplica,~es comerciais, em que a t6nica consiste na

manipuLaçlo de um volume muito grande de dados estruturalmente

idênticos. Por outro lado, aplicaç~es nlo comerciais dos sistemas

de computaçlo, que vêm aumentando muito, com freqüência manipulam

dados que nlo tem aquela mesma homogeneidade estrutural. Nesse

~ltimo caso~ encontram-se os sistemas de Proj.to ~pol.do por

Co.put.dor - PAC (CAD), F.brlc.,lo Apoi.d. por Co.put.dor - FAC

(CAM), Sistemas de Automaçlo de Escritório, Intelig@ncia Artifi

cial, etc.

As aplica,~es que se desenvolvem nessas áreas, e que neces

sitam de Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados, em geral

aproveitam os que já existem, mesmo que nlo sejam os ideais para

essas aplicaç~es em especial. Dessa forma, normalmente o empreg~

dos SGBDs é feito de maneira forçada, recorrendo-se a técnicas

estranhas ou pouco recomendadas para o uso desses Sistemas, ou

mesmo introduzindo-se elementos estranhos dentro do próprio
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o no•• o ·inler •••• · por .s.a irea vem desde 1974, quando

e.t6vamos ~r.bllhlndo n. implementa510 de uma ver.lo .impLificada

do Slsteml PSl/PSA(Probt.mStat.mentlangl,l;age/Proble" Statement

Analiser) ,[TEI 7ZJ), docu.entado em [TRA 76a]. [IRA 76b]. Esse': .... "., ", ..... - .

sistema ,c.ons,l.te ti. um conjunto deanali;sadoresplra u"a Lingua-

gem de.• spe.cific.,lo de sistemls d. software (PSl), e de um

conjunto de .nalis,ador.s e gerador.sde r.L.t6rios .obre as

descri,G.s .r.az.nadas (PSA),que podem mostrar .s me."15 infor

lla,G.sde v6r i as formas di f. r.n tes. n.sde en tl.o pas-s.-amos"apes-

quisar •• neir.as d.se (~.pr.sentar es-tf'Uoturas para armazenar a

,de.cl'i,l~ de sist~~~s ell computldor, tal como relatado em

[TRA_771., ~.•.,u:l~,:,d•• de es.a 6POCI,sido-.tei to para isso Ull modeLo

de drgra.fosrepres-entadosatrav61., de li.tas [TRA_78].

[o. biS. ·ne •• e. esludos f9i projetado e illpLe •• ntado o

Si.t.made 6•••.•n1:I ••• nlo deB'.ses· de Dados us.do plra desenvolver

o" ·,sl•••••• ,".••••• '••..f','.c..,vtHor •.-Dec••• nt.' .•.o·,.,Sl.·t .••••
·,·sacDS, obj.lo de nosso trabalho de Dislerta,lode Hestrado

j

[TRA_82]. Trlt.- •• de um siste"a para apoiar a tarefa de

de ..• istemasem geraL, e ..•".special o

d•• envoLvimento·de listemll de "Softwlre. Com4;l.tal,podeser visto

como um si s tema de .p.t'-'•.j.•t.o <,deSof,,","e::Qp.oI.do ;i».,·.,e,o.pubadoi'
\ T;~ :'.

~.p5A[.(alSE) , embor·a p~ssa' atender ao desenvolvimento de outros

tipos de: sistemas.

Usando os conceitos apr.sentados em [TRA_82] e o pr6prio

SACOS, v6rios outros trlbalho·s forlm concebidos e estio }t.manda

••~nto, tal ..cOIlOD,des.nvolvimento d. ferramentas p.r. An6lise de

Valid.de, COllpLetezl. Cons'i~t'nci. d. d.scri,Ges de sist •••• s, e

g.radores d. rellt6rios YoLtldo~plra metod~logi.s.specrficas



utilizando recursos gr'ficos.

Uma das princilnis caracterlsticas do SACDS • ser constitu(-

do de um Heta-sist.ma;de ~ocum~nta,lo, ou seJa~ ,ande a pr6pria
J

pode ser

definida pelo usutrio do sistema, e é dessa caracterlstica que

resulta o ampLo espectro ~e abrang@ncla de sistemas que podem ser
."

apoiados por esse sistem •.

Po"rélll,como tudo t•• seu pre,o, a flexibi lidade do SACDS de

poder ser usado para .apoiar o desenvolvimento de uma ampla gama

de sistemas, co."dife~.ntes .etodologias, resulia na necessidade

de ~ue o pr6prio usu'ri~defina • ~etodologi~, elabore a lingua

ge. de descri,lo .spe~tfica ~a .etodologia, e estruture essa

Llngu~ge. para sua introdu,lo no SACDS. Além disso, para poder
..•....

atender a uma ampla ,•• a de linguagens e .etodol~gias, todas as

rerramentas do SACDSJ seus an.lisadore-s'dit linguagem, seus anali-

sadores de descrl,~es, geradores ~e relat6rios, etc, requisitam

do usu'rio um volume de inrorma,~es muito grande, uma vez que
I

todas as regras da.etodologi. em uso devem ser passadas para o

SACDS pelo pr6prio usu'rio. Tudo Isso torna o SACDS um sistema

nlo sendo em absoluto uma tarefa f'cil.

Dessa constata,lo, observou-se que, o que torna o SRCDS

realmente apto a apoiar a descri,lo de sistemas de.uitos tipos é

a sua caracterlstlca de "eta-Sistema, e isso:advé. de sua Base de

Dados, que permite que a pr6pria defini,lo da estrutura dessa



base provenha de uma outra Base de Dados •..O SACDS pode entlo·ser

visto como um/sistema que usa uma bise de dados que pode dar

apoio • desc-rl,lode sistemas de muitos tipos, junto COll um

conjunto de programasd.aplica,'o, que constituem as Jerramentas

do SRCDS _

Com esse enfoque, come,amos a participar no Centro Tecnol6-

gico para I InformAlica - CTI, do deseovolvimento de u. outro

sistema de apoio a ptojetos, dessa vez especificamente para

si 5 temas de. soLtware, .Qenomin adoSl.·t .•••,;"J.ftt.gr.dop.r·••.•P!f'odu

Slo :,4.Sof~t.v.r.•·-.·SlflS{ TSU_85l [TRA_86l. Trata-se de ums lstema

que us I uma Sase ·deDados ,a.poia,da.•••coneei tos seme lhan teslque la

usada flop.1'6prioSRCDS,comvirios conceitos novos incorpor.do.s,,!,:

estudados especialmente para 'per.itir ao SIPS arepresenta,lo de

várias outras situa~les nlo previstas ~ara o SRCDS.

Em nossa diss.~~a,lo de mestrado sugeria-se que o SRCOS

poderia real'lza'('"atividade"1Iutomáticas pré-programadils ou" pré-

definidas pelo pr6prio usuário quando condi,les especlficils ocor-

ressem. Para que as atividades automáticas, e outras .decorrentes

da .,10 di~etl do usuário que poderiam ser desenvolvidas em

paralelo, nlo afetassem o desempenho do sistema, sugeria-se tUI-

bém que o SRCDS poderia ser usado. em sistemas deHul tiprocess ado-

res, onde as tarefas originadas tanto pela execuçlo do ger~ncia-

dor da base de dados, quanto das próprias ferramentes, poderiam

ser distribuldas. Para criar um tal ambiente apropriado, projeta-

mos e implementamos no Instituto de Física e Cuímica de 510

Carlos CIFQSC-USP), um siste.a de multiprocessadores que permi-

tis~e a experlment.,lo de.se5"conceitos~

5 -



na de.envolvi.ento ~doSIPSeno.studo dos ~equlsltos 90r eles

i.postos, ~o de•• nvolvi.ento •• xp.rl •• nt.,locolII ° .ista •• de

••ultlproc •••• dore. ~.pl.~.nt.doJ e n.s sollclt.,~es •• xperi8n-

el.s relat.d.s por'out~os ~rupos de p.squls., de•• nvolve.os um

nova mod.lo, d.no.ln.do' •••d.t,.·,d.·"'.p ••••eftt~ ...d.· .•·ObJ1tto. - ItRO,,
p.r. :O de.envolvl· •• nt4-"-de Siste ••as d. g.renci •• ento d. B.ses de

Dada. -qu.·de"e •• d•••.• poto.sls·t ••• s int.gr.dos-de 'Proj.to e

prodd't;lo -desl.t.m •• :1I.geral,·e ,.llJ. di.so, qu.·pud •• se-tirar

proveito de .rqui.t.tu,. .••••• proc.s •••• nto p.r.leto·, ••• espe

c:i.l,qu.·pude.se 'S.r:.xec:uteclo;cOtR '.fl·cl-locl ••• arquitetur.s de

A -d•• cri~lo d•••• ·.od .•lo • do.l.M •• d•• ultlproc •••• dor.s

des.nvolvido para .pol'-lo, • a propo.t. de u•• M'quina-de B.se

de D.dos especial -qu.'pod.ria d••. suport. a -bIses d. d.dos ••uito

gr.nd.sque us•• es·s•• odea.,ct, constitu •••• ss.nci. d•• tetr.ba-

lho.

Est. t •• e envolv. 'du.s ' •.•• sd. conh.cimento, no••• d••••nte a

·d. Model.geM d. d.dos P·'f'.·Siste •••• G.·r.ncl ••••nto d.B ••• s d.

D.dos, •• de d.senvolvi_nio de Maquln•• d.B.sede D.dos. Est.

e.bora .•xist'M t •• b••••• lto •• studos e tr.b.t'bosque s.'ife.envol-

6 -



vilm dentro de exclusivamente uma dessas 'reas, e uses

constituam-Ie no caso mlls freqUente. Rssim, é ~omum que 1i

atividades demodetagem de dados sejam desenvolvidas dentro de um

universo próprio, que mlnt~m poucas intersec,8'I' com II ativi-

dldes de desenvolvimento4e m'quinas de base de dados, e vice-

versa.

Devido a isso, esta tese apresenta-se também dividida em.

duas paries. A primeira, tem com~ ~bjetivoprincipal a defini,lo

e o desenvolvimento deu~ modelo de dados, sendo constitulda

,-

pelos capltulos lI, 11l'-7eIV. R segunda, tem. como objetivo

principal' o estudo de,m6quinas especiail para-bise de dados, e a

proposta de uma arquitêtura especIfica que suporte esse modelo,

sendo constitulda pelos capltulos V, VI e VII.

No entanto, apesar do enfoque de cada uma das partes ser

diferente, I unidade do trabalho como um todo se mantém, pois o

desenvolvi'ento do modelo apresentado na primeira parte -tem ~.

p reocup açlo de pode r ser-supo rtado po r uma m6qu ina espec I fica que

o execute, e a segunda parte procura desenvolver uma .6quina que

suporte o modelo apresentado na primeira.

o capítulo 11 tem co.o objetivo a identifica,lo, apresenta-

,10 e 'consolida,lo das principais necessidades e conceitos envol-

vidos na elaboraçlo de um modelo de dados, àdequado para o

desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados

que possa apoiar todas as fases de projeto e produçlo de ~m

produto de engenharia. ~Slo levantados os principais modelos de

Bases de Dados existentes atualmente, os requisitos necess6rios

que um SGBD deve atender para dar suporte a aplica,~es de

engenharii, sendo entlo feita uma comparaçlo d. quals necessi-



dades nlo .10 atendidas satisfatoriamente com aqueles modelos. E'
!',

feito tamb6m um l.vantamento dos principais .odelos semBnticos

existentes e propostos recentemente, e slo apresentados alguns

conceitos envolvendo sistemas de processamento distribuido e

gerenciamento de configura,lo de 50ftware. Esses conceitos 510

apresentados e.d~senvolvidos, tendo por objeti~G a utiliza,lo que

se fará deles em clpitulos subseqUentes.

No capitulo 111 Ipresenta-se o Modelo de Representa,lo de

Objetos, destinado \ modelagem de Bases de Dados. Trata-se de um

modelo que permite a representa,lo de grande conte6do semBntico

para 05 sistemas de apoio à documenta,lo e desenvolvimento de

projetos, permitindo a coristru,lo de Meta-Sistemas, em que a

8specifica,l~dos requisitos da pr6pria aplica,lo sejam mantidos

na BIS8 de Dados .. Nesle clprtulo, a apr8senta,lo do Modelo é

feita de maneira gradativa, introduzindo-se os vários conceitos

progressivamente, tomando-se como ponto de partida o Modelo Enti-

dade-Relacionamento. E' feita I seguir uma discusslode vantagens

decorrentes do uso desle modelo em ambientes de multiprocesslmen-

to.

No caprtulo IV, o Modelo de Representa,lo de Objetos é

discutido ·em termos de seus componentes, maneira de implementa,lo

e características semBnticas. E' feita uma apresenta,lo das

estruturas l6gicas de acesso que permitem I implementa,lo de um

Sistema de Gerenciamento de Base de Dados (SGBD) usando esse

modelo, e de um conjunto mínimo de operl,~es que devem ser ofere-

cidas por um tal sistema. Essas opera,~es 510 apresentadas em

três níveis de progressiva expressividade semBntica, que permitem

10 SGBD abstrair progressivamente mais significado das opera,~es

que .10 solicitadas pelos programas de aplica,lo. Ro final desse

- 6 -



c.pltulo .o.tra-se como os requisitos das aplica,~es de sistemas

d. ger.ncia •• ntod.dldos p.,.aprojeto e eng.nh.,.i. 510 atendidos

p.lo modalo.,

No capItulo Y6 f.i\o'.um lev.nta.entp blbllog,.~fico de

.iq.u.1'na.4.• ·b••es ele dado •.j4projetadas, ,;buscando-seidentificar

•• prI.,clpais. car.ct •.•...l.tic •• e conceitos desenvolvidos, que

po ••••• c •• r -utiliz,ados no desenvolvimen~o de um. mAquina que

suporte -o"odelo-de:~.presenta,lo de Objetos com erici@ncia.

n.ssa for.a, .11.•• Jc.pJ,tulo apresenta ,~m\P,.noral1'd.s.tividades

811 ·.andamento .n.'.~campol aom.smo tempo ••m:que se tra,a uma

linha da hist~rl.de d••envolvhnento dessas ,"'quinas.

No capItulo VI 4: reita·a apresenta,lo deu ••a "'quina que

utiliza IIIHtiplos lIIicro-col1pu.t,doresforte ••ente .copl.dos ,proje

tad. e tllpl••••nt.da lI,arap.rmitir a execu,lo do SACDS dent'anelra

que as suas rerra.entas e o SGBD que ele utiliza pudessem ser

execut.das ••• paralelo .m processadores separados. Apresenta-se a

estrutura geral dessa mAquina, e analisam-se com.maior profundi

dade os conceitos e solu,Ues mais importantes •••pregados, tal

como a estr~tur~~~lmem6ria ~e c.da processador, a forma de

co••unic~,lo adotadasntre eles, e •••aneira ~e se est,.utur~r os

dados ~os v'rios arquivos para se conseguir um aumento na efi

ciência de sua'execu,lo.

(amo resultado do desenvolvimento dessa mAquina, foram iden

tificados v'rios parlmetros ~ue puderam ser usadns para que se

estabelecessem as especlfica,Ues de uma M'quina de Bases de

Dados, que poderia suportar com eficiência o Modelo de Represen-

·t.,lo de Objetos. No capItulo V·II 510 feitas considera,eres sobre

esses parlmetros e se apresenta a suge.tlo de um. "'quina de base

de dados especifica, co. características que a torna indicada
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para a eXlcu,lo de um 56BD que use o Modelo de Representa,lo de

Objetos, I é feita uma discusslo sumAria de como iS50 pode ser

realizado.

No capítulo VIII slo feitas algumas considera,~.s, e slo

apresentadas conclus~es sobre o uso do Modelo de Representa,lo de

Objetos em algumas Iplita,~es de projeto ede manipula,lo de

da~o5 de engenharia especrficas, e sobre a implementa,lo de um

SGBD que o use, bem como sobre a implemerita,l~ ~aH'quina prop~s- -.

ta no capítuLo V. Apresentam-se também vArils sugest~es sobre

tópicos quedevlm ser estudidosplrl continuar-se I pesquisa e o

desenvolvimenlo dos assuntos tratados nesta tese.
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tA' i T U L O ! I

APftE5ENTACXO DO ~R08LEMR

. ":; ~-

11.1. - Introduçl0.

Cada vez mais a inform~tica alcança novos horizontes, cada

vez é maior o n6mero de ~reas da ativddade humana que se

automatizam, cada vez é maior o n6mero de aplicaç5es em que o

computador passa a tomar parte. E conforme aumenta o n6mero de

aplicações que se utilizam do computador em uma organização,

maior é a necessidade de integração das informaç5es e dos

sistemas necessàrios para que o computador possa desempenhar as

novas funç5es que lhe vão sendo atribuidas.

Os sistemas computadorizados que constituem essas apLicaç5es

dependem fund amen tal men te do s' dados com que 5 ã o alime n tados , e

pode-se dizer que a própria essência da exist@n~la desses siste-

mas é a informação que eles manipuLam, e à qual dão salda na

forma de dados para outros sistemas também computadorizados, para

as próprias pessoas, ou controlando outros dispositivos, para os

quais são com freqüência especialmente dedicados.

Desde os primórdios do surgimento do computador, as tarefas

de manipulação, armazenamento e recuperação de dados têm sido

estudadas, e hoje existem sistemas que podem satisfazer grande
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parte dessas necessidades, nos empregos mais tradicionais do

computador ~omo uma ferramenta de 'Processamento de Dados',

fazendo surgir os conhecidos Sistemas de Gerencia.ento da Sases

de nados •

No entanto, para as n~va~~pl~c.ç8es em que o computador

est. sendo empregado, esses slstem~s com (reqUencia apresentam

severas restri~8es da uso, leva~a~. procura de soluç~es

inovadoras que atandam is novas necessidades. O projeto de

sistemas que possa. tornar di~ponlveis os dados necassirios para

u.a dada aplica~lo confor.e requisitado, numa for.a conveniente,

é o objeto da estudo de uma disciplina a que se convancionou

chamar Engenharia-da Dados.

Este trabalho 'tem como objetivo identificar as necessidades

de manipula~10, armazenamento e racuperaçlo de vados em aplica

ç8es llg~das. engenharia, ou seja: aplicaç8es que envolvem o

emprego de conhecimento e técnicas bem determinadas para criaçlo

de estruturas, dispositivos ou processos, que slo utilizados para

converter recursos existentes em formas mais adequadas para oI

atendimento das necessidades humanas. Em outras palavras, este

trabalho procura t~atar do emprego da Engenharia de Dados a

sistemas de apoio à engenharia em todas as suasmanifestaç8es~

Esse trabalho envolve uma grande quantidade de ireas, pois

as tarefas associadas. ao projeto e produçlo de bens, oriundos das

diversas .specializaç~es de engenharia, envolvem os requisitos

necessirios a praticamente todas as atividades da engenharia.

Rssim, como seri visto neste capitulo, as necessidades de uma

Sase de Oados par. Engenharia engloba a. necessidades de

aplicaçaes especificas de ireas tais como Projeto Auxiliado por

[omputador, Fabricaçlo Auxiliada por Computador, Rutomaçlo da



"Escrlt6rtos,· Int.llglncia Artificial, Col.ta e Proces.a ••nto de

-Oados'paraExperJ •• nta~lo Cl.ntlflc., etc. Des.a for•• , pode-se

c.onslderar queu •• B.s.da O.dos par. Eng.enluri•.collpr••nd. todos

os

quant idad.d. ap llca~et,.:S;.hoJ. con.id.,.·adas .,10 tradicionais para

as base. de 'dado.,:'al' ••dos •••cu"so. tradicionai., ji ••plal1ente
.studado.e diBpo~tv.i ••

N-a ••~loll.2 dest.,capltulo, ~pr ••eni.II~.e .umarial1.nt~ os

conc.i~os e osmodelos,d."'ase. de dados:-.alscollun.existentes,

• -na ·.••~Io II.3a. n.c.•ssldades que;earact.riza •• -.asBa ••s de

Dados, para .ng.nharia", N. se~10 11.4 .10 apresentados alguns

Modelos d. dados.·1\40.tradicionais ,'·~qu.t •••• idosugerido,s na•

lit.ratu ••a cOlloe.pazes d.satilfazer n.c.ssidades de determi-

nadas aplica~a.s ~Io conv.ncionai.de Bas.,de Dados. A seguir,

na '·s.~lodI.6 sloestudadol;algun. t6plcoI que pode •• auJitiliar o

d••envolvimento d. u•• odelo de bas. de dados indic.do para

aplica~aes d.eng.nharia, tais como oproc •• samento paralelo de

dados, a consisttnei •• as~man.ir.' de s••• nt.r a int.gridade
j

de ulla Base d. D.dos~ • a~cont ••ole de v.r.a.s durante o ~e.enYol-

villento de um projeto.

11.2 - Ds Principalsi,Mod.los de-Bas.s de Dados Usado. Atualmente.

Os Sistemas d. Gereneia ••ento de aa••• de Dados (SGBDJ

surgi,.a••danece.sidade de>•• thorar o•• ilt•• al de Procelsa.ento

d. Oados .xistent •• -no iniciados anos 60. Essa •• Lhora era

desejada p.r ••••• olv.r ·tfund••••nt.l••nt. dois

- 13 -
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problema de independência de dado.; e o probleml de redundtncia

de dados. Leve-se em conta, que nl 'POCI em que tlis necessidades

surgiram, os sistemls de processamento tinham que 'se h~ver

diretamente com O~ arquivos de dados das aplica~8es das q6ais

tratavam, e o surgi.ento dos SGBDs vieram em resposta

principalmenteplraJ sistematizando o acesso aos arquivos de

dados, dar~uml solu~10 a esses dois problemas [BRR_81].

'O problema de.independ@ncia de dados diz respeito à

necessidade de ~.a ~plica~10 usar os dados qu~ precisa sem que

tenha de levarem conta I estrutura fislea que armazena esses

dados. Delsl forlAl, uma.lplicaç:10 Alo precisl ser alterada se a

estrutura dos dados mudar. Um sGBD of.rece para o programa de,
aplicaçl0, operaç8es para a manipulaç10 dos dados que armazena,

ao mesmo tempo em que impede o programa de fazer qualquer

refer.neia à estrutura real usada plra armazenar esses dados .

.~ O problema de redundtncia de dados advém da possibiLidade de

se armazenar o mesmo dado em mais de um Lugar, ou em mais de uma

estrutura ao mesmo tempo. Essa repetiçlo de informaç8es deve ser

evitada, pois pode trazer problemas sérios de atuaLizaç8es, ou de

confLito de .informaç8es. Um sGBD armazena todos os dados que

fazem parte de uma Base de Dados sem permitir repetiç8es, ao

mesmo tempo que permite a vis10 desses dados sob diferentes

pontos de vista, permitindo que cada programa de apLicaç10 use os

dados da forma como necessita, sempre se referindo a eLes de uma

maneira que lhe seja conveniente.

Para evitar esses dois problemas, ·um Sistema de

Gereneiamento de Ba.es de Dados usa tr.~,.••que. .•:s-1:tiferentes de

repr.sentaçl0 dedadas, caracterizando tras nlveis de abstraç10

(Figura 1): o .•.•que•• ·.f.l.lco da base de dados, caracterizando a
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forma como a base de dados armazena efetivamente os dados; o

"..•• ·qu••• conceil'uI,l da base de dados I car Icter izando como os dados

s10 vistos como um tDdo, de (ormll6gicl, pet~ indivlduo que atua

D.dos·~ de um programa de aplic~~lo~ caracterizando como cada

programa 'vê' os dados ar.azenados na Base de D~dos.

VISÃO DE

DADOS r

VISÃO DE
DADOS N

,

ESQUEMA
CONCEITUAL

ESQUEMA
FíSICO

Figura 1 - Os niveil de abstra~10 de uma Base de Dados. -.

O esquema fi~ico ~e uma base de dados n10 diz. respeito ~

nenhum programa de aplica~10, sendo uma caracteristica intrinseca

a uma dada implemenla~I~~e SGBD. Rlgumas vezes é desmembrado em

duas esp-ecifi ca~aes de estrutura de dados: es t,ulura -de ·. .D.dos

estrutura de acesso efetivamente usada pari estruturar a

informa~50, como por exe.plo onde e como se usam estruturas de
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•

'rvores, 'hash', listas, etc •.; e.t,t'utur. d. Dado. lAde,.ndent. do

CUllnho~<CI.,·,Ace•• o ~ in(or.açI0, que diz respeito a (arma como os

dados· 510 estruturados, constituindo arquivos e estruturas, sem

que sejam neces.irios detalhes da implementa~lo risica das

estruturas dos ponteiros que 510 agregados à In(ormaçl0 que a

Base de Dados armazena.

Todos os dados ar.azenados em uma Base de Dados tem uma.

estrutura lógica, que representa ~~ maneira abstrata com que uma

pessoa entende os inter-relacionamentos existentes entre os dados

armazenados, em t.rmos de como os dados ~~~ interdependentes,

representando conceitos de hierarquia, ~ontin@ncia, identidade,

etc .

Rs virias Vis~es de Dados nada mais 510 do que a forma como

cada aplica~10 percebe a estrutura lógica dos dados que manipula.

Os dados de uma aplica~lo ~~ ;=r:l s10 parte dos dados armazena

dos na Base de Dados. O esquema conceitual é o esquema lógico de

todos os dados armazenados na base de dados, ao passo que cada

Vis10 de Dados cor responde a um peda~o do todo, permitindo a cada

programa de aplica~10, o acesso somente aos dados ~ue ele preci

sa, ou queesti.utorlzado a manipular.

Para efeito dos acessos que cada programa realiza na base de

dados, considera-se que cada ,programa é um programa de aplica~10,

às vezes chamado apenas de ~ptic.•~'o', que pode, em uma bise de

dados compartilhada, ser executado em paralelo com outro.

Cada aplica~lo é composta de virias opera~8es, denominadas

·A~tI•• na Base deDadas·, como por exemplo leitura ou Escrita de

dados. Essas a~8es devem ser efetuadas d. tal maneira que mante

nham a consistência da base de dados.

Porém, pode ocorrer que, entre duas a~8es simulttneas, a

,~ - 16 -



conslstlncia se} atempor ar i amente c:orrompidatESW_761. Por

exemplo, quando efetua-se a in.er,10 ou r~li~ada ~. -alguma ~nfor-

.aç:loellumatabala, para,. qual~s. mantém o total de uma coluna

também a~lIaz8nada, snt re .··in.er,loou ret i radadonovodado (que

cprresponde ·:,a :.u.a' ac;lo.)"!-""I!·.• ,.atuallzaç:lo do ·to·t.t·(out .••• aç:lo) ,

existe " um 'intervalo ;de,te ••po a. que a infor.aç:lo-nlo .stava

consi I ten,te. As aç:~es slo entlo l6giea.ente ag.••upadal em

~
nov.Qd ado •• tuat izar:.otot.l'.junt as .poder! a.,,\s.r u.a . tt r ans-aç:lo .

• Assim ,umaap li1:.aç:lojcomposlat:Jor trans aç:IJes, que ga r antem a

int!!,_~t idade daB.se ·de Dados, e8. t •• por lua 'Vez slo compostas

de aç:e!es.

Dados ~~-. que .•s info".aç:a.s pode •• er .•cessadastan.to ,at.r.vês de

uma,-'r.ef e rlnci a .,.através _o da especi.fic.ç:lo de um

h:htntificado~, quanto'através de referências indiretas, através

dos~e-t.-acionallentos que--esdados mant'm- com outros. Es.a segunda

forma de .ceSSOi pre~suple a existência de u. ponteiro indicando

o dlldosencto,'aces-sado, e através do deslocamento desse ponteiro

para outros dados que se relacionam·com. aposiç:10 anterior, pode-

se acessar esses outros dados, mesmo sem uma identificaç:lo

explicita. Es-sa operaç:lo • denominada •.•••"g.~ .,.d. Sa•• de

D.dos· .

um Sistema~de fier.neiameotode Bases deDados,e ~ada implementa-

ç:lo sempr-e 'se atéma uII'a particular manei,. .• de.e considerar a

passagem da ••epre.entaç:locde dadosdo.undo real ~.,.a o dOllinio
,

da represent1l~loda.bas •..-de dados .Odotllniv-de repr.sentaç:10 de
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d.dos de u". B••e de D.dos • ch ••••'doHodelo..ct.,a.do. ,ou··Mod.lo de

.·,•••• ·,•••••... 4.,,,.a.do ••.

Atu.lmente .xl.tem quatro Modelos de B.se. de D.dos co~~men

te usados n•• v.rias imple.enta~e. existeni.s: Modelo de Rede;

Modelo Hier'rquico; Modelo Rel.cional; e Modelo Entidade-Rela

ciona.ento. Nassub-seç:lJe. seguintes cada um detes ser' suma

ri~mente apre.entado.

O modelo de uma B•• ede Dados i ~aracterizado pelo esquema

conceitu.l da base de dados', e indica aproximad •••nte como deve

ser a Estrutura de Dados Independente do Ca.inho de Acesso do

esquema flsicoda base d. ~ados. Dessa for.a, o ,modelo de dados

escolhido par. ~ma B.se 4eDados faz com que o SGSD possa ser

empregado convenientemente par. uma d.da aplicaç:10, e n10 para

outra. Ali ••1fisso, o Modelo de Dados estabelece,a Linguagem de

Definlç:10 de' Dados que" usada para especificar a estrutura dos

dados de uma .plicaç:10, e atualmente existe para c.da um desses

modelos mais comuns ati terminolo~ia e simbologia ~r6prias.

11.2.1 - O Modelo de Rede.

o modelo de Rede foi o primeiro a ser tr.tado em ampla

escala, e a'ter alguns p.dr8es estabelecido, atrav.s de um grupo

de trabalho envolvendo úsu6rios e fabricantes, conhecido como

CODASYL (·Conference onU.ta Systems Langu.ge-), cujo objetivo

original era especific.r um. linguagem universal p.ra as

necessidades co.erciai., da qual nasceu a especificaç:lo da

linguagem COBOL. Confor.e o interesse em bases de dados cresceu,



·sse grupo criou ••• 1965wn .comit. especial pari cuidar desse

assunto., denomin.do > DBt6 (Data Base,:Ta.k Group). Desse grupo

resultou ·a especifie.~lo deu •• 5ist •••a..d.Ger.nciamento de Bases

d.·D.dos, ,hoje 'Conhecido como esquelRa. conc~itual da CODRSYL, e

:tlo -ampl.mente conhecido, que .f.reqUentellenle .tom.-s. ~ termo

ModeloCODRSVlcollo ·:si·n&ni.o-deModelo de R.de (BRR 81].,~ . - ... -
Nesse ••odelo,;p.rt.e-s.do conceito de~ue asinformaç:eles s10

.nlaz.n.d.s: ...••••••• IVOI, •• nde.os dadolcolI es t rMtura idlnt iCI 510

. agrupados. C.d •• rquivo ,:e:oinPGsto4:. 4J1I.conjun;to. de registros,

todos 1:'Om.•••• s.a ;estr.utur. (m.s .•••o formato). R definiç:lo de um

regi s t ro,.ch ••••d.s i••ples •• nte.a.gls tr.o-,· .5 t .belece oconteiJdo de

um arquivo •• soe-i.do,· e cada registro desse,.rCluivo • chamado uma

Inst.ncla ••••-,a.gl .•t1'0 • '

Cada regis:tro·,' .composto de;,~I, e cada ocorrlnci. de um.,-,

c·•• po'em(um. instanc!. de UII registro' chamada. de .I'".t~cia de

""',·~--iü.o· •• Osv'rios c..•••pos . que compelem um registro s10

ju·s1.postos, e pode•• conte,. informaç:lo, qu.ndo s10 ent10 ch.mados

de ;.c_lIPOshl .••;,.i.• s, .ou podem.e referir i infortlaç:eles que 510
;

.rmazenadas •• outros registros, qu.ndo ent'o 510 chamados de

C•••• o.•·•••• f •••a.c-l· •.

Podem existir rel.cionamentos de cardinllidlde 1:N ou de

1 : 1. Os relac ionamen to 5 de ca ,di na l iãaàe N:H nlo lIa di retamen te

repr.sentados no modelo de rede, sendo desmembrados em dois, um

de cardinalid.de 1:N e outro de cardinalidadL 1:H, entre os dois

registros envolvidos.

O registro que ocorre apenas uma vez_no~elacionamento de

c.rdin.lidade 1:N' ch.m.do registro Hestre (IO",ner-), e o regis

tro que pode ter .iJltiplas ocarrtncia •• chamado registro Hembro

(-Me.berl). Na relaciana.enta de cardinalidade 1:1, • considerado
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mestre o registro que tiver um potencial de identificaç10 maior

(o registro que no. programas de aplicaç10 se .spera ter maior

nómero de .cess~s at~av's~da identificaçlo de:um campo chave).

Relacionamentos de ~ardinalidade 1:1 s10 pouco ~sados~- pois

em geral repres.nt •• estens~8s do registro mestr., e sempre

existe para eada·",."t·.-t1"G.H•• t·4" • .u1l ,a•• l.tr.·lt ••bf'o. nev ido a

isso, relacionam.ntos de cardinalidade 1:1 norllattnente 510 uti

lizados apenas ell vlsel••.·d. programas de .aplicaçI0.

No Modelo 1:IeR.de,eada ~et.clon ••••nto 41 denominado Coft-junto

(·Set-), e ullr.taciona.ento junto COII todas as ocorrlncias de

registros Ilestr••••• gistros ••••bro slo ,.denollinadas.Dco••.r&nclad.

J:oAJunto, (-Occurrence Set-), constituindo-se nop ••incipal ••eio

de acesso de tnfo~a~es na base de dados.

Co. o Modelo ~e Rede, normalmente usa-se 41 Aota~lo d.

Bich••n· tBAe_59] para expressar simbolica.ente a estrutura de

dados de uma dada aplicaçl0. Na' figura 2 esti um exemplo de um

-modelo de dados representado nessa notaçlo, representando um

sistema. de arquiv.men~o bibliogr6fico.
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Figura 2 - Diagrama de Bachman Estendido.

Em um diagrama de Bachman, slo representados todos os

registros e os campos que os constituem, sendo que os campos

usados como chaves de identificaç10 510 grifados. Os conjuntos

que existem slD identificados através de setas apontando do

registro_M.est<r. para o registro Membro.

Os conjuntos expressos pelos diagramas de Bachman ~m geral

mostram relacionamentos de cardinal idade 1:N, embora relaciona-

mentos de cardipalidade 1:1 também possam ocorrer. Devido ao

muito maior n6mero de casos de relacionamentos de cardinal idade

1:N em comparaç10 ao de cardinalidade 1:1, em um diagrama de

Blchman costuma-se omitir a indicaç10 cardinalidade 1:1,explici-

tando apenas as de clrdinalidade 1:N.

No exemplo da figura 2,_ a bise de dados estaria apoilda em

um esqbeml conceitual consistindo de três arquivos: Refer@ncia,

Rutores, e Editora. Uma referência seria composta de um Titulo,

n6mero de p~ginas, um ou mais autores, e uma editora que o
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publica. Um autor teria armazenado um nome que o identifica, um

endere~o, e teria um ou .ais trabalhos publicados. Por fim uma

editora teria um nome e u. endere~o.

11.2.2 - O Modelo Hierirquico

Em Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados que usam este

modelo, os registros podem ser agrupados de duas maneiras. Ini

cialmente, • feito o agrupamento dos registros em arquivos, sendo

que todos os registros de cada arquivo devem ser do mesmo

formato, e a seguir agrupam-se os registros em tipos hier'rqui

cos, cor respondendo à hierarquia de ocorr@ncias, ou de

identificaç10·e acesso dos registros.

Nesse modelo, 05 registros mant@m entre si relacionamentos

semelhantes aos .que ocorrem no modelo de Rede-,·-porém o ..regi:.s-tr'O:

que origina um relaciona.ento (aquele do qual existe apenas uma

ocorr@ncia) é chamado de Registro Pai, e ooutr~ registro do

relacionamento (que pode ocorrer m6ltiplas vezes) é chamado de

Registro Filho.

Em um Modelo Hierirquico existe a restriç10 de que um

registro pai pode estar relaci~nado com um ou muitos registros

filhos (um pai pode ter .uit~s filhos), porém um registro filho

pode estar relacionado a apenas um registro pai. Na Figura 3 est'

esboçado um diagrama de Bachmam genérico para o Modelo

Hierirquico.
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REG-C

REG-D

Figura 3 - Modelo Hieràrquico genérico

R forma de impLementlç10 fisica do modelo Hier'rquico .st.

bastante ligada ao esquema conceitual, uma ijez que as ~uas formas

de agrupamento que esse modelo apresenta se referem ~ fGrma como

essas estruturas s10 fisicamentemantidas. Isso se deve •

nec.ssidade de se representar através do modelo hieràrqui~o,

situjç8es do mundo reaL que nem 5empre estIo estrutu~.das de

maneira hieràrquica. Para isso, o modelo pr.v@ aexist@ncia de

representaç'lo de dois modelos conceituais simulttneos para um

mesmo problema do mundo real, que se denominam :Hle"."l1ui.

P••h"r ia eHi ••••••-qui.S.c: .••nd •.••l•.

O modelo conceitual que representa a Hierarquia Primària, é

usado pelo sistema de Gerenciamento da base de dados para

determinar a estrutura fisica da base de dados, e é dessa forma

que o Icesso aos dados é efetuado. R Hierarquia Secundària, que

em algumas implementaç8es pode até constituir um conjunto de

vàrias hierarquias, fornece caminhos de acesso L6gicosalterna-
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tivos, qUI podem ser usados para a i~terface entre o SGBD e o

programa de apllca~lo.

Dessa forma, o modelo hier'rquico nlo est. restrito a

aplica~8.s que tenham uma estrutura hier'rquica, pois usando-se

modelos conceituais que envolvem a pepresentl~lo de Hierarquias

secund'rias, este pode ser usado em Iplica~8es que envolvam um

limitado n6mero de clracterlsticls de rede. No entanto, deve-se

levar em conta que,

hierarquia prim.ria,

a .enos dos aceSS05 efetuad05 atrlve~ da

os acessos 510 mais custosos em termos de

tempo de acesso, e devem ser usad~s com parcim6nia.

11.2.3. - O Modelo Relacional.

O Modelo Relacional tem seus fundamentos originados na

teoria matem.ticl da àlgebra das rela~8e5, tendo sido desenvol

vido a partir dos trabalhos de Codd [COD_70l, numa tentativa de

desenvolver um modelo para um SGBD que apresentasse para o

projetista de Iplica~~o uma interface de mais alto nivel do que

as apresentadas pelas interfaces dos SGBD existentes na época. O

conceito matemàtico da àlgebra das rela~8es é a opera~~o do

pr~duto cartesiano de dois ou mais conjuntos:

RXBXCX ••••

do qual escolhem-se a5 n-uplas ordenadas que constituem cada

rela~10.

- 24·-



o modelo relacional foi estudado durante muito tempo, sendo

que as primeiras implementa~~es realizadas foram feitas com o

proposito de estudar o aodelo, ou criar ambientes de estudos,

ondels propostas subslqUentes pudessem ser Ixplrjmlntadls. Nesse

sentido foram bastante divulgadas as implementa~8es do projeto

ISystem RI [AST_76l desenvolvido pela lBM, e o projeto lNGRES

(Interactive Graphics and Retri.v~l 5ystem) [5TO_76] desenvolvido

na Universidade di Cali(brnia em Berk,eley. Desses sistemas, o

System R tem servido,(:omo um modelo para a implementa~lode-~ ~"

sistemas comerciais, atuando como uma espécie de refer@ncia, para

a~ implementa~8es atuais.

o modelo relacional 'pode ser apresentado

considerando que as infor.a~aes s10 agrupadas em tabelas, denomi-

nadls .••.•l·.~••• , c:adauma agrupando informa~8es que mantêm a mesma

estrutura (registros, segundo a d.nomina~lo adotada nos modelos
"
de rede e hieràrquico), e que na terminologia adotada pelo modelo

relacional 510 chamadas de tuplal. Cor respondendo ao conceito

matemitico de qu~ uma;relaçlo é um conjunto, vem o fato de que

cada tupla em uma rela~10 é ónica, nlo podendo existir em uma

relaçlo mais do..que ~ma tupla contendo os mesmos valores.

o grau de uma relaç10 corresponde ao nómero de colunas na

rela~lo, quando se -considera a re~a~lo como uma tabela. Por

exemplo, uma tabela que tenha 3 colunas cor responde a uma rela~lo

de grau 3, e cada tupla dessa relaçlo é composta de 3

informaç8es. Cada uma das colunas tem um nome, que é denominado

.t~lbuto da relaçlo na terminologia própria do modelo relacional.

Ao conceito de Atributo corresponde o conceito de campo dos

modelos de rede ou hierirquico (nlo à insttncia, mas à definiçlo

do campo).
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o conjunto de valores que um atributo pode Issumir é

definido como cidoalnle,d.,u. ,.trlbuto. No modelo relacional

estende-se esse conceito, estabelecendo-se o conceito de dominio

de uma relaçl0, que consiste nOI conjuntos de valores que cada

atributo da rela~10 pode Issumir.

Um atributo ou um conjunto de atributos de uma rela~10 deve

poder identificar univocl.ente cada tupla da rela~10. Um conjunto

mlnimo de atributos que possa ser usado plra identificar cada
_.,~

tupla é denominado ~h'Y.Lc4ndld.t4. Desde que mais de um conjunto

de atributos podem ser usados como identificadores, uma mesma

rela~10 pode ter mais de uma chave clndidata.~Umdesses conjuntos

que tenham o menor n6mero possivel de atributos envolvidos ser'

relaç:lo.

R operaç:lo de um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados

Relacional fundamenta-se no conceito de not' •• llz,.~lo de relaç:e1es,

um conceito introduzido no trabalho [[00_70J, e que hoje estende-

se a todos os modelos de bases de dados. A normalizaç:lo de

relaç:e1es consiste em criar-se relaç:e1esque nlo tenham atributos

cujos valores dependam de outros atributos j' existentes na mesma

relaç:lo. Por exemplo, na figura 4 aparece uma relaç:lo de ordens

de comp~a, contendo como atributos: N6mero da ordem, Data da

Compra, Nome do Fornecedor, N6mero do Fornecedor, N6mero do

Produto, Quantidade do Produto.
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Rêl~~lo de Ordens de Compra

Nómero

DataNome do Nàmero doNàmero doCuanti-

Ordem

FornecedorFornecedorProdutodade

lHl123

23/05/85 Porcelanas Cristal1977-8891
00123

23/05/85 Porcelanas Cristal1977-24119

09145

21/96/85 Porcelanas Cristal1975-39519

99205

10/10/85 Fadinha Ind. Com."-9652-921100

90205

10/10/85 Fadinha Ind. Com.9650-10359

Figur~ 4 - Rela~lo nlo normalizada.

Essa rela~lo nloest~ normalizada, pois existem atributos

cujos valores podem ser obtidos diretamente através de outros-:-··

atributos da mesma rela~10, como é o caso do Nome do Fornecenor,

que pode ser obtido do Na.ero.do Fornecedor. Essa situa~lo nlo •

desej'vel, uma vez que a duplica~10 de informaç8es pode levar a

inconsist@ncia de dados. R figura 5 apresenta uma vers10 normali-

zada dessas mesmaSfinfoNna~8es.

o processo de nOl'maliza~loger~lmente leva' criaç10 de mai~

rela~8es, tal como ocorre no ~exemplo, em que uma l'.la~10 cé

separada em tr@s,porém assegura uma maior consist@ncia de ~ados,

bem como, em geral, di.inui a quantidade de espaço necess'rio

para armazenar as· informa~Bes. Existem regras bem estabelecidas

para se proceder à normalizaçl0, que podem por exemplo ser encon-

tradas em [6RN_7S1.
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Rela,lo de Produtos po.rO,.de. de Compra

Nómero Nómero doOuantidade
Ordem

Produto

88123

77-8681
88123

77-241·18
88145

75-38518I
88285

52-821188
88285

58-183. 58

NÓmero DataNómero do
Ordem

Fornecedor

88123

23/85/8519
881~5

21/86/8519
••2'5

18/18/8586

Rel3,lo de Fornecedores

Ndmero do Nome do
Fornecedor

Fornecedor

86

Fadinha lnd.Com.
19

Porcelanas Cristal

Figura 5 - Relaçaes Normalizadas.

R modelagem de um sistema usando o Modelo Relacional ê feita

atravêsda :especificaç:'o1tecadarelaç:lo que a Base de Dados deva

armazenar. R representaç:lode .u.esquem8 concei tua l, quando se

usa ess •• odelo, normal.e"te • feita através da especificaç:10 das

relaç:les .segundo a notaç:10 usualmente empregada na teoria

matem.tica da ilgebra das relaç:8es. Por exemplo, as relaç:8es da

Figura 5 poderiam ser e.pacificadas da seguinte forma, na

descriç:10 de um asquema conceitual:

Produtos (NOrde., NProduto, Quantidade)

Orde.Compra (HOrdem, Data, NFornecedor)

Fornecedor (NFornecedor, NomeFornecedor)
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Note-se que a. nota~lo de Bac:h.an.pode sarusada como um

recurso grifico ;para I a ,.eprasenta~lo de esquemasconceituais.

também do Modelo Relacional, no entanto essl .pritica normalmente

n:lo 'empregada.

Uma imp~.men~a~I~~de SGBD usando o mode~o r8lacion~l,

apresenta ."para o p"oletist.-.de:aplic~~8es, opera~8es de alto

nlvel .' [BRA.;..811 lKRU...;83l,.fundanientadas nasope ••.a~8 •.s·da teoria

tdos conjuntos,t.is ·-co.o stHe~lo, :.pro}.~la,unlI0 ,natural e

divislo. Todas,,· ,• .5'S·8 .• op•••.a~8es tA• ..coma resultado ·acr i a~lo de

outras rela~8es,com at ••ibutos. tuplas obtidos a partir- das

rela~8.s usadas cOlRoop. •••ando. Uma Basade Dados relacional

armazena as ••• l~s descrlta.·ftO,.odelo .conceitual da base, e as

rela~8es que .Io·c ••i-adas por opera~8es slo lRantidaselR uma 'rea

de trabalho pr'pria de cada aplic:a~lo, e somente tem existtricia

durante o t.mpo em que a aplica~lo 'esti sendo executada.

Um conceito que' importante notar aqui,' • que as relaçaes

i nlopr8esup8em • ,.xis.tencia d. uma ordem entre as tuplas, apesar
j

de que na.prltic., f as,r ..,ela~8es ••antidas por ·UIRSGBD usual ••ente

slo- mantidas .segundo' algulR. o ••dem nas tuplasi dependendo dos

valores de alguns de seus atributos.

11.2.4. - O Modelo Enlidade-Relacionamento.

O Modelo-Entidade-Re~acionamento (ME-R) foi proposto em

tCHE_761 co.ou.a"ext.nslo ao Hodelo Relacional,com.C) propósito

de trazer para a modelo mais infor.a~lo sobre a estrutura dos
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que cada

atributos,

ó

dados representados, ou seja, com o propósito de aumentar o

conteado semtntico do modelo.

Esse modelo parte do pressuposto que um sistema do mundo

real pode ser descrito através da identificaç10 das 'Entidade.'

do sistema, as quais sJa~de5critas atraY~s de suas 'Propriedades', e

atraviu de·~R.t .•cl.R••• ntH' entre essas entidades. Um relaciona

mento podeopcionalmente ter também propriedades prÓprias.

: Propried~des slo,tributos a05 quais 510 dados ~.lo~'1(pro~

priedade • um ·~tributo· com um 'Valor de Rtributo' determinado).

Por exemplo, em um sistema de refer@ncias bibliogràficas, um

autor ser' considerado u.a entidade, sendo que seu nome é um

atributo; um nome especi.fico, seja por exemplo Jos' da Silva, é

um v.lor de atributo, e e.se nome '·uma propriedld~ do autor Jos'

da Silva.

Rs en tidades 5110 agrup:adas em arquivos, sendo

arquivo armazena as entidades que tenham os mesmos

constituindo os ·Conjunto. d.Entid.d •••.

Da mesma maneira, agrupam-se os relacionamentos que tenham

atributos iguais e que inter-retacionem entidades dos mesmos con

juntos de entidades. Dessa forma, cada relacionamento é consti

tuldo das identificaç8es das entidades que ele inter-relaciona, e

dos atributos que o relacionamento possua.

Resumindo, pode-se dizer que o Modelo Entidade-Relacionamen

to desc~eve um sistema através da representaçllo de suas entida

des, através dos relacionamentos existentes entre as entidades; e

dos atributos que especificam as entidades e relacionamentos

modelados. Al'm disso, as entidades e relacionamentos que tenham

atributos iguais sllo agrupados, constituindo 05 conjuntos de

entidades e conjuntos de relacionamentos.
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C.d. entid.d. em um conjunto de .ntidades dev. ser id.ntifi

c.d. univoc.mente atr.v's de um conjunto de at,ibutos. O conjunto

dess •• atributos • den08inado J'~h.ye·cI.· <ld.ntl.f.tc,.~·lo· de um

conjunto'de entidad.s.

De m.neir.·difer.nt. do HodeloRel.cional, o Model,o Entid.de

Relilcion.mento del.n.lna ilue~os;" ••elacionamentos existentes entre

.5 entid.des sej.m~especificado~. Os relacionamento. podem ser de

qualqu~ •• car~Jnalidad., ou seja, • existem relacionamentos de

.A:.rdinalidade 1:1,1:N • H:M. -."

O esquema conceitual de uma base de dados .que emprega o

Modelo Entid.de-Rel.c.i~n •• ento, <i feito descrevendo-se os con

juntos de entidades e ~s~onjuntos~. r.lacionamentos que repre-"

sentam o sistema ~u.'deve 5.1' .•••m.zen.do, e indicando quais .sllo

os _tributos que cada conjunto possui.

O esquema de uma .odel.gem usando o ME-R é nor.almente

representado atr.visde u. diagrama, d.nominado.Dl .•g •••• a,.d. énti

d.d ••... R.t .•cl,on .••• nto,(DE-R), onde usa-se um rettngulo para repre

sent.r 15 entidades, um losango para ~epresentar os relaciona

.entos, e -.lipses p.ra ••epresentar 05 atributos [CHE_78l. R

Figura 6 mostra como o esquema do Sist.ma.de -ArquivaR.ento Biblio

gr'fico da Figura 2 ficaria nessl .•••present.ç:lIo~

Apesar do ttodelo.EI).ti'd.de-Rel.acton ••• nto ter sido proposto

juntamente ~om um .eonj;unto de e.oneeitos e uma terminologia

pr6prios, deve-seressalt.r aqui que a prineip~l diferenç:a entre

ele e o Modelo Relaeional é a possibilidade que o ME-R apresenta

de ·.••epr,.sent.r expliei ta.ente os r.l.cionamentos . Note-se que no

ME-R, os conjuntos .de .entidades e os .conjuntosde r.lacionamentos

510 ar.azen.dos .COltO relaç:Bes de entidades e r.elaç:5es de

relacion.mentos.
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T(TULO REFER~NCIA

:N

:M

AUTOR

:N

NOME
~

ENDERECO

:I EDITORA

NOME.-
REVISTA

ENDERECO

•

•

Figura 6 - Representaç~o no ME-R.

Estabelecendo os relacionamentos explicitamente, aumenta-se

a capacidade j. representaç10 do,modelo, e torna-se exeqUivel a

recuperaç10 de informaç~es através da navegaç10 dos relacionamen

tos da base de dados. Rlém disso, podendo armazenar dados parti

culares de cada relacionamento, aumenta-se o conte6do semtntico

do modelo. O Modelo Relacional poderia armazenar os mesmos dados,

porém como relaçftes indistinguiveis das relaçftes que armazenariam

as entidades, eliminando-se a semtntica que existe no fato de um

dado representar um relacionamento. Por exemplo, um relacionamen

to pode ter cardinalidade, funcionalidade, associatividade, etc.

que o ME-R captura, porém o Modelo Relacional n10.
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Devido ao conte6do se.tntico apresentado pelo HQdelo Entida

de-Relacionamento ser substancialmente maior do que os

apres~ntados pelos demais .odelos, tem se tornado pr'tica comum o

uso do Diagrama de Entidades-Relacionamento para a modelagem dos

dados de u~a Iplica~10, e posteriomente_efetuar-se a tradu~10

dessa representa~10 para diagramas voltados I uma particular

implementa~10 do SGBD que se pretende usar e para a Linguagem de

Descri~10 de Dados daquele SBGD.

Essa pritica tem· feito surgir esten~8es ao HE-R original, no'

sentido de representar no diagrama maior significado dos dados do

que· o suportado pelas implementa~8es onde o modelo ser'

empregado. Rssim, é comum o empr~goudeindicadores de excluslo

m6tua entre relacionamentos, ind~ca~10 de que determinados

atributos slo nlo repetitivos, etc. No entanto, nlo .xiste nenhum

consenso quanto a uma posslvel padroniza~lo dessa representa~lo,

e assim, embora o DE-Rrltenha se tornado um pólo para a

convergência de técnicas de modelagem, representa~lo e anilise de

dados, nlo existe um formato ou uma técnica consagrada para. a

representa~lo lógica de esquemas de dados em geral.

11.2.5. - Motivaç10 do Interesse nos Modelos Tradicionais.

Os quatro modelos apresentados constituem juntos a grande

maioria dos Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados existen

tes. Entretanto o reconhecimento generalizado de que muitas

aplicaç8es em que s10 usados nl0 s10 satisfatoriamente atendidas
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por nenhum deles, fé. leito surgir virias propostas para o desen-

volvimento

aplicaç:fJes.

de novos .odelos, mais adaptados para essas

"Este trabalho te. por objetivo a representaç:to de

informl~8es referentes à tarefa de projet~, desenvolvimento e

produ~lode sistemas, e portanto busca uma forma adequada de

.armazenagem dessas infor.aç:fJes, através de um modelo de dados

adequado para isso. Para que esse modelo possa ser concebido, é

o levantamento das necessidades impostas pelas

aplicaç:8es que o ~tilizarlo. Isso é feito na seç:to seguinte,

analisando-se essas necessidades através do reconhecimento dos

v~rios aspectos que se apresentam em sistemas voltados para o

projeto i desenvolvimento, comunica~lo de dados obtidos, e

produ~lo de sistemas em geral.

Rlém dos quatro modelos jà apresentados, vàrios outros têM

sido propostos e desenvolvidos, Illllunstendo mesmo o objetivo de

representa~lo de dados de projetos. Os modelos que podem suprir

ao menos algumas das necessidades levlntadas slo apresentados na

se~lo 11.4. O objetivo dessase~lo é entlo o de fazer um levanta-

mento dos modelos j' existentes que poderiam suprir as necessi-

dades encontradas, ou fornecer subsidios para o desenvolvimento

de um outro modelo que as supra. Os modelos tradicionais,

apresentados nesta se~lo, apesar de nlo serem adequados para as

aplica~8es de projeto, desenvolvimento e produ~lo, têm sido am-

plamente empregados nessas mesmas aplica~8es, principalmente

devido à sua alta disponibilidade. ,
Conforme seri verificado pelo levantamento das necessidades

dessas aplica~8es, nenhum modelo existente pode satisfazer a

todas elas, sejam 05 modelos tradicionais ou os ~odetos que serlo
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apresentados na se~loII.4. Porém, têm-se tornado patente que,

genericamente, quanto maior a capacidade de representaç10 de

maior significado (maior conte6do semtntico) de um modelo,. tinto

maior é a capacidade de atender aS,necessidades de projeto e

desenvolvimento de liste •• s que esse modelo apr.senta. Rssim,

pode-se entender a Ipresenta~lo dos v.rios modelos nesta se~10 e

na se~10 11.4 como uma seqDência de modelos que permitem a repre-!

senta~10 de um conte6do semtntico cada vez maior, e que apontam

na dire~10 do modelo que ser. apresentado no capitulollI, como

produto dos trabalhos por n6s re~lizados.

11.3. - Especificaç10 das Necessidades das Bases de Dadosplra

Engenharia

Na seçlo Interior foram apresentados brevemente os modelos

mais comuns usados nos Sistemas de Gerenciamento de Bases de

Dados atuais. Verificando-se a seqüência em que os v'rios modelos

surgiram, e comparando-se a quantidade de informaçlo sobre os

dados armazenados que cada modelo incorpora, percebe-se que I

tendência, e a pr6pria justificativa do surgimento de cada novo

modelo, é a maior capacidade de absorver as informaç~es sobre os

dados que cada novo modelo apresenta sobre os anteriores ..

Essas informaç~es sobre os dados armazenados, freqüentemente

aludidas como dados sobre os dados, ou H_t.-d.do., constituem em

Ó ltima an'lise o significado, ou •••• ntlc., dos dados

armazenados. Dessa forma, diz-se que a tendência dos modelos de
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Sases de Dados' o continuo aumento no seu cent.6do •••Intlco.

Por exemplo, se juntalRt!nf.éom os dados de UIII sistema forem

indicados tamb'mo' •• io como essel dados foram obtidos, tal como

qual instrumento foI utilizado para se conseguir uma determinada

medida, teremosaL'. dos-dados - nómeros que constituem a medida

- outras infor.a~8es, que 510 Meta-dados sobre os dados armazena-

do •. Uma base de dadol que possa armazenar essas informa~8es terà

um conteódo semantico maior do que uma que nlo o possa.

R apresenta~10 dos .odelos na 5e~10 anterior foi feita na

ordem cronol6gica de seu surgimento, e que corresponde à ordem

crescente de seu conteódo sem'ntico. Rssim, o Modelo Relacional,

proposto e desenvolvido ~ó inicio do anos 70, tem um conteódo

sem'ntico maior do que os Modelo de Rede e Modelo Hier'rquico,

que surgiram um.•década antes. Dames-maf-orma, o Modelo Entidade-

Relacionamento, proposto e desenvolvido no final dos anos 70 e

inicio dos anos 80, apresenta um conte6do sem'ntico ainda maior

do que o apresentado pelo Modelo Relacional.
- -

Hartzband e Maryapski [HRR_851 apresentam uma classificaç10

dos modelos de dados segundo a quantidade de significado repre-

sentado em cada .odelo. Segundo-essa classifica~10, pode-se per

ceber que o conteódo se.antico de um modelo aumenta conforme

aumenta a variedade e a co.plex~dade de inter-relacionamentos que

podem ser representados entre as infor~aç8es elementares armaze

nadas. Dessa forma, quanto menor for a imposi~10 de uma estrutura

pré-definida para a modelagem de uma base de dados, maior a sua

capacidade de representa~10 sem'ntica. R ausancia de uma estrutu-

ra pré-definida impLica que uma, estrutura deve ser definida pelo

usu'rio para cada aplic.~10 em que o sistema de Sase de Dados

seja usado, e o objetivo ent10 passa a ser o de fornecer ao
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usu.rio um conjunto o mais amplo possivel de recursos que lhe

p~rmitam expressar como cada item de dados de interesse se inter

relaciona com os demais. Aumentando a quantidade de informaçeles

de como os dados se inter-relacionam, ou seja de Meta-dados

estruturais, surge a necessidade de estruturas pr6priasno Siste

made Gerenci amentocht Bases de.Dados para a sua ,re..presenta~lo,o

que indica a n'!lcessidade de..,uma(Meta) base de ,.dados para a

representa~lo dos Meta-dados de uma aplica~lo.

Um problema associado com repres.nta~lo dos Meta-dados, e

conseqUentemente, -com a representa~lo da semtnt ica dos dados, é

que .•stes constitue.m.:-se~e dados que n10 guardam".entre si uma

estrutu,ra clara, que possa ser facilmente representada pelos

modelos adotadosfos Sistemas de Serenciamento de Bases de Dados

atuais. Na realt~ade, os modelos adotados até agora quase que

somente perm~t~m a rep~.senta~lo dos dados em formato de tabelas,

o,que limita enormemente a quantidade de dados nlo estruturados,

e portanto a quantidade de Meta-dados que podem ser representados

em cada aplica~lo. '

O prop6sito final deste trabalho é identificar as necessi

dades de um si~,,~e~acl.~ger,enclamento dedadas par .•.engenharia, e

propor uma fprma adequada que um sJstema possa empregar para

suprir e~sas necessidades. Nas subse~8es seguintes é feita uma

apresenta~10 do que se convencionou chamar de uma base de dados

para engenharia, bem como se apresentam as caracteristicas dese

j.veise/ou necess'rias para uma base de dados desse tipo. Do

levantamento das nec~~sid.des, constata-se que todas elas indicam

que uma base de dados- p-ar.aplica~lo em engenharia necessit-a de

um conte6do semtntico muito maior do que o admitido pelos modelos

atuais, e dai este trabalho propor um novo modelo de dados,
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apresentado no capitulo 111, que permite representar o conte6do

semintico necessirio.

11.3.1. - Sistemas de Bases de Dados

Convencionais.

para Rplicaç:8es nlo

Os Sistemas de Gerenciamento de Base de Dados atuais foram

desenvolvidos, tendo em vist~~plicaç8es ditas com~~ciais, tais

como Sistemas de Contabilidade, Folha de Pagamento, Registro de

Transaç8es,etc, e s10 na maior part~ das vezes empregadas para

esses fins. Esses empregos, que ser10 considerados conv_nclon.l.,

contrastam .em termos de necessidades com os empregos visando

outros objetivos, que serIa considerados·Rlo ~onvencl~.l., e que

atualmente vêm encontrando mais e mais aplicaç8es, o que vem

forçando o estudo de novas soluç8es para os novos problemas que

surgem.

Entre os empregos n10 convencionais de Sistemas de

Gerenciamento de Bases de Dados, est10 começando a ser estudados

empregos em 'reas como Bases de Dados para aplicaç10 em Rutomaç10

de Escrit6rios, para aplicaç8es Gràficas, para aplicaç8es Cienti

ficas e Estatisticas, para aplicaç8es em Engenharia, e para a

pesquisa em Intelig@ncia Rrtificial. Rs caracteristicas de cada

uma dessas aplicaç8es seria sumariamente expostas a seguir.
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11.3.1.1. - Rutomaç10 de Escritórios.

Rutomaç10 de Escritórios é um termo que corresponde ao U50

de sistemas computadorizados para a~xiliar as atividades de um

escritório, ou secretaria. Quatro ~reas distintas podem ser

identificadas em escrit6rios de uma organizaç10 [GRR_8S]:

Tarefas Rdministrativas, envolvendo ativi-dades como

Ediç10 de textos, arquivamento, e recuperaç10 de

documentos, tratamento da c~rrespond@ncia,

catalogaçl0, etc;

- Comunicaçlo, envolvendo atividades de troca de

informif';loentr.eos departamentos de uma organizaçlo

ou entre organizaç8es, e envolvendo recursos como

H~la eletr6nica, transferência de arquivos e documen

tos, empregando variados meios, como telefone, telex

ou serviços de fac-simile;

- Resoluçlo de Problemas, que cor responde à criaçlo de

novos documentos, a montagem ~e relat6rios a partir

de informaç8es de v.rias fontes, elaboraç10 de mapas

de andamento de atividades, etc;

- Rbsor,lo de conhecimento, que cor responde

armazenamento de. experiências e à criaçlo

processos que garantam a continuidade das tarefas e

experiências mesmo na ausência de pessoas chaves do

escrit6rio.

Para essas aplicaç8es, as necessidades de uma base de dados

para um escrit6rio se concentram principalmente na armazenagem de

documentos, os quais têm os mais variados formatos, desde textos

datilografados e representaç10 de fórmulas, até a de logotipos,
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figuras, padr8es de diagramaç10, etc. Rlém disso, é necess~rio

que: além dos documentos em si, informaç8es sobre esses

documentos sejam mantidas e correlacionadas; seja mantido um

registro de indices e catalogaç10 desses documentos; sejam manti

das informaç8es sobre a maneira como os e10s de comunicaç10 podem

ser acionados; como a informaç10 deve ser configurada para ser

transmitida, em cada meio de comunicaç10 disponivel; sejam manti

das as vàrias vers8es de um documento, e qual o estado de desen

volvimento, segurança e c6pias existentes de cada um.

a tratamento dado às necessidades de automaçlo de

escritórios atualmente se concentra principalmente nos problemas

de transmisslo e codificaç10 para transmiss10 de documentos, e

n10 nos ~istemas de armazenagem desses documentos, para os quais

ainda se procura utilizar os modelos de dados tradicionais,

associados a esquemas de uso de sistemas de tratamento de arqui

vos, sem que se integrem os três problemas - codificaçl0, armaze

nagem e tratamento - em um modelo 6nico.

11.3.1.2. - Rplicaç8es Gr'ficas .

Para Rplicaç8es Gr~ficas, um Sistema de Gerenciamento de

Base de Dados deve ser capaz de armazenar as informaç8es gràfi

cas, com outras informaç8es nlo gràficas, mantendo a mesma

estrutura e filosofia de acesso que um sistema necessita. Uma

necessidade especifica de um SGBD para aplicaç8es gràficas, é a

existência de vàrias formas de se representar a mesma informaç10

gràfica, vàrias delas usadas simultaneamente por uma mesma apli-
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caçlo, e a deco~rente necessidade que um SGBD tem de reconhecer

cada uma delas, e de identificar uma figura mesmo que ela se

apresente em diferentes re~resentaç~es.

R especificaçlo das necessidades de SGBDs para aplicaç8es

gr~ficas tem sldo estudada, porém em geral visando usar modelos

de dados j. existentes, notadamente o Modelo Relacional, tal como

em [CHR_801 e [BEC_80l. Devido ao fato que essas an.lises se

concentram no emprego de um determinado modelo para

aplicaç8es gr'ficas, as necessidades geralmente estabelecidas

somente se referem aos fatos que os modelos usados nlo conseguem

representar a contento, deixando-se de mencionar aqueles que

poderiam ser melhor representados num modelo que fosse a priori

desenvolvidopat'a essa aplicaçl0.

Rs necessidades mais freqUentemente citadas, que 05 modelos

de dados tradicionals nlo conseguem representar 510:

- possibilidade de identLfica;lo de uma mesma informa

çlo gr.fica representadl em mais de uma maneira;

- identificaçlo da ordem de ocorrência das v.rias figu

ras, e dosv'rios simbolos dentro de uma figur~;

- a existência de mais de um ponteiro que possa indicar

onde as pr6ximas operaç8es na base ir10 ocorrer, e

poder fazer a indicaçlo do local de uma operaçlo

-como uma referência a qualquer dos ponteiros pre

viamente estabelecidos;

- as operaç8es de navegaç10 da base de dados devem

permitir o avanço e retrocesso de qualquer pontei

ro, e com um deslocamento de um ou mais registros

numa ónica operaçlo;

- possibilidade de efetuar um particionamento dos dados
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arma~enados, permitindo a uma dada aplicaçlo - que

pode partilhar a base de dados com outras aplica

~ees ~imulttneas - reservar umaparti~10 da base

para seu acesso exclusivo durante um perlodo de

tempo que pode ser elevado;

- ~ossibilidade de armazenar o significado gr6fico de

um slmbolo, de forma a permitir que o prbprio SGBD

efetue as opera~ties comumente requeridas em um

sistema grifieo;

- possibilidade de identificar cada registrotou tupla)

i~t~av'~ de u. ónico identifi~ador mne.enico;

- existeneia de .ais de um registro repetido (ou tupla)

em um mesmo arquivo (ou rela~lo).

11.3.1.3. - Rplica~ties Cientificas e Estatlstic~s.

Rs Bases de DadosJpara Aplicaç:ties Cientlficas e Estatlsticas

(BDRCE) tem c~mo atividade principal a armazenagem dos dados

obtidos por experimentos cientificos e por amostragens de dados.

Rs aplica~5es tipicas dessas bases de dados cor respondem por

exemplo' armazenagem de dados meteorológicos, telemetria, recen

seamentos, coleta de dados de experimentos cientlficos, etc.

Rs aplica~ees cientificas e as aplica,~es estatisticas 510

similares no que diz respeito ~s necessidades de suporte por um

SGBD tSHO_85l, dai o fato de serem estudadas conjuntamente.

Rlém disso, em geral s10 necessirias oper'B~5es estatisti.ca,.ssobre

05 dados obtidos de um experimento cientlfieo, se bem que em
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geral as aplicaç8es cientlficas requerem um tratamento mais cui

dadoso, e s~o em geral mais complexas do que as que tratam estri-

tamente de dados estatisticos.

Rs BDRCE possuem algumas caracteristicas que 510 marcantes

para tais aplicaç8es. Uma delas é o grande volume de informaç8es

manipulado. Por exemplo, os dados necessàrios para uma simulaç10.

meteor6logica pode envolver milh8es de dados; as coletas de dados

sobre o tempo s~o obtidas sobre toda a superflcie terrestre, e

s1l0 atualizadas vàrias vezes por dia. o tratamento das

informaç8es sobre doenças, armazenadas em centenas de hospitais

slo analisadas e comparadas para se traçar estatisticas e para se

inferir dados para diagn6sticos somente posslveis através da

correlaç1l0 de milhares de casos e com centenas de variàveis.

Os dados obtidos pelos experimentos cientificos slo também

freqUentemente esparsos. Rs bases de dados empregadas em

aplicaç8es comerciais podem ser vistas como tabelas, em que a

grande maioria, quando n10 todas as colunas, contém dados

significativos. Rs BDRCE ao contràrio, slo freqUentemente

constituidas de matrizes muito grandes mas também muito esparsas,

ou seja, matrizes em que a maior parte de suas posiç8es nlo

contém valores conhecidos ou definidos.

Outra caract~ristica pr6pria das BDRCE lev~ntado em [SHO_851

é o fato de que os dados cientlficos freqUentemente apresentam

uma caracteristica de IHultidimensionalidadel • Esse termo se

refere ao fat~ que muitos dados dependem diretamente de outras

informaç8es que nlo os pr6prios dados. Por exemplo, um experimen-

to cientlfico pode ser repetido muitas vezes, variando-~e as

condiç8es em que esses experimentos 510 repetidos, tais como
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temperatura, pressl0, ou qualquer outro par'metro condizente com

o caso particuLar. Para cada conjunto de par'metros os dados

medidos no experimento sla repetidos. Diferentemente dos sistemas

convencionais de bases de dados, em que os conceitos de registro

ou entidade .10 suficientes para ~ identifica~10 e as operaç8es

sobre oS"dados, em aplicaçeJes cientificas ••mais conveniente que

tratem-se os resultados de cada experiência como ·casos·, em que

a identifica~10 dos casos é feita pelos parimetros usados para se

obter as medidas identificadas.

Considerando-se o emprego do Modelo Entidade-Relacionamento,

pode-se 'S vezes fazer a identificaç10 desses casos como

atributos de um relaciona.ento, sendo que o relacionamen~o envol-

ve as entidades que cor respondem a05 parametros usados. No entan-

to surgem dai alguns problemas. O primeiro deles. que passa a

n10 haver umaidentifica~10 imediata na base de dado~ para cada

caso de medida, ao passo que o usuàrio normalmente pode se

referir àquelas medidas através da indicaçlo dos parametros

usados para obt@-las. O segundo é que nem sempre os parametros
j

que 510 mudados de medida para medida mantêm-se estàveis, isto é,

além de algumas combinaçeJes de valQres nlo fazerem sentido,

ocorre que freqUentemente intervêm par'metros que em outras medi-

das têm significado diferente, ou nem mesmo slo parametros. Por

exemplo, em um recenseamento, certas infDrmaç8es somente 510

aplicàveis para uma classe de pessoas, n10 tendo nenhum signifl-

cado para outras. FreqUentemente a pr6pria escolha do que é uma

entidade deixa de ter significado, quando hierarquicamente uma

entidade nada mais é do que um tipo de outra entidade.

Dessa discuslo, podem ser identificadas como principais

necessidade. de uma Base de Dados. para AplicaçeJes Cientificas e
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Estatisticas:

manipull~10 de volume de dados muito grande, freqUente

mente distribuidos entre diversos sistemas de compu

ta~1oj

- possibilidade de compress10 de dados esparsos, e acesso e

manipula~10 eficiente sobre esses dados comprimidos. E'

desej~vel que se possa realizar ppera~~es mais fre

quentemente usadas sobre os dados comprimidos, e n10

que seja necess~rio antes descomprimi-los para ent10

serem operados;

existência de estruturas de dados que sejam capazes de

representar a multidimensionalidade de identifica~10 de

medidas discutida;

- possibilidade de armazenar Meta-dados em grande quanti

dade e em variadas formas n10 estruturadas sobre as

informa~6es armazenadas, usando modelos de muito con

teôdo sem~ntico;

- possibilidade de operaç6es relacionais sobre as informa

~~es, tais 'como as tradicionais operaç6es de seleç10

com partiç10, uni10 e intersecç10, porém levando em

conta os meta-dados armazenados exteriormente às rela

ç6es existentes;

tais

informaç:6es

dados,

agregaç:10 de

estatisticas) ,

em

operaç6es

navegaç:1o

existência de operaç6es especiais sobre os

como interpolaç10, mudança de unidades,

dados (somatório, média,

projeç10 de dimens6es e

esparsas.

- Rrmazenagem de tipos de dados complexos, como matrizes,

informaç6es gr~ficas, informaç6es temporais, etc.
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- uso de IHardwarel especial, que pode ser necessàrio para

a realizaç10 dos experimentos, mas que pode ser apro-

veitado também para o Sistema de Gerenciamento da Base

de Dados.

11.3.1.4. - Pesquisa em lntelig@ncia Rrtificial.

Nas discusaes anteriores deste capitulo, os termos Idadol e

linformaç10· têm sido usados segundo conceitos que originam-se

das pesquisas atualmente em curso na ~rea de lntelig@ncia Rrtifi-

cial. Neste ponto convém que esses conceitos sejam explicitados,

juntamente com o conceito de regra.

I
O termo Inadol é usado quando se quer referir à um valor, no

mesmo sentido que no Modelo Entidade-Relacionamento usa-se o

termo IValor de Rtributol• Deve-se ressaltar que valor pode n10

ser apenas um nâmero, mas uma cadeia de caracteres ou uma matriz,

mas sempre determinado.

o termo IInformlç101 é usado quando se quer referir ao

significado do valor, no mesmo sentido que no ME-R faz-se

referência aos dados conhecidos sobre IRtributosl, os quais

correspondem aos meta-dados dos dados armazenados.

o termo IRegral refere-se à especificaç5es conhecidas sobre

as informaç5es disponlveis. Pode tanto significar as restriç5es

que impaem a consistência em uma base de dados tradicional,

quanto as condiç5es que permitem que se estabeleçam infer@ncias

sobre os dados em uma base de conhecimento [DEB_8S].

•

•

Por exemplo, a frase Ia nâmero de pàginas de uma refer@ncia

n10 pode ser inferior a S e nem superior a 1001 constitui uma
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regra. R frase Ia n6mero de pàginasda referlncia Titulo Projeto

de-Base-de-Dados é 361 constitui uma lnformaçlo. E 11001, 1361,

151 e IProj.to-de-Bases-de~Dadosl s10 dados.

Na terminologia e.,regada em inteligência artificial,

co~tuma-se chamar IBase de Conhecimentol ao conjunto de regras e

informaçloes que uma ~plic~tlo utiliz., bem como ISistema Perito'

ao programa de apLicaçlo. O termo ISistema de Gerenciamento de

Conhecime~tol [KLG_861 te. sido proposto para designar a integra-

- ç10 de um Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados com um

correspondente Sistema de 6erenciamento de Regras, que forneceria

todos o.s dados, info_rmaçhs e reg r1ls que o Si stema Pe rito neces-

sit~sse. Têm sido realizados estudos, e argOe-seque énecessà-

rio o s~rgimen'o de Sistemas~e Geren~lamento de Regras com o

mesmo grau de {lexibilidade esofisticaçlo atualmente apresentado

pelos Sistemas de Gerenciaaento de Bases de Dados.

Considerando-se as necessidades de um sistema de

Gerenciamento de Conhecimento, integrando Dados e Regras, pode-se

estabeLecer que é necessàrio principalmente que:

exista uma
l
representaç10 abrangente e expressiva de

conhecimento. Essa representl~lo deve ser flexivel o

suficiente para permitir um Irearranjol do conhecimen-, .

.to, isto é a .udan~a de um sub-modelo do conhecimento

armazenado, sempre que um fator externo requisitar essa

mudan~a. Por exemplo, sempre que um novo fato, ante-

riormente nlo considerado, for introduzido, todo o

conhecimento que pode ser afetado por esse novo fato

deve poder ser 'repensado';

- a estrutura Ibe. comportada' e repetitiva dos dados,

reconhecida pelos SGBDs possa ser integrada às formas
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de represent.~lo de conhecimento adotadas~ Um uso que

tem sido generalizado é o emprego do Modelo Relacional

para armazenar rela~8es de dados encaradas como insttn-

cias de pre~icados do c'lculo relacional. Por exemplo,

considera-se que o predi~ado referOncia-autor(x,y), que

simboliza ser y autor da referOncia x, pode ter suas

insttncias armazenadas em uma Base de Dados Relacional

em que existe a rela~10 RutoresCReferOncia, Rutor),

sobre a qual os quantificadores do c'lculo de predica-

do~ podem ser verificados. No entanto, dessa forma a

representa~lo do .predicado em si é totalmente diferen-

te da representa~lo de suas insttncias, e uma maior

integra~lo deve ser buscada;

- deve existir uma forma bem determinada de distinguir

'informa~lo' de 'conhecimento' (regras), sem contudo

tornar diferentes as formas de an'lise de informa~8es e

de conhecimento;

- deve ser posslvel ao próprio sistema desenvolver o conhe-
j

cimento obtido, ou seja deve ser possivel ao sistema

detectar que informa~8es podem ser substituidas por

regras, e quando regras podem produzir novas informa-

~8es;

- a verifica~lo de regras freqUentemente é feita de uma

maneira explosiva, ou seja, o resultado da verificaç~o

de uma regra freqUentemente pode levar à necessidade

de verifica~10 de v'rias outras regras. Por isso, o

Sistema de Gerenciamento de Conhecimento deve poder

aproveitar qualquer possibilidade de processamento

paralelo que o sistema de computa~lo hospedeiro puder
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oferecer. Especialmente, é desej'vel que a exploraçlo

de regras e desenvolvimento automàtico de conhecimento

possa ser efetuado sem prejudicar a execuçlo do progra

ma de aplicaç10 (o sistema perito) que est' usando o

Sistema, de Gerenciamento de Conhecimento.

11.3.2. - R CaracterizaçSo de uma Base de Dados de Engenharia.

Com a proliferaç10 de sistemas distribuidos, muitas aplica

ç8es freqUentemente opera. em m'quinas dedicadas, mas com a troca

de informaç8es através da rede onde estIo integradas. E' comum a

e~ist@ncia de redes, nas quais as informaç8es armazenadas' corres

pondem às mais diversas aplicaç8es. No entanto, apesar da neces

sidade de comunicaç10 entre as vàrias aplicaç8es, as informaç8es

usadas em cada aplicaç10 freqUentemente estIo armazenadas usando

modelos diferentes em cada aplicaçl0, fazendo com que a comunica

ç10 somente possa ser feita através de interfaces especialmente

desenvolvidas para cada caso em particular.

Tal estado de coisas faz com que surja a necessidade de

integraç10 de t~dos os dados de qualquer tipo de aplicaç10 em uma

estrutura unificada (ou 56BD), que atenda aos requisitos bàsicos

de todas as aplicaç8es envolvidas.

Rssim, além da pesquisa para se obter 5GBDs que supram as

necessidades de cada tipo de aplicaç10 nlo convencional, procura

se também fazer com que as soluç~es encontradas possam ser apli

cadas em àreas correlatas, aumentando o espectro de abrang@ncia

do sistema, e permitindo a integraç10 dos dados e informaç8es de

outras aplicaç8es no mesmo modelo.
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D.vido .0 .•.plo espectro d. n.cessid.desqu. uma aplicaçlo

de eng.nh.ri. n.c.slit., ve•••e tornando popular. designa,lo de

si.t••••de S.r.nci ••••nto d. D.dos para Eng.nh.ri., dada a siste

•••• cuj~ c.p.cid.d. de r.p~••ent.~I~ envolve nec.ssidades de

viri.s apltca~8e. nlo convencionai',ali ••d.s conv.ncionais.

U•• Si.tem.de Gerenciamento de Dados p.ra Engenharia CSGDE)

pode .er visto co••o um sistema que apoie o proc.sso de projeto deI

.lgu••novo produto, sej. ele Um p~ogr.m. de computador, um cir-

cuito integr.do ou u•••pe~a mecanic •. Nessa linha d.raciocinio,

pode-.e dizer que-u••SGDE , um sistemide B••e de O.dos para dar

.poio •• i.te.as d. Projeta Auxiliado por Computador (PAC), ao

qual •• -integram sist•••• d. Fabricaçlo Auxiliada por Computador

CFAC) (WSU_861, conhecida do ingll. como CRO/CAM. Ou ••Ja, pode

se diz.r que um SGOE , um s6BO p.ra PRC/FAC lnt.g~.do.

Uma-Base deD.dos par. uma-rerr.ment~ d•• uxilioao projeto

' ••uito •••is u••obJ.tivo a I.r construido, do que um c.t'logo

estitico de dados li que li r.rr••••nt. deve constiltar, t.l co••o • o

caso das .pticaç8.s i tr.dicionais de Bal.s de Dados. Essa

caracterlstica ·Dina••ica' que pode Sl!t associada às B.ses de

Oadosd. Eng.nhari. estã .ssociada nlo às .tualiza~8es dos dados

da base de d.dos .m si, que •••smo numa aplic.çlo tradicional pode

ocorrer. cada ••ilis.gundo, m.s àestrutur. d. B.sede Dados, que

rar.mente muda em u••a .plicaçlo convencional, mas muda

constanteme~le em uma aplica~lo em que o desenvolvimento de algo

novo pode cor~espond.r .opr6prio desenvolvimento da .strutura da

Base de Dados.

D.ssa for•••, par. u•• aplic.çlo em Engenh.ri., o pr6prio

••que.a conc.ito.l da Base d. Oadosusada pode .er alterado. como

parte do processo de desenvolvimento,
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existlneia ,de um He.ta-.esquema conceitull, que estlbeleça como o

esqueml'pode s.ralterldo .em que seja necess'riauma rerormula-

ç10 da estrutura .dear.azenagem ,da pr.ópria Base, de Dados jã

inicializada.

Considera-seassi •• que' O' .projeto resultante-é a própria Base

de Dad!is [HAT..:81],. F.aqu.lpo~e5er submet ida aos i s tema de FRC

integrado.

Um p·.,.ojeto deengenhat'.ia pode muitas vezes ser considerado

como o projeto de .aLgo:'.que temulltlformage.ométrica ..de.finida. Por

exemplo,noproje.tode.Ullcircuito in·.t.••••.ado, . as v'rias formas

que o projeto pode ,se,r vistCl,;,(geométria .do lay .•out, es.quema em

nlv. lde lN.nsi stores ,e.quema 1.6Qico ,etc •.) ,todas eL as t@m uma

Dessa.,- forma, um Sistema de

Gerenciamento de Dldos para Engenharia incorpora ,todas as

car.cte ris t ic as·de um SG8D Para 'IP llcaç:8es 9 r.f ic:as .

; O projeto de .um .produto de engenharia é um processo de

refinamento sucessivo, em que os ,concei tos imaginados 510

transformadose. objetos reais, as,especificaç8es genéricas 510

detaLhadas, o todo.é ,.analisado em partes até os. menores. dtl!talhe5.

No pr~cesso de projeto, o engenheiro parte de' .specificaç8es

geRe r icasou-de produtos rea l iZld05an te r.t.ormen te, e vai

sucessivamente incorporand~ novos dados, ou .odificando partes

j' definidas anteriormente~ Uma ferramenta ~e apoio ao projeto

deve verificar a consistência das novas, inf~rmaç8es e das

mudanças .fetuadas,coaparar com as restriç8es impostas ao

projeto, usando tod •.•. as· inforlRaçlSes presentes na Sase de Dados

que sejam correlatas ~~ada pass~ do processo.

Huitas 9'•.••slSes de ua projeto podem existir simultaneamente,

e essa ca.r~ct.rlstic. traz a necessidade de um SGDE poder rea-
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lizar o gerenciamento de mOltiplls vers8e. e alternativas pro-

postas para um projeto. Katz em [KAT,_84l'Clracteriza 'Verslo' e

-Alternativa'de um projeto, considerando que um projeto est~

inicialmente em progresso, e sobre esse projeto os projetistas

efetuam mudanç:as \.lncorpor~ç:lo de dados. Asalteraç:8es feitas

para experinienta'routras formas de implelllentaç:losloA.t-ternatl-

e as'alteraç:8es que slo feitas sobre um projeto j' aprovadoI

anteriormenteslo chamadas..".••.•a••. Na seç:lo II.B.3 esse assunto

• tratado e•••••ai'Ore. detalhes. Note-se >qu. um projeto pode ter

muit.s vers8es ,8.uitas alternativas, sendo que as vers8es produ-

zidas sloarmazenadas, por tempo indefinido.

Um Sistema de Gerenciamento deDadas p~ra ~ptic~ç:8es de

engenharia deve 'portanto dar suporte • armazenagem das v'rias

vers8e~ e altern~tivas de um projeto. A forma imedi~ta de se

apoiar essa necessidade • permitir a cópia de informaç:e1es,

mantendo um ~onjunto de dados em q~e cada elemento constitui uma

verslo ou alternativa de projeto. Esse enfoque no entanto, nlo é

adequado, pois tornl.cada verslo separada das demais, quando na

realidade elas estIo intimamente ligadas, perdendo-se a

informaç:10 que~ne cadaverslo.

o problema de controle das vers8es produzidas porumproces-

sode desenvolvimento de software tem sido estudado sob a denomi-

n~ç:lo de Gerenciamento de Configuraç:lo de Software [BER_84l, em

que, a menos do fato de nlo envolver o conceito de 'Alternativa',

trata do mesmo 'problema, apenas restrito ao desenvolvimento de

software. Os conceitos de Gerenciamento de Configuraç:lo de

Software, discutidos na seç:lo 11.6.3 originaram-se do problema de

gerenciamento de configuraç:8es em geral, as quais foram re

estudadas sob o enfoque das necessidades de configuraç:8es (ver-
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s8es) de projeto de softvare. No entanto, 05 conceitos desen

volvidos podem ser aplicados ao Gerenciamento de Configuraç8es de

Projetos em geral, e ser10 aplicados para o desenvolvimento'deste

tr.abalho como um recurso de auxilio ao gerenciamento e controle

de desenvolvimento de projetos em geral.

O "reconhecimento 'da exis't@ncia de uma fase de teste de um

projeto proposto ~eva à necessidade de se estabelecer como uma,

ferramenta de "apoio ,ao projeto poderia auxiliar também a

realizaç10 de testes.

O teste de um particular objeto de projeto é feito subme

tendo-se esse objeto ao c~ivo de um conjunto de regras que ir10

verificar a integridade, completeza e consistência do objeto com

as especificaçfh!s'de projeto. Como o objeto, ou uma sua represen

taç10 em uma B~5l!! de Dados é necessariamente diferente da .repre

sentaç10 das especificaç&es, geralmente se admite que o procedi

mento de teste deve envolver pessoas ou ent10 a atuaç10 de um

sistema perito, que contenha conhecimento sobre o processo de

teste.

Sob esse enfoque, um Sistema de Gerenciamento de Dados de

Projeto integradod~ve ser capaz de armazenar, além do projeto e

de suas especificaç&es, também as regras necessàrias à atuaç10de

um sistema perito. Dessa forma, um SGDE deveria idealmente

incorporar todas as caracterlsticas necessàrias a um SGBD para

uso em Intelig@ncia Rrtificial.

FreqUentemente um trab~lho de engenharia pode necessit~r de

especificaç8es obtidas através de coleta de dados. Em particular,

um sistema pode ser usado para obter dados de testes, seja o

teste aplicado sobre o pr6prio produto sendo desenvolvido, ou

sobre alguma entidade que propicie obter dados para o desenvol-
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vimento. Rs necessidades que se apresentam pari um Sistema de

Gerenciamento de Bise de Dados que d@ suporte a isso slo as

mesmas de um que d@ suporte a aplicaç8es cientlficas e estatls-

ticas,~e portanto de uml mineira geral, um sistema de apoio i
projetos poder' necessitlr manipular informa~8es tipicamente

mantidls por Bases de Dados para aplica~8es Cientificas e Esta-

tisticls.

Uma Base de Dados para ~ngenharia também ir' necessitar

armazenar documentos de referência de experiências anteriores,

manuais e normas de projeto, ou seja, de uma forma geral,

documentos nos mais variados formatos, que ser~o tanto usados

pelos projetistas quanto poder~o ser criados como conse~U@ncil do

processo de projelo. Dessa forma, mais uma vez, um SGDEdeveria

poder incorporar as caracteristicas de um5GBD para_plicaç8es em

Rutomaçlo de Escritório, que é tipicamente o termo empregado para

as ta ref 15 de (a ta logaç.lo, Rrmazen agem e Prep aro de documen tos.

Pode-se notar entlo, que um sistema integrado de projeto e

produçlo, como atualmente tem se mostrado necessàrio, para ~oder

dispor de uma estrutura homogênea de representaçlo de toda a

informaçlo armazenada e manipulada por u~ tal sistema, ir.

requerer do Sistema de Gerenciamento.de Dados que o suporta,

capacidade de suprir todas as necessidades de sistemas para

aplicaçlo em automaçlo de escritórios, aplicaç8es gràficas, apli-

caç8es cientificas e estatisticas e aplicaç8es de intelig@ncia

artificial.

R complexidade de um tal sistema é muito grande, e

atualmente nlo existe nenhum sistema que possa dar suporte a toda

essa gama de necessidades. No entanto, tendo sido reconhecidas,

pode-se procurar avan~ar na direçlo de se encontrar um sistema
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que seja 10 menos mais adequado que os sistemas atuais, plra

suprirtodll essas necessidades.

Rs observaç8es acima permitem identificar '.0 •• nol um

conjunto mlnimo de necessidades que um Si.stema de Gerenciamento

de Dados pata Engenharia deveri suprir:

--o sistema de dados deveri atender aplicaç8es com neces- (~1)-

sidades bastante diversas. Portanto deveri pod~r for

necer e receber os dados para.e de. cada aplica~lo em

formato adequado a cada aplica~l~i

- muitos projetistas irIa participar de um mesmo projeto, e (n2)

freqUentemente simultaneamente atrav's de vàrias esta-

~8es de trabalho que podem ter capacidade de processa~

mento local. R Base de Dados deve entlo ser distribulda

e admitir pesado ~cesso concorrente. Rlém disso, como

cada esta~lo de trabalho trata de uma parte geralmente

bem definida dos dados armazenados, es~a,partiçlo natu-

ralmente estabelecida sobre os dados deve ser reconhe-

cida pelo sisteme'i

- o esque~a conceitualda Base de Dados muda dinamicamente. (n3)

Portanto ~eve serposslvel a especificaçlo de um Heta-

esquema de dados, que oriente as altera~8es do esquema

de dadosi

- além dos dados, grande quantidade de informaç8es sobr~. os (n4)

dados (Heta-dados), informaç8es essas altamente n~o

estruturadas, deverIa ser armazenadas. O conte6do

semtntico capturado pelo modelo utilizado dever. ser

ent~o muito altoi

- a existência de vers8es diferentes e simultlneas do (n5)

projeto ou de partes do projeto indica a necessidade da
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exi.tlncia da um gerenclamento de vers!es, em que

grandes~ quantidades de dados repetidos se alterna ••com

inter-relaclona.entos ónicos entre elementos desses

dados;

- a identlficaçlo das v'ri~s vers!es e dos dados obtidos (n6)

por colet~ de dados devem poder ser feitas tanto por

refertncia direta quanto atrav's dos relacionamentos

que cada agrup ••ento de dados mant'm com outros dados

da base;

- mais de um projeto pode ~er desenvolvido simultaneamente, (n?)

sendo um '1ndependente de outro, mas f reqüen temen te

necessillndo de dados em comum. Assim, Bases de Dados

para diferentes projetos devem coexistir e propiciar

inter-relaciona.entos consistentes;

- muitos tipos de dados sto usados pelas difer'entes aplica- (n8)

~!es que se utilizam da Base de Dados. Devido a isso,

uma ampla gama de tipos de dados dev~ poder ser aten-

dida;

- em especial, todas a. necessidades de uma base de dados (nS)

para aplica~!es gr'flcas 510 necess'rlas em uma base de

dados paraaplic.~!es em engenharia •.'

- engenheiros, cientistas e pessoas envolvidas em projetos (n10)

de sistemas em geral n10 510 necessariamente pessoas

experimentadas, nem necessitam de conhecimentos

profundos sobre SGBDs para necessitarem deles. Dessa

forma, as Bases de Dados para aplicaç!es nessa 'rea

devem poder ser amig'veis, e acesslvei. mesmo para 05

mais inexperientes usutrios.
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Essas necessidades seria novamente abordadas no capitulo

111, deste trabalho, onde se apresentar' a proposta de um novo

modelo de dados que poder' ser usado para---Q desenvolvimento de um

Sistema de Gerenciamento di Dados de Engenharia que' atende as

necessidades apresentadas. N~ capitulo IV, os v'rios tópicos

levantados seria nov.mente.studado's;" J'entl0 com o objetivo de

an~lisar como o modelo proposto pode~atend@-los.

11.4. - HodelosiQloLonvencionais de Inter.s.se para AplicaçfJes em

Engenharia':

A necessi"dadede se' poder'<repr.sentar mais detalhadamenfe

diversas situilçfles 'do mundo ",eal, tem motivado o surgi.ento de

virias Hodeto's d•. Dados 'para Bases deDadas, todos eles procuran

:do dealgumiffor ••a estende ••.o refinamento da representaçlo dos

dados q~e é posslvet representar através de cad~ novo modelo~ R

tendência geral' evib,r que apenas tabelas de dados (registros,

relaçfJes) possam ser armlfzenadas, mas também dados menos abem

eompo rtado 5 a .

R conscientizaçlo é gerat,;,quantoa que o aumento da comple-

'xidade das estruturas de ,ar.azenage. leva a umamenorefici@ncia

das operaçfJesde manipulaçlo dosd-ados da base de dados, porém

reconhece-se também que com a representa'ç10 mais detalhada do

mundo real ,'mu,itas aplicaçfJes pode. passar a concentrar-se apenas

nos dados que efetivamente necessita, facilitando o s'eu desenvol

vimentoe operaç-lo, compensando e ',até excedendo a diminuiçlo de

eriei.neia do 56BD.

A seguir seria apresentados os.odetos de dados mais signi-
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ficativos, que têm sido propostos e experimentados com esse obje

tivo .

11.4.1. - Rbstraç8es de Generalizaç10 e Rgregaç10.

Smith e Smith em [SMI_77~] e [SMI_77bl desenvolvem o concei

to de abstraç~o de dados em uma base de dados atrav's de duas

formas de abstraç8es: Rgregaç~o e Generalizaç~o. Essas duas for

mas 510 apresentadas como estensões ao modelo relacional de Codd,

e n10 como um novo modelo de base de dados. No entanto, o concei

to de abstraç10 de dados aumenta a capacidade semtntica do mode

lo, e pode-se considerar que um modelo relacional acrescido de

capacidade de representaç10 de abstraç5es de Rgregaç10 e Genera

lizaç10 passa a ser um modelo semtntico com capacidade de repre

sentaç10 semtntica consideravelmente maior. Esses dois trabalhos

têm sido a base de desenvolvimento de todos os modelos propostos

que têm por base o modelo relacional.

Os autores prop5em o reconhecimento de abstraç5es em um

modelo como a omiss10 deliberada de certos detalhes, com o obje

tivo de conseguir-se um modelo que represente os fatos do mundo

real de uma maneira -intelectualmente gerenciável-, e prop5em que

isso seja feito atravês de uma hierarquia de abstraç5es.

Uma abstraç10 de agregaç10 ê descrita como um relacionamento

entre um conjunto de itens (-lndividuals-)que ê visto como um

outro item de mais alto nivelo Considerando-se o item de nivel

mais alto, muitos detalhes do relacionamento podem ser

temporariamente ignorados .
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Um~ abstraçlode generatizaç10 ocorre quando um conjunto de

itens 'similares slov!'stos 'c0110 um ônico itell genérico.

Considerando-se o item -genérico, as diferenças individuais de

cada ob j etoesp-eclfico'sI0 'tampor ar i amente lono radas.·

- Os autores chamall • aten.çl0 para o fato de que os conceitos

de abst?a~lo ~ de norm.liza~10 de rela~8.s 510 dois conceitos

complementaf'es, re"Ssaltando o ("a·toque o desmembramento de uma!

rela~lo em outras para efeito de se normalizar -um esquema nlo

constitui um.·agrega~10, embora a identlfica~lo' 'de .greg.~8es

possa leva •.a uma normaltza~-1o. Pa •.aenf.tiz ••.• diferen~. entre

os dois conceitos,ress.lta-se (, fat·o de que umaabstra~10 'iem um

sentido lógico, e portanto pode''1!deve ser identiflcada por um
..

nome signif'tcativo para o Administr·ador da Base de Dados.

Sobre o conceito dessas duas formas de abst r,a~10 510 .desen-

vo-lvidascinco regras s.mtnticas que .10 consideradas invari.ntes

em todo modelo'relacional que usar pelo lIenos uma dess.s formas

de abstra~lo. E' construido também um lIodel~ sint.ticode uma

linguagem que pode especificar as constf'uç8es do modelo

envolvendo agrega~8es e/ou generallza~8es.

Através da form.llZaç-lo das regras que definem. sintaxe

p.ar•• descri~lo de abstraç8es, torna-se claro que a existlncia

de agrega~rres no ••.odelo rel.cional • posslvel de5deque o Sistema

de Gerenciamento de Dados mantenha a responsabilidade de manter

duas rela~8es lógicas par. cada abstra~lo que for especificada,

as quais mant@mem seus respectivos nivais de abstra~loos atri-

butos próprios de cada nlvel, repetindo (e é nesse ponto que o

SG8D deve ga-rantir .conslst@ncia dos d.dos nas duas rela~8es)--Os

.tributos que 510 comuns aos dois nlveis, dos quais os atributos

de identifica~lo sl~nec.ssari~m.nte repetidos.
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Rl'm disso, percebe-se que' p05sivel a especificaçlo de uma

abstraçlo de agregaçlo independente de uma generalizaçl0, por'm

uma abstraç10 de generalizaçlo sempre implica em uma agregaçl0.

Isso decorre do fato de que a indicaç10 de a qual relaç10 de

itens especificos umd~do item genérico se refere, é feita

através de um atributo associado ao item especifico, que

..
constitui assim uma agregaçlo das informaç~es especificas àquele

item.

f' proposta uma forma gràfica de representaç10 das duas

formas de abstra~8es, que estabelece dois planos perpendiculares

para a representaç'o dessas duas formas. Considera-se que no

plano do papel slo representadas as abstraç8es de agregaçlo,

usando para isso uma notaç10 derivada da Notaç10 de Bachman, onde

a hierarquia de agregaç:8es aparece com o objeto de maior grau de

ab.~raçI0 no topo daplgina. Para cada relaç10 que represente uma

abstraç10 de generalizaç:10 estariam representados em um plano

perpendicular à pagina as relaç8es especificas da qual a relaçlo

é uma generalizaçlo. Note-se que os valores do dominio do

atributo que é usado para efetuar-se a generalizaç10 510

discretos, e portanto a r.presentaçlo gràfica envolvendo um plano

perpendicular ao papel é na realidade constituida de vàrios

planos paralelos ao papel justapostos, um para cada valor de

atributo possivel.

Os conceitos de abstraç~o propostos nos trabalhos citados

permitem a representaç~o de uma grande quantidade de informaç8es

semanticas, e por isso, apesar de n~o caracterizar um novo Modelo

de Dados para Bases de Dados, os conceitos de abstraç:10 de

agregaç10 e abstraç~o de generalizaç~o de Smith & Smith 510 uma

ferramenta de modelagem semantica bastante importante.
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,"11.4.2. - O HodeloRetaclon.l Extendido RH/T,.

Tendo sugeridoe. 1970~ Hodelo Rel~c{on~l, Coddapresentou

em' [COD_7SJ~um conjunto de ~ugest~es para ~ument~r~ capacidade

lie repre5enta~lo'-'··selltntic.de um esquema dedados:que tivesse

como objeti~o ~ser lmplan.ado em ~m Sistema ~e5er.nciamento de

Ba*es '~. Dados usando o HodeloRelacional. ~Sssas sugest&es

p assar am -a ser conhecidas como""'ModeloRel acionat Extendido ou

HodeloRelacional/T1Istntni a ',\(loc'aldeum congresso ond. as id.i as

foram originalmente apresentadas).

R essência 'desse .odelo consiste :no uso de .um SGBD

••elaclonal convencional, 'ao:qual·' aC'rescido um :D.icionilricode

Dados que cuidaria -de a LgUtllasrel.aç:8esespeciai.s'armazenadas na

aase de Dad'Oscomo prop6sito de fornecer infor ••~aes.sob"'e o

significado ·das demais rela~aes. Os dados seri~m' entto

·Filtrados· pelo Dicionilrio, ~s~ndo as r.la~a.s especiais, antes

que alguma alteraç:lona Base de Dados ~eautorizada.

Esse enfoque .p~esenta algumas vantagens, entre elas a

possibi lhJade de ar"lIzenar,.deuma forma padrlo, na 'mesma base de

dados, tanto os dados alvo de cada apllcaç:lo, como os Heta-dados

(informaç:8es semtnticas) sobre esses dados, permitindo por exem-

plo que uma aplica~lo indicasse por si própria alteraç:8es no

esquema de dados, usando uma Linguagem de Descri~~o de Dados

idêntica à Linguagem de Hanipula~lo de nados. No entanto

apresenta como desvantagem o fato.-que nlo existe na estrutura de

dados nenhum ~.l••ento intrlnseco que gar.anta algum tipo de

integridade estrutural na descrlç:10, dificultando a 1Ranutenç:lo da

integridade dos ~ados ar•• zenado~.
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o autor apresenta UII conjunto de conceitos destinados a

aumentar a capacidade de representaç:lodo modelo. Fund.ental

entre lodos eles, est. a constataç:lo de que é necassirio que ~

SGBD ,reconheç:a-emtodas as reLaç:&.s, quais slo as entidades do

mundo reaL quec.da registro de uma ou mais relaç:&es estio .feti-

vamente modelando, considerando ,que 01 próprios at~ibutos identi-

ficadorelde cada relaç:lo s10 inadequados p.ra iISO, uma vez queI

admi te-se que o usular.iopode ,aLterar a identific~ç:lo ..,de uma

entidade, sem qu •• entid.de.m ,si possa seralt •.•••d•• Cita como

exemplo o nome ouo nÓ•• ro de registro de um navio, que em

situaç:&es especiais pode. ser aLterados, semque o navio se

transforme em outro. P.r. evitar isso~ o ~uto.~uger. que para

todos os tipos de entidades do inundo real efetivament.modeladas,

seja m~ntidou.a relaç:lo especial que forneç:a~ara c.da entidade

modeLada uma identificaç:l0 controlada pelo 5GBD que o usu'rio n10

pode aLterar, a menos que indique explicitamente alteraç:lo na

ehtidade do mundo real. Com esse conceito adicional, o RM/T

-passaria a ter em todas asreLaç:aes que se refiram a uma dada
;

entidade, a indica,lo do identificador interno que cor~esponde a

c~d~ entidade represent.da. Esse novo atributo é chamado pelo

autor como o'designador' (Isurrogatel) de eada entidade, e cada

relaç:lo criada para .anter os designadores de cada entidade s10

chamadas de E-Relaç:8es.

Rs relaç:aes que efetivamente armazenam dados, aquelas

existentes também em um sistema relacional n10 estendido, 510

ch~madas pelo ~utor de P-Relaç:8es (ReLaç:aesde Propriedades).

Rs entidades 4eum sist•••adescrito como RH/Tpode •• ter um

subt'ipo aLi••deu •• tipo, de.deque ••ntenha-se a regra de .que se
,

uma entidade. de um subtipo de u••determinado tipo, entlo ela é
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tambtm daquele tipo, • todos os atributos que s10 vilidos para as

entidades de~m de~ermlnado tipo 510 tamb6m v6lidos p~ratodas as

entidades de ~eussubtlpos. O autbr classific~~ todas as entidades

e os~seustipos re~~esent~dos em:

•••• c. Entidades Caracte'f'lsticls - aquelas que 510 subordinldas à

.,.,existlncia de·'.lgutllout1'O tip01

Entidades Associatlvas - aquelas que representam relaciona-

mentos entre entidade. de outros tipos1

- Entidades do Nócle'Ct- aquelas que existem por si 56, inde

pendentemen·tédasdemais.

~".' ~.. ,,~
• i< ••.•••

Tendo sido f.ita a int.oduçl0 desses conceitos, que~ ~10

mantidos em cada Base de Dados atrlv's de E-RelaçBes, o autor

acrescenta virias· outrasrellçBe. especiais, cada uma destinada a

armazenar lnTorm1tç8es sobre uma posslv.L. forma de interaç10 entre

cada um dos tipos de dados que uma determinada Base de Dados

cont'm. Assim existem relaçBes de todos os tipos de entidades,

relaçBes que associam cada subtipo ao seu tipo imediatamente

superior (uma vez q~~ podem existir hie,.~rquias de tipos e

subtipos), relaçBes que indicam quais s10 as P-RelaçBes de cada

tipo, r.l~~8es de todos os relacionamentos entre entidades, etc.

11.4.3. - O Modelo Funcional.

o Modelo Funcional te. por objetivo a representa~10 de dados

usando lHn 1!nfoquefuncional como ferr.mentalpara a modelagem de

dados de uma aplh:a~10. Algumas implellentaç:8es usando o modelo

funcional tem sido ef.tuadas, ainda em fase de prot6tipos.
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o Modelo Funcional tem como b.sicos os conceitos de Entidade

e de Fun~~o. Entidades s10 todos os objetos, abstratos ou reais,

do mundo re_l sobre os quais exista interesse de que sejam repre

sentados em uma base de dados. Rs Funç8es se aplicam sobre as

entidades, e têm como resultado também Entidades. Rs Entidades

s~o (Criadas em um modelo por uma aç~o de cria~~o explicita, que

indica o inicio de interesse no objeto do mundo real correspon

dente, e existe até que uma aç~o expllcita solicite a retirada

dessa entidade do modelo, que significa afim desse interesse.

Tipos de dados b~sicos tais como Entidad~s, N6meros-Inteitos e

Cadeias-de-Caracteres 510 também considerados entidades, porém

mantêm a propriedade ônica no modelo de existirem pré-definidos,

e de n10 poderem ser retirados.

Uma Fun~~o pode ter qualquer nômero de argumentos. Uma -

Fun~10 que n10 tenha nenhum argumento indica um tipo ou a ocor

rência de um subtipo de uma entidade. Por exemplo, as declara-

~~e~:

PESSORC) -) Entidade

RLUNO() -) PESSOR

•

propriedades.

Funç8es que tenham um argumento indicam propriedades da

entidade que é argumento da funçl0. Por exemplo, as declaraç8es:

NOHE(PESSOR) -) Cadeia-de-Caracteres

PROFESSOR(RLUNO) -) PESSOR
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indicam que o NOME de um. PESSOR • uma cadeia dec.ractere., e

que o PROFESSOR de um RLUNO' uma PESSOA.

Fun~8es que tenham .ais de um .rgumento· podem ser usadas

para express~r as proprl.dades que se ••sociam a intera~8es entre

entidades (semelhant.:~os atributos de relacionamento~~no ME-R).

Por exempto, com~sd:Jeclara~8.s~--

CURSO() -) Entidade,

NOTR(RLUNO, CURSO) -) Inteiro

fica estabelecido, que a NOTR'cde um RLUNO em um CURSO' um valor

inteiro.

o resultado de uma ftln~lo pode ser apenas uma entldade, ou

um conjunto de entidades, e nesse caso. propriedade que ela

representa pode assumir m6ltiplos-valores. Fun~8es podem ter os

seus valores declarados explicitamente, tal como as apresentadas

acima, e s10 .ntlo chamadas de fun~8es b'sicas. Outras podem ter

os' seus valores" computados a partir de suas entidades argumento,

quando ent10 510 chamadas de fun~8es derivadas.

o Modelo Funciona'· te. ,por objetivo a modelagem de situa~8es

do mundo real, definindo uma linguagem pari a_especifica~10 dos

esquemas de dados, e sugerindo que linguagens de programa~10 jà

existentes sejam estendidas com primitivas que permitam o acesso

a uma base de dados que atenda as caracteristicas do modelo.

Shipman em [SHI_811 prop8e uma Linguagem de Definiçlo e

Consulta de Dados denominada DRPLEX, e apresenta um analisador

cap~z de reconhecer comandos nessa linguagem. O autor sugere que

um SGBD retacional jà existente poderia' ser usado acoptado a esse

analisador, para o uso do modelo funcional .usando a .linguagem

DRPLEX. Para isso, sugere-se que as entidades'e.as fun~8es billsi-
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cas de mais de um argumento sejam mapeadas em relaç8es no SGBD

utilizado, tend~ como atributos as funç8es bàsicas que slo defi

nidas sobre as entidades e tuplas de argumentos, sendo que as

entidades argumento seriam 05 atributos chaves de identificaçlo

das relaç8es.

Rs informaç8es que o Modelo Funcional apresenta como deriva

das seriam entlo tratadas por um Dicionàrio de Dados que executa

ria as operaç8es definidas em cada uma das funç8es derivadas,

usando como valores os atributos das relaç8es efetivamente arma

zenadas nas bases de dados.

Em [KUL_86] apresenta-se uma outra implementaçlo do modelo

funcional, ressaltando-se que a Linguagem de Definiçlo e Consulta

de Dados utilizada é a mesma linguagem DRPLEX definida em

[SH1_81], porém expandida para englobar as estruturas e operaç8es

usuais na linguagem de programaçlo RLGOL, criando uma nova lin

guagem denominada EFDM. O analisador dessa linguagem, do qual foi

implementado um prot6tipo, acessa diretamente as estruturas de

dados, executando entlo as funç8es de um interpretador de lingua

gem de programaç10 e de um gerenciador de base de dados, sendo

que esse gerenciador foi concebido desde o inicio para o modelo

funcional.

11.4.4. - Modelos semtnticos.

Em determinadas aplicaç8es em que é necessàrio usar bases de

dados, a maneira homog@nea com que as estruturas 510 tratadas

pelos Sistemas de Gerenciamento de Base de Dados convencionais,
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torna pequena a capacidade de representaçlo de dados nlo estrutu

rados, ou seja, aqueles que ocorrem esporadicamente, ou ent10

aquele~ que ~efinam casos p~rti~ulares das ocorrlncias tratadas

homogeneallen.t~e-'que freqUentemente slo '.'tratadas .•..c:omo Me ta-Dados

-ou. InforllaçBes..Sobre os Dados- armazenados. ,

Para permitir estruturas;'1:iearmazena-gem de dados que permi

tam representar .dados naturalmente .ais~ heteroglneos .do que

aqueles que podem ser estruturados em "tabelas, e aumentar a

capacidade de ~.modelar'Meta-dados, virios modelos tem sido

propostos.

A seguir serifeita uma car~cierizaçlo do que se entende ser

um modelo semtntico, e • ~eita a distinç10 entre modelos

semtnticos e redes semtnticas,dois termos parecidos para

soluç8es difer .•ntes de prob;lemas.diferentes que caminhall na mesma

direçl0.

R seguir seria apresentados modelos de bases de dados

sem'nticas que nos 6ltlmos anos t8m sido desenvolvidas para

pérmitir a representaçlo de maiores quantidades de informaç8es.

sem'nticas do que a permitida nos modelos t•.adicionais. Deve-se

notar, que entre os modelos apresentados, apenas.um CSEDACO) tem

efetivamente um prot•.tipo operacional, sendo que os outros três

apresentam-se como formalismos metodol6gicos para a preparaçlo de

esquemas conceituais, que devem depois ser transformados para os

modelos dos Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados que serIa

efetivamente usados.
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11.4.4.1. - Hod.los 5emtnticos e Redes 5emtnticas.

Redes semtnticas 510 estruturas amplamente usadas nas ireas

de inteligência artificial que necessitam representar o conheci

mento dos objetos manipulados atrav's di indicl~10 do que cada

objeto ., em termos dos demais objetos presentes na rede. Uma

grande parte do conhecimento que' armazenado em bises de conhe

cimento vem de 5.nten~as tais como IJose • carpinteirol, isto',

pode-se representar conhecimento explorando o fato de poder-se

fazer a predica~lo de um individuo (tal como Jos'), atribuindo

lhe um determinado tipo (c~rpinteiro). Outra grande quántidade de

conhecimento advém do fato que se pode expressar o tipo de uma

coisa (por exemplo carpinteiro) como sendo um subtipo de outro

(por exemplo artifice). Essas duas formas de se expressar conhe

cimento podem ser modeladas estabelecendo-se ligl~Ues IE'I (115

RM) entre os elementos que comp8em cada sentença. Redes onde os

nós s10 interconectados por ligaçUes IE'I slo denominadas Redes

semtnticas. Brachman apresenta em [BRH_83l um amplo conjunto dos

significados que podem ser atribuidos a conhecimento expresso

através de ligaçUes IE'·.

Rs conexUes formadas por ligaç8es ·E'· caracterizam redes

hieràrquicas n10 estritas, isto é, apesar de um certo subtipo n10

poder ser subtipo dele mesmo (nem mesmo indiretamente), um subti

po pode ser subtipo de vàrios tipos diferentes. Essa hierarquia é

feita através do refina.ento sucessivo de tipos genéricos em

subtipos cada vez menos genéricos, que podem ·herdar· as proprie

dades dos tipos mais genéricos, sendo que no nivel mais detalhado

da hierarquia estIo as ocorrências individuais dos objetos repre

sentados .
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R principaldiferen~a que existe entre as redes semtnticas,

usadas para armazenar ~onhecimento, e 05 modelos semtnticos,

usados ~ara representar esquemas de dados e••bases_de dados, é

justamente o fato que··os •••delas semtnticos estabelecem oasquema

de dados,. sendo estes ar.azenados em uma estrutura diferenciada

da usada para repM!Sentar os proprios dados, enquan.to em uma rede

semtntica,

homogtnea.

toda a~informa~10 • armazenada em uma ónica estrutura,

05 modelos semtnticos 510 freqUentemente chamados de modelos

orientados para objetos, em oposiç10 aos modelos mais

tradicionais de bases de dados, chamados de modelos orientados

para registros. R ~azl0 para isso é que, ~nquanto nos modelos

tradie ional 5. as infor.aç8es sl0·armazenadasem estruturas (arqui-

vos, relaç8es) homogtnels, compostas de atributos b'sicos, nos

insttncias de objetos quen10 m~nt@m entre si uma estrutura que

pode ser generalizada em uaa tabela, e além de poderem ser com-

postas de~tributos bàsicos, podem também ser compostas de outras

estruturas.

RL'm disso, .lém das inter-relaç8es de composiç10 entre

objetos, um modelo selltn,ticoem geraL suporta a especificaç10 de

inter-relaç8es de generalizaç10 •.ntre objeta.s, no sentido de que

um determinado objeto pode constituir-se em uma generalizaç10 de

um conjunto de outros.
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11.4.4.2. - O Construtor de Bases de Dados Semtnticas - SEDRCO.

Um exemplo de uma ferramenta computacional que uSlum modelo

sem1ntico é o ·Semantic Database Constructor - SEDRCO [FRR_85l. O

modelo sobre o qual essa ferramenta atua descreve uma base de

dados como uma cole~10 de objetos, cada um identificado por um

nome especifico. Conjuntos de objetos semelhantes 510 Igrupados
!

em tipos de objetos, que também 510 identificados por seus nomes,

e slo interconectados através de atributos.

Tipos podem ser subdivididos em hierarquias de subtipos, que

t@m seus objetos determinados através de fun~8es definidas sobre

os atributos do tipo mestre. Vàrias restri~8es podem ser impostas

sobre os valores dos atributos, através da' especifica~10 de

caracteristicas para cada atributo. Rssim um atributo pode ~er:

- Primàrio: existe apenas um objeto de determinado tipo com

um determinado valor para esse atributo;

- Uni-Valorizado: Somente um valor é aceito para esse atri

buto;

Multi-valorizldo: O atributo pode assumir vàrios valores

simulttneamente para o mesmo objeto;

Ordenado: indica que existe Uma ordem nos valores assumi

dos pelos atributos de cada objeto de um determinado

tipo.

SEDRCO é uma ferramenta efetivamente implementada, dispondo

de operadores para a definiç~o de esquema de dados, e operadores

para manipulaç~o de dados, tendo sido totalmente desenvolvido

apoiado no esquema semtntico apresentado, e n10 como uma extens10

de algum Sistema de Gerenciamento de Base de .Dados tradicional.
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11.4.4.3. - O Modelo de Rssocia~~o Semtntica - SRM*.

o Modelo de Rssociaçlo Semtntica (Semantic Rssociation Model

- SRM*> desenvolvido por Stanley Su [WSU_86] é um modelo concei

tua l p ara a de sc ri~~o dee.sq uemas de d ados vo ltado p ara a de 5 .

cri~~o de modelos de Bases de dados para' aplicaç:8es estatlsticas
,

e cientlficas, aprimorado posteriormente para englobar aplicaç:8es

de PRC/FRC e Fabricaç:~o Co.putadorizada Integrada.

Trata-se de um modelo desenvolvido para permitir a

representa~~o e a an~lise das especificaç:8es ~ das propriedades

semtnticas para bases de dados usadas em aplica~8es de PRC/FRC e

Fabrica~lo integrada. O modelo consiste em ~m conjunto de regras

para obter a modelagem de situa~8es do mundo real que 510 ent10

expressas através de diagramas de dados. Segundo o autor, o SRM*

pode ser usado para identificar e representar situaç:8es em que

ocorrem:

- Tipos de Dados Complexos: para manipular dados tais como

vetares e matrizes, além dos tipos de dados comumente

manipulados por bases de dados convencionais;

- Relacionamentos Temporais, Posicionais e Procedimentais:

para permitir a representaç:10 do significado dos rela

cionamentos em qualquer nivel de abstraç:10 de dados;

- Hierarquias de Estruturas de Dados: para permitir que

objetos e eventos sejam especificados através da com

posiç:10 de diferentes estruturas de dados;

Definiç:lo de Objetos de Dados Recursivamente: para permi

tir que objetos sejam definidos a partir de estruturas

se~elhantes a sua pr6pria estrutura;
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- Objetos Complexos: para permitir que um mesmo tipo de

objeto possa representar ocorrlncias heteroglneas de

dados daquele tipo;

- Atributos ~ue Indicam Valores em Domínios Alternativos:

para permitir que atributos possam ser represent,ados

usando ~if.rentesnotaç8es;

- Dados Particionados e Duplicados: para permitir o uso de

bases de dados distribuídas;

- Identificaç10 e Especificaç10 de Sub-Basesde Dados: para

pe?mitir ~ue alternativas de projeto sejam criadas e

testadas;

- Ver~8e5: pa~' permitir a armazehagem de diferentes ver

s8es de um mes.o projeto ou produto;

- ~tributos de Categorizaçlo e Sumirio: para per~itir ope

raç8es estatísticas sobre os dados da Base de Dados.

Usando o SAM* uma base de dados pode ser modelada através de

uma rede de objetos, deno.inados ·Conceitos·, inter-relacionados

através de ·Rssociaç8ei·. Existem dois tipos de Conceitos: At6mi

cos ~ N10-At6micos. Conceitos At6micos s10 aqueles que n10 podem

ser decompostos em outros, e além disso apresentam um 'significado

por si so, tal como a peça de projeto 10-045. 05 conceitos N10

At6mlcos 510 obtidos através da associaç10 de conceitos Rt6micos

e N10-At6micos.

Um esquema de dados produzido usando o SRM* é uma

representaç10 grifica dos dados. Os conceitos Nl0-Rt6micos 510

modelados através de circulos onde é inscrita uma letra indicando

o tipo de associaç10 que forma aquele conceito. O nome do

conceito é escrito ·ao lado do circulo. As associaç&es 510
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representadas atrav's de setas ~ue indicam para cada conceito

formado quais 510 os conceitos ~ue o formam. Conceitos usados

p~rl identifica~10 de cada conceito sloindicados.atrav's de três

cortes na seta qu~ indica aquele conceito. Os conceitos at6micos

510 representados ~omente atrav's dos conceitos n10 ~t6micos do

qual os conceitos ~t6micos constituem os domlnios de abrang@ncia.

O SRM* admite a representa~10 de sete tipos diferentes de.
associa~8es. Cada tipo de associa~10 tem algumas restri~88s es-

truturais e propriedades semtnticas pré-definidas, que definem a

forma como 05 conceitos componentes se inter-retacionam, e devem

ser entendidos pelo Sistema de ~erenci~mento de Bases de Dados

que usar o SRH*. Os sete tipos de ~ssocia~8es que pode-se modelar

como SRH* slo os seguintes:

- Rssocia~10 de P.rticipl~10 CIMembership associationl): cor

respode ao ~grupamente de um conjunto homogêneo de concei

tos at6micos, formando um dominio de abrang@ncia. E'

representado pela letra IHI;

- Rssocia~lo de Rgrega~lo: um conceito pode ser a composi~lo

d~ seus atrib~tos ou caracteristicas. R associ~~10 de

agrega~10 corresponde à forma~10 de um conceito composto

de virias outros conceitos de forma homogênea, em uma

maneira semelhante ao significado de abstra~10 de agrega

~10 de Smith & Smith. E' representado pela letra IRI;

- Rssocia~10 de Intera~lo: dois conceitos formados por asso

cia~8es de agrega~10 podem interliga~-se para identificar

um outro conceito que depende da rela~10 dos dois concei

tos relacionados, cor respondendo ao relacionamento com

atributos de relacionamento do Modelo Entidade-Relaciona

mento. E' representado pela letra lI';
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- Rssociaç10 de Generalizaçlo: cor responde ~ generalizaç'o de

tipos de conceitos, de uma maneira semelhante à abstraç10

de generalizaç10 de Smith & Smith. f' representado pela

letra IGI;

- Rssociaçlo de Composiçlo: corresponde à associaç10 entre

conceitos diferentes, que podem comp6r um outro objeto.

Corresponde ao tipo de relacionamento Iser parte de', que

pode comp6r um conceito mesmo a partir de outros conceitos

difere~tes. f' representado pela letra 'C';

- Rssociaç10 de Produto-Geral (Cross-Product Rssociation):

corresponde ao conjunto de todas as ocorr@ncias de atribu

tos dos conceitos formados. Cada conceito é portanto um

conjunto, passivel de operaç~es estatisticas. f' represen

tado pela letra 'X';

- Rssociaç10 de Sumarizaç10: cor responde ao conjunto de atri

butos que sumarizam cada conjunto de atributos de um

conceito formado por uma associaç10 de Produto~Geral. E'

representado pela letra '5'.

11.4.4.4. - O Modelo de Dados Semtntico - SDM.

O Modelo de Dados Sem~nticos (Semantic Data Model - SDM) é

constituido por um formalismo para descrever um esquema de dados

para bases de dados, que vem sendo desenvolvido por Hammer &

Mcleod [HRM_81J. Os autores argumentam que as estruturas de dados

que podem ser representadas pelos modelos tradicionais n10 supor

tam o desenvolvimento e a manutenç10 de Bases de Dados complexas,

por terem uma capacidade muito limitada de representaç10 semtn-
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tica, e prop8em o Modelo de Dados Semt~tico como uma alternativa

para a modelagem de dados, capaz de representar uma grande quan-

tidade de informa~8es semtnticas, buscando satisfazer v~rios

critérios:

- Ser um modelo apoiado em construç8es estruturais com alto

conte6do semtntico, em oposi~10 aos modelos tradicio-

nais, apoiados em registros, o que segundo os autores

causa uma mod~lagem ·plana·, ,que n10 consegue represen-

tar os detalhes semanticos adequadamente;

- Permitir a descri~10 de modelos relativistas, em que uma

mesma informa~10 do mundo real .possa ser representada

de diferentes maneiras, de acordo coma necessidade de

cada aplica~10 e. particular. Para isso, é proposto que

o modelo tenha uma cole~10 de constru~8es bastante

rica, que possa dar flexibilidade de escolha de repre-

senta~10 e capacidade de. redundancia l6gica na'informa-

~10 exp ress a pe lo esquema de dados; .

- Ser um modelo que permita a defini~10.de esquemas base a-

dos em entidades abstratas, tais como cole~8es de obje-

tos, relacionamentos entre objetos, e interconex8es

estruturais entre. cole~8es de objetos. ·05 autores indi-

cam que todas as entidades representadas em um esquema

tenham seus pr6prios nomes, os quais 510 considerados

como distintos da entidade em si.

Os principias que norleiam a modelagem de uma situa~10 do

mundo real usando o formalismo pr·oposto pelo SUM, apoiam-se nos

conceitos de aentidade·,que correspondem aos objetos que existem

no ambiente a ser modelado, sejam eles reais ou abstratos, e
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'classes', que 510 eoleç8es de entidades que formam conjuntos de

entidades que tenham um significado, e aos quals pode-se dar

nomes. Toda classe tem uma coleç10 de atributos,' que descrevem as

entidades que comp8em essa classe. Os atributos podem ser de dois

tipos: Atributos de H.mbros, que 510 associados a cada entidade

que campa. a classe; e Atributos de Classe, que descrevem pro

priedades da classe tomada como um todo.

Rs classes 510 divididas em: elasses blsicas - aquelas que

podem ser definidas de forma indep.ndente de qualquer outra do

esquema dedadas; • classes n10 b'sicas - aqu~las que s10 defini

dasemtermos de oma ou mlis outrls classes.

As~l~sses n10 b'sicas estio ~ssocia~as através de conex8es

inter-classes C'inter-class connections·). Essas conex8es inter

clas~es slodivididas em (onexaes de Sub-Classes, e Conex8es de

Rgrupamento.

Rs Conex8es de Sub-Classes indicam que as entidades que 510

membros de uma entidade podem também fazer parte de Subclasses

dess~ cl~sse. Rssim, uma subclasse é também uma classe que contém

algumas) mas nlo necessariamente todas as entidades da classe

blsica. ~ma cQnexl0 de Sub-Classe é especificada através de um

predicado ·satisf.zendo uma condiç10 definida sobre o valor de um

atributo de membro da classe b'sica.

Rs conex8es de agrupamento permitem expressar classes cujas

entidades membro que as comp8em 510 lambêmoutras classes.

Os autores chamam a atençlo para o fato de que cada uma das

classes nlo b'sicas 510 definidas atravês de apenas uma ónica

conexlo Loterclasse, apesar de que freqUentemente mais de uma

con.xl~ poderia expre~sar • mesma classe. Isso é proibido so~_ a

alegaçlo de que mais de uma conex10 interclasse seria redundante
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e traria uma complexidade adicional desnecess'ria ao esquema.

Os relacionamentos que existem entre as entidades de cada

classes s10 feitas através ~os valores dos atributos que comp8em

cada classe, de uma maneJra semelhante ao que ocorre no modelo

relacional. Rssim~ especificando-se co~o ~alor de um atributo em

uma classe o mesmo valor de um atributo de iden~ifica~10 em outra

classe, o relacionamento (ica estabelecido e pode ser usado para

acessar outras entidades em outras classes.

E' possivel indicar um relacionamento: entre apenas duas

classes, e nesse caso para todo relacionamento é indicado um

relacionamento inverso; e relacionamentos envolvendo v'rias ·clas-

ses, sendo que nesse caso um mesmo atributo é usado para comparar

a ocorr@ncia de seus valores em v'rias classes simultaneamente.

Segundo os autores, o SDM n10 pretende esgotar todas as

possibilidades de representa~10 de semtntica de dados em esquemas

apropriados para bases de dados, mas prover o que os autores

apresentam como rela~lo 80-20, ou seja, atender 80\ das

constru~8es nscessêrias à representa~10 das bases de dados com
I

apenas 20\ dos recursos disponiveis, e manter o SDM, como um

formalismo para I representa~10 de esquemas de dados, aberto para

futuras extens8es que se mostrarem necess'rias e adequadas.

11.4.4.5. - O Modelo Entidade-Categoria-Relacionamento.

O Modelo Entidade-Categoria-Relacionamento (ME-C-R) é um

modelo semtntico concebido como uma estenslo do ME-R [NRV_86al

para incorporar o conceito de abstra~10 de generalizaçl0. Rs

seguintes estens~es s10 feitas ao ME-R:
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-é introduzido o conceito de categoria para representar

hierarquias de generalizaçlo e subtipos;

- 510 refinadas as restriç8es sobre relacionamentos para

especificar como as entidades dos vArios tipos e subti

pos podem participar dos relacionamentos.

Uma categoria' um subconjunto de entidades do conjunto de

entidades de um determinado tipo ou de outra categoria. Um con-

junto de entidades é chamado de Classe de Objetos, seja o conjun-

to composto por entidades de um tipo ou de uma categoria. R

especificaç10 de relaciona.entos no ME-C-R • feita especificando-

se as classes de Qbjetos que participam do relacionamento, e se a

classe contiver outras, os objetos pertencentes às classes con-

tidas também participam de seus relacionamentos. Os atributos que

510 asssociados a uma determinada clas~e também slo Iherdados'

pelas entidades das classes nela contidas.

Para representar um esquema de dados graficamente, um novo

simbolo é introduzido no Diagrama de Entidades e Relacionamentos,

para indicar as Categorias. consistindo em um hex'gono, que pode
I

ser associado aos rettngulos que representam entidades através de

segmentos de retas cortados por um 'C', indicando que a Categoria

est. Contida naqueta entidade.
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11.5. - Conceitos Adicionais Necess'riosao Modelo Proposto.

o desenvolviment~ -do modelo proposto no capItulo 111 deste

trabalho requer alguns~onceitos adicionais aos i' apresentados,

que serlo expostos ,a seg~i r. Esses concéltas dizem respeito

principalmente .abasesde dados distrlbuldas, uma vez que o

modelo é conveniente pari esse tipo':de organizlç:10, e ao controlei
de c6pias de blocos de dados~a bas., mantidas separadamente ~ara

efei to de des.nvol vi.entos·pa ralal os d.·.•lterna tivase versfles de

um .esmo projeto por mais de um proj.tista simultaneament •.

11.5.1 ~.Ativaç:loRemota de Processos.

;I

Em siste~as distribuldo.~ cada nodo~a rede contribui rea

lizando parte da tarefa global. Para que o sistema como um todo

possa atuar coordenadamente, dados e sinais 510 trocados entre os

processos, geralmente em forma de mens~gens. Para que esses

viriosnodos possamcdoperar, eles devem estar prepara~os tanto

para transmitir quanto para receberas dados, porém .lém disso,

sinais de controle podem circular pela ••.•de" e dessa maneira é

possivel que se estabeleç:a uma arquitetur~ e um protocolo de

comunicaç:10 de tal forma qtJeum nado possa solicitar a outro

nod~ a execuç:10 do procedimento. Essa al;10é denominada Ativaç:10

Remota de Processos - ARP (ou Remate Procedure [.ll -RP[).

O objetivo da técnica de ARP é permitir,qu~-a l6gica de um

sistema seja construidasem levar em conta as ~ificuldades ine

rentes àcolRunicaç:10 .m um sist ••••a distribuldo, tal como a forma

como a p~ssagem de mensagens é feita e diferenç:as existentes
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.ntr. osv.rios nodos de'UIIIr.d•• Sob a .nfoque di t'cnic. de

ARP, .tivlrum proc.di••nto remata. sint.tic.mente vista cama

u•• ch.mld~ d.u.I subrollnl loc.l. n.ssl forml, .t'cnlc. de ARP

conslst ••• U••• clnislloi.pl•••nt.dono nlval lllgico,lIlisalta

de u•• interf.ceplrl cOllunlcl;lode .ens.gen. tSHR_821.

Se .ullllingu.g••.d. p~ogrl••;locontlver.prlllltlv.s d. ch.

••d.s d. proc.di••nto•••e.otos, os progr'.ls pod.rlo s.rcons

truido, COIIOseestiv.sse.~oper.ndo •• ulIsista.lco. IpenlS um

proces ••dor, .porill poder',rodlr,se. 1I0dific.ç::ae.'.1IUII sist.lla

co•• tal tlplos processltlores • ;Iprovelt.r ,osr.cursos de

p.r.l.tismo que este of.reHr. Um .xemplo de linguagem que contém

essas primitivas i o .i.t••• EDEN [ALH_851.

O .mbi.nte de proc.s••••nto onde I t'cnicade ~tlv.çlo

Remot. deProcedillentos tOllIlug.r • constitulda de um conjunta

~. nados cOllunlclnt.s, c.d. ~odo~~ovendo alguns servi;o•• tr~vé5

de proces.os,qu.pode. ser us.dQspor outras processos loc.is ou

remo~os. Qu.ndo um processo ·A·cham. UII processo ·B·, estej.m ou

nlo os dois .roces.osno lIeSllOnada, a proc.ss~ ·Ra denomin.-se

·Cliente·, e o~rocessb ·B~~enomin.-s. ~S.rvidor·. Normal.ente

um cliente d.ve passa••dldol p~r. seuslervidores, que slo pro

cessadas, e-. seguir recebe deles outros d.dos correspondentes i

esse proc.ss ••ento.

Par. _feito de controle de ullalinguage. que incorpore essas

prillitiv.s...,.....J:onsider.-seque qu.ndo um Cliente chama um Servidor,

o Cliente fica ·Suspenso·, ao passo que a Servidor é ·Rtiv.do·.

OUlndo a Servidor t.rllin.loperaç:losollcit.da, a Cliente é

·Lib•.•••do·e '0 Servidor se torna -Jnativo·. E' :lIosst\lel• um

Cliente ,tivlr v6•.10s Servido,..sao ••SIlO te.po, '8fteSsec.so ele

so.ante iJ..lbe,.l1loqu.ndo todos osS.rvidor.s·t ••.••in.r••• suas
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Cliente Servidor

Rtiva(servidor) Rtivado

Envia{Dados)

----)Recebe(dados)

Suspenso

...
processamentoliberado

...
Recebe(dados)

(----Envia(dados)

.
.. Inativo

Cad a p roces 50 é cons ide rado ·no si 5tema como uma. en tidade

aut6noma. Rssim, é possiveL que u~ Servidor chame por sua vez

outros servidores, tornando-se cLiente daqueles. Nesse caso con

sidera-se que o primeiro cliente é também cLiente dos servidores
J

chamados pelo seu servidor. Para referenciar-se ao processo que

chamou um determinado servidor diretamente é usado o termo

'CLiente Direto'.

-Os processos podem ser at6micos ou n10 at6micos. Rtomicidade

é uma propriedade importante para a técnica de RRP, devido ao

fato qu~ uma chamada de um procedimento pode n10 termin~r da

maneira esperada, devido a erros detectados ou ocorridos durante

o processlmento. R propriedade de atomicidade é apoiada em dois

conceitos denominados Integralidade e SerializabiLidade.

O conceito de Integralidade requer que uma operaç10 somente

possa ocorrer como um todo. Dessa forma, uma operaç10 ou realiza
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o que dela se soli~ita integralmente, e seu resuLtado torna-se

disponiveL para todo o s1st.ma, ou nada' feito, e tudo permanece

como se a chamada nlo houvesse ocorrido. Esse conceito é

importante quando se trata de opera~aes sobre Bases de Dados em

sistemas distribuidos, pois se porventura aLgumá aLtera~Io j'

houver sido feit~ na base de dados e a seguir um erro impedir que

a opera~Io fosse completada, entlo a IntegraLidade de opera~aes

requer que a .Lt.ra~lo seja desfeita, de maneir~ a preservar a

consistência da base de dados.

O conceito de SeriaLizabilidade requer que o efeito de

executar mais de uma 'op.ra~lo em paralelo seja o mesmo de se

efetuar essas .esmas ~pera~8es em seqOência. Isso significa que a

ordem com que os servidores atendem aos clientes nlo deve afetar

o resultado finaL do sist ••a. Lin e 6annon [LIN_85l apresentam um

conjunto de regras semtnticas que determinam quando um processo

pode aceitar uma chamada d. um cliente, e que slo as seguintes:

- se um processo est' suspenso, eLe pode aceitar chamadas

apenas de seus servidores (Chamadas recursivas);
i

- se um proce~so est' inativo ea 6Ltima vez qtie eLe foi

ativado foiatrav's de uma chamada de um processo nlo

atemico, entlo ele pode a~eitar chamadas de quaLquer

processo,

- se um processo est' inativo e a 6Ltima vez que eLe foi

ativado foi atrav's de uma chamada de um processo atemi

co, entlo eLe pode aceitar chamadas:

- de quaLquer de seus cLientes da 6Ltima chamada;

- de qualque~ processo, desde que a 6Ltima chamada

tenha sidó bem sucedida;

- de qualquer processo ainda nlo compLetado que tenha

- 82 -



direta ou indiretamente causado a 6ltima chamada.

Nessa discuss10, um processo n10 atamico é considerado como

aqueLe que nlo afeta os dados do sistema, e portanto nlo est.

sujeito à verificaç10 dos dois conceitos discutidos. R 6ltima

regra apresentada, que permite a um processo aceitar apenas

chamadas de um processo ainda n10 compLetado ap6s o atendimento

de uma chamada daqueLe processo, • para garantir que todos 05

servidores envoLvidos em u. processo que ainda pode potenciaLmen

te ser interrompido, possam ser so~i~itados para desfazer ~uaL

quer modifica~10 j~ efetuada no sistema, se um cLiente verificar

que n10 pode continuar uma operaç10 jà em andamento [GRR_78l.

11.5.2. - Consisl@ncia e Travamento de Dados em Bases de Dados.

Em um sistema tradicional, sempre que mais de um usuàrio

possa ter acesso simulttneo a um~ ~ase de dados, surge o problema

de conflito de acessso, ou seja, se mais de um usuàrio pode ter

acesso simulttneo a uma determinada informaç10, e se um desses

usuàrios atualizar essa informaç10,

correr o risco de estarem se

os outros usuàrios passam a

referindo à informaç10

desatualizada. Isso ocorre, porque o acesso à uma informaç10 da

Base de Dados sempre corresponde a uma c6piadessa informaç10 em

uma àrea individual de cada usuàrio. R atualizaç10 na, Base de

Dados n10 é acompanhada de atualizaç10 das c6pias locais que os

usuàrios possam ter. O problema torna-se critico quando mais de

um usuàrio decide fazer atualizaç8es ao mesmo tempo, quando ent10
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pode haver uma perda de uma das atualizaç8es, ou mesmo uma

corrupçlo da estrutura da base de dados.

Para que uma Base de Dados possa ser acessada concorrente-

mente por V'~J05 processos, • necess~rio que se disponha de um

mecanismo de ~~ntrole de acesso, que garanta a consistência dos

dados mantidos na Base de Dados. Esse mecanismo normalmente se

baseia na coordenaçlo de oper.ç8a. Ita.lcll solicitadas sobre a

Base de Dados. Sendo at&micas, as operaçnes podem ser serializa

das, garantindo que cada estado que se torna visivel para os

programas de aplicaç10 seja. consistentes, e correspondentes aos

que seriam visiveis se as operaçnes fossem efetivamente realiza

das em alguma ordem seqUencial.

Rs operaç8es que se realizam na base de dados s10 considera

das como compostas de .~B•• n10 decomponlveis e at6micas, solici

tadas sobre a base de dados. Essas aç8es s10 operaç8es sobre os

dados da base, tal como escrita ou consulta de registros ou

campos. Ressalte-se que o termo aç10 at6mica significa que o

resultado de uma aç10 é visto sempre integralmente e nunca

parcialmente, e além disso se duas aç8es forem solicitadas simul

taneamente, o resultado é o mesmo de se forem solicitadas em

alguma ordem seqDencial.

N10 se pode assumir que o resultado de uma aç10 sobre uma

base de dados que esteja consistente, sempre leve a base de dados

a um outro estado consistente. Por exemplo, a escrita de um novo

registro pode temporariamente levar a um estado inconsistente, se

esse registro faz parte de uma tabela para a qual existe uma

operaç1o estatlstica associada, tal como total ou média. Para que

se possa garantir a consistência em determinados pontos no tempo

durante a execuç10 de aplica,~es que manipulam a base de dados, é
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necess.rio que seqD@ncias de aç~es sejam agrupadas, sendo que

cada grupo, denominados Itrlnll~~.II, Levam a base de dados de um

estado consistente para um outro estado também consistente.

Rssim, a consistência que n10 pode ser assegurada durante a

execuç10 de uma transaç10, é garantida ao finaL desta, posto que

o inicio da transaç10 tenha encontrado a base consistente.

Ro passo que uma açl~ • constituida de um acesso sempre
.

r~pido à base de dados, uma transa~10 pode durar muito tempo. No

caso especifico de uma base de -dados para projeto, uma transaç10

pode chegar a durar muitos dias. Torna-se ent10 imperioso que as

aç~es de vàrias transa~~es possam ser encadeadas, fazendo com que

muitas transaç8es evoLuam em paraLeLo, ao mesmo tempo que ~ada

aç10 sempre veja a base de dados sem nenhuma das inconsistências

introduzidas peLas demais transaç~es.

Para se conseguir isso, é necessirio que cada tr~nsaç10

requisite para si uma parte dos dados da base, e efetue sobre

eles uma Itr.v.1 que impede que outras transaç~es tenham acesso a

eles. Isso introduz um conjunto de novas operaç~es associadas ao

protocolo de travamento dos dados, notadamente' as operaç~es de

travar um dado, verificar se um dado està travado, e destravar um

dado.

Uma operaç10 de trava.ento de dados pode ser aceita ou nlo.

Caso seja solicitado o travamento de um dado que jà esteja trava

do por outra transaç10, entlo o novo pedido é rejeitado. E'

critério da implementaç10 do sistema em_apreço, a decislo se a

rejeiç10 de um pedido de trava de dados suspende a transaç10 até

a liberaç10 do dado solicitado, 'ou se a negaç10 da operaç10 é

notificada para a transaçlo, que entlo decide que aç10 tomar.

E' posslvel manter e. um sistema mais de um tipo de trava.
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exclusivamente em mem6ria, o tamanho do granulo deve ser bastante

grande, existindo apenas da ordem de 50 a 200 granulos que podem

ser individualmente travados em uma base de dados [RIE_77l.

Usando. um n6mero maior de grtnulos para manter a efici@ncia de

proceS5amento, a estrutura deve ent~o necessariamente estar na

mem6ria principal, o que novamente por si 56, jà limita o n6mero

de grtnulos que podem ser controlados ..
Uma op~~o de escolha para o tamanho do grtnulo, é permitir

que esse tamanho seja determinado pelo pr6prio programa de apli

ca~~o, através. da especifica~~o de um predicado que determina

quais dados devem ser travados. Feita essa diferen~a, passa ent~o

a se denominar ·trlvl •• nto flsico· ao travamento de granulas de

tamanho pré-determinados, tais como a trava de um registro ou de

um arquivo, e a se denominar ·trlvl •• nto 90r 9radicldo· a trava

de dados que dependem de uma condiç10 especificada juntamente com

a solicitaç10 de trava, tal como por ex~mplo o travamento de

todos os registros de um arquivo que tenham os valores de um

determinado campo dentro de uma faixa de valores.

O travamento por predicado apresenta uma série de vantagens.

R principal aproveita o fato qu~ duas aplicaç8esem geral estar10

tratando de aspectos distintos da base de dados, e portanto

logicamente acessando dados diferentes. Usando travamento flsico

e um granulo razoavelmente grande, é tambem grande a probabili

dade de uma transaç10 bloquear o acesso a dados que ela mesma n10

usa, mas que s10 necessários para uma outra transaç10. O trava

mento por predicado diminui muito a probabilidade que isso

ocorra.

No entanto, dependendo do uso e da forma como um Sistema de

Gerenciamento de Bases de Dados é implementado, o travamento por
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Um partmetro que deve ser decidido para se implementar um

mecanismo de trava de dados, é a quantidade de dados que uma

opera~lo de travamento afetl. R escolha de um valor pré-determi-

nado invariavelmente leva a uma soluç10 de compromisso, pois por

um lado, quanto maior a quantidade de dados travados, menor o

n6mero de opera~8es de travamento e destravamento que cada tran

sa~lo deve solicitar, mas também quanto maior a quantidade de

dados maior é a probabilidade de um dado nlo necess.rio para a

transa~lo ser travado desnecessariamente.

Rlém dis~G"o sistema deve manter uma estrutura de dados que

indique se um dado est. ou n10 travado, mantendo um registro de

estado para cada bloco de dados que possa se~ travado. Essa

estrutura seri tanto maior, e mais tempo seri consumido atuali

zando-a, quanto menor for a quantidade de dados travados em cada

·s o l i c i t a ç: Io •

Por outro lado, se a'quantidade de dados travados em cada

solicitaç:lo for muito grande, pode ocorrer que a maior parte das

transaç:ftes nlo possam ser executadas, por nlo terem acesso aos

dados de que precisam.

Rs alternativas de tamanho do bloco de dados travados em

cada operaç:loj denominados grtnulos de travamento, variam desde

campos de um arquivo, registros especificas, arquivos inteiros,

até a pr6pria base de dados, quando entlo seria caracterizado um

sistema monousuàrio.

rem sido estudado quals seTiam as melhores alternativas para

a escolh~ desse tamanho, porém o valor ideal é extremamente

sensivel à forma como u.a base de dados é implementada e usada

[RIE_7Sl. Surpreendentemente, foi deter~inado que, a menos que

toda a estrutura de controle de acesso seja mantida
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e~clusiv~ment •• m memória, o tamanho do granulo deve ser bastante

grande, existindo apenas da ordem de '50 a 200 granulos que podem

ser individualmente travados em uma base de dados [RIE_77J.

Usando,um nllmero maior dt!ogranulos para manter a eficiência de

processamento, a estrutura deve entlo necessariamente estar na

memória principal, o .que .novamente por si só, j' limita onllmero

.de granulos que podem ser controlados.
,

Uma op~lo de escolha para o tamanho do granulo, é permitir

que esse tamanho seja determinado pelo prÓprio programa de apli

ca~10, através. da especifica~lo de um predicado que determina

quais dados devem ser tr~Yados. Feita essa diferen~a, passa entlo

a se denominar ·tr.ava•• nlo fl.lco· ao travamento de granulos de

tamanho pré-determin~dos, tais como a trava de um registro ou de

um arquivo, e a se denominar ·trava ••ntopor ;tJ ••• dlcado· a trava

de dados que dependem de u.a condi~lo especificada junt~mente com

a solicita~lo de trava, tal como por ex~mplo o tr~vamento de

todos os registros de um arquivo que tenhamos valores de um

determinado campo dentro de uma faixa de valores.

O travamento por predicado apresenta uma série de vantagens.

R principal aproveita o fato qu'e duas aplica~8es ·em geral estarIa

tratando de aspectos distintos da base de dados, e portanto

logicamente acessando dados diferentes. Usando travamento fisico

e um granulo razoavelmente grande, é tambem grande a probabili

dade de uma transa~10 bloquear o acesso a dados que ela mesma nlo

usa, mas que 510 necess'rios para uma outra transa~lo. O trava

mento por predicado diminui muito a probabilidade que isso

ocorra.

No entanto, dependendo do uso .• da forma como um Sistema de

Gerenciamentode Bases de nados éimplementado, o trava ••nto por
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predicado pode implicar que um grande n6mero de testes deva ser

feito antes de autorizar qualquer aç10 na bas~ de dados, o que

diminui a eficiência do sistema ..

Devido a essa 6ltima consideraçto, os sistemas de Bases

nados comerciais em geral usam o travamento fisico, ficando

travamento por ~redicado e~ ~é~aL restrit~ a utilit'rios

interfaceamento com sistemas de bases de dados que adotem

travamento através de granuLos bastante pequenos, da ordem

grandeza de um regijtto.

11.5.3. - Gerenciamento de Configuraç10 de Software.

de

o

de

O

de

R disciplina chamada Gerenciamento de Configuraç10 de

Software (G(5), prop8e-se a estudar e apresentar regras que

permitam a um gerente controlar o desenvolvimento e manutenç10

de um sistema de software. Trata-se de uma disciplina bastante

recente [BER_841, surgida da necessidade de se controlar a

construç10 de sistemas complexos de software, envolvendo muitas

pessoas, ou um longo tempo de desenvolvimento e manutenç10. Seus

conceitos fundamentam-se no gerenciamento de configuraç10 tradi

cional, aplicado a sistemas que s10 constituidos principalmente

por software.

No contexto da disciplina de GC5, o termo ISoftwarel n10 se

refere apenas a programas, mas envolve também todos os documen

tos, relatórios, listagens, etc. associados. Dessa f~rma, procura

controlar as vers8es e o desenvolvimento tanto de programas

quanto de toda a documentaç10 que os acompanha.
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R técnica b'sicl para o GCS consiste em estabeLecer pontos,

discretos no tempo,

de sistematicamente

no sistema a ser gerenciado, com o prop6sito

controlar as mudanças nl configuraç10, e

permitir manter um acompanhamento e integridade da configura~10

durante todo o seu ciclo de vida. No instante que o sistema

atinge um desses pontos ele é congelado, e passa a ser denominado

uma IConfigur.çlo B'sle.- (Baseline), que é um ponto de
I

referência no desenvolvimento do sistema, e representa o produto

final de uma fase do seu ciclo de vida.

Da mesma forma que no dominio do tempo, um sistema tamb'm ,

dividido logiclmente em partes em que se tenha interesse geren

ciar, as quais s10 denominadas IIt ••• d• .configur.ç:lo .d. Softw.r.1

- ICS. Em um sistema de software podem ser considerados como IC5

documentos, rotinas, bibliotecas, programas, subsistemas e o

próprio sistema. Um IC5 é ent10 um componente do sistema definido

formalmente para acompanhamento e controle durante o desenvol

vimento e a manuten~lodo sistema de software.

Durante o desenvolvimento do sistema, um IC5 pode ser

decomposto em outros, gerando outros IC5s, e também podem sofrer

altera~8es, gerando vers8es dos IC5s originais. Rlgumas dessas

vers8es podem ser feitas com o intuito de obter variantes do

sistema proposto, caracterizando vers8es diferentes dos lC5s

originais, que slo mantidos durante todo o desenvolvimento do

sistema, gerando também vers8es diferentes das Configura~8es

Bàsicas. Rs Configura~~es Bàsicas slo constituidas por um conjun

to de IC5s, sendo que esse conjunto em geral apresenta uma estru

tura hieràrquica de IC5s. Conforme o desenvolvimento do sistema

avança, o refinamento dos IC5s e conseqUentemente o n6mero de

niveis dessa hierarquia aumentam.
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Sempre que uma verslo de um lCS é aprovada pela funçlo de

c~"t?ol. d. c~nflgur.~lo, ela passa também a ser controlada pelo

Gerenciamento de Configuraç10 como um novo lCS, e as Configura

ç15es Bltsicas em que ela. envolvidapas.samtambém a.,'constituir-se

em novas vers~es de ConfiguraJ~es Bltsica~.

R tarefa de gerenciar o desenvolvimento e manutençlo de um

sistema de softwaré usando 05 conceJlos do .GCS édesmembrada em
!

quatro funç15es:

ldentificaçlo da Configuraçlo de Software, que tem por

objetivo a identjficaçlo e especificaçlo de requisitos

técnico~ de elementos de softvare que requeiram alenç10

individual.

- Cohtrole de Configuraçlo de Software, que tem por objetivo

controlar a autorizaç10 e a execuçlo de altera~~es no

sistema.

- Rudilagem de Configuraçlo de Software, que consiste na

execuçlo controlada de uma. série de testes de completeza,

validade e consistência sobre um conjunto de lC5s. O

resultado deoma funçlo de auditagem bem ~ucedi~a tem

como resultado uma Configur~çlo Bltsicado sistema.

- Rdministraçlo de est~do, que mantém um histórico da

evoluçlo do sistema ao longo. de seu ciclo de vida, bem

como seu estado corrente de desenvolvimento.

R identificaçlo de um item de configuraçlo de software

torna-se conhecida do gerente de configuraç10 [TRR_8S] através

de:

- defini~10 de 1C5;

- ldentificaçlo de Requisitos Técnicos de um lCS;
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- Rtribuiç10 de Caracterlsticas ao lC5 e a seus Compo-

nentes .

.
R Definiç10 de um lC5 corresponde à criaç10 de um documento

ou uma ficha onde 510 anotados o nome e descriç10 geral desse

lC5, juntamente com outras informaç8es pr6prias do projeto e fase

de desenvolvimento pertinentes.

R ldentificaç10 de Requisitos Técnicos corresponde à espe-

cificaç10 dos dados de como o lCS deve ser desenvolvido, quais os

compromissos-de projeto que devem ser assumidos, informaç8es que

indiquem como o ICS • feito, o que contém, os conceitos e fer-

ramentas que necessita pari seu desenvolvimento, em suma, descre-

ve o ICS e fornece os dados necessirios para o desenvolvimento do

ICS, sem que importe a forma como esse ICS serà usado em um

sistema.

R Rtribuiç10 de Caracteristicas à um ICS cor responde à

especificaç10 de parametros e dados do ICS que 510 necessàrios ao

uso do ICS pelas outras coaponentes do sistema. Rs caracteristi-

cas de um ICS devem ser o mais possivel independentes da forma

como o ICS é feito internaaente, e deve conter todas as infor-

maç8es necessàrias para seu uso, principaLmente em termos de

dados de int.rl.c ••••nto. Rlém disso, d~ve incorporar todas as

informaç8es que permitam a localizaç10 de todas as ocorr@ncias

desse ICS em um sistema, com o objetivo de identificar todos os

pontos do sistemas que devem ser novamente testados, se porven-

tura ocorrer alguma alte~aç10 no ICS.

R disciplina de Gerenciamento de Configuraç10 de Software é

derivada das técnicas de 6erenciamento de Configuraçlo aplicadas

a outras àreas. No entanto,
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caracteristicas pr6prias, tais como a n10 tangibilidade, e a

possibilidade de modificaç10 muito mais f~cil do que para as

outras coisas em geral submetidas a gerenciamento de configura

ç10, demanda um controle de configuraç10 com caracteristicas

também pr6prias.

R utilizaç10 que se pretende fazer desses conceitos neste

trabalho, cor respondem ao 6erenciamento de descriçaes, projetos e

produç10 de sistemas de engenharia em geral, seja este um sistema

de software ou n10. No entanto, um projeto armazenado em uma Base

de Dados em um computador apresenta as caracteristicas a serem

controladas muilo mais pr6ximas de um sistema de software do que

de qualquer outro para o qual o Gerenciamento de Configuraç10

seja aplicado. Esse é o motivo pelo qual o Gerenciamento de

Configuraç10 de Software e n10 um outro qualquer foi apresentado.

Os conceitos usados no Gerenciamento de Configuraç10 de

Software, s10 quase os mesmos necessàrios para um Gerenciamento

de Configuraç10 de Projetos - GCP, e as diferenças mais marcan

tes ser10 aqui discutidas.

Umaextens10 necessària ao GCS, para que ele possa ser usado

para o gerenciamento de configuraç10 de projetos em geral, vem do

fato de que muitas vers~es de um projeto podem existir simulta

neamente, e essa caracteristica traz a necessidade de se poder

gerenciar propostas de alternativas para determinadas partes de

um projeto. O GCS a principio n10 trata de alternativas, mas esse

conceito pode ser incorporado com facilidade.

Katz em [KRT_84l caracteriza 'Ver.lo' e 'Rlternativa' de

projetos, de uma maneira que pode ser incorporada às técnicas de

GCS. Considera-se que um projeto està inicialmente -em disenvol-
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vimento·, e que sobre esse projeto os projetistas efetuam mudan-

~as e incorpora~lode dados até que ele esteja pronto para

produ~lo, quando entlo ele passa a ser considerado Ef.tivo. Esse

est~do cor responde a uma [onfigura~lo S'sica da 6ltima fase de

desenvolyimento de ~m produto.

Em um projeto que esteja em desenvolvimento, os projetistas

podem experimentar atternativa., usando para isso uma cópia doI

projeto no estado atual em que se encontra, sem que com isso

precisem introduzir mudan~as na verslo em desenvolvimento. Cada

cópia de um p~ojeto em desenvolvimento, com as respectivas alte-

ra~fles experimentadas, • uaa ·alternativa· do projeto, que pode

posteriormente substituir o projeto em desenvolvimento, pode ser

unida com outras alternativas para substituir o projeto em desen-

volvimento, ou pode simplesmente ser armazenada para referência

futura. R cópia das inforaaç8es correspondentes ao projeto ofi-

cial ê feita através da cria~lo de novos Itens de Configura~10 de

Projetos <rCP) para cada ICP do projeto original que deva ser

modificado.

Quando um projeto em desenvolvimento torna-se efetivo, ele

deve ser submetido a testes de aceita~lo, a critério da organiza-

~10 que o desenvolve. Se aprovado, ele estar' pronto para entrar

em produ~10 e ser distribuido, ou para ser submetido a fases

posteriores de desenvolviaento, passando a cons~ituir-se em uma

Configuraçl0 B'sica de Projeto. Nesse caso ele se torna uma

·VersI0· do projeto para aquela fase de desenvolvimento, e como

tal ele se torna ·Congelado·, impedindo futuras modifica~8es. Uma

versl~ pode ser copiada e descongelada, permitindo posteriores

altera~8es no projeto, que uma vez terminadas serlo ,tornadas

efetivas, gerando novas versfles do projeto.
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Rs alternativas dos leps originais nlo ir10 constituir-se em

novas Configura~8es Bàsicas, uma vez que, se uma dada alternativa

for aprovada para gerenciamento ela passa a ser uma nova verslo,

e a partir dai tratada apenas como tal.

O conlrole de quando umavers10 torna-se congelada, ou

quando se permitem mud.n~asem uma vers10 j. efetivada, é

realizado pelo processo de ~ontrole de Rltera~8es do GCP. Para
I

que se possa exercer o controle e manter um histórico de todo o

desenvolvimento de um sistema, uma vers10 que tenha sido efetiva

da n10 poder. m~is ser modificada. Dessa forma, um

descongelamento é feito tirando-se uma cópia, que serà

modificada. Note-se que com esse enfoque, um projeto pode ter

muitas vers~es e muitas alternativas, sendo que todas as versees

produzidas, serIa consideradas nlo destrutlveis, devendo ser

armazenadas por tempo indefinido.

11.6. - Conclus8es.

Neste capitulo fora. apresentados os conceitos bàsicos

necessàrios ao desenvolvimento de um modelo para uma base de

dados que satis(a~a as necessidades de aplica~8es cientificas e

as necessidades de desenvolvimento e produ~lo de produtos de

engenharia, em todas as suas variadas formas, desde a produç10 de

software até a produ~lo de cirçutos integrados e engenharia

mectnica. Esses conceitos envolvem desde os modelos ditos

tradicionais de bases de dados, até os modelos mais recentes, que

permitem uma representa~10 semtntica muito mais intensa, chamados
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por isso modelos semtnticos. Foram também expostos conceitos que

permitem o desenvolvimento de caracteristicas de bases de dados

distribuidas intrinsecas ao modelo, e que ser10 exploradas no

capitulo seguinte.

Rlém disso, foi efetuado um levantamento das necessidades

que uma base de dados construida especialmente para o apoio a

aplicaç~es de engenharia deve satisfazer. Isso foi feito sepa-.

rando-se as tarefas mais gerais executadas por um Sistema de

Gerenciamento de Dados para Engenharia, e analisando-se as neces

sidades de cada tarefa individualmente. Desse levantamento, foi

elaborado um conjunto de 10 itens principais que devem ser satis

feitos. Esse conjunto ser~ novamente discutido ao final do

Capitulo IV, como uma constataç10 de que o modelo proposto no

Capitulo 111 atende as necessidades de um Sistema de Gerenciamen

to de Dados para Engenharia .
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( R P 1 T U L O I I I

o ~ODELO DE REPRESENTACXO DE OBJETOS

111.1. - Introduç:10.

o Mod~lo Entidilde-Relacionamento (ME-R) foi concebido para

suportar a representaç10 de dados em sistemas onde um Modelo de

Rede ou um Modelo Relacional n10 pudesse expressar todo o con

te6do sem~ntico necessàrio, e é exatamente essa a jus,tificativa

usada em [CHE_76J para que o Modelo Entidade-Relacionamento seja

apresentado.

No contexto deste trabalho, o termo ·sem~ntica· serà usado

para indicar as propriedades estruturais e as restriç~es de

integridade dos dados. Rssim, para se fazer o modelo de dados de

uma aplicaç10 em engenharia, é necessàrio que se identifiquem as

propriedades semtntic,as da aplicaç1o,e que estas sejam colocadas

de forma· explicita na especificaç~o do modelo de dados, e que

sejam reconhecidas e seguidas pelo sistema de gerenciamento de

dados que irà suportar tal aplicaç~o.

Desde a sua formalizaç~o em 1876, o Modelo Entidade

Relacionamento tem recebido atenç~o crescente em apliçac~es em

que a necBssidade de maior conte6do semtntico causa restriç~es ao

uso dos demais modelos, e o seu uso tem se tornado uma constante

em sistemas de representaç~o de dados de engenharia. Essa
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seque

direç10mostrar que a proposta inicial estava na

o modelo é adequado para as aplicaç~es a

vemtendência

certa, e que

prop6s apoiar.

No entanto, nas aplicaç~es nlo convencionais em que se

procura usar esse modelo, pode-se notar que em geral 510 feitas

propostas de modificaç~es ou estens~es ao modelo original, seja

para melhorar seu desempenho em alguma caracteristica especial,

seja para' lhe incorporar caracteristicas necess~rias mas n10

cobertas pelo modelo original. Pode-se considerar o Modelo Enti

dade-Relacionamento, tal como foi originalmente proposto e é

formalmente definido, como um eixo em torno do qual as implenta~

ç~es existentes incorporam estens~es ou efetuam restriç~es.

Visto dessa forma, o modelo que ser. apresentado a seguir, é

inicialmente apresentado através de estens~es ao modelo original.

Essas estensões se justificam pelo fato de que as necessidades de

um Sistema de Gerenciamento de Dados para Engenharia exigem que

seja representado um conte6do semtntico ainda maior do que é

possivel no ME-R original.

Os modelos semtnticos mais recentes ap~esentam cada um mui

tas caracteristicas que 510 usadas também no modelo a ser apre

sentado, no entanto a apresentaç10 é feita como uma estenslo ao

Modelo Entidade-Relacionamento principalmente por dois motivos:

primeiro por que o ME-R é mais conhe~ido, estando mais ·estabili

zado· do que os modelos se.tnticos mais recentes; segundo Ror que

nenhum dos modelos semtnticos surgidos na literatura serve real

mente de Base para o modelo a ser apresentado, ou por que o

enfoque tomado é diferente, ou por que contêm estruturas que

invalidam determinados desenvolvimentos que se pretende fazer.

Sendo um modelo mais b~sico, o ME-R apresenta menor quantidade de
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constru~ees especificas que polarizem o desenvolvimento do modelo

apresentado.

O modelo proposto ser' denominado Modelo de Representa~10 de

Objetos (MRO), a 'palavra 'Objeto' aqui significando'o que é

conhecido ou representado, em oposi~10 ao ato de conhecer ou

representar; tudo o que apresenta ~ ~ercep~10 um caràter fixo ou

estàvel' [FER-75l. Esse nome foi escolhido, em oposi~10 ao termo

(FER_75l 'Entid~de', porque o modelo procura representar objetos

(entes, eventos, coisas, ~onceitos), tratando cada um de forma

individual, mantendo na representa~10 de cada objeto todas as

informa~ees perti.nentes, sem que se procure estabelecer, a

priori, padrees para a representa~10 de conjuntos de objetos, tal

como é o caso do Modelo Entidade-Relacionamento, onde a

representa~10 das informa~8es é feita na realidade através das

rela~ees de dados das entidades e dos seus relacionamentos,

especificados de forma imutàvel no esquema de dados, depois da

iniciaLiza~10 da base de dados.

Rs principaismodifica~ees que o Modelo de Representa~10 de

o Objetos apresenta em ~ela~10 ao Modelo Entidade-Relacionamento

podem ser sintetizadas no seguinte conjunto:

- Rdo~10 de uma Estrutura de Dados de Rcesso. informa~10

que garanta flexibilidade para a defini~10 e poste

riores modifica~ees ou redefini~10 dos Esquemas de

Dados, e que permita o uso do modelo em um o Meta

Sistema de Gerenciamento de Dados;

- Maior especificidade em caracteristicas de atributos, de

forma a que algumas caracteristicas intrinsecas a

alguns tipos de atributos se transfiram para a semtn

tica desses atributos;
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- Possibilidade de passar ao Sistema de Gerenciamento de

Dados o escopo de abrang@ncia dos identificadores de

objetos usados em um dado estàgio de interaç10 do

sistema com u. usuàrio, para refletir no sistema uma

maior especificidade em um dado momento, especifici

dade essa normalmente admitida pelo usuàrio;

- Possibilidade de indicar· com maior coes10 a identifica

ç10 de objetos através de relacion~mentos, para Rer

mitir que atributos de um.ou mais objetos ascendentes

sejam ·herdados· por objetos descendentes, identifi

cados pelos relacionamentos q·ue envolvem os objetos

ascendentes.

Nas seç8es 111.2 a 111.6 cada um desses tópicos slo

analisados em detalhe, introduzindo-se progressivamente os

conceitos que constituem o MRO. Rssim, na seç10 111.2 é

apresentado o conceito de Meta-Sistemas de Gerenciamento de da

dos, e como é possivel permitir alteraç8es no Esquema de Dados de

uma base jà inicializada. Na seç10 111.3 o Modelo de,
Representaç10 de Objetos tem os seus principais conceitos

apresentados, juntamente. com a estrutura lógica de acesso à

informaçl0. Na seç10 111.4 é apresentado o conceito de

Caracteristica de Rtributos, que permite aumentar a semtntica das

operaç8es realizadas pelo SGBD no tratamento de atributos. Na

seçlo 111.5 apresenta-se o conceito de Classes, que permite ao

sGBD acompanhar o nivel de abstraç10 e localizaçlo de interesse

nas informaç8es Icessadas pelo usuàrio. Na seç10 111.6 é apresen

tado o conceito de Identificaçlo"de Objetos Rtravés de Relaciona

mentos, o que permite ao sGBD responder às necessidades ~e
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objetos 'herdarem' atributos de slH.isascendentes, bem como ateo-

der ~ opera~ees que envolvam a ocorrência de insttncias de

objetos armazenados na Base de Dados.

Por fim na se~lo 111.7 analisa-se como o HRO se· adequa a

éxecu~10 em um ambiente'multiusu'rio, ressaltando-se as vantagens

advindas ..de sua execu~10 ellum ambientedemultiprocessamento.

,.

III~2~ - Defini~10 • Hodifica~ees ~m Esquemas de Dado~ri6~Hodelo

de Representaç10 de ObJetos.

Pode-se entender um ""eta-Sistema como um sistema .que usa uma

estrutura semelhante à sua própria estrutura para definir-se a si

mesmo. Por exemplo, uma linguagem que ensine, ou especifique uma

linguagem ser' uma Heta-Linguagem; um programa de computador que

possa ser definido, feito ou melhorado quando se usa esse mesmo

programa serà um Heta-programa.

Em um Heta;..S-1siem.crde Gerenciamento de Dados, o sis·temildeve---
poder aceitar a Defini~lo d~ Esquema de Dados d~ mesma maneira

que__ aceita os dados, pois o próprio esquema de dados deve ser

encarado como um conjunto de dados que deve ser gerenciado. Tal

enfoque, entre outras coisas implica em que as opera~ees de

defini~10 e·g·erenciamenlo do esquema de dados devem ser suficien-

temente flexiveis pa·ra permitir aHera~eesno esquema de dados

para que se possa admitir que dados n10 previstos, ou diferentes

da especifica~lo inic.1al, possam vir a ser colocados na Base de

Dados. No caso de umaaplica~10 que use um (Heta) Sistema de

Gerenciamento de Dados, esse enfoque poderia ~dmitir que o Esque-

\
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...",a de Dados da aR~ica~lo fosse alterado fie.m que a aplicaç:10

tivesse que ser modificada.

111.2.1. - Altera~lo do Esquema de Dados no ME-R Depois da Base

de Dados j' lnicializada

o Modelo Entidade-Relacionamento admite que qualquer

entidade do dominio de abrang@nci~ de oma aplica~lo seja

descrito, bem como todos os Relacionamentos que existam entre

quaisquer dessas entidades. No entanto o enfoque tradicional de

s. constroir~.estrutura de acesso do~ dados em uma Base de Dados

que ose o HE-R prescreve ~oe as entidades semelhantes devem ser

mantidas juntas em um arquivo próprio, envolvendo todos os atri-

butos que sejam chave de acesso de cada entidade, juntamente com

todos os demais atributos, e além disso, que cada. rel~cionamento

também seja mantido em um arquivo próprio, contendo como chave de

acesso uma composi~l~ dos atributos que identificam cada uma das

entidades que estIo .nvolvidas no relacionamento (no mlnimo

duas).

Uma diferen~a funda.ental que existe entre o Modelo Entida-

de-Relacionamento e o modelo Relacional, consiste justamente no

fato de qu., no primeiro o relacionamento entre duas entidades é

explicitado através de um arquivo que o mantém, ao passo que no

segundo um relacionamento é mantido através da existência de um

atributo hom6nimo em cada uma das Rela~8es. '\
\

Dessa forma, no Modelo Relacional, quando\ se deseja cruzar
t

i
as informa~ees de uma Rela~lo com outra, cria-s. efetiva.ente um
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novo arquivo que contêm 05 atributos dese}ados de cada uma das

Rela~8es de dados originais. Essa maneira de realizar as

opera~8es lógicas permite que se incorporem a um Esquema de Dados

novos Rtributos e nova~ Relaç8es (denominadas Rela~~es Virtuais),

que nlo haviam sido inicialmente previstas.

No Modelo 'Entidade-Relacionamento no entanto, o cruzamentD

de informa~8e.s é efetuado através das rela~8es de Relacionamen-

tos, as quais 010 pode. ser criadas e nem mesmo modificadas

",depois qu.e o Esquema original de dados jà tenha sido utilizado

para criar-os arquivos que ele especifica.

Isso .si'gnifica' que no Modelo Entidade-Relacionamento uma

Base de Dados nlo pode ter seu Esquema modificado depois da

Inicializa~lo da Base de Dados. Essa restri~10 inviabiliza seu

uso em um Heta-sistema, vIsto que obriga a definiç10 de um

Esquema de Dados imut~vel, o que vem invalidar a existência de

aplica~~es que possam atuar com um Esquema de Dados genérico,

como seria o caso dé um Heta-Sistema.

III.2.Z. - O Uso do HRO como um Heta-Sistema de Gerenciamento de

Dados.

Uma maneira de possibilitar altera~~es em uma base de dados

já inicializada, para permitir o desenvolvimento de uma aplica~10

que requeira um Heta-Sistema, consiste em modificar a estrutura

de acesso d~ dados do modelo Entidade-Relacionamento, fazendo com

que todas as entidades e todos os relacionament~s possam ser

armazenados em um 6nico arquivo de entidades e um 6nico arquivo

- 103 -



de relacionamento$. Isso significa que todos 05 campos de um

arquivo de entidades ou relacionamentos tradicional devem ser

padronizados, de maneira a que possam ser todos tratados de

maneira homogênea.

Essa modificaç10 constitui a primeira aLteraç~o que diferen-

eia o MRO do ME-R. Logieamente, essa mudança n10 distingue os

dois modelos, porém eonceitualmente permite que o MRO possa ser

!

usado em um Meta-Sistema de Gereneiamento de Dados, enquanto o

ME-R n10 o permite. Por exemplo, considere-se que uma Base de

Dados deve armazenar informa~~es sobre Projetos de um laboratório

de Desenvolvimento de Sistemas Digitais. Inicialmente, considere-

se que deva ser armazenada a informa~10 referente a quais pessoas

participam de cada projeto em andamento no Laborat6rio. R Figura~

7 mostra o Esquema L6gico dessa Base de Dados.

PESSOA PROJETO

Figura 7 - Esquema de Dados das Pessoas que participam

d e um P r o j.e to.

Uma vez inicializada uma Base de Dados usando esse esquema,

os dados correspondentes ser10 armazenados, e a estrutura interna

que esses dados assumem depende do modelo de dados adotado pelo

Sistema de Gerenciamento da Base de Dados. Na Figura 8 aparece a

forma como os dados seriam armazenados em uma Base de Dados

usando o ME-R, e na Figura S aparece a forma como os mesmos dados

seriam armazenados em uma base de dados usando o MRO.
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PESSOR

Paulo

José

Joto

PRRTICIPR

PESSOR PROJETO

PauLo

Uideo Gráfico

José

Digitalizador
Paulo

Digitalizador
Jolo

Video GrAfico

PROJETO

Digitalizador
Video Gráfico

Figura 8 - Dados armazenados em uma Base de Dados ME-R.

OBJETOS

Cod Nome Tipo

1

Digi talizador Projeto

2
Paulo Pessoa

3
José "...

Pessoa

4
Video GrAficoProjeto

5
Jolo pessoa

RELRCIONRMENTOS

Cod Orig Cod DestTipd

2

4Participa
3

1Participa
2

1Participa
5

4Participa

,

Figura S - Dados ·armazenados em uma Base de nados HRO.

Se alguma altera~10 se fizer necessària no esquema de dados,

no Modelo Entidade-Relacionamênto a altera~'o irà se refletir na

estrutura dos arquivos jà ~riados, ou ocasionarl a cria~lo de

novos a~quivos. Por exe.plo, se for necessària a incluslo de um

novo atributo entre os atributos jã existentes em uma determinada

entidade, entlo o arquivo que contém os dados dessa entidade deve

ser mudado para permitir a armazenagem de um novo campo que

contém o novo atributo. Se um novo conjunto de entidades precisar

ser armazenado na Base de Dados, ou um novo relacionamento for

estabelecido entre entidades jã existentes, entlo um novo arquivo

deverà ser criado.

(amo exemplo, suponha-se que o esquema de dados mostrado na

Figura 7 deva ser expandido para que sejam representadas as

atividades que comp~em cada projeto, sendo que as Rtividades
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dever~o ser armazenadas como um novo conjunto de entidades, asso-

ciadas a05 Projetos através de Relacionamentos 'Composto por', Na

Figura 10 aparece o novo Esquema de Dados, incorporando essa

extens~o,

PESSOA PROJETO
ATIVIDADE

Figura.10 - Inclus10 das Rtividades que compeem cada pr~jeto.

Uma vez inicializada a nova base de dados usando o ME-R~

constata-se que é necess'rio que se criem mais dois arquivos além

dos que i' existiam anteriormente, para que ~s novas inform~çees

sejam representadas, o que pode ser visto na Figura 11.

PESSOr:l Pr:lRTIC IPr:l r:lTIVIDRDE

Paulo
Jose
Jo~o

PROJETO

Paulo
Jose
Paulo
Jo~o

Video Gràfico

Digitalizador
Digitalizador
Video Gràfico

Controlador de Vldeo

r:lmplificador de Vldeo
Sensor Magnetico
Gerador de PuLsos
Interface Serial

COMPOSTO POR

Digitalizador
Video Gràfico

Video Gràfico
Video Gràfico

Digitalizador
Digitalizador
Vldeo Gràfico

Digitalizador

Controlador de Video

r:lmplificador de Video
Sensor Magnetico
Gerador de Pulsos
Interface Serial
Interface Serial

Figura 11 - Novos dados armazenados em uma Base de Dados ME-R.

Uma base de dados usando o Modelo de Representaç10 de Obje-

tos, dispondo de apenas um arquivo para armazenar todos os obje-
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tos e apenas um arquivo para representar todos os relacionamen-

tos, n10 ter' a sua estrutura alterada para a representa~10 de

outros tipos de objetos ou de relacionamentos, mas t10 somente um

aumento no n6merode registros que compeem cada arquivo. R Figura

12 mostra como 05 dados da Figura 11 ficariam armazenados em uma

base de dados usando o "RO, de onde pode-se constatar que n10

existe nenhuma altera~10 na estrutura dos arquivos }à existentes

.
antes de se introduzir a modifica~10, como se verifica confron-

tando-se essa figura com a Figura S.

OBJETOS

Cod Nome Tipo

1

Digitalizador Projeto
2

Paulo Pessoa
3

José Pessoa
4

Video Gràfico Projeto
5

Jo~o Pessoa
6

Controlador de Video IHivid.
7

Amplificador de VideoIHivid.
8

Sensor Magnético Ativid.
S

Gerador de Pulsos Ativid.
10

Inter-face Serial Ativid.

RELJ:lCIONJ:lMENTOS

Orig Des!Tipo

2

4Participa
3

1Participa
2

1Participa
5

4Participa
4

6Composto
4

7Composto
1

8Composto
1

SComposto
4

10Composto
1

10I Composto

Figura 12 - Novos dados armazenados em uma Base de Dados MRO.

A armazenagem de todos os objetos e todos os relacionamentos

em apenas dois arquivos, obriga a que duas conseqO~ncias princi-

pais sejam analisadas: a especificaç~o de um atributo e a identi-

ficaç~o de entidades.

A especificaç~o de um atributo passa a ser restrita aDS

formatos padr~o que tenham sido estabelecidos. Isso significa por

exemplo que, se um deter.inado Esquema de Dados tenha a principio

determinado que os atributos ser10 apenas do tipD' Inteiro-de-4

Digitos e Cadeia-de-40-Caracteres, todos os atributos que forem
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associados a qualquer entidade ou relacionamento dever10 se en

quadrar em um desses tipos.

Essa restriç10 pode a principio parecer muito onerosa para

uma aplicaç1o, e efetivamente torna-se desaconselh~vel para •

alguns tipos de aplicaç8es. No entanto, se for considerado que

normalmente uma implementaç10 de um Sistema de Gerenciamento de

Base de Dados restringe-se a alguns poucos tipos de formato de
. !

dados padr10, pode-se perceber que essa restriç10 existe intrin-

secamente na grande maioria das implementaç8es existentes de

Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados - em geral a maior

quantidade de formatos de dados é provida por uma linguagem de

programaç~o associada ao SGBD. ~lém disso, encarando ~utilizaçlo

desse sistema sob o enfoque de uma aplicaç10 que use um Meta-

Sistema, nota-se que essa caracteristica n10 é realmente uma •
restriç~o, pois um Meta-Sistema, por sua própria concepç~o de

generalidade, obrigatoriamente estar~ restrito à manipulaç~o de

alguns poucos tipo~ de formatos de atributos.

~ identificaç~o de entidades por sua vez passa a necessitar

de um padr10 de identificaç~o que abranja todas as entidades

definidas por um Esquema de Dados de uma Base de Dados. Essa

restriç10 envolve a necessidade de que todos os atributos usados

para identificar qualquer entidade tenham um único tipo padr10 de

formato, e além disso, que todas as entidades sejam identificadas

através de um único atributo. Tal restriç10 exclui o uso dessa

estrutura de acesso de dados para muitas aplicaç~es, notadamente

aquelas que se beneficiam de um esquema de dados baseado em

registros homog@neos de dados, mas para aplicaç~es que necessitam

de um Meta-Sistema, tal como uma base de dados para engenharia,

isso é perfeitamente aceit~vel, visto que padroniza uma forma de
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identificaç~o que • necess'ria ao Meta-Sistema, exatamente da

forma como essa padronizaç'lo se faz necesstlria.

Um Sistema de Gerenciamento de Dados para Engenharia, se

concebido para uso genérico e n'lo para um det~rminado aspecto do

projeto de uma modalidade de atividade de engenharia, serà

necessariamente um Meta-Sistema, uma vez que o Esquema de Dados

n10 poder. ser totalmente definido a priori, caracterizando um
.

projeto como um sistema em desenvolvimento que n'lo pode ter todas

as suas caracteristicas e recursos necesstlrios estabelecidos a

priori, tendo portanto que ser tamb~m gerenciado pelo próprio

sistema. Dessa forma, o enfoque apresentado para a estrutura de

acesso de dados' conveniente para um modelo qu~ seja adequado a

um Sistema de Representaç10 de Dados de Engenharia.

Essa mudança na estrutura de acesso'a informaç~o n~o traz a

principio nenhum ganho quanto ao conte6do sem~ntico do modelo, e

nem o poderia~ visto se tratar de uma mudança em um nlvel de

abstraç~o de dados bastante baixo. Essa mudança tem apenas o

prop6sito de permitir suprir as- necessidades apresentadas. No

entanto, analisando-a em detalhe, verifica-se que e~ta traz uma

conseqüência sem~ntica que deve ser notada aqui, a qual se traduz

no fato de ~xistir para qualquer entidade um atributo especifico

de identificaç~o, que tem sempre o mesmo formato. No restante

deste trabalho~ esse atributo serà chamado resumidamente apenas

de Identificador, ou Nome, de um Objeto.

Todo objeto passa ent10 a ter um nome que é usado pelo

usuârio para fazer a identificaç~o do objeto, ao passo que o

sistema faz a identificaç10 do obj~to através de um c6digo inter

no, que identifica univocamente cada objeto independentemente do

nome dado pelo usu~rio. Esse identificador interno serâ denominado
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.Código de Objeto·, e somente pode ser usado pelo usu~rio depois

que esse código houver sido formalmente designado pelo Sistema de

Gerenciamento de Bases de Dados. O conceito de Código de Objeto

no MRO co~responde ao conceito de d.signldor sugerido por Codd

para o Modelo RM/T, embora no RM/T seja preconizado que o código

interno nunca dever. ser acessado diretamente pelo usu~rio.

Nas Figuras 9 e 12 os objetos aparecem sempre com o seu

cÓdigo j. designado, e pode-se notar que os relacionamentos s~o

indicados pelos cÓdigos, e n10 pelos nomes dos objetos envolvidos

em cada relacionamento.

Uma conseqO@ncia direta da forma proposta de se realizar a

estrutura de acesso de dados do modelo, é que as informa~8es qu~

precisam ser armazenadas sobre cada entidade nlo mais precisam

ser estruturadas em rela~8es <tabelas} de entidades semelhantes,

ou seja, cada entidade é tratada de forma independente, sem que

mantenha-se obrigatoriaMente um padrlo com qualquer outra. Ess~

caracteristica é precisamente o que permite se pensar em cad~

coisa, evento ou conceito da aplica~lo como um objeto, ao invés

de como uma entidade.

R estrutura de acesso de dados proposta é a que é

preconizada para o Modelo de Representa~lo de Objetos proposto.

Dessa forma, tem-se acaracteriza~lo de representa~10 das

informa~~es concernente a cada Objeto como sendo através de um

conjunto de Rtributos que se associam a cada objeto, sendo que a

identifica~10 de cada objeto é feita através de seu Nome, ou

Identificador. Rlém disso, os objetos se relacionam entre si

através de Relacionamentos, caracterizando assim os primeiros

componentes elementares do Modelo de Representaçlo de Objetos.
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111.3. R Estrutura de Dados de Rcesso à lnformaç~o no Modelo

de Representa~lo de Objetos.

E' conveniente notar aqui que a estrutura de dados de acesso

do modelo proposto preconiza a existência de um arquivo onde

todas as informa~8es sobre cada objeto s~o armazenadas, e um

arquivo onde todos as informaç8es sobre cada relacionamento slo

armazenadas.

Porem, nlo existir10 apenas esses dois arquivos, pois para

que todos os objetos sejam armazenados em um mesmo arquivo,

somente os atributos co.uns a todos eles poder10 ser armazenados

nesse arquivo. Esses atributos, que se rIo denominados Rtributos

Intrinsecos dos Objetos, podem ser considerados independentes de

qualquer aplica~lo em que o modelo proposto seja usado, e definem

entlo os campos do Rrquivo de Objetos. Como atributos intrinsecos

de um objeto podemos ter por exemplo o Nome do Objeto e a data de

sua cria~lo.

O mesmo ocorre com o Rrquivo de Relacionamentos, que terà

campos para armazenar apenas os dados comuns atados os

relacionamentos, que 510 por exemplo os identificadores de cada

objeto envolvido pelo relacionamento.

Nas Figura S e 12 podem ser observados alguns Rtributos

Intrinsecos que sempre ocorrem, tal como o Nome e o CÓdigo de

cada Objeto, e os identificadores dos Objetos Origem e Destino de

cada Relacionamento.

Para armazenar os atributos n10 intrinsecos, tanto de obje-

tos como de relacionamentos, serà necessàrio um arquivo para cada

tipo de formato de atributo que o Esquema de Dados suportar. Cada

arquivo de atributo conterà ent10 registros que especificam o
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objeto ou relacionamento ao qual aquele atributo est~ associado,

e o valor indicado para o atributo.

Como o atributo de identificaçlo de um objeto sempre tem o

mesmo formato em todos 05 objetos, esse atributo especificamente

serà armazenado em um campo do Rrquivo d~ Objetos, e se for o

ónico atributo com esse tipo de formato, um arquivo corresponden

te poder~ ser omitido.

Em ~ma implementaçlo tradicional de uma Base de Dados usando

o Modelo Entidade-Relacionamento, considera-se a existência de

entidades (entity) e de Rrquivos de Entidades (entity set). No

Modelo de Representaçlo de Objetos passa a existir apenas um

Rrquivo de Objetos, e por isso o conceito de pertinência de uma

entidade a um Rrquivo de Entidades deve ser substituido pelQ.

conceito de associaç10 de um tipo a cada objeto. Dessa forma, a

cada entidade de um dado Arquivo de Entidades no Modelo Entidade

Relacionamento corresponde sempre o mesmo Tipo de Objeto n~

Modelo de Representaç10 de Objetos, e esse tipo ê exclusivo do~.

objetos correspondentes às entidades de um mesmo arquivo, ou

seja, o conceito de Arquivo de Entidades ê substituido pelo

conceito de Tipo de Objeto. O Tipo de Objeto de cada objeto ê

guardado no (6nico) Rrquivo de Objetos da Base ~e Dados, e pode

ser encarado como um atributo intrinseco de qualquer objeto. Nas

Figuras S e 12 pode ser notado que o Tipo de cada Objeto ê

indicado em um campo de atributo apropriado do Rrquivo de Obje

tos.

O mesmo ocorre com os relacionamentos, onde os vàrios Rrqui

vos de Relacionamento (relationship set) 510 substituidos por

apenas um, e surge o conceito de Tipo de Relacionamento, sendo

que este sera armazenado em um campo especifico no (6nico)
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Rrquivo de Relacionamentos, como um atributo intrinseco de qual-

quer relacionamento, o que também pode ser visto por exemplo na

Figura 12.

No Modelo de Representaçlo de Objetos, os diversos atributos

que podem ser associados aos objetos e aos relacionamentos tambem

passam a ter significados diferentes daqueles que têm no Modelo

Entidade-Relacionamento. O conceito de Rtributo do ME-R, passa a

ter o significado de Tipo de Rtributo no MRO, e o Valor 'de

Rtributo pode ser chamado apenas de atributo. Dessa forma, um

Tipo de Objeto passa a ter v'rios Tipos de Rtributos, e os va-

lores que eles assumem para cada objeto daquele tipo s~o os

atributos daquele objeto.

o Modelo de Representa~10 de Objetos proposto tem dessa------
maneira, uma estrutura de dados de acesso à jnfQrm~l.EL-.. compo-5-U---------------------.---

tos, e dos Rrquivos de Rtributos. Rlém disso modela a informa~10

de um sistema classificando os objetos do sistema em alguns

poucos Tipos de Objetos, os relacionamentos existentes entre os

objetos em alguns poucos Tipos de Relacionamentos, e os atributos

dos objetos e dos relacion.mentos em alguns poucos Tipos de

Rtributos. R Figura 13 apresenta um quadro de como esses concei-

tos s10 denominados no tmbito dos modelos ME-R e MRO.
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Denominaç10 no ME-R

Entidade

~rquivo de Entidades

~tributo de Identificaç~o

Relacionamento

~rquivo de Relacionamento

Valor de ~tributo
~tributo

Dominio de ~tributo

Denominaç10 no MRO

Objeto

Tipo de Objeto

C6digo de Objeto

Nome de Objeto

~rquivo de Objetos
Relacionamento

Tipo de Relacionamento

~rquivo de Relacionamentos
~t ributo

Tipo de ~tributo

Valor de ~tributo

Figura 13 - Correspondência das denomina~8es de conceitos

no ME-R e no HRO.

111.4. - Maior Especificidade em Caracteristicas de Tipos de

~tributos

Na se~10 anterior, os tipos de atributos dos objetos de um

Esquema de dados foram agrupados segundo padr~es de formato de

dados, que devem ser estabelecidos ao se criar um Esquema de

Dados para uma aplica~10 de Meta-Sistema, ou seja, onde esse

Esquema n10'pode ser totaLmente definido a priori. No entanto, o

agrupamento segundo diferentes formatos n10 acrescenta nada em

rela~10 a um diferente significado que algum tipo de atributo

possa ter.

o significado adicional dado ao tipo de atributo de identi-

fica~10 dos objetos e o fato do formato desse tipo de atributo

ser agora reconhecido como invariante em toda a Base de Dados

traz, como foi notado, um maior conte6do semtntico a esse modelo.

Com o intuito de aumenta-Lo ainda mais, pode-se procurar identi-
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ficar caracterlstlcas comuns a outros grupos de tipos de atribu-

tos, de forma a possibilit~r que um Sistema de Gerenciamento de

Base de Dados trate mais especificamente os tipos de atributos de

significado mais conhecido.

Os virios significados que os tipo~ de ~tributos possuem,

r~fletem-se nos tipos de dados qu.'s10 tisado~ para representi-

los, no mesmo sentido que o termo Itipo de dadosl assume em

linguagens de programa~lo.
I

~~da tipo de dado necessàrio à uma

dada'aplica~lo "ir' implicar em um arquivo na Báse de Dados, como

se viu. Mais d'óque isso, as operaç:15es associadas a cada tipo de

dado ir' obrigar' ~ue oSistem~ de Gefenciamento de Base de Dados

reconhe~a e suporte essas opera~15es.

Nlo ê impor'tante, para'efeito deste trabalho, quais 510 os

Tipos de Dados e quais as ope ra~15es que os supo rtam numa' dada

implementa~lo de um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados. O

que é important~ é reconhecer que alguns significados de deter-

minados Tipos de Rtributos ~ossam ser ~econhecidos e indicados

p~ra o SGBD. Por exemplo, e~ uma aplica~lo de PAC/FRC um atributo

comumente êncontrado é o que se refere à coordenadas de posi-

cionamentG. Rtributos desse tipo podem ser representados através

de um tfpo de dado Vetor-Real-de-Tr@s-Posi~15es, porém apesar de

ser descrita por tr@s valores reais, coordenada de posicionamento

traz muito mais significado do que o simples reconhecimento

desses t~@s valore~ apenas como n6meros.

Para um Sistema de Representa~10 de O.dos de Engenharia,

existem virios tipos de atributvs cujo significado pode ter o

reco-I'I'heci'mentodo SGBD. A cada significado que um SGBD pode

reconhecer, independentemente de um Tipo de Dado associado, seri------'-"---.,,'----------------------------------------------
denominado (a~act.ristica de Tipo de Atributo. Dessa forma, a--------------------------------------------------------'-----
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cada Tipo de atributo estarà associado um Tipo de Dado e uma

Caracteristica, os dois constituindo o Significado associado ao

Tipo de Rtributo. Entre as Caracterlsticas de Tipo de Rtributo

mais comuns a um Sistema de Gerenciamento de Dados de Engenharia

podem ser citadas as seguintes:

- Sin6nimo. Corresponde a um identificador alternativo para

um objeto;

- Comentàrio. Cor responde a informaç8es para o usuàrio,

que n10 s10 analisadas pelo sistema;

- Posiç10. Cor responde a uma informaç10 de localizaç10 no

espaço, podendo indicar um ponto ou uma orientaç10, ou

ambos.

- Tempo. Indicaç10 de tempo associado aos objetos e

relacionamentos. Pode ser uma informaç10 de tempo

absoluto ou relativo. Podendo tambem apresentar vàrias

formas, desde especificaç10 de fraç~es de unidades de

tempo ate indicaç8es de data;

- Conjunto de Dados. S10 agrupamentos de informaç8es

semelhantes, que normalmente s10 representados em

estruturas de arranjos de dados (vetores e matrizes),

mas sobre os quais, podem ser definidas operaç8es

pr6prias de conjuntos, tais como uni10 e intersecç10,

ordenaç10 e tratamento de repetiç10 de valores;

_ Procedimento. 510 f6rmulas ou par~metros associados a

atividades que devem ser exercidas de uma forma

pré-determinada pelo sistema. Podem ser, por exemplo,

atributos que tenham seu valor calculado a partir de

valores de outros atributos do pr6prio objeto ou

relacionamento a que està associado esse atributo, ou a
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est~

partir de valores 'herdados' de outros objetos que se

relacionam com o objeto a que esse atributo

associado;

- Regra. 5~o atributos que possuem uma condiç~o e uma aç~o

associados. Sistemas de Gerenciamento de Dados que

estejam acoplados a sistemas de gerenciamento de conhe

cimento ser~o beneficiados se puderem associar regras de

conhecimento expressas na base de informaç~es. Por exem

plo, um objeto que seja do tipo atividade pode ser

ativado quando uma regra indicar essa operaç~o.

Tipos de Atributos que n~o tenham alguma caracteristica

especial que os distingua dos demais ser~o considerados tipos de

atributos normais, refef~nciadossimplesmente como Propriedades

dos objetos ou dos relacionamentos a que est~o associados.

Dos tipos de atributos que apresentam alguma caracteristica

especiaL, devem ter um tratamento especiaL para a'implementaç~o

de um Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados aqueles que se

apresentam como atributos alternativos para a identificaç~o de

objetos, caracterizandosinOnimos para o nome de um objeto, e por

isso ser~o discutidos com mais detalhes. Os demais, para efeito

de uma apresentaç~o geral do conceito do reconhecimento de uma

Caracteristica de Rtributo pelo SGBD, ser~o exempLificados aqui

através de uma discuss~o da Caracteristica Comentàrio, a qual

corresponde à possibilidade de um atributo armazenar textos

Longos, n~o estruturados, para efeito de acesso pelo Sistema de

Gerenciamento de Bases de Dados, caracterizando comentàrios sobre

os objetos e/ou relacionamentos.

Atributos que tenham a caracterlstica de sinOnimos do nome
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de um objeto podem ser usados como uma forma alternativa de

identificar um objeto, e s10 usados de forma ind~pendente do

nome, que entlo passa a ter um sentido de nome principal, mas n10

tem mais o sentido de identificador exclusivo do objeto. Rlguns

exemplos de Tipos de Rtributos com caracteristica de Sin6nimos

podem ser: abreviatura do nome, os diversos códigos que podem ser

atribuidos aos objetos, nomes alternativos ou em outro idioma

etc.

Sendo distinguidos de outros Tipos de Rtributos, os que têm

caracteristica de sin6nimos podem ser separados dos demais e a

própria estrutura de dados de acesso à informaç10 pode ser

alterada para refletir essa caracteristica adicional. Em primeiro

lugar, pode ser notado que mesmo n10 sendo o nome principal de um

objeto, o seu formato deve ser o mesmo de um identificador. Isso

permite que um SinOnimo ou o Nome principal de um objeto seja

tratado sempre de maneira uniforme e comum. Em segundo lugar, o

acesso lógico à informa~lo armazenada sobre um determinado objeto

pode ser feito identificando-se o objeto indiferentemente por seu

Nome ou um seu SinOnimo, o que obriga a que ambos, Nome e<

SinOnimos sejam armazenados na mesma estrutura de dados, ou seja,

os SinOnimos n10 podem ser armazenados em Rrquivos de Rtributos

comuns, mas devem ser armazenados no mesmo arquivo onde estarIa

os Nomes de todos os objetos.

Tipos de atributos que tenham a caracteristica de Comentà

rios, sejam eles atributos de objetos ou de relacionamentos,

terIa como valor um texto, que poderà armazenar informa~8es que

nlo slo estruturadas segundo o modelo de dados da base de dados.

Exemplos de tipos de atributos com caracteristica de Comentàrio

slo observa~8es sobre um objeto ou relacionamento, anota~8es,
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formatos de comandos sofisticados para o programa de aplicaçl0,

etc. Em uma base de dados de engenharia especialmente, esses

atributos podem servir para explicaç8es adicionais compreensiveis

pela u5u.rio, ou pa~a ar.azenar padr8es de textos que podem ser

completados ou modificados pelo programa de aplicac10 para gerar

saldas do programa.

Tipos de Atributos comcaracteristica de comentirio também

'd~vem ser tratados de for•• diferente da que se usa pa~a tratar

os""Tipos de Atributos que tenham outras caracteristicas,pois

estes·r~qüer.me.truturas d~ dados capazes de armazenar textos

longos, presumivelmente .nvolvendo muitas linhas de caracteres, e

sendo reconhecidas $ubdivis8es nos dados, tais como linhas e

palavras. Além disso, Coment'riosnecessitam de outras operaç8es

elementares pr6prias de editores de texto, que n10 510 necessà

rias aos demais Tipos de Atributos que nlo te~ham a caracteristi

ca de Comentàrios.

Nota-se assim que Sin6nimos e Coment'rios s10

Caracteristicas de Tipos de Atributos, que trazem a necessidade

de operaç8es elementares de acesso à informaçl0, operaç8es essas

nlo necessirias para o restante das informaç8es armazenadas na

Base de Dados. Essas operaç8es adicionais,se bem que aumentem a

compleird~de do ~odelo, iefletem situaç8es do mundo real~ que

passam a ser représentadas no modelo, aumentando

correspondentemente o seu conte6do semtntico.

Da mesma maneira, as demais Caracteristicas de. Tipos de

Atributos, tais como Posicionamento, Conjunto de' dados,

Procedimento ou Regra irlo requerer a existência de arquivos de

dados especiais, bem como a adiçlo de operaç8es elementares de

acesso e manipulaç'o das informaç8es que levem tais
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caracteristicas. No entanto' dificil conceber a exist@ncia de

uma implementa~lo que possa incluir recursos de acesso e

manipula~lo de todas as caracteristica citadas simultaneamente.

R escolha de quals Caracteristicas de Tipos de Rtributos

serIa contempladas por uma determinada Implementa~lo de um Siste

ma de Representa~lo de Dados para Eng~nharia depen~e de quais

car,cteristicas 510 necess'rias, e quais slo preferivelmente

contempladas no sGBD enIo no Programa de Rplica~lo, provavelmen

te usando as facilidades disponiveis em uma linguagem de progra

ma~10 de suporte. Novas t'cnicas t@m surgido que procuram expan

dir a utiliza~10 de tipos' de dados j' existentes. Rlgun! traba

lhos t@m sido feitos desenvolvendo ~ conceito de ·Tipos de Dados

Rbstratos· (ROT) com o objetivo de desenvolver crit'rios para a

escolha e defini~10 de um conjunto de estruturas de dados e

procedimentos que manipulem todo o processamento necessirio a

determinadas estruturas de dados. Os conceitos desenvolvidos por

estes trabalhos podem ser aplicados por um projetista de Sistemas

·de Gerenciamento de Bases de Dados para efetuar a escolha de

quais Caracteristicas Jde atributos um determinado sGBO em parti

cular dever' suportar. Em especial, Guttag [GUT_77l [GUT_78l tem

apresentado t'cnicas que permitem agrupar informa~8es estrutura

das de diversas formas e apresentam regras de como podem ser

escolhidas representa~8es e implementa~8es que sejam o mais

abrangente possivel [FOR_8S).

Para efeito de facilitar a discusslo, no restante deste

trabalho ser' considerado que o sistema que se tem como objetivo

pode se restringir a Tipos de Rtributos que tenham caracteristi

cas de sin6nimo, Coment'rio, Regra e Propriedades (atributos sem

alguma car~cteristi~a especifica). Pode-se considerar sumariamen-
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te que as demais caracterlsticas citadas (Posicionamento, Tempo,

Conjunto de Dados e Procedimento) podem ser consideradas como

Propriedades ou Comentàrios pelo SGBD, e tratadas de modo

especial pelo Sistema de Rplicaç10. O reconhecimento dessas ca-

racteristicas pelo SGBD pode ser feito seguindo o mesmo padr10

desenvolvido para as caracterlsticas apresentadas.

111.5. - Escopo de Rbrang@ncia dos Identificadores de Objetos.

No Modelo Entidade-Relacionamento, o atributo (ou os atribu-

tos) usado para identificar uma entidade deve poder identificar

uma entidade univocamente no arquivo daquela entidade. Entidades

pertencentes a arquivos distintos podem ter um identificador

comum sem que isso represente um problema. O mesmo vale para os

identificadores de relacionamentos, sendo nesse caso n10 s6 um

fato que pode ocorrer, mas sim que deve ocorrer, pois é dessa

maneira que se estabelecem os relacionamentos entre as entidades

individualmente.

Considerando, por exemplo, o caso de entidades, pode-se

acrescentar que se um atributo n10 é suficiente para identificar

univocamente uma determinada entidade, pode-se considerar a com-

binaç10 de mais atributos, de forma a se chegar em um conjunto de

atributos que constituam a chave de acesso primària de um Rrquivo

de Entidades.

No Modelo de Representaç10 de Objetos, tal como proposto

até este ponto, obrigatoriamente apenas um campo deve identificar

cada objeto, e como todos os objetos são mantidos em uma ónica
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estrutura de dados, "conclui-se que cada objeto deve ter um Nome

(e tantos Sin8nimos quanto necess'rio) que seja ónico em toda a

B-a-sede Dados.

Claramente nota-se que deve ser acre~cido aomódelo a capa-

cidade de restringir o escopo de abrang@ncia de um identificador

usado para localizar um objeto.

Em um sistema derepresentaç:lo de dados para engenharia, é
,"

desejivel que o modelo de dados esteja bastant~ próximo do que o

usuirio ~sente· que seja a informaç:lo que a Base de Dados manipu-

la. R forma de um modelo concatenar atributos para obter a chave

de acesso do HE-R nlo é tIo ·natural· quanto um modelo que

permita aumentar ou diminuir a especificid.ade de um identifica-

do r, como se a· vi 510· que se- tem da inf o rmaç:-t-opude! se ser mai 5

ou menos detaLhada, a critério do próprio usuirio. Dessa forma, é

preferlvel dotar o MRO de capacidade para refletir esse óLtimo

tl~o de comportamento.

Pode-se dizer que um sistema, quando visto de maneira glo-

b al, , ap re 5 en ta um pequeno 9 rau de de tILhe . a u arido o in te re 5 5e
;

rec."i em uma de suas componerrtes-, o grau de detalhe aumenta,

porém toda a informaç:lo qu.e entlo se 'apresenta refere-se" direta-

mente- àquela componente que estã sendo observada. Pode-se entlo

pensar em uma fe~rlmenta de comunicaç:locom o usuirio, que inter-

prete qualquer identificador dessas informaç:'eses, levando em con-

sideraç:lo somente o conjuntode informaç:fSes que estfl sendo

exalltinado, e exigind-oque qualquer refer@nci. a outras informa-

ç:fSestenha um teor de identificaç:lo maior.

Pode-se dota~ o modelo pro~o~t~ dessa capacidade se for

considerado que, quando se manipula a base de dados de um ponto

de vista gLobal, 510 poucos os objetos acesslveis. Indicando-se
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ao sistema que se p~etende considerar a seguir um desses objetos,

'indica-se uma regilo-dli Base de Dados em que se pretende obter ou

manipular informa~8es. Dessa forma tornam-se acessivels', novos'

objetos. Esse procedimento 'pode ser repetido, índicando-se para

considera~10 um dos novos objetos tornados disponiveis, dessa

forma aull'íerrt~ndo-se'A'sucessivamente o nivel~de detalhe, e

correspondentemente a quan-tidade de abjetos a que se tem acesso
.

diretamente ~través de ~eus Nomes.

Cada vez que se coloca em considera~10 um objeto, aumenta-

se um nivel~é detalhé, por'm n10 510 todos os obj.tos desse

nivel que setor.nam disponiveis, mas apenas aqueles que detalham

mais o objeto consideritdo. Por exemplo, se o Sistema de Gerencia-

mento de Bases ~e Dados esti sendo us~dopar~ se armazenar os

dados de um projeto de engenharia, em um primeiro nivel de deta-

lhe seria •• eeonheciveis as v.rias atividades, metas e recu~sos

desse projeto. ,Quando passa-se a considerar uma dada atividade,

os objeto~ que especificam essa atividade iornam-se acessiveis,

porém n10 os que especifica. as demais atividades.

o modelopropasto pode entlo contar com essa capacidade se

lhe forem incorporados os coneiitos de Classe ~e Objetos, Objeto

Consid~rado, e Conjunto de Objetos Constritos por um Objeto

Considerado.

Os objetos de uma Base de Dados passam a ser acesslveis em

blocos, sehdo que cada bloco se refere nlo somente a um nivel

especlfi~ó de detalhe de informa~lo, mas também a um determinado

aspecto de informa~lo. Por exemplo, na Base de Dados de um proje-

to de engenharia, quando leva-se em eonsidera~loum maior detalhe

de uma atividade, nlo se au.entam correspondentementeos detalhes

dos recursos usados por essa atividade, mas tIo somente os deta-
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lhes da pr6pri~ atividade~ Se desejado, o usu'rio poderia aumen-

tar o nlvel de detalhe de u. recurso de sua escolha, identifican-

do para considera~lo ess~~ecurso, e dessa forma teria entlo o

detalhe de uma atividade e o de um recurso simuLtaneamente', mas

sempre apenas um de cada nu. mesmo instante.

Para isso, os objetos de uma Ba58 de Dados devem ser classi-

ficados segundo diferentes aspectos, sendo essa cLassifica~10
.

feita usando os diferentes Tipos de Objetos do Esquema 'de dados.

Dessa forma, cada objeto pertence a apenas um~ CLasse de:Objetos,

determinada atrav6s do seu tipo de objeto.

O conceito de CLasses de Objetos divide os 'objetos de uma

Base de Dados em v'rios ,aspectos de interesse, que 510 definidos

pelos Tipos de Objetos que:comp8em o Esquema de Dados daquela

base. Pode-se considerar entlo que o conceito de Classes de

Objetos estabelece uma parti~lo no conjunto de Tipos d~ Objetos.

Uma das classes ter. que estar permanentemente disponlvel, e serà

denominada Classe Global. Os objetos d~ Classe Global slo os que

estio disponlveis quando 'se est' no nlvel menos detalhado de

acesso ao sistema, e permanecem sempre disponlveis.

Objeto Considerado • um objeto que se tem presentemente

disponlvel, e que se indicà para considera~lo, o que faz com que

os objetos que o especificam com maior grau de detalhe se tornem

também disponlveis.

Duando considera-se um objeto, indica-se implicitamente uma

classe de objetos. Como foi visto, n10 510 todos os objetos da

cl~sse indicada que se tornam disponlveis, mas apenas os que

pertencem ao Conjunto de Objetos Constritos pelo objeto indicado

para considera~lo.

Indicar um objeto p~rl considera~lo caracteriza um opera~lo
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de Rbrir uma Classe de Objetos para acesso, tornando acesslveis

os objetos do Conjunto de Objetos Constritos pelo Objeto Conside

rado. Essa abertura pode permitir que os objetos se tornem aces

slveis para consulta e modifica~lo ou apenas para·consulta.

Quando se indica para considera~lo um objeto que indica uma

Classe de Objetos ji aberta, esta é fechada, o que faz com que o

Conjunto de Objetos Constritos anteriormente deixe de estar aces

slvel, e a.seguir a meSMa Classe é novamente! aberta, agora tor

nando disponlveis os objetos constritos pelo novo Objeto Con

siderado. Outros objetos~ pertencentes a classes que n10 aquela

focalizada implicitamente pela indica~10 de um novo objeto para

considera~10, e a correspondente opera~lo de abertura de classe,

n10 510 afetadas por essa opera~10.

Os Objetos da Classe Global estaria sempre disponi~eis, nlo

sendo posslvel fechar essa classe.

Se o usuirio desejar referir-se a qualquer dos objetos que

estio di~ponlveis em qualquer uma das classes abertas, o Nome do

objeto e taLvez a indica~lo de seu tipo seri suficiente para

identifici-lo. No entarlto~ se for necessirio se referir a algum

objeto pertencente a uma classe nlo aberta, ou a um objeto per

tencente a um conjunto de objetos constritos por um objeto que

nlo o presentemente considerado,entlo serinecessirio que se

identifique todo o caminho de acesso, desde o ponto de interesse

atual na base de dados até o ponto onde esti o objeto a que se

quer referir.

Com esses conceitos, o Hodelo de Representa~lo de Objetos

passa a permitir que objetos que pertencem a Conjuntos Constritos

por objetos distintos tenham nomes iguais, e mesmo assim possa se

manter a sua identifica~10 inequlvoca, atraves da identifica~lo
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Figura 14 - Esquema de Dados de um Laborat6rio de Projetos

de Sistemas Digitais
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simulttnea do ponto de interesse do usu~rio em um dado instante.

Os conceitos apresentados podem ser exemplificados usando-se

uma Base de Dados para armazenar dados para o laboratório de

projetos de sistemas digitais. Na Figura 14 é apresentado um

Esquema Conceitual de uma base de dados para esse fim, um pouco

mais abrangente do que o iniciado na Figura 10.

Pode-se perceber que os RECURSOs, os PROJETOs e as PESSORs

de um laboratório s10 sempre reconhecidos notmbito de um labora-

tório, e por isso podem ser colocados na Classe Global. J~ as

METRs e RTIVIDRDEs dizem respeito apenas a cada respectivo

PROJETO, e portanto s10 objetos que devem ser colocados em uma

I
classe própria, que poderia ser denominada Projeto. Dentro de uma

atividade s10 produzidas varias PLRCRs-DE-CI, com seus respecti-

vos CIs, as quais dizem respeito apenas a cada RTIVIDRDE, e por

isso constituem a classe de Rtividades. R tabela da Figura 15

mostra como os varios tipos de objetos podem ser classificados.

Classe Tipos de Objetos

GLOBr.:IL

RECURSO,PE550r.:l,PROJETO

Recurso

INSTRUMENTr.:IL, DOCUMENTr.:IÇ~O

Projeto

r.:ITIVIDr.:IDE,METr.:I

r.:Itividãdes

PLr.:ICH-DE-CI,
CIRCUITO-INTEGRr.:IDOTIPO-DE-CIRCUITO-INTEGRr.:IDO

Metas

PRODUTO-FINr.:IL

Figura 15 - Classe de cada Tipo de Objeto

Usando esse Esquema de Dados, o usuario tera sempre disponi-

velas PROJETOs, PESSOr.:ls e RECURSOs do laboratório. Quando
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quiser, poderà acessar as informaç~es de um determinado projeto,

digamos o projeto com o côdigo P86/2, indicando para consideraç10

esse projeto, o que torna todas as RTIVIDRDEs e METRs desse

projeto acessiveis. RTIVIDRDEs de outro PROJETO que n10 o P86/2

n10 estar10 diretamente acessiveis, e somente poder10 ser acessa

das se o seu Nome ou Côdigo forem indicados explicitamente junto

com o Nome do PROJETO a que pertencem. No entanto, o usuàrio

poderà obter simultaneamente detalhes de algum RECURSO, digamos

sobre a Linha-de-Banhos-Para-Placas, indicando-a para considera

ç10.

Nesse instante, todos os objetos dos tipos PROJETO, PESSBR,

e RECURSO da Base de Dados estar10 disponlveis, bem como todos os

objetos dos tipos INSTRUMENTRL e DOCUMENTRÇRO constritos pelo

objeto P86/2, e os objetos dos tipos RTIVIDRDE e METR constritos

pelo objeto Linha-de-Banhos-Para-Placas.

Se o usuàrio agora se referir a uma RTIVIDRDE Desenvolver

Terminal-Gràfico, e indicà-la para consideraç10, ele passarà a

ter disponlveis também os objetos do tipo PLRCR-DE-CI e CIRCUITO

INTEGRRDO constritos por aquela RTIVIDRDE. Se nesse instante o

usuàrio se referir a uma PLRCR-DE-CI chamada Processador~de-

sinal-Rnalôgico, o sistema entenderà que se refere a uma

DE-CI da RTIVIDRDE Desenvolver-Terminal-de-Vldeo do

P86/2.

PLRCR

PROJETO

Se agora o usuàrio indicar para consideraç~o um outro

PROJETO, digamos o P83/5, os objetos do tipo RTIVIDRDE e METR que

estavam disponlveis deixar10 de estar, e passar~o a estar dispo

nlveis aqueles que s~o constritos pelo PROJETO P83/5. Rlém disso,

todos os objetos dos tipos PLRCR-DE-CI e CIRCUITO-INTEGRRDO

deixar~o de estar disponlveis, pois o objeto que os constringia
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também j. nlo estar. disponlvel. No entanto, os objetos dos tipos

INSTRUMENTRL e DOCUMENTRtRO nlo serIa afetados, uma vez~ue o

objeto que os constringe <linha-de-Banhos-Para-Placa) continua

disponlvel.

111.6. - Identifica~10 de Objetos Rtravés de Relacionamentos

R ado~lo do conce~to de Classes de Objetos exposto na se~10

anterior permite que se defina um escopo de abrang@ncia para os

nomes e sin6nimos de objetos, permitindo dessa forma o acesso

seletivo de objetos através desses nomes e sin6nimos. No entanto

n10 é apenas através dos identificadores de objetos que se pode

acessà-los, pois pode-se obter acesso a um dado objeto através

dos relacionamentos que o envolvam. Rssim, partindo-se de um

objeto qualquer, possivelmente identificado por seu nome ou um

sin6nimo, pode-se obter acesso a um objeto que esteja a ele

relacionado, entlo a partir deste acessar outro a ele relaciona

do, e assim por diante, navegar toda a base de dados, sem que

necessariamente se acessem outros objetos através de um identifi

cador.

No modelo tal como proposto até aqui, todos os objetos

deveriam necessariamente ter um nome. No entanto, em um Sistema

de Gerenciamento de Dados para Engenharia, existem situaç8es onde

um objeto pode n~o ter um nome significativo, que poderia ent~o

ser omitido da Base de Dados. Num caso assim, o objeto deveria

ser acessado apenas através de relacionamentos que o envolvam.

- 129 -



Essa necessidade pode ser solucionada no modelo proposto se for

incluido nele o conceito de Objeto Identificado por Relacionamen-

to, que caracteriza exatamente esse caso.
,,/~

Na Figura 15 ocorre essa- situaç~o no caso de uma PLRCR-DE-CI

que USR determinados TIPOs-DE-CIRCUITO-INTEGRRDOs, sendo mesmo

que se pode usar vàrios CIRCUITOs-INTEGRRDOs de um mesmo tipo.

Mas apesar de cada TIPO-DE-CIRCUITO-INTEGRRDO ter um nome (por

exemplo SN7400), e até possuir uma documentaç~o, cada CIRCUITO-

INTEGRRDO em si, ou seja a sua ocorrência na PLRCR-DE-CI n~o tem

necessariamente um nome (pode-se designà-lo por exemplo como U1,

U2, etc, mas isso n~m sempre é obrigatório). Usando o conceito de

identificar o CIRCUITO-INTEGRRDO por um relacionamento PLRCR-DE

CI USR TIPO-DE-CIRCUITO-INTEGRRDO, além de se poder prescindir de

um nome para uma ocorrência, faz-se uma ligaç10 sem~ntica bastan-

te forte entre o CIRCUITO-INTEGRRDO e o seu TIPO-DE-CIRCUITO-

INTEGRRDO. Na Figura 15 essa ligaç10 està simbolizada pela linha

de asteriscos entre o Tipo de Relacionamento USR e o Tipo de

Objeto CIRCUITO-INTEGRRDO.

O uso de uma ligaç~o entre um Objeto e um relacionamento,

com o objetivo de se fazer a identificaç~o do objeto através do

relacionamento facilita a correlaç~o de dados dos objetos envol-

vidas peLo reLacionamento (Objetos Rscendentes) com os dados do

objeto identificado peLo reLacionamento (Objeto Descendente).

Isso é uma ocorrência comum, principaLmente no uso de um Sistema

de Gerenciamento de Dados para Engenharia. Um objeto ser identi-

ficado por um relacionamento corresponde ao fato de o Objeto

Descendente h.rdar dados dos Objetos Rscendentes.

Por exemplo, um determinado CIRCUITO-INTEGRRDO contêm todos

os partmetros explicitados pelo TIPO-DE-CIRCUITO-INTEGRRDO que
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ele é. No entanto, os dados CRtributos) de um TIPO-DE-CIRCUITO

INTEGRRDO n10 devem ser transcritos para cada ocorrência de um

CIRCUITO-INTEGRRDO, mas essa informa~10 deve apenas ser herdldl.

Os Rtributos próprios de cada ocorrência de um CIRCUITO-INTEGRRDO

s~o os 6nicos que devem ser associados a ele, como por exemplo

sua POSIÇRO na PLRCR-DE-CI.

111.7. - O Uso do Modelo de Representa~1~ de Objetos em um

Rmbiente Multiusuàrio.

Um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados em geral é

concebido para atender a um grupo de usuàrios, com perspectivas e

necessidades diferentes sobre os dados armazenados na Base de

Dados. Rs diferentes necessidades de cada usuàrio, dentro das

possibilidades do SGBD, normalmente s10 supridas através de um

esquema de prote~8es de aces~~, permitindo a cada usuàrio o

acesso somente às informaç8esqu~ lhe dizem respeito, bem como

permitindo o uso apenas das opera~8es do SGBD que s10 necessà

rias. Um SGBD que se ap6ie no Modelo de Representa~10 de Objetos

(MRO) também irà distribuir o acesso às informa~8es e às

opera~8es através de um esquema de prote~8es semelhantes.

Quanto às diversas perspectivas dos usuàrios, representadas

nas vàrias vis8es de dados que comp8em o esquema de dados, elas

s10 contempladas por um SGBD que adote o Modelo de Representa~10

de Objetos de uma forma diferente dos demais, por dois motivos.

Em primeiro lugar, em um modelo tradicional, tal como no

modelo de Rede, no relacional ou no p~6prio ME-R, os vàrios
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campos (ou atributos) s10 vistos pelo usu~rio compondo registros,

que nem sempre est10 em um mesmo registro no esquema geral da

Base de Dados. Isto é, um conjunto de informaç~es na vis10 de um

u5u~rio pode compor um ónico registro, que tanto pode ser um _

subconjunto das informaç~es de um ónico registro no esquema

geral, como pode conter informaç8es que no esquema geral est10 em

mais de um registro.

No MRO n~o existe o conceito de um registro de informaç8es,

pois cada objeto é tratado de forma individual. O que existe em

seu lugar, é o conjunto dos valores assumidos pelos atributos e

os relacionamentos de cada objeto. Dessa forma, no esquema geral

da Base de Dados, para cada Tipo de Objeto estar~o associados

todos os Tipos de Rtributos e todos os Tipos de Relacionamentos

com todos os respectivos Tipos de Objetos Destino. Cada vis~o do

usuàrio terà acesso a um subconjunto de Tipos de Objetos do

conjunto de Tipos de Objetos do esquema geral, e além disso, para

cada Tipo de Objeto cujo acesso é permitido; cada vis~o de

usu~rio ter~ acesso a um subconjunto dos Tipos de Rtributos e de

Relacionamentos que aquele Tipo de Objeto tem no esquema geral.

Rlém disso, como o MRO inclui o conceito de Classes de

Objetos, pode-se refinar ainda mais o procedimento de se permitir

o acesso mesmo entre os objetos de um s6 Tipo de Objeto. O

conceito de Classe de Objeto do MRO estabelece uma partiç10 no

conjunto de objetos de um determinado tipo. Esse efeito corres

ponde a uma partiç10 estabelecida entre as linhas (registros) dos

arquivos das bases de dados tradicionais, porém no MRO essa

partiç10 n10 é feita através dos valores que os campos de um

arquivo podem assumir, como é o caso dos modelos tradicionais,

mas sim por uma estrutura especifica, interna à estrutura de

• 'fi ~ . II! I I 'di H li~I
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dados fisiea e ao caminho de acesso interno da base de dados.

Conforme foi visto, a impLementl~lo de um SGBD que adote o

travamento de dados a niveL de registros fisieos é bastante

custosa: tanto em termos do programa de aplica~10, que deve

informar a'oSGBD sempre que, após ter solicitado uma consulta à

uma informatl0, deixar de us~-La; quanto em termos do SGBD, que

deve manter um registro de todos 05 dados passados para algum

programa de aplicatl0 a para os quais ~inda nl0 tenha havido

sinalizatl0 deq~e tais dados nl0·mais estIo sendo usados.

R implemen.ta~10 de um SGBD que use o HRO pode sem d6vida

adotar a prote~10 a nivel de registros flsicos. No entanto o

modeLo fornece- •.•ios para evitar que isso-· seja necessirio. O

conceito de CLasse de Objeto:pade ser usado, defarllta que quando

uma cLasse é aberta, ·pode-se abri-La apenas para consuLta ou para

atualizatla, de forma que a prote~lopode ser feita a nivel de

ctasses. Essa é uma forma de prote~lo baseada em",travamento de

dados por predicado, porém no HRO é muito mais simples de ser

realizada do que nos sistemas tradicio-nais, ao mesmo tempo em que

é muito mais natural, pois ~'SGBn deve manter registro apenas das.
classes que estIo abertas para cada usu~~io, e se estIo abertas

para atuatizatlo ou apenas para consulta. O programa de apLicatl0

nlo precisa informar nada mais aLém do fato de que uma classe

deve ser fechada, o que peLa própria Lógica da apLicatlo, jà deve

ocorrer naturalmente.

Esse esquema de protetlo, além de ser mais simpLes, tem uma

correspondência direta com a operatlo de alto niveL requisitada

peLo programa de aplrca,~lo, uma vez que se reflete nas operaç:f1es

dos usuirios do programa de aplicaç:lo. Por exemplo, se um usu'rio

estiver usando um-editor para modificar o conte6do da base de
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dados, ele provavelmente estarà trabalhando com uma parte da base
I

total, restrita a alguma classe de objetos local ao seu ponto de

interesse num dado instante. Com a proteç10 atuando a nivel de

classes, a" classe onde ele estiver trabalhando estarà protegida

do acesso por quaLquer outro usuàrio, ao mesmo tempo em que n10

poderà ter acesso a uma àrea de interesse sendo acessada por

outro usuàrio.

Um ponto de conflito para esse tipo de proteç10 està na

classe global, à qual todos os usuàrios deverIa obrigatoriamente

ter acesso, para que quaLqúer outra classe possa ser acessada. No

entanto, se for considerado que em uma base correspondente a um

projeto jà adiantado, envolvendo vàrios usuàrios, a classe global

jà dever. estar definida e razoavelmente estàtica, ent10 qualquer

usuàrio poderà ter acesso a ela apenas para consulta, permitindo

que muitos usuàrios compartilhem a permiss10 de consulta à classe

global, e apenas em classes em nivel hier.rquico mais baixo cada

usuàrio obterà permiss10 individual para atualizaç8es. R

atualizaç10 da classe global passa assim a ser permitida apenas

a usuàrios privilegiados, tal como o gerente da aplicaç10 que usa

aquela Base de Dados, o qual para atualizà-la deverà requerer que

naquele instante ninguém mais tenha acesso à qualquer porç10 da

Base de Dados (o que aliàs é natural).

111.7.1. - O Uso do MRO em um Rmbiente de Multiprocessamento.

O termo ·Multiprocessamento· é com freqU@ncia empregado para

designar dois tipos de arquitetura de sist~mas de computadores,

que envolvam mais de uma unidade de processamento. Um dos tipos
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corresponde às arquiteturas para processamento distribuldo, onde

as ~nidades de processamento constituem sistemas de processamento

independentes, com seus recursos pr6prios de mem6ria principal e

secund'ria, com uma taxa de transferência de informa~8es entre

unidades de processamento relativamente baixa. R outra arquitetu

ra correspohde a um 6nico sistema de processamento, com as v'rias

unidades de proc~ssamento partilhando ao menos parte da mem6ria

disponfvel, e com uma taxa de transferência d~ informa~8e~ entre

unidades muitb elevada.

O uso de uma base de dados em um sistema de processamento

distribuldo tem sido amplamente estudado, e as suas variadas

caracterlsticas e conseqU@ncias estudadas e discutidas na litera

tura. Pode-se citar entre os trabalhos recentes [sRR_85J, onde se

discutem problemás que existem quanto à disponibilidade de acesso

a dados disiribuldos em uma rede, e se apresenta a sugest1Q de

uma arquiletura de programas distribuldos que procura minimizar

os problemas~ e [SHE_85J, onde é apresentado um modelo de repre

senta~10 de transa~8es de dados que ocorrem em Sistemas de Base

de Dad~s Distribuldas. Quanto a Bases de Dados envolvendo modela-
J

gens de dados de alto contehdo semtntico, [WS~_86] e [KEL_86J

apresentam algumas considera~8es e sugest8es interessantes.

O Modelo de Representaç10 de Objetos, de uma maneira geral,

tem o mesmo comportamento que os demais modelos, quando usado em

um Sistema de Base de Dados Distribuido, e por isso esse aspecto

n10 ser' discutido aqui.

O tipo de multiprocessamento para o qual este modelo apre

senta caracteristicas peculiares é o caracterizado pela possibi

lidade de um processamento paralelo de informaç8es, com uma alta

disponibilidade das informaç8es, isto é, n10 importa se o para-
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lelismo , conseguido atrav's de um sistema distribuido ou nlo,

mas sim que o custo de transferência de informaç8es seja despre

sivel. Isso caracteriza o segundo tipo de multiprocessamento.

O Modelo de Representaç10 de Objetos, modelando cada objeto

individualmente; oferece a possibilidade de se permitir que um

SGBD, que use tal modelo, aceite de um usu~rio instruç8es para

executar alguma atividade quando um objeto' acessado de alguma

forma pr'-estabeleclda. Ou seja,' possivel que se anote din~i

camente, em cada objeto ou grupamento de objetos, condiç8es em

que alguma atividade deva se~·tomada. Isso pDde ser feito tanto

implicitamente peLa aplicaçlo, quanto explicitamente pelo

usu'rio, atrav'5 de atributos com caracteristicas de Regras.

Por exemplo, pode-se solicitar que o gerente da configuraç~o

do projeto seja informado de qualquer tentativa de acesso a um

determinado objeto que faça parte de uma Configuraç~o B'sica

congelada, pode-se solicitar que, ao se fechar uma classe de

objetos que tenha sido modificada, determinados testes sejam

efetuados, ou pode-se solicitar que se crie uma seLeç~o de obje

tos contendo todos os objetos que foram referenciados no dia de
i

hoje, etc. Essas operaç~es 510 notoriamente paraLeLas, no sentido

de que a operaç~o diretamente soLicitada prossegue normalmente,

sem que o usu'rio que a solicitou tome consciência de que essa

operaç~o disparou uma outra, cujas conseqU@nciasn~o têm nenhum

relacionamento com a operaçlo soLicitada peLo usu'rio, mas sim

com a atividade previamente anotada.

Essa possibiLidade oferecida pelo MRO ser~ denominada Rno

taç10 para Rcesso, formalmente especificada como constituindo-se

de:

- um Conjunto de objetos sobre os quais I anotaç10 é
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estabelecida, que constitui o Conjunto de Rbrang@ncia

da Rnotaç~o para Rcesso;

- uma Condiçl0, que é confrontada com a operaç10 solicita

da sobre o objeto;

- uma Rtividade, que é executada sempre que a condiç~o é

satisfeita.

Em um Sistema de Representaç10 de Dados de Engenharia, a

propriedade de Rnotaçlo para Rcesso é muito ôtil, devido princi

palmente ao grande volume de operaç3es que nor~almente se reali

zam, e à possibilidade que esse recurso abre d. postergar opera

ç3es que podem ser agrupadas para processamento posterior, permi

tindo ao programa tratar cada atividade separadamente.

Por exemplo, quaLquer alteraçlo efetuada ha descriçlo de um

sistema terà que ser submetida a um conjunto de testes, que irlo

avaliar, por exemplo, o impacto dessa altera~lo em partas n~o

modificadas do sistema descrito (ver seç~o 4.5>. Esses testes,

para serem realizados pelo mesmo aplicativo que efetuou a

mudança, no caso provavelmente um editor que b usuàrio estarà

operando, irà consumir tempo, além de exigir um aplicativo com

plexo o suficiente para poder realizar os teste~.

R Rnotaç~o para Rcesso efetuada nesse exemplo serà consti

tuida por:

Conjunto de abrang@ncia: qualquer objtto cuja descriç~o

jà houvesse sido aprovada.

- Condiç~o: quando acessado para atualiza~lo.

- Rtividade: deverà ser novamente submetido ao processo de

teste para aprovaç~o da descriçlo.
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Usando o recurso de Anotaç10 para Rcesso, o editor pode

simplesmente ignorar quaisquer testes que devam ser efetuados. Se

houvesse sido anotado que qualquer objeto cuja descriç10 j.

tivesse sido aprovada quando acessado para atualizaçl0, deveria

ser novamente submetido ao processo de teste para aprovaç10 da

descriçl0.

Em [TRR_62l é apresentado um conjunto de atividades que um

sistema de representaç10 de dados, que se usasse o Modelo de

Representaçlo de Objetos poderia executar em processos paralelos.

Rs atividades sugeridas indicam que a Rnotaç10 para Rcesso ~ode

ser solicitada diretamente pelo usuirio, ou automaticamente, por

uma operaç10 interna do sistema.

Rqui vale uma consider.çlo sobre os Tipos de Rtributos com

Caracteristicas de Regra. U.a regra é um atributo associado a um

determinado objeto, sendo cdnstituida de uma Condiçlo e uma

Rtividade que é executada quando a condiçlo é satisfeita. Pode-se

notar que estio presentes as três partes que constituem uma

Rnotaçlo para Rcesso, com as seguintes diferenças:

- uma regra se ap~ica a apenas um objeto, e uma Rnotaç10

para Rcesso pode se aplicar a mais de um;

- em uma regra, a condiçlo diz respeito aos valores

assumidos por variiveis do sistema elou pelos atributos

do objeto a que se aplica, aos seus relacionamentos,

etc., ao passo que numa Rnotaçlo para Rcesso, a

condiçlo é sempre uma forma de acesso que tenha sido

feita aos objetos a que se aplica;

- as atividades tanto das regras quanto das Rnotaç8es para

Rcesso podem ser vistas como pertencéndo a um conjunto

comum de atividades reconhecidas pelo par 'Sistema de
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Representaç:10 de Dados de Engenharial"Rplicativol.

R semelhanç:a que existe entre a estrutura dos atributos com

Caracteristica de Regra, e a estrutura das Rnotaç:~es para Rcesso,

sugere que o Sistema de Representaç:10 de Dados use uma estrutura

única para dar suporte aos dois conceitos, desde que a estrutura

seja flexivel o suficiente para englobar as necessidades dos dois

conceitos. Dessa forma, os atributos com caracteri~tica de regras

ter~o o seu valor (condiç:~o e atividade) armazenados na estrutura

de dados da base de dados, e s~o dessa forma tratados como atri-

butos. Uma vez que um aplicativo acesse um tal atributo e indique

sua ativaç:10, ele passa para a estrutura dinSmica de Rnotaç:10

para Rcesso, onde é levado em consideraç:10 s~mpre que um novo

acesso for efetuado na base de dados. Rssim pode-se dizer que a

ativaç:10 de uma regra origina uma Rnotaç:10 Para Rcesso, e uma

condiç:10 de uma Rnotaç:10 para Rcesso que seja satisfeita origina

a ativaç:10 de uma Rtividade.

Quanto à Rbrang@ncia de uma Rnotaç10, é necessàrio que a

estrutura de dados suporte a indicaç:10 de um conjunto de objetos

sobre os quais se estabelece uma anotaç:10 de acesso. Quanto às

condiçeles, a estrutura de dados deve aceitar a indicaç10 das

condiçeles tipicamente associadas às Rnotaçeles para Rcesso t10 bem

quanto das ~ssociadas às regras. Por fim, a estrutura deve poder

armazenar a indicaç:10 de qualquer atividade que o sistema possa

executar.

R possibilidade de execuç10 de processos em paralelo n10

obriga a que um tal modelo somente possa existir em uma arquite-

tura de processamento que permita o paralelismo de execuç:10, pois

essas atividades podem perfeitamente ser realizadas em seqD@ncia,
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em um sistema com apenas um processador. No entanto, nesse caso,

é preferlvel que o siste.a de representaçlo de dados possa

armazenar, para posterior processamento, as atividades ativadas

atravé s de cond içeJes satis fe itas de Rno taçeJes p ara ; R cesso , n a

forma de transaçeJes contendo todas as atividades necessàrias.

Isso é deseJ'vel por dois motivos: primeiro porque dessa forma a

aplicaç10 que est' em andamento n10 tem seu tempo de execuç10

atrasado, o que é muito importante se for uma aplica~10 intera-

tivaj segundo porque dessa forma, quando a aplicaç10 terminar, as

transaçeJes pendentes podem ser ordenadas, e executadas na melhor

ordem possivel.

o segundo motivo traz a necessidade de que sejam examinadas

possiveis conseqU@ncias da alteraç10 da ordem com que as transa-

çeJes s10 executadas. Para que essa alteraçlo seja vàlida, é

necessàrio que todas elas sejam transaçeJes at6micas na base de

dados, ou seja, é necessàrio que os efeitos obtidos pela execuç10

de muitas operaçeJes concorrentemente sejam os mesmos dos obtidos

pela execuç10 das mesmas operaçeJes em alguma ordem seqUencial, e
;

além disso, que nenhum efeito parcial seja visivel, causado por

alguma impossibilidade de execuç10 de uma aç10 individual.

o resultado obtido processando um conjunto de transaçeJes a

posteriori pode n10 ser o mesmo de uma execuçlo em paralelo,

porém mesmo sem que isso ocorra, o objetivo pelo qual se ativam

transaçeJes em paralelo podem justificar o seu emprego. Considere-

mos por exemplo que a aplicaç10 solicitada explicitamente pelo

usuArio cor responde a uma ediçlo interativa. Nesse caso, as açeJes

ativadas por acessos solicitados pelo editor correspondem às

atividades de verificaç10 da descriçlo resultante. A execuç10

imediata de testes sobre a descriçl0, à medida que 05 acessos do
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editor v10 ocorrendo, ir10 freqUentemente levar à constataç10 de

que a descriç10 nlo e,tà correta, pois o usuàrio n10 terà ainda

completado todo o processo de ediç10 idealizado. R execuç10

.posterior dos testes, sobre a descriç10 agora considerada encer

rada pelo usuàrio irà detectar apenas as falhas n10 percebidas

pelo usuàrio, que podem ser (e em geral o 510) bem diferentes das

que seriam detectadas pelo processo de testes executado de manei-

ra concorrente. Isso mostra que o resultado obtido por se execu-

tar essas atividades como transaç~es a posteriori é preferível, e

permite caracterizar todo um processo de ediç10 como apenas uma

transaç:10.

~ conclus10 do exemplo acima, sobre um sistema onde a

execuç10 de atividades auto.~ticas • realizada após o encerra-

mento de uma atividade solicitada pelo usu~rio, n10 implica que

um sistema que admita concorrência n10 traz beneficio para um

sistema que emprega o MRO. Rpenas indica que nem sempr~ as ativi-

dades que podem ser executadas em paralelo o devam ser. Por

exemplo, quando o editor do exemplo acima encerrar a execuç10,

todos os t~stes poder10 ser executados em qualquer ordem, ou

mesmo serialment&. Nesse ponto, a propriedade de ter um resultado

sempre bem determinado existe entre as transaçees pendentes, e o

processo todo poderà ser realizado mais rapidamente se executado

em paralelo. Rlêm disso, todo o processo de registro dos testes

que devem ser postergados ê feito para cada acessso que modifique

a Base de Dados, e isso pode ser feito em paralelo com a própria

modificaç~o da Base de dados.

Disso conclui-se, que a implementaç~o de um sist~ma usando o

Modelo de Representaç~o de Objetos, mesmo que seja feita em um

sistema que admita processamento em paralelo, deverà contar com
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uma estrutura que permita o acomulo de indicaç~es de transaç~es

para posterior execuç~o. Isso porque devem ser postergadas para

execuç~o posterior ao encerramento de uma aplicaç~o, todas as

transaç8es que forem indicadas· para ativaç~o através de Rnotaç8es

para Rcesso, cuja condiç~o tornou-se satisfeita a partir de um

acesso originado de uma transaç~o que pode alterar a base de

dados. R transaç~o cujo término deve ser aguardado é justamente

aquela que pode alterar o !conteodo da base de dados.

111.8. - Conclusaes

Neste capitulo foi feita a apresentaç~o do Modelo de

Representaç~o de Objetos partindo de conceitos oriundos do

Modelo Entidade-Relacionamento (ME-R). Como foi esclarecido na

apresentaç~o do capitulo, o HE-R foi usado como referência para a

apresentaç~o que foi feita, porém o MRo constitui-se em um modelo

aut&nomo, em todas as carac~eristicas que apresenta. Como uma

verificaç~o do modelo quanto à sua adequaç~o às aplicaçaes alvo é

feita no capitulo seguinte, resta ent~o situar o modelo entre os

modelos tradicionais e seminticos discutidos no capitulo 11.

O MRO é um modelo que pode ser caracterizado como um modelo

sem~ntico. Sob alguns aspectos, o ME-R também pode ser

considerado assim, e alguns autores n~o hesitam em cità-lo como o

primeiro modelo semintico desenvolvido. No entanto,

do Modelo Entidade-Categoria-Relacionamento, todos

modelos sem~nticos apresentados s~o conceitualmente
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tendo por base o Modelo Relacional (assim como o próprio ME-R).

R caracteristica marcante que distingue o Modelo Relacional

do ME-R é o fato de que o ME-R especifica ai associa~nes entre as

rela~nes de itens explicitamente, enquanto o Modelo Relacional

indica as associa~nes implicitamente, através da compara~lo de

valores de atributos comunl a duas rela~nel. Quase todos 05

demais modelos semtnticos desenvolvidos usaram a associa~lo

impllcita usada pelo modelo relacional. Nlo cabem aqui conside-

ra~nes sobre o motivo dessa omisslo (maior complexidade para a

modelagem algébrica do modelo resultante, inexist.ncia de imple-

menta~nes ji operacionais, 'etc.). O fato é que a representa~lo

expllcita de relacionamentos traz para um modelo uma capacidade

de representa~lo semtntica .uito grande.

O trabalho de Smith & Smith [SMI_77bl, foi que marcou a

introdu~lo do tonceito de abstra~nes de generaliza~lo e de agre-

ga~lo, que passou a ser a base principal das formula~nes dos

modelos semtnticos: Esse trabalho, contemportneo da apresenta~lo

do ME-R é baseado no modelo relacional, assim como o 510 todos os

modelos que,

propostos.

a partir daquele trabalho, come~aram entlo a ser•

O MRO é também um modelo semtntico, e admite também a repre-

senta~lo de abstra~nes, tanto de generaliza~lo quanto de agrega-

~Io, porém, como fica claro pelo desenvolvimento da sua apresen-

ta~lo neste capitulo, incorpora também a especifica~lo de asso-

cia~nes entre objetos explicitamente, através de relacionamentos,

da mesma maneira que o ME-R. Dessa forma, as classifica~nes das

formas como associa~nes entre rela~nes 510 feitas no~ demais

modelos semtnticos, passam no MRO a corresponder a classifica~nes

dos tipos de relacionamentos que 510 usados em uma modelagem. Por
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exemplo, uma associa~10 de agrega~lo, que nos demais modelos

deveria ser sempre representada através de uma estrutura sintà-

tica e sem~ntica rlgidas, apresenta no MRO a conveniência de

poder ser representada como um relacionamento, com seu nome e

estrutura estabelecidas de maneira flexlvel, pelo projetista da

aplica~10, que apenas indicaria o fato de um relacionamento ter

caracterlsticas de agrega~10.

R explicita~10 de um relacionamento traz assim um aumento na

capacidade sem~ntica do modelo, cujo valor pode ser melhor com-

prendido se for analisado o fato de que com a sua introdu~10 no

modelo, os atributos, uniformemente tratados em todos os demais

modelos (inclusive no ME-R), no MRO passam a ser divididos em

pelo menos três categorias funcionais.

Primeiro, existe a separaçlo dos atributos intrlnsecos, que

slo mantidos pelo pr6prio SGBD. Dessa forma, informaç8es que slo

obri9atoriamente mantidas a nlvel de aplicaçlo nos demais

modelos, no MRO slo intrinsecamente manipuladas· pelo pr6prio

SGBD, tais como objeto origem e objeto destino. Rtributos de

relacionamentos slo apenas aqueles que podem variar de tipo de

relacionamento para tipo de relacionamento.

Segundo, dentre os atributos extrlnsecos existe a separaçlo

das informaç8es que slo locais a cada objeto e relacionamento

(atributos propriamente ditos), de todas as informaçftes que caso

contràrio seriam necessàrias apenas para manter as informaç8es

que permitissem a manutençlo implicita de relacionamentos entre

os objetos.

Neste capitulo a apresentaçlo do MRO foi feita através das

principais caracterlsticas que o distinguem dos demais modelos,
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das caracterlsticas que 510 basicamente inovadoras em rela~lo aos

demais modelos existentes. Rs caracteristicas que ocorrem normal

mente nos demais modelos (e também no MROl, tal como os conceitos

de abstra~lo de agrega~10 e de generaliza~10, nlo foram ressal

tadas neste capitulo, considerando-se normal o seu emprego. No

capitulo seguinte todos ~s conceitos aqui apresentados, bem como

os demais normalmente empregados em modelos semtnticos slo toma

dos conjuntamente, e o Modelo de Representa~10 de Objetos tem o

conjunto de todas as suas estruturas e opera~ees uniformemente

apresentadas.

O MRO apresenta v'rios conceitos novos em modelos

semtnticos, porém dois deles devem ser aqui ressaltados. O

primeiro é a especifica~10 de Caracteristicas de Rtributos, prin

cipalmente com as caracteristicas de propriedade, sinônimo, co

ment'rio, regra, e gr'ficos,-P8is cada um deles traz implica~8e5

quanto à forma particular com que 510 individualmente armazenados

e manipulados, e portanto devem ter suas particularidades reco

nhecidas e atendidas porj um SGBD. Esse reconhecimento no entanto

até hoje n10 foi feit~ em nenhuma implementa~10 (e mesmo em

nenhum modelo) de que tenhamos conhecimento.

O segundo conceito inovador em um modelo semtntico é o

conceito de Classes de Objetos. E' comum que, em qualquer aplica

~10 em que o significado dos dados seja importante, os dados

sobre os quais 510 feitas referências sejam implicitamente loca

lizados, implica~10 que é feita pela pr6pria indica~10 do contex

to onde se,est' trabalhando. O acompanhamento do foco de interes

se de uma aplica~lo implicitamente pelo SGBD, inerente ao próprio

conceito de classes de objetos, também n10 existe até hoje feito

- 145 -



de maneira natural em nenhum SGBD. R concatena~~o de chaves de

identifica~~o em modelos orientados para registros resolve o

problema da identifica~~o de registros, mas n~o reflete de manei-

ra rienhuma o acompanhamento do foco de interesse (em alto nivel

semtntico) que as classes podem fazer.

•

Fundamentalmente, os conceitos de Classes de Objetos,

Caracteristicas de ~tributos, Relacionamentos entre Objetos

,

explicitos, e abstraç8es de generalizaç~o, s~o conceitos que

permeiam basicamente todo o MRO, e se refletem em todas as estru-

turas e operaç8es que o constituem, e s~o também a fonte de toda

a sua cap~cidade de modelagem .
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ESTRUTURA

IV.1 - lntroduçlo

C A P 1 T U L O I V

DE "DADOS EOPERA'8ES NO "DDELD DI

REPRESENTA' KO "DE ,OBJETOS

." ..

o Modelo de Representaç10 de Objetos (HRO) representa os

objetos de um ~istema alvo a ser modelado, os relaci~namento~-que

existem entre os~bjetos, e identifica os atributos tanto~, de

objetosc quanto de relacionamentc?cs, !=Jeuma maneira semelhante a do

Modelo Entidade-Relacion~.ento (HE-R). No entanto, uma vez

efetuado o modelamento, u.a base de dados usando o HE-R armazena

os dados em forma de, Relaçeles (Tabelas) de Entidades e de

Relacionamentos, enquanto isso n10 ocorre no HRO.

O MRO, devido às caracteristicas das aplicaçeles a que se

destina, tem uma quantidade de Tipos de Objetos, Tipos de Rtribu

tos e Tipos de Relacionamentos muito maior, sendo a ocorrência de

cada um deles muito menos freqüente do que quando comparado com

uma aplicaç10 tipica do Modelo Relacional ou do Modelo Entidade-

Relacionamento, no sentido em que se fossem usadas tabelas

armazenar cada tip~_ de objeto ou de relacionamento no HRO,

para

estas

seriam muito menores, tendo comparativamente muito menos regis-
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tros do que comumente acorre nos outros modelos.

Rlém disso, devf60"'à necessidade de se poder modificar o

esquema de dado'$',deuma aplicaç'lo depois que a Base de Dados

correspondente jã tenha sido inicializada, a flexibilidade neces·

s~ria de se poder associar atributos e relacionamentos a cada

entidade, e atributos a cada relacionamento, de maneira pratica~

mente individualizada, faz com que n10 seja adequado o emprego de

tabelas, como uma maneira de organizar a estrutura de a~mazenagem

de dados de uma base de dados que usa o HRO.

Como ser' visto a seguir, é mais conveniente que, para a

Estrutura de Dados Independente do Caminho de Rcesso do Modelo de

Representa~lo de Objetos adote-se um modelo de armazenagem de

digrafos [HRR_6Sl ao invés da armazenagem direta das tabelas de

dad~s d~ a~tlca~lo, uma vez que a própria estrutura do Esquema de

Dados constitui-se em um dlgrafo, e pode levar em conta a indivi

dualidade da estrutura de cada objeto que ocorre no sistema alvo.

~nmo conseqüência da muito mais' extensa capacidade de

mode:~gem provida por um dlgrafo do que por uma tabela, existe um

cor;~spondente aumenfo das fun~8es e operl~8es que podem ser

lévadas a efeito sobre dados armazenados em forma de dlgrafo do

que em forma de tabelas. Dessa forma, as opera~8es que em uma

Base de Dados apoiada no Modelo Entidade~Relacionamento poderiam

cor responder apenas às oriundas das opera~8es sobre tabelas, ou

correspodentes à ~lgebra das Relaç8es, no Modelo de Representaçlo

de Objetos elas serlo estendidas com uma nova gama de funç8es que

tipicamente podem ser encontradas na manipulaçlo de digrafos.

Neste capitulo se rIo apresentadas especificaç8es de estrutu

ras de dados que permitem a armazenagem dos dados de uma base que

adota o MRO, e um conjunto de opera~8es de manipula~lo de dados
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que permite aproveitar todas as car~cteristicas das quais o HRO é

dotado. Serà entto apresentada uma estrutura l6gica da' orga-

niza~to de uma Base de Dados que use o HRO, ~de forma a identifi

car como asopera~ees de .anipula~to de dados e a especifica~to e

uso da semtnticados dados podem ser executadas.

IV~2 - R Eltrutura de Dados Independente do Caminho de Acesso no

Hodel'o de Representa~lode Objetos.

Conforme foi visto no capItulo anterior, os dados de uma

Base de Dados que utiliza O HRO s10 armazenados em v'rios arqui- ~

vos, sendo que além dos arquivos de objetos e de relacionamentos,

exisiem os~vàrios arquivos de atributos em que cada um armazena

os atributos, tanto de objetos quanto de relacionamentos, que

sejam de uma mesma caracterlstica e que; tenham o mesmo formato de

dados.

Deve ser notado 'que~ ao contrjrio dos demais modelos de

dados, ca~a arquivo no HRO n10 armazena os dados de um mesmo item

de especifica~10 do'esquema, mas sim cada arquivo armazena dados

que s10 estrutuP~lmente se.elhantes, mesmo que cor respondam lo~i

camente a Itens diferentes, e até de estruturas diferentes. Essa

caracterlstica costuma ocorrer nas Estruturas de Dados Dependen

tes do Caminho de Rcesso do Modelo de Redes. No Modelo de Repre

senta~10 de Objetos, essa caracterlstica sobe um nlvel de abstra

~10 devido ao fato de que cada iiem de dado tem existência 'pr6

pria e individual, seja esse item um objeto, um relacionamento ou

um atributo.
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Na Figura 16 està o esquema genérico da Estrutura de Dados

Independente do Caminho de Rcesso do MRO, representada através de

um Diagrama de Entidades e Relacionamentos. Note-se que esse

diagrama expressa como 05 itens de informaç~o de um Esquema de

Dados do MRO podem ser relacionados, constituindo-se assim em um

Mata-Elquema de Dados para o modelo.

Na implementaçJo de um Sistem~ de Gerenciamento de Base de

Dados, a cada entidade do esquema exposto na Figura 16 estarà

•

associado um arquivo. Dessa forma existiria os seguintes

arquivos:

- atgyi~2 Q2! IQ!n!!ii~!º2t!!: armazena todos os identifi

cadores de objetos da Base de Dados, sejam eles os

identificadores principais ou sin6nimos;

- BtRY!YQ Q~ ººi~!Q!: armazena as informa~8es correspon-
•

dentes a cada objeto da base de dados;

- BtRY!YQ Q! Çl!!!!!: armazena os conjuntos de objetos

constritos pelos objetos que possuem uma classe de

constri~10;

- BtgY!YQ Q! B!l!~iQn!m!niQ!: armazena todos os relaciona

mentos existentes na base de dados;

_ atg~i~Qg! aitiQ~iQ~:armazena o conjunto de todos os

atributos de cada objeto ou relacionamento da base de

dados;

- atg~iYQ~gQ~aitiQ~iQ~g!~Y!ti!~~!t!~i!t!~ii~!~:exis

tirà um arquivo especifico para cada Caracteristica de

Rtributo (Propriedade, Comentàrio, Regra, Posiç~o,

Tempo, etc.) e para cada Tipo de Dado do Rtributo que

se faça necessàrio.
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Figura 16 - Meta-Esquema de Dados do MRO
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Rs vàriasÇara,cJl!ristica5 de Rtributos 510 tratadas sempre

d a me sm a m I ne ir a , p,~rm itindo que qu aisque r c arac te ristic as 5e j am

incorporadas ao modelo. No entanto, uma vez definidas quais as

Caracteristicas de Rtributos deverIa ser suportadas por uma dada

implementaçl~ de um Sistema de Gerenciamento de Base de Dados que

siga o HRO, apenas atributos com aquelas caracterlsticas serIa

reconhecidos e tratadós' pelo SGBD. 'Na anàlise de quais Caracte

rlsticas de Rtributos deverIa ser suportados pelo SGBD, 05

conceitos de encapsulamento de informaç10 e monitores de dados,

da teoria dosJ~pos de Dados Rb'stratos poderIo ser usados.

Note-se que o~ atributos com caracterlstica de

Identificadores, sejam eles os identificadores principais ou

qualquer tipo de sin6nimo, 510 tratados de forma diferenciada dos

demais atributos. Isso deve-se ao fato de que Rtributos com

caracterlstica de Identificadores 510 necessàrios em qualquer

imptementaç10 de SGBD que siga o HRO, e al'm disso, os demais

atrib~tos podem ser associados tanto a objetos quanto a

relacionamentos, por'm 05 Identificadores somente identificam

objetos.

Na Figura 16 nlQ estIo indicados os atributos intrlnsecos

de ucada entidade. Uma particular imp-lementaçlo de SGBD poderà

armazenar atributos intrlnsecos em cada entidade, desde que esses

atributos sejam universais, ou seja, estejam definidos em todas

as ocorrências de cada entidade. Rl'm disso, a atribuiç10 de

valores aos atributos intrln5ecos deverà sempre ser exclusividade

do próprio SGBD. Exemplos de atributos intrlnsecos 510 Data de

Criaç10 e/ou Rtualizaç10 de cada ocorrência da entidade, Usuàrio

responsàvel por aquela ocorrência, parametros que permitam esque-
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.as de prote~lo de acesso, recupera~lo de consistlncia flsica da

base em caso de queda do Jistema, etc.

Cada identificador ser' de um determinado tipo, assim existe

associado a cada identificador um tipo, que indicar' se o

sin8nimo 'um identificador principal, ou sin8ni.o, e nesse caso

qual o tipo de sin8nimo, tal como por exemplo Abreviatura, Nome

Traduzido elll alguma outrl llngull,.",4'eferOncia, etc. Cldl identifi

cador" dentro de tlml mes••,~ classll de objeto's ~dentificar' apenas

um objeto"" Por~lII, .cada, pbjetopode ser identificado por um iden

tificador prin~iP':ll e por qualquer n6111ero de sin8nimos.

Clda objeto p'ode ~onstringir objet~s ~~,v'rias Classes de

Objetos, no ent~f.'t.o cada classe ser6cllnstrita por apenas um

objeto em toda a Sase de.Dados. Cldl c:~asse 'de objetos constritos

por um objeto, somente poder" ser. Icessada se for permitido ,esse

Icesso~atrav's de uma opera~10 expllcita de abertura da classe, a

qual~:~ efetuada se uma condi~10 forsuatisfeita. As classes podem

ser abertas para consulta oU'atualiza~10, e dessa forllla o con

trole de ..;tfes-s-o· eIJ!U"'",a"b;"ente multiusuàrio pode ser realizado.

Cada Cl asse de Obj~tos se daco.pos t a de todos os objetos que

slo constritos pelo objeto que ab~e aquela classe. para acesso.

Note-se que cadl objeto sempre' constrito por exatamente um

objeto, a menos de quando o objeto faz parte da classe global,

quando entlo n~o ser6constrito por nenhum objeto.

A constri~10 dos ...(lbjetos , feita através de seus identifica

dores. :, Dessa Jorma o.,acesso aos objetos através de uma identifi

ca~lo expllclta somente.é posslvel se a classe que o constringe-- ...

estiver aberta.,." ou atrav.s, de U,maidentifica~10 do objeto junto

caIR a identifJc: •.ç:~o de cada classe que deva ser sucessivamente

ace5.s.da para se o~ter o acesso ao obi!lto. No entanto, constrin-
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gindo apenas os identifi~adores, o acessó~a um objeto através de

um relaciona~~nto que o identifique ou~o envolva sempre seri

imediato.

Cada relacionamento envolve dois ou mais objetos, sendo que

cada objeto pode estar envolvido em qualquer n6mero de relaciona

mentos. Rlém disso um relacionamento pode identificar um objeto.

Um objeto deve sempre ser identificado de alguma maneira. Dessa

forma, um objeto pode ser identificado por um identiflcador, seja

ele um sin6nimo ou um nome principal, ou pode ser identificado

por um relacionamento. Podem existir objetos que sejam identifi

cados ao mesmo tempo por identificadores e por um relacionamento.

No entanto, enquanto um objeto pode ter quantos identificadores

forem necessirios, somente um relacionamento poder' identificé

lo.

Todo relacionamento tem um tipo associado, e relacionamentos

que envolvem mais de dois objetos poderIo ser decompostos em

v'rios relacionamentos que envolvem apenas dois objetos. Rssim

por ey.emplo, no sistema descrito na Figura 14 poder-se-ia repre

sentar o fato de que uma RTIVIDRDE usa um RECURSO para produzir

uma dada PLRCR-DE-CI. Esse relacionamento envolve três obj~ttis,

no entanto pode-se considerar que é composto de dois relaciona

mentos binàrios, pois independente de ser para produzir uma

PLRCR-DE-CI, uma RTIVIDRDE usa um RECURSOj e além disso, indepen~

dente de usar um RECURSO, a RTIVIDRDE produz uma PLRCR-DE-CI.

Note-se no entanto, que a existência de dois relacionamentos

binàrios nlo traduz a mesma informaç10 que é expressa por um

relacionamento ternàrio, uma vez que uma RTIVIDRDE poderà usar um

certo RECURSO R1 para produzir determinada PLRCR-Df-CI C1, ao

passo que usarà um outro RECURSO R2 para produzir outra PLRCR-DE-
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CI C2. Dispondo apenas de relacionamentos binàrios, n10 ficaria

caracterizado qual RECURSO é necessàrio para produzir cada PLRCR-

DE-CI, informaçlo essa contida no relacionamento ternàrio.

No entanto, nlo pode ser desprezado o fato que independente

da existência de relacionamentos m6ltiplos, os relacionamentos

binàrios que comp8em os relacionamentos m6ltiplos devem ser con-

siderados, uma vez que efetivamente contêm aquela informaçl0. Por

exempLo, mesmo que uma RTIVIDRDE use um RECURSO sem que com isso

produza uma PLACR-DE-CI,ou seja, apenas um relacionamento binà-

rio tem lugar, ainda assi. o RECURSO é usado. Se em uma determi-

nada aplicaçlo for necessirio verificar que RTIVIDRDES usam um

determinado RECURSO, tanto os relacionamentos bin'rios quanto os

m6ltiptos contribuir10 igualmente par~iompl.tar essa informa~10.

Dessa forma, é importante ressaltar que a estrutura de dados que

armazena os relacionamentos de~qualquer multiplicidade devem ser

todas idênticas, tanto para facilitar a opera~10 de busca de

rel~cionlmentos, quanto pa~~ Jmpedir aexist@ncia de inconsist@n-

ci.1 e redundtncia de infor.a~eses armazenadas na Base de Dados.

Janto objetos como relacionamentos podem ter atributos, e

dessa f~rma a estrutura de dados que é usada para armazenar os

atributos ~ a mes~a para as duas entidades. Rs Propriedades (os

atributos que nla ..tel1J,nenhuma caracterlstica especial) têm arma-

zenado o seu tipo e o valor associado .. Em um comentàrio, o

'valor' cor responde a um texto, assim a estrutura de dados usada

para armazenar comentàrios é adaptada para essa caracteristica,

por exemplo admitindo que muitas palavras, linhas e pàginas

possam ser armazenadas, .~ reconhecendo opera~eses de edi~10 de

texto, estruturas e opera~8es essas que apenas dizem respeito a

atributos com caracteristica de comentàrio, e n10 aos demais
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atributos.

Rtributos com c.racteflsticas de posiç10 devem ser armazena-

dos em estruturas de dados que permitam I especificaç10 de posi-

ç8es (talvez cartesianas ou polares), especificaçlo de tngulos e

esclla, etc., bem como se reconhecem operaç8es próprias, tais

como transla~lo e rota~10. J' atributos com caracteristicas de

Regra terIa armazenados, além do seu tipo, as condi~8es e a~8es

,
que constituem a regra, bem como serIa reconhecidas as operaç8es

pr6prias de regras.

E assim por diante, cada Caracterlstica de Rtributos dever'

ser identificada e integrada ao Meta-esquema de dados de cada

implementa~10 particular, bem como esta dever' reconhecer as

operaç8es tipicas dos dados com as caracteristicas representadas.

IV.3 - Estrutura L6gica de um Sistema de Gerenciamento de Base de

Dados Rpoiado no MRO.

Uma conseqU@ncia imedicita da existência de um Meta-Esqüema

de Dados, que permite definir o esquema de dados de uma dada

aplica~10, é que o Sistema de Gerenciamento de Dados sempre

'permitir' a existência de um Meta-Sistema de Gerenciamento de

Base de Dados (Meta-SGBD), o qual por sua vez manter' uma Meta-

Base de Dados. Na Figura 17 est' um diagrama mostrando a estru-

tura geral de um Sistema de Gerenciamento de Dados apoiado no

MRO.

Um Sistema de Gerenciamento de Dados que abrange um Meta-

SGBD ser' tratado neste trabalho como um M.t.-Sist ••• d. &.r.n-
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cllll.nto d. Dldos, ou H.tl-SGD. Em um sistema .desses, existem na

realidade uma ffeta-Base de Dados e uma Base de'Dados. R Heta-Base

de Dados armazena as inforl1a~~es l'xlcls, slnt.tlcls e ••••tntlc ••

que constitue •• o Esquema de dados das informa~nes manipuladas

p.la Base de Dados, ou seja, as informa~nes que especificam como

05 dados ~e relacionam e qual o seu significado na Base de Dados .

.,- O Heta-Sistema de Gerenciamento de Dados consiltui-se na

real'idade do Gerencl ador' do',ésquema de'Dados, armazenado na Het a-

Base de Dados. Esse Esque.a de Dados incorpora asinforma~nes de

Sintaxe da Linguagem de:.Defini~lo de Dados da Bise de Dados, e

nesse sentido apr._ent.-se como um Esquema de Dados semelhante

aos usados nos dem~i5 ~odelos. No-entanto deve ser ress~ltado

que, sendo definido pelo "eta-Esquema, ~ esquema de uma aplica~10

arm_a_%_,e_n_a~tall'~'m asinf--º-,,-.a_~18"5 sob re_-º.~_pr613rio~~~_ados, e trIai5

que isso, permite que essas informa~nes sejam representadas em

usa estrutura sint.li.ca idêntica à que" usada para representar

dados. Esse é o motivo que permite que o pr6prio

Heta-Esquema do modelo MRO seja representado usando um Diagrama

de Entidades ~-Relacio~amentos, tal como ••m~strado na Figura 16.

R Met~-Base de Dados é usada pelo S6BD para manipular os

dados da Base de Dados. Rlém disso, tendo a mesma estrutura-de

uma Base de Dados, a Meta-Base de Dados pode ser manipulada

usando as ~esmas f~rral1entas de Software que P!rmitem a

Manipu la~10 de uma Base de Dados. O~~e ~p~~le=-~!__~f:!r~eber de

imediato com esse enfoque, é que uma aplica~10 pode tanto mani-
-· ---·--·-·_·. __ n .- _

p~a~-~~m~-- B~_~e__~~.eDados quanto manipular a pr6pria defini~10

dessa mesma Base. O ~ue deve ser verificado é o quanto uma

.ltera~lo na Heta-Base· d. Dados ..afeta a pr6pria Base de Dados.

Esse detalhe ser' analisado a seguir.
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Figura 17 - Estrutura L6gica de um sistema usando MRO

Os dados que constituem a informaç~o sem~ntica armazenada na

Meta-Base de Dados estão representados na Figura 17, separados em

duas partes: Semtntica Bàsica e Semtntica Rvan~ada. Isso deve-se

ao fato de que, ao contr~rio da Sintaxe, que pode ser totalmente

especificada, a sem~ntica diz respeito ao quanto pode-se repre-

•

sentar do significado dos dados, e esse significado n~o tem um e

quantificador absoluto que possa caracterizar um"total ou uma

porcentagem do total. Rpenas pode-se representar mais significa-

do, ou menos significado, mas n~o é possivel ponderà-lo.

Rlém disso, quanto maior a quantidade de informaç~o armaze-
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nada e/ou tratada, maior a complexidade do sistema de apoio que

manipula essa informaç10. Os esquemas de dados dos modelos de

rada a hia~~rquico represeniam praiicamenle apenas a sintaxe dos

dados. J. os modelos Relacional e Entidade-Relacionamento permi-

tem representar uma quantidade semtnticabastante maior.

R semtntica que pode ser representada n05 modelos Relacional

e Entidade-Relacionam~nto é a que cor responde em geral às

propriedades matamàticas b'sicas da ~lgebra de
,

relaçrJes, tais

como simetria de relacionamentos, transitividade e as relaç8es

derivadas dessas, al.m de uma cardinalidade estendida, que permi-

te indicar o minimo e màximo de cada relacionamento, bem como

estabelecer esses n6meros a partir da existência ou forma de

outros relacionamentos, tais como exclus10 m6tua ou implica~10 de

outros relacionamentos (conseqUentes) a partir de relacionamentos

antecedentes. Esse nivel de significado é o que se considera ser

a Semtntica Btasica, e deve ser sempre especificada, em qua.lquer

Esquema de dados de .uma aplicaç10.

R Semtntica Rv,nçadarepresenta informaç8es mais refinadas

sobre a Base de Dados, e pode-se pensar que constitui um caminho

aberto para uma maior densidade semtntica no modelo, conforme uma

maior capacidade d~ representaç10 for sendo estruturada. Pode-se

considerar informaç10 suprida como semtntica avançada o refina-

mento da semtntica bàsica.

Isso é conseguido admitindo que os tipos de objetos e os

tipos de relacionamentos podem ser refinados em subtipos, e estes

novamente refinados em novos subtipos, ao mesmo tempo que os

subtipos 510 reagrupados formando outros subtipos, tipos e

supertipos, os quais relacionam-se usando novamente as mesmas

propriedades usadas para a descriç10 da semtntica bàsica. Para
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efeito da apresentaçlo neste trabalho, ser' considerado que os

tipos sempre constituem a informaçlo semtntica bisica, enquanto

os subtipos e supertipos ocorrem apenas quando refere-se à

semtntica avançada, sendo que esta nlo introduz nenhum novo tipo.

Note-se que tanto tipos de objetos quanto de relacionamentos

possuem subtipos, por'm apenas tipos de objetos possuem

supertipos.

Por exemplo, na aplicaçlo cujo modelo constitui a Figura 14

poder-se-ia considerar que 05 objetos do tipo RECURSOS fossem na

realidade o agrupamento de objetos de v'rios outros tipos que

leriam tamb'm RECURSOS, por'm com propriedades adicionais. Por

exemplo, poderiam existir recursos-de-imóveis, recursos-de-equi-

pamento-eletr~nico, recursos-de-mectnica, que na realidade

constituiriam os subtipos IHrJVEl, EQUIPRHENTO-ElETRDNICO,

FERRRMENTARIR, etc.

Cada um desses subtipos constituem-se na realidade de um

RECURSO, e dessa forma mantlm os mesmos ptributos, relacionamen-

tos, etc. que slo aplicados ao tipo RECURSOS, por'm cada um
;

contam caracterlsticas próprias, significados que slo explicados

atrav's de atributos e relacionamentos cu]a descriçlo segue os

mesmos padr8es assumidos para a semtntica b'sica, por'm que a

refina, atrav's do refina.ento dos tipos de que trata.

O problema associado ~ manipulaçlo da semtntica -avançada

torna-se assim menos de gerenciamento de estruturas complexas do

que do problema de gerenciamento de um volume muito maior de

informaç8es, necessitando de um potencial computacional muito

mais elevado. Essa' a razlo de manter no modelo uma ~eparaçl0

entre a semtntica que envolve 05 subtipos, separada daquela que

trata apenas dos tipos fundamentais que existem em uma dada
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aplica~10.

Feita essa separa~10, se o sistema de gerenciamento de dados

reproduzir nos seus procedimentos essa mesma separa~10, pode-se

fazer o tratamento das opera~~es que envolvem 05 subtipos separa-

damente daquelas que nlo 05 envolvem, e pode ser deixado assim a

critério da aplica~10, ou do usu~rio que a estiver usando, a

decisl0 sobre quando efetuar as opera~~es sem usar os significa-

dos mais detalhados (e assim obter a opera~lo mais r'pida do... "- ..

sistema>, e quando efetuar a~ opera~~es levando em conta um maior

'conhecimento' sobre os dados manipulados (e assim empregando

necessariamente uma maior quantidade.de recursos computacionais).

IV.3.1. - Como é Efetuada I Descriç10 do Esquema de Dados.

Para que o Meta~5iste.a de Gerenciamento de Dados possa ser

usado por uma aplicaç10, o Esquema de Dados deve ser definido, e

a Meta-Base de Dados carregada. ~,ssa operaç:~o é efetuada fazendo--.----.---- .. -

se a descriç10 dos elementos léxicos, da sintaxe e da semtntica

contida no esquema de dad~s. Com isso, o sistema passa a dispor

da Linguagem de Hanipulaçlo de Dados, tal como é descrita por

esses elementos.

Os elementos l'xicos dessa liguagem slo obtidos através do

levantamento de:

- todos os tipos bàsicos de objetos;

- todas as classes;

- todos os tipos bàsicos de relacionamentos;

- todos os tipos de atributos.
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R descriçlo da lintlx. é feita atrav's da especificaç10 de:

- quais tipos de objetos comp8em cada classe;

- como cada classe é aberta;

- quais tipos de relacionamentos s10 permitidos entre

cada tipo de objeto;

- quais os tipos de relacionamentos bin.rios que comp8em

cada tipo de relacionamento mOltiplo;

- quais as cara'cterlsticas de cada tipo de atributo;

- qual a m.scara de dados associada a cada tipo de pro-

priedade;

- quais tipos de sin6nimos s10 permitidos a cada tipo de

objeto;

- quais tipos de atributos 510 permitidos a cada tipo de

objeto e a cada tipo de relacionamento.

R descriçlo ••• antica é efetuada em duas partes separadas.

Inicialmente toda a semtntica bàsita é descrita. Essa semtntica é

constituida da especificaç10 de:

- cardinal idade mlnima e màxima de todos os tipos de

relacionamentos;

- indicaçlo de se um tipo de atributo pode ter apenas um

ou vàrios valores;

- indicaç10 das relaç8es existentes entre os tipos de

relacionamentos (simetria, transitividade>;

- indicaçlo de quais tipos de relacionamentos constituem

se em relaç8es de equivalência;

- indicaçlo de exclus10 m6tua entre tipos de relaciona

mentos, e entre tipos de atributos;
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- indicaçlo de i.plicaçlo de exist@nci,1 e cardinalidade

de relacionamentos dependendo da exist@ncia de outros

relacionamentos em objetos de cada tipo.

Par~ efetua~-se a descriç10 da semtntica Ivançada, 'neces

sirio um levantamento dos novos: element:os léxicos existentes.

Esses etementos 51. constituldos por todos os subtipos tanto de

objetos qu,anlo de relacionamentos, e por todos 05 supertipos de

objetos. R-seguir, a"sintaxe desses novos elementos léxicos deve

ser'especific'ada, e essa operaçlo envolve a descriçlo de:

-'quais os subtipos de objetos comp8em cada tipo de

objeto e cada ~ubtipo de objeto;

- quais ,',os' subtipos+~é tipos de objetos com138em cada

supertipo de' objeto;

- quais subtipos de relacionamentos comp8em cada tipo de

relacionamento e cada subtipo de relacionamento;

- quais subtipos de reLacionamentos 510 permitidos entre

cada tipo, subtipo e supertipo de objeto;

- quais ":tiposjde sintJnimos sS.opermitidos a cada subtipo

e supertipo de objeto;

- quais tipos de atributos 510 permitidos a cada subtipo

'e~upertipode objeto e a cadasubtipo de relaciona

mento.

Uma vez efetuada a descriçlo da,$intaxe dos novos elementos

l'xicos, necessàrios à semtntica a~ançada, a descriçlo da semtn

tica avançada propriamente dita ~ode ser efetuada. O detalhamento

das informaç8es que pode. ser descritas serimais profundamente

analisada na seçlo IV.s. Sinteticamente, essa descriçlo é feita
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através da especificaç10 das ~esmas propriedades descritas para a

semtntica b.sica, acrescida de:

uma regra de derivaçlo, que indica quando cada objeto

de um determinado tipo ou subtipo original, é de um

particular 5ubtipo que compee aquele tipo ou subtipo

original;

- especificaç10 de conex6es lÓgicas associadas aos sub

tipos e supertipos de objetos e relacionamentos, tais

como intersec~10 ~ unil0.

Uma vez terminada a descriçlo de um esquema de dados, a base

de dados pode ser usada. Para a ~anipulaç'o da base, o sGBD é

acionado, e as operaç6es tipicas deinser,lo, atualizaçlo e

consulta de dados poderIo ser efetuadas.

IV.4. - Operaç6es Bàsicas de Manipulaç10 de Dados da Base de

Dados.

o Sistema de Gerenciamento da Base de Dados, que opera

segundo o Modelo de Representaç10 de Objetos, serà analisado

através da decomposiç10 de seus mÓdulos em quatro niveis lógicos:

- acesso aos dados da Meta-Base de dados;

- operaç8es bàsicas de manipulaç10 dos dados da Base de

Dados;

- operaç8es de manipulaç10 dos dados da base de dados

levando em conta a sem~ntica bàsica do esquema;

- operaç8es de aanipulaç10 dos dados da Base de Dados
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levlndoem contl toda I se ••tntlcl do esquema.

o 56BD acessl a "eta-Blsede dados apenasplra consulta,

assim 01 módu losdo p r h.ai roni vel const i tue ••-se de ••ódu l oSc de

'-'~ob.tenç:lo de dados;: da Heta-blsededldos, osquais permite •• -· aos

.6dulós dos outros nivalso acesso a essas infor.aç:eI __s. Esses

módulos constituelri~'Se basicamente em rotinas de acesso à infor-

maç:lo armazenada em forma de digrlfo, que' como"a Heta-Base de
i

Dados armazena as suas informlç:eles.

As roti-nas dess8 niv.leonsu·lt •• ,a "eta-Base de Dados para

obter as informaç:el8s::-' l'xicâs ,8,isint6ticas da linguage. t. defini-

da. ':'As 1'0 t inas.execut amas'segui n t &5 t a••ef •• :
-

.. V.rificar .e uma dada palavra' VII simbolo da llngua-

gem;

- Obter osltnbolo da .linguagem que corre.ponde a determi-

'nado tipo de u.elemento d.-base de dados;

-. Obt:e:p' 05:.--t.itro-s de objetos que compelem cada classe;

Ob<t1t''''''.,;e-specifieaç:lo de que condiç:eles devem ser satis-

fei·tas plra-· abl'ir u••a ela ••.• ;

- Verificarle detertninado tipo de relacionlmento' v'li-

do entre deter.inados tip-oldeobjetosJ

- Verlfica~ quais os' tipos~d. relacion •• entos bin'rios

compelem determinado tipo de t1Ilaciona.ento m6ltiploj

- Obteras'caracteristicas de determin·adotipo de· at,.ibu-

to;

-~,Obter a miscara de dados Issociada a determinado tipo de

propriedade,· -bem como as informaç:eles essenciais

necess'rias par"-". manipulaç:lode Itributos de cada

caracterl.tica,,-- tais _como por exemplo, indicaç:lo do

conjunto de tipos de traç:os e tipos de preenchi.ento
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de àreas para atributos com caracteristica de gràficosi

- Verificar- se é permitida a existência de um determinado

tipo decin6ni.o para um determinado tipo de obJetoi

- Verificar se determinado tipo de atributo (que nlo tenha

caracteristica de sin6nimo) é permitido a determinado

tipo de objeto ou tipo de relacionamento •

.
Os módulos ~os dois 6ltimos niveis serlo trat~dos na se~~o

IV.5, e usam as operaç8es que 510 definidas nos dois módulos

anteriores.

Os módulos do segundonivel, os que realizam as operaçftes

b'sicas de manipulaçlo de dados da Base de Dados slo os que

efetivamente realizam as operaç~es de colocaçlo de dados, altera-

ç~es e eliminaçlo de dados e consulta à base de dados. Sendo

operaç~es b'sicas, as rotinas que realizam essas funç~es nlo

levam .em conta nem a sintaxe e nem a semtntica particular de

nenhum esquema de dados, sendo porta~to subordinadas aos módulos

dos dois nlveis superiores, que efetivamente realizam a verifica-

çlo de validade de cada particular operaçlo solicitada.

R descriçlo de um conjunto completo de rotinas, que efetuem

todas as operaç~es necess'rias em um determinado SGBD, fica

sujeita ao conjunto de Caracterlstica de Rtributos escolhido para

aquele SGBD. Nas discuss~es seguintes sup~e-se que além de pro-

priedades e sin6nimos, apenas atributos com caracterlsfica de

comentàrio slo tratados pelo SGBD. Rs rotinas necess'rias ao

suporte de outras Caracteristicas de Rtributos podem ser inferi-

das diretamente das operaç~es b'sicas necess'rias à determinada

caracterlstica e seguir o mesmo padrlo mostrado para a caracte-

rlstica Coment'rio.
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Em um SGBD que trate de atributos com as caracteristicas

indicadas, os v~rios elementos que comp8em uma Base de Dados

podem ser vistos na Tabela 1 (como mostra o diagrama da Figura

16>'

1) Classes de Objetos

2) Objetos

3) Relacionamentos Binàrios

4) Relacionamentos H6ltiplos

5} SinOnimos

6) Comentàrios de Objeto

7}-Coment'rios de R~lacionamento

8) Propriedades de Objeto

S) Propriedades de Relacionamento

Tabela 1 - Elementos de uma Meta-Base de Dados

Para efeito da escolha de opera~8es permitidas com um deter-

minado atributo, a sua caracteristica deve ser determinada. Rs-

sim, para que se efetue uma operaç:10 tipica de comentàrio, ·0-

atributo envolvido deve ser da caracteristica Comentàrio. No

entanto, para se fazer referência ao atributo, apenas a

referência ao seu tipo identifica a sua caracteristica. Por essa

raz10, nas rotinas apresentadas a seguir, comentàrios, sin6nimos

etc. slo referenciados apenas pelo seu t6digo de atributo.

Os vàrios elementos de uma base de dados s10 acessados

atrav~s da indicaç:10 de um identificador de um objeto, e a partir
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dli, os demais elementos 510 acessados de acordo com a forma como

se associam ao objeto identificado. O acesso is informa~8es de

uma base de da,~tosapo,~,adano MRO é dessa forma essencialmente

através de navega~lo. Isso significa que. base de dados é

ace5sada deslocando-se u. Ponteiro virtual sobre a base. Sempre

existir' um ponteiro indicando qual' o obj~to corrente, qual é o

relacionamento corrente, qual ~ coment'rio de objeto corrente,

etc. Dessa forma, para qualquer opera~lo a ser realizada na Base

de Dados, deve-se primeiro posicionlr os ponteiros adequadamente

e a seguir efetuar-se a Dpera~lo desejada. Por ,outro lado, é

necess'rio que se tome conhecimento das posi~8es apontadas antes

de se realizar qualquer ,«;)pera~losobre a base de dados.

As rotinas que ope# •• sobre cada elemento da b~se de dedos

recebem e fornecem parlmetros que especificam cad~ ex.cu~lo. Para

a apresenta~lo das rotinls, serIa usadas 15 abreviaturas

indicadas na tabela 2.

CO - Código de Objeto =referência direta à um objeto;

CTO - Código de Tipo de Objeto;COC - Código do Objeto que constringe uma Classe;CTR - CÓdigo de Tipo de Relacionamento;CTP - CÓdigo de Tipo de Propriedade;OC

- Objeto Corrente;

Tabela 2 - Abreviaturas usadas nos parlmetros de acesso

• Base de Dados.

,A

demais

menos das classes existentes em uma base

elementos, em geral, podem ter definidas
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opera~8es:

a) CoLocar novos dados;

b) Modificar dados j' existentes;

c) Posiclonar para IS opera~8es subseqUentes;

dlConsultar os dados existentes;

e) ~etl~a~:~ados j' existentes;

rI Outras opera~8.svarildas .

. Nas se~8.s seg~i~J.s, 6 descrito um conjunto m1nimo de

opera~8.s b~si~as que oSGBD deve suprir em termos de manipuLa~lo~, .

dos dados em uma bls.~d. dados, e que constitui-se entlo no

conjunto m1n1mo de op~~.~I.s de man1puLa~lo de dados de uma Base

de Dados.

IV.4.1 - Opera~8es de Rpoio às Fun~8es de H8fti-pula~10 de dados.

Rlém da~"\hHl~8es b'.~~,c::asde manipula~10 de dados da base,.
que envolvem ,os eLem~ntosHque constituem a pr6pria base de dados,

outras runç8es 510 necess'rias para facilitar, ou mesmo permitir

que tO,d,aa força, do modeLo pOIS a ser atingida. Cada conjunto de

funç8es expostas.a seguir se apoiam em um conceito que é

explicado em cad~ uma das subseç8es seguintes.
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IV.4.1.1. - Sobre o poiicionamentode ap~htadores: R Marca~lo de

Es tad'O.

Conforme foi explicado anteriormente, cada elemento que

comp&e uma base de dados tem um apontador, que indica qual é a

insttncia daquele elemento considerado corrente numldado instan

te. Segundo esse conceito, 'possivel ter ao mesmo tempo um

obj.to corrente, ter Lm de seus relacionamentos como relaciona

mento corrente, e ter ta.b'm um atributo de cada caracteristica

Issociado ao objeto correntê~como sln8nimo, comentlrio e proprie

dade' corrente, bem como ter um atributo de cada caracteristica

associado ao relacionamento corrente, tal como coment'rio de

relacionamento corrente e propriedade de relacionamento corrente.

Note-se no entanto que nem sempre todos esses apontadores

estarlodefinidos. Slo Reconhecidos entlo três niveis de aponta

dores:

~ 'Rpontador para o objeto corrente;

- Rpontador para o relacionamento corrente e apontadores

para os atributos de objeto correntes;

-Rpontadores para os atributos de relacionamento

correntes.

N~te-se que o apontador de relacionamento c~rrente e os

apontadores de atributos de'objeto correntes apontam sempre para

um relacionamento e para atributos associados ao objeto co~rente.

Dessa forma somente estarIa definidos se forem estabelecidos ap6s

a 6ltima mudan~a do objeto corrente, pois sempre que este muda,

-~~s apontadores que dele dependem tornam-se indefinidos, e somente

voltam a ser definidos ap6s uma opera~lo que os defina explicita

mente.
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o mesmo ocorre co. os apontadores para os atributos de

relacionamento, que tornam-se indefinidos quando o apontador de

relacionamento corrente muda ou se torna indefinido.

As opera~tiesque de~inem e movimentam os apontadores 510 as

opera~ae5 bAsicas sobre as entidades da base de dados,

notada ••ente as operaçtitu,.de p.osiciona.ento. No entanto, dessa

forma apenas um ponteiro existe para cld~entidade da base. Para

permitir u.a multiplicidad~~de ponteiros para c~da entidade o

conceito de ·"arca~10 de Estado· deve ser introduzido.

ESSe conceito parte do pressuposto que existe um conjunto de

ele.entos de infor.a~lo··que constitui uma base de, dados. No caso

do SGBD que est': .•endousado para estalpresenta~10, esseconjun

to , composto pelosSal_entos que aparecem na Tabela .1, com

axce,lo. de Classe. O 'Estado Atual' de uma base de dados, com

rela.~10 ao acesso que esleja sendo f.ito por unta determinada

aplicl~lo, consiste no conj~nto de todos 05 apontadores, esteja

cada Untdeles definido o~ nlo, e no conjunto de todas as classes

abertas.

Se num dado .instant•..o conjunto de todos os apontadores for

·fotografado· e arma~.nado, e depoi~os apontadores forem altera

dos, , posslvel retornar ao estado ·fo~ografado· simplesmente

reposicionando os apontador.es para o estado armazenado. Esse

constitui o conceito de '"arc.açlo d. Estado·.

Mais de um estado pode ser marcado, permitindo umamultipli

cidade de estados. Os v'ri.os estados marcados podem ser estrutu

rados da maneira que for julgado conveniente quan~Q o SGBD for

planejado. No entanto, basicamente dois tipo.s de estrutura devem

ser suportados: Indica~lo Individual e Pl,lha.

R Indlcaçlo Individual; d. Estadopermi.te que se atribu am
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indices a cada est~do~arcado ou reposicionado, permitindo que se

disponha de umn6mero qualquer de pcinteiros, que podem ser indi

vidualmente acessados e' alterados.

A manuten~10 de uma Pilha d. estados permite que se efetuem

sobre a base de dados opera~8es recursivis, opera~8es essas

bastante comuns em opera~8es de navega~10 complexis na Base de

bados •

Para
." .,

aumentar a flexibilidade das opera~ees associadas à

Harca~10 de Estadoi pode-se adicio~ar ao conjunto de apontadores

mais alguns campo~de dados de usu'rio, que s10 deixados para uso

do próprio aplicativo. Assim, altm de marc~r um estado e para ele

poder retornar, o aplicativo pode ter tamb'm um conjunto de

partmetros que a seu critério ,podem estar associados a cada

estado marcad-o. i}c:n.6merode campos de dados de usu'rio existentes

deve ser definido na particular implementa~10 de cada sGBD.

As rotinas b'sicas que implementam o conceito de ·Harcaçlo

de Estado· em um Base de Dados a~oiada no HRO s10 as seguintes:

- Inicializar a estrutura de marcaç10 de estado. Deve ser indica-

do o n6mero m'ximolde estados que poderIo ser ~rmazenados, e

a forma como a estrutura ser' usada, se como pilha ou

através de lndica~10 Individual. A inicializa~10 deve ser

feita antes de se executar as outras rotinas que implementam

este -conceito, e podem ser feitas reinicializa~8es sempre

que os estados l' armazenados n10 sejam mais necess'rios.

- Armazenar um valor num campo de dado de usu'rio.

- Obter o valor armazenado num campo de dado de usu'rio.

- Empilhar o estado atual. O estado atual é colocado na pilha,

mas n10 é alterado. Somente pode ser executad. se a estrutu-

ra de ma~ca~10 estiver sendo usada como pilha.
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_ Desempilhar. o estado atual é substituldo pelo estado armaze-

nado no topo da pilha, e este é retirado da pilha.

- Rrmazenar O estado atual com um indice indicado.

- Reposicionar no estado indicado por um indice.

IV.4.1.2. - Seleçlo de Objetos

No Modelo de Representaç:10 de Objetos" as operaç:ties bàsicas

acessam cada objeto, cada relacionamento, ou cada atributo

individualmente, caracterizando a unicidade com que podem ser

acessados cada um dos objetos que modelam o sistema alvo de uma

aplicaçl0. No entanto, conjuntos de objetos podem ser obtidos

através de seleçlo de objetos. Sobre um ou mais conjuntos de
1

objetos selecionados, asoperaç~es usualmente empregadas nos

modelos Relacional e Entidade-Relacionamento podem ser

executadas.

Rs rotinas bàsicas que implementam as operaç~es de seleç10

de objetos s10 as seguintes:

- Rbrir um conjunto de seleçlo de objetos, para operaç~es poste-

riores de inclus10 ou elimlnaç10 de objetos.

Criar um conjunto de seleç10 de objetos contendo os objetos da

base de dados que satisfaçam um crité~io de seleç10 especifi-

cada. O critério de:seleçlo envolve a existência de determi-

nado relacionamento ou atributo, ou determinado tipo de obje-

-to, de toda a base ou de uma classe cujo objeto que a cons-

tringe é especificado ou é o Objeto Corrente COe), ou da

classe desse tipo aberta.

- Indicar que devem ser armazenados em determinado conjunto de
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sele~10 j. aberto os objetos que em opera~8es subseqDentes

forem criados elou "modificados em uma determinada classe

constrita por um objeto especificado ou pelo oe, ou em qual

quer classe. Se o conjunto de 5ele~10 indicado i' tivesse

indica~10 semelhante, a nova especifica~lo de quais objetos

selecionar seria incluida com as j. existentes.

- Retirar de um conjunto de sele~10 uma indica~10 de inclus10 de

abjetos especificada pela rotina anterior.

- Fechar um conjunto de sele~10 de objetos especificado.

- Eliminar um conjunto de sele~10 de objetos especificado.

- Esvaziar um conjunto de sele~10 de objetos especificado.

- Verificar se um determinado objeto està no conjunto de sele~10

de objetos especificado, o qual deve estar aberto.

- Colocar um determinado objeto no conjunto de seleç10 de objetos

especificado, ~ qual deve esta~ aberto.

- Retirar um determinado objeto de um conjunto de seleç10 de

objetos especificado, o qual deve estar aberto.

Uma base de dados pode conter uma quantidade muito grande de

objetos, mesmo de objetos que possam ser selecionados para uso em

uma dada aplicaç10. Pode ser necessàrio que a aplicaç10 necessite

atribuir valores temporàrios a cada objeto de uma seleç10, para

efeito dos procedimentos que estiver executando. Dessa forma,

seria conveniente que o 56BD permitisse a atribuiç10 de valores

individualmente a cada objeto de uma seleç10.

Se os valores que se deseja especificar corresponderem a um

tipo de propriedade prevista no esquema da base de dados, essa

atribuiç10 pode ser feita usando-se as rotinas usuais de atribui

ç10 de valores a propriedades. No entanto, existem situaç8es em
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que essa t'cnic~ n10 'aconselhive!j principalmente devido ao

fato de que esses valores devem ter validade somente durante o

'perlodo de execu~10 do procedimento, nlo tendo nenhum significado

fora dele.

Para suprir essa nec •• sidade, ~odem ser desenvolvidas roti

nas que atribuem valores aos objetos de uma sele~lo, mantendo

esses valores Issociados 'sele~lo, enio' base. Os valores

teriam ent10 a dura~ló da exist.ncia da sele~lo onde estiverem

associados. Note-se que o objetivo desse recurso , atribuir

valores num'ticos, que s.rvir'~p~ra a execu~.o de procedimentos

dos programas de .ptlca~'o~ .~n'o plrl atribuir,valores a atribu

tos de qualquer di. caracterlsticas especiais:que o 56BD suporte.

essa Ólti.a operl~lodever' ser efetuada apenas usando as rotinas

usu a15 d-e-.anipu! a~lo de atribu tos.

Rs rotina. qUI! desempenhalR'''a:hm~I-ode Issociar valores aos

objetos de um conjunto de s.le~10 de objetos slo as seguint.s:

- Rtribu.r· um valor~inicial especificado a todos os objetos de

uma sele~IO'õ" Objetos posteriormente incluidos nessa sele~lo

tamb'm terIa Issoc,.do esse mesmovalar.

- Rtribuir um vllor I um o~jeto'especific.do de um conjunto de

sele~10 especificado.

- Eonsultar o valor espec:ifi'cado para um d·eterminado objeto de um

tonjunto de sele~lo especificado .
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IV.4.1.3. - Relacionamento~ e Rtributos Rutomàticos

Cada particular implementa~10 de um Sistema de Gerenciamento de

Bases de Dados determinar' quais s~o os atributos intrinsecos que

integrarIa os registros fisicos que irlo constituir a base de

dados, e esses registros 510 de inteira responsabilidade do

pr6prio SGBD. No entanto, uma aplicaç~o poderà necessitar que o

.
SGBD assuma também o controle de outros atributos ou relaciona-

mentos. que n~o s~o intrlnsecos,. mas s~o especificados pelo apli-

cativo para sere~ gerenci.dos pelo SGBD, tal como incluir deter-

minado atributo ou relacionamento a cada novo objeto que for

criado ou acessado. Essas opera~8es que 510 feitas peto sGBD sob

solicita~10 do aplicativo 510 denominadas de -Relaciona •• ntos e.

Rtributos Autom'ticos-.

R indica~10 de um relacionamento automàtico é feita pelo

tipo do relacionamento e do objeto destino. R indica~10 de um

atributo, podendo ser ele de qualquer caracterlstica, é feita

estabelecendo-se um objeto fictlcio para o qual o atributo é

definido, através de seu tipo e valor.

R coloca~10 dos relacionamentos e .tributos é efetuada pelas

rotinas bàsicas de manipula~lo de dados da base de dados, e

somente serà efetivada se o atributo ou relacionamento for

sintaticamente vàlido para o tipo de objeto ou de relacionamento

que deverà receber a colocaç10 automàtica. R indica~10 de quais

atributos e relacionamentos devem ser colocados automaticamente é

efetuada pelas seguintes rotinas:

- Estabelecer um objeto ficticio para a determina~10 de um atri-

buto. O objeto fictlcio torna-se o Objeto Corrente, e sobre

ele é definido o atributo, de qualquer caracterlstica,
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usando asopera~8es usuais de colocar atributos. Quando um

outro objeto for marcado como corrente, o objeto fictlcio

estabelecido deixa de existir.

- Indicar um relacionamenlo bin'rio a ser colocado~em todo objeto

-__-criado" ou modificado. A abranglncia da indica~lo é especifi-

cada comO~OJ objetos constritos por um objeto especificado,

pelo obj~to corrente ou.como tod~5 05 objetos da base de

- Indicar um atributo a ser colocado em todo obl ••to criado ou

modificado. R abrar:lglnci, da indicaç:lo é feita da mesma

-.maneira que par'a arotinl anterior.

- Indicar um atributo a ser colocado em todo relac.ionamento

criado ou modificado.

- Cancelar qualquer uma das indica~8.s anteriores.

Quanto ao conjunto- completo das possIveis indica~8es dec· ..

relacionamentos autom.ticos, pode ser mencionado o ~aso da indi-

ca~lo de relacionamentds m6ltiplos, e o caso da indica~lo dOe se

estender automaticamente um relacionamento expllcito para envol-

ver m aisob j e tos. E sse s do is c a5os 0.10 510 tratados' aqui, e nem

as rot!_~_as descritas acima slo ~.uficientes para cobrl-los, pois a

quant~dlde de alternativas posslveis é muito grande, ~ a escolha

de uma delas depende de situaç:8es especificas. Uma explicitaç:10

de rotinas que atend~sse a todas as possibilidades dependem de

parimetros que estarlo-,en,volvidos em qualqueraplica~lo, o qual é

bastante elevado, bem"ç~.o o 510 as conse~D.nciasque devem ser

previstas para seu tratamento. De_vida a essa complexidade, e ao

fato de se tratarem de situaç:8es relativamente pouco freqUentes,
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nlo foi considerado conveniente aincluslo desses recursos no

conjunto de rotinas descritas.

IV.4.2 ~ Operaç~es b.sicas sobre Classes.

Cada classe de identificadores de objetos' sempre constrita
.

por exatamente um objeto, e n10 tem uma identifica~10 própria, a

qual , sempre feita atrav's do objeto que a constringe. Dessa

forma a refer@ncia a uma determinada classe sempre ser' feita

através da refer@ncia a u. objeto.

Deve ser lembrado aqui o fato de que podem ser abertas

virias classes simultanea.ente, porém somente uma classe de cada

tipo de cada vez. Rlém disso como os tipos de classes estabelecem

uma parti~lo sobre o Conjunto de Tipos de Objetos, sempre que for

indicado um tipo de objeto, mesmo que exista mais de uma cl.sse

aberta, a classe ao qual o tipo de objeto pertence estar' esta-

belecid~. Esse fato vale tanto para as opera~8es b'sicas sobre

classes quanto para as operaç8es que envolvam objetos.

Uma conseqO@ncia desse fato é que ao abrir-se o conjunto de

classes constritas por um objeto, se alguma das classes abertas

j' tiver outra classe do mesmo tipo aberta, a classe anteriomente

aberta deve ser fechada antes de nova abertura da classe daquele

tipo.

Rs operaç8es efetuadas sobre uma classe 510:

- Rbrir uma classe, constrita por um objeto CO especificado ou

pelo objeto corrente (OC). Para a abertura, uma condi~10 de

validade deve ser especificada.

- Fechar a classe constrita por um objeto CO especificado ou pelo
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Objeto Corrente.

- Obter o estado e o código de proteç10 atual da classe constrita

pelo objeto CO especificado, ou pelo objeto OC.

IV.4.3. - Operaç~es B'sicls sobre Objetos.

Os objetos c~nstituem-se no nócleo lógico.detodas as opera~

ç~es que devem ser realizadas em uma Base d~Dados. Enquanto 05

demais elemento~ de uma base de dados somente s10 ace~sados

atrav's dos ponteiros que indicam qual é o particular elemento

corrente, os objetos podem ser acessados diretamente através de

um ldentlfic.ador. Para efeito da ap..resentaç:1I0que segue, a indi~,

caç:1I0 do identificador principal de um objeto é denominada de

-Nome- do obj~to.

Um conjunto minimode operaç:8e. que permitem a colocaç:lIode

objetos na base de dados, aproveitando toda a flexibilidade,· do

Modelo de Representaç:1I0 de Objetos é constituido das operaç:8es

seguintes. Sempre considera-se que os objetos colocados tornam-se

o Objeto Corrente (OC):

- Colocar um objeto dado seu nome e CTO, na class~ corrente

correspondente.

- Colocar um ~bjeto dado o seu nome. e CTO, na classe constrita

por uma entidade cujo COC é especificado.

- Colocar um objeto dado o seu nome e CTO, na classe corrente

correspondente, com os respectivos relacionamentos autom~ti

cos presentemente ativados.
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As operl~8es de modificl~10 de objetos tamb.m fazem com que

objeto modificado se torna o objeto corrente, e 510 as seguintes:

- Troclr o nome do objeto especificado, ou do objeto corrente,

pelo novo nome especificad~.

- Trocar o tipo do objeto especificado, ou do objeto corrente,

pelo CTO especificado. Essa fun~lo somente poderA ser efe

tuada se 05 tipos de atrib~tos e os tipos de relacionamentos

jA definidos pari o o~jetoindicado forem c~mpatiYeis com o

novo tipo ~e objeto especifleado.

- Aglutinar dois objetos em Ipenas um, dados os códigos dos dois

objetos, sendo que um deles pode ser o OCo Um dos objetos tem

seu nome eli-minado da base de dados, enquanto o outro passa a

incorporar todos os ?elacionamentos e atributos originalmente

associados ao objeto que é eliminado. Essa fun~lo somente

poder' ser efetuada se os dois objetos forem do mesmo tipo.

As ope~a~8es de Posicionamento de Objetos apenas mudam a

indic~~10 de qual é o .0bjetoCorrente atual, e 510 as seguintes:

- Posicionar elllum objeto, dado o tipo do objeto e o valo--rde um

- identifica~r. A procura é efetuada na classe aberta que

cont@m os objetos do tipo indicado. O tipo do identificador

n10 precisa ser especificado, uma vez que para 05 objetos de

uma classe os identificadores indicam univocamente um objeto.

Se apenas a classe global estiver aberta, o tipo do objeto

pode n10 ser especificado;

- Posicionar em um objeto, dado o valor de um identificador e o

código do objeto que constringe a classe onde o objeto deve

ser procurado;
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- Posicionar em um objeto, dado o seu c6digo;

_ Inicializar uma seqD@ncia ordenada de busca de objetos. R busca

ser~ feita entre 05 objetos constritos por um objeto indica

do. Se esse objeto n10 for indicado, considera-se a classe

global. Pode ser 6til indicar a busca apenas dos objetos de

um determinado tipo, euja omiss10 indica a busca de todos os

objetos da classe indie~~a;

Rs operaç8es de Obter nados de Ob}etos fornecem para uma

aplicaç10 os meios de consultar a Base de - Dados pa~a obter

informaç8es sobre ~Objeto Corrente, bem como, em alguns casos,

mudar o Objeto Corrente de uma maneira pr'-determinada. Rs

rotin~~ que desenpenham essas funç8es $10 as seguintes:

- Obter o c6digo do objeto cQrrente;

- Obter o tipo de um objeto, dado o seu c6digo. Se o C6digo for

omitido, considera o Objeto Corrente;

- Obter o c6digo do objeto corrente e avanç:ar. Essa rotina somEm

te pode ser usada depois que tenha sido feita uma inicializa

ç:10 de seqD@nçi~ ordenada de busca de objetos. O objeto

co rren te p assa a 5 e r O :noV o .ob je to posic iona do;
- Obter dados de um objeto indicado. Esta rotina retorna -para o

programa de aplicaç:10 informaç:8es sobre os atributos intrin

secos do objeto indicado. Cuais s10 essas informaç:8es,

depende da particular implementaç:10 do s6BD. Podem ser por

exemplo data de criaç:10 e/ou atualizaç:10 do objeto, c6digo do

usuàrio ou aplicativo responsàvel pelo objeto, etc;

- Obter o nome (principal) de um objeto, dado o seu c6digo. Se o

c6digo for omitido, considera o OC;

- Obter o c6digo do objeto que constringe o objeto indicado. Se o
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objeto n10 for indicado, considera o Dei

Rpenas uma rotina' necess'ria para retirar um objeto da

Base de Dados, uma vez que as demais informa~~es associadas a um

objeto 510 retiradas por rotinas de manipuLaç:10 dessas

informaç:8es. R rotina realiza a seguinte operaç:lo:

-Retira um objeto da base de dados, dado o seu c6digo. 5eo

!
objeto nlo for indicado, retira o OCo Se houver uma seqU@ncia

de busca iniciaLizada na cLasse desse objeto, eLa' encerra-

da. Rp6s a retirada de um objeto, deixa de haver um objeto

corrente.

Opera~8es variadas envolvendo primordialmente objetos slo

realizadas por rotinas que manipulam ris objetos de uma for.a nlo

coberta"pelas outras operaç8es. Podem ser previstas rotinas para

desempenhar as seguintes tarefas:

- Rtribuir a u~ obj~to ainda sem nome (principal) um nome agora

especificado. E' indicado também o c6digo do objeto, que se

omitido passa a ser considerado o OCo R classe que ir~

constringir esse nome é a classe atualmente aberta que

contém objetos do tipo do objeto indicado. Essa rotina é

6til para designar um nome a um objeto que foi criado ini-

cialmente para ser identificado por um relacionamento;

- Idem à anterior, porém indicando o c6digo do objeto que deve

constringir o nome indicado;

- Colocar no objeto indicado os relacionamentos e atributos auto-

m~ticos atualmente indicados, sintaticamente v~lidos para o

objeto indicado. Se o objeto nlo for indicado, considera o

OC;
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IV.S. - Operaç~e5 de Manipulaç10 de Dados em Nivel Semtntico.

Usando esses dois conjuntos de ~peraçftes, um terceiro pode

ser construido que se constituir' de operaçees de colocaç10 e

modificaç10 de dados na Base d, Dados, que leva em consideraç10 a

sintaxe do modelo sendo manipulado. ES$. terceiro conjunto ser'

constituido de operaç~es que desempenham as mesmas funç~es que as

de ..colocaç10",. modificaç10 e retirada d~~ dados do conjunto de

oper açeles bàsicas de acessQ, à Base de Dados. No entanto, antes de

efetuar ~ operaç10 solicitada, cada rotina desse novo grupo ir'

ver if ic ar a v ali da de da."ope raç1o se gundo as r,egras de si ntaxe que

podem ser nbtidàs através das rotinas de acesso à Meta-Base de

Dados.

Rplicaçeles que usem exclusivamente as rotinas de colocaç1o e

modificaç10 desse terceiro conjunto, ter10 a consistência

sintàtica da Bas~ de Dados garantida.

No entanto, além de seguir as regras de validade sintàticas,

"uma aplicaç10 deve poder se beneficiar do fato que o SGBD pode

reconhecer o significado dos dados m~nipulados, e realizar

automaticamente operaçeles que reconhece serem necessàrias. No
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entanto, essas opera~8e5 realizadas automaticamente consomem

sistematicamente ''mais tempo de exeelJç:10, quanto maior a

quantidade de conhecimento semtntico enijolvido. Rlém disso, é

freqUente ocorrer casos em que o conte6do da base de dados sendo

alterada, passe por fases em que a semtntica indica estados

inconsistentes, que serlo tornados consistentes nas opera~8es

subseqUentes. Devido a isso, ~é conveniente que as operaç:8es de

manipulaç:~o de dados da Base de Dados que envolvam conte6do

semtntieo sejam divididas em três conjuntos, eujas operaç:~es

elementares podem ser acessadas diretamente pelos programas de

aplicaç:8es. Os tr@s conjuntos 510 os seguintes:

Operl~B.s se.tntlels (undl ••ntlls, que devem ser sempre

respeitadas. (0.0 exemplo, pode-se citar o rato que

todos os relacionamentos sempre tem um relacionamento

oposto correspondente, e assim o oposto de um relacio

namento cuja colocaç10 é solicitada deve ser sempre

automaticamente colocado também;

- Op.r.~B.s s••tntlcl' bislcas, que constituem-se em opera

ç8es que completam uma base de dados com inro~maç8es

que se' podem deduzir trivialmente das ~peraç8es j.

existent~s, mas cuja colocaçlo nem sempre é desej.vel.

(omo exemplo pode-se citar o fato de se levar em conta

que determinados relacionamentos slo transitivos;

OperaçBes semtntlcas avançadls, que constituem-se em

informaç~es complexas, que podem ou nlo ser levadas em

consideraçlo por uma aplicaçlo. Trata das informaç8es

sem~nticas avançadas definidas no esquema de dados.

(omo exemplo, pode-se citar a colocaçlo de um objeto

indicando-se seu subtipo ao invés de se indicar o seu
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tipo.

Na Figura 18 estã um esquema mostrando como e5ses vàrio5

conjuntos de operaç~es interagem mutuamente, e como se inter-

relacionam com um programa de apliclçlo~

Oplracha
d. ace.1O 6
M.ta-
BaH
d•
Dado.

Op.raca•• d. OcellO li
80M ", P,m

Operac&•• d. ac•• 1O 6 Bo•• ' d. dadOl
. levando a.lnto •••• con.ld.raclo

Op.ra•• d. oc••• o 'a Bo•• d. dado.
u.ando a "mlntlca fu.da_ntol

Op.roCl•••• ac••• o 6 Bo••
d. dado••••• do o ••• Intlco
bd.lco

.. Op.rach. ele ac••• o 6
ba•• de d••• u•• ndo o
••• antlco .vallc.do

A P L I C A T 1 V O

Figura 18 - Interaç10 entre as operaç~es em um sistema

- 185 -



IV.5.1. - Especificaç10 Semtntica Fundamental

Rs opera~fte5 de acesso à Base de dados solicitadas pelo

programa de aplicaç~o indicam três nlveis de conte6do semtntico

que devem ser levados e. conta quando a opera~lo é executada.

Cada informaçlo semtntica que é uSld~ reflete-se na operaç10 do

Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados através da execu~10 de

outras operaçftes a mais 'na Base de Dados, além da explicitamente

solicitada pelo aplicativo.

O nivel que utiliza a menor quantidade posslvel de informaçlo

semtntica deve levar em conta tod~ a sintaxe do modelo, e as

operaç8es que em qualquer modelo mantêm-se constantes. Essas

operaç8es slo as seguintes:

- Tratamento id@ntico para o relacionamento oposto para cada

operaçlo de Incluslo, Modificaçlo ou Retirada de· rela

cionamento;

- Identificaçlo dos relacionamentos simples que comp8em um

relacionamento m6ltiplo, sempre que uma operaçlo que

envolve um relacionamento m6ltiplo é solicitada;

- Verificar as Rnotaç8espara acesso que possam envolver o

objeto acessado, sempre que qualquer objeto seja acessa

do, através de qua~quer operaç10 que altere a indicaç10

de qual é o atual objeto corrente;

- Verificar as regras que possam ter sua condiçlo satisfeita

sempre que um atributo com caracteristica de regra for

acessado, através de qualquer operaç10 de posicionamento

e obtençlo de dados, ou alteraçlo de objetos.

o tratamento do relacionamento oposto deve ser feito porque
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no HRO qualquer relaciona.ent.o tem obrigatoriamente um relaciona-

mento oposto. Dessa forma, se um rel.acionallento , colocado, o seu

oposto J' estar' plenamente definido e sempre dever' existir na

base de dados. Sendo colocado .utom.ticamente, a completez. da

descriç10 sob esse aspecto pode ser sempre garantida. D. mesma

forma, as operaç8es de Ilodificaçlo e retirada de relacionamentos

devem atuar no relacionamento oposto ao indicado da mesma maneira

que no relacioname~to indicado. ~.

R iden'tificaçlo'dos rel.cionamentos simples que comp8em um

rel.ciô .•.•.•••enla m6ltiplo deve ser feita para que todas as compo-"

nentes relevantes de um relacionamento sejam também localizadas e

levadas em conta quando um ~c.s'o envolvendo apenas parje do

relacion~mento m6ltipLo, ou um relacionamento binirio é f.ito.

Por exemplo, o fato de UIlRECURSO ser usado por um PROJETO paraI

desenvol~eruma PLRCR-DE-CI constitui um rela~ion'mento m6ltiplo,

por'mo r.la~ionamento bin'rio~omponente que indica que um

RECURSO é usado por um..PROJETO deve ser reconhecido quando os

PROJETOs que usa.m aquele RECURSO forem procurados. Isso é conse-·

guid~ fazend~-se com que o~.-relacionamentos bin'rios que comp8em
j

cada relacionamento m6ltiplo sejam reconhecidos e indicados na

base de dados sempre que ulla operaç10 de colocaçl0, modificaç10

ou retirada de relacionamento m6ltiplo for solicitada.

Rs operaçloes de verificar as AnotaçBes de Rcesso e Regras:

acessadas s10 feitas no sentido de que, se uma condiçlo

verifica-da for satisfeita, ent10 a açl0. correspondente àquela

ano taç:10 ou reg ra deve ser·execu tada. R execuç:lo de uma aç:lo é

constituida pela execuç10 de uma ~u mais operaç8es que serIa

indicadas para operaç:lo posterior, tal como foi apresentado no

Capitulo 111. Os conjuntos deoperaç8es postergadas sloagrupadas
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em tran5a~8e5, cada uma contendo opera~8e5 provenientes de uma

mesma regra ou anota~10 de acesso.

IV.5.2. - E5pecifica~10 Semtntica Bàsica.

!
R descriç:1o semtntica • efetuada em duas fases distintas. R

primeira fase tem por objetivo a descriç:10 da semtntica associada

aos elementos léxicos e sintàticos referentes aos tipos de

objetos, de relacionamentos e de atributos, s~ndoque as informa-

~8es que podem referir-se a generaliza~8es ou especializa~8es de

tipos, através de subtipos~e supertip~s s10 deixados para a

segunda fase, que ocupa-~e dessas informa~8es.

Rs 'informa~8essemtnticas bàsicas 510 ent10 os dados

armazenado~ na Meta-Base de Dados que fornecem informa~8es sobre

os tipos de objetos, atributos e relacionamentos, e o significado

de cada associa~10 que existe entre eles. Para isso, 510

parametrizadas cada uma das formas com que as ocorrências de

qualquer uma dessas entidades se associam. Rs associl~8es

semtnticas bàsicas entre ~ntidades desses vàrios tipos podem ser

divididos em cinco grupos, como mostra a Figura 1S.

Nessa forma de associa~10, sempre que um atributo refere-se

a um objeto, considera~10 idêntica deve ser entendida entre

atributo de relacionamento e relacionamento. No entanto, para n10

tornar a discuss10 a seguir repetitiva, n10 serà mencionada a

segunda, porém deve-se entender que tudo o que for vàlido para

associaç8es entre objeto e atributo, vale igualmente para asso-

ciaç8es entre relacionamentos e atributos de relacionamentos.
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1-informa~8es sobre relacionamentos

2-informa~8es sobre atributos

3-informa~8es sobre associa~8es entre objetos e relacionamentos

4-informa~8es sobre associa~8es entre atributos e relacionamentos

5-informa~8es sobre associi~aes entre itributos e ob)etos.

Figura 19 - Grupos de informa~8essemtnticas.

IV.5.2.1. - Informa~8es sobre Relacionamentos.

Rs informa~8es semtnticas que ocorrem apenas entre relacio-

namentos, e que podem ser especificadas em um esquema de dados

MRO s~o as seguintes:

-- Indicaç~o de qual é o tipo de rellcionlmento binirlo oposto a

cada tipo de relacionamento binàrio -- No MRO, todo o relaciona-

mento que for indicado entre dois determinados objetos 01 e 02

sempre indicar à que existe um relacionamento R1 que permite obter

02a partir de 01, e um relacionamento R2, chamado relacionamento
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oposto a R1, que permite obter 01 a partir de 02. Por exemplo, um

PROJETO E' COMPOSTO POR uma RTIVIDRDE, e uma RTIVIDRDE COMPDE um

PROJETO.

Todos os relacionamentos bin'rios no MRO envolvem um objeto

origo eum'obJet·o·destino. Para o relacionamento .oposto a cada

relacionamento, os obJetos'orig ••• destino-troca. d. papel. Deve

ser ressaltado que um relacionamento e o seu oposto slo sempre os

mesmos, nlo importando o~·tipos de objetos origem ou destino a

que se associem.

Indica~1o de quais slo os tipos de r.l.cion ••.•nto. bln'riol

II.'trlcol -- Pode ocorrer que o tipo do relacion.mento OPOltO a

um dado tipo de~elaciona.ento leja do .elllO tipo. Nelle caso

teremos' a ocorrtncia de um relaclona.entobln'rio .i.étrico.

Exemplo disso ocorre com a Indica~lo de qual. PINOs de cada

CIRCUITO-INTEGRRDO USRDO PORu •• PLRCR-DE-CI SAO CONECTRDOs com

quais outros PINOs.

-- Indica~lo de tr.n'Jtividade par. c.da tipo-de relacion ••ento

bin'rio -- Podem existir na Meta-Base de Dados tipos de relacio

namentos ~ue tenha. a caracteristica de I.r~tr.nsitivos, ou seja,

se um objeto 01 , relacionado .trav'sde relaciona.ento de tipo

R1 com outro objeto 02, e o objeto 02 , relacionado com outro

objeto 03 .través de relacionamento do mesmo tipo R1, entlo, se o

rela.c-ionamento cfo tll'7oR1for transitivo, pode-se concluir que

ocor~e um relacionamento do tipo R1 tamb'. entre o objeto 01 e o

objeto 03. U. exemplo de tipos de relaciona.entos transitivos

pode ser o r.laciona.ento do tipo DESCENDENTE DE .ntr. PESSORS.
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-- Tipos de relacionamentos bin'rios que expressam rell~aes d.

equlvllancil Tendo sido indicado que um determinado tipo de

relacionamento é simétrico e transitivo, o~RO assume que aquele

tipo de relacionamento constitui uma rela~lo de equivalência.

Hatematicamente, seria' necess'rio que o relacionamento fosse

também reflexivo. No _ntanto,a.conceito de relacionamento no HRO

torna Jnexpressivo qualquer ~elacionamento e~tre um objeto e ela

mesmo, ~ornando sem sentido um posslvel conceito de relacionamen-

to reflexivo. Por isso, ~o termo 'Rela~lo de Equivalência' é

empregado n~'R~~~~ra designar agrupamentos de objetos que mantêm

entre qualquer par de objetos pertencentes a .sse a~rupamento o

relacionamento assumido como capaz de expressar a rela~lo de

equivalência.

l'Ilote-se que os objetos envolvidos em uma relaçlo de

equivalência nlo precisaM ser todos do mesmo tipo, uma vez que

tanto a .transitividade quanto a simetria do tipo de

relacionament~ que constitui a rela~lo de equivalência n10

pressup~em qu~ o tipo d~.objeto origem de cada relacionamento

seja do mesmo tipo do obj.to destino. Rssim, conceitos de sime-I

tria, transitividade e relaç~es de equiva~ência no HRO slo inde

pendentes dq~ tipos .de objeto a que possa estar associado cada

rel acion.alllento.

-- lndica~lode· dependtncil existencill de objetos a partir de

tipos de relacionamentos -- Determinados objetos podem necessitar

de outros para que possam ser significativos em uma Base de

Dados. Sempre que um objeto precisar de outr~, esses dois objetos

estarIa ligados através·,de um; relacionamento de dependência exis

tencial, que estabelece qual é o objeto respons'vel pelo objeto
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dependente. Todo objeto que for criado na b~se de dados de um

tipo que admil~ rel~cionamentos que indica depend@ncia existen

cial ser' aceito apenas se o relacionamento for indicado com o

respectivo objeto respons'vel. Todo objeto que for retirado da

base de dados que esteja ligado a outros através de relacionamen

tos opostos a rela~8es de depend@ncia existencial obrigar' a que.
os objetos dep~ndentes sejam também ret_rados da Base de Dados.

Indicaç10 de rallçlo da.~gr~glçlo ~e objatos através de tipos

de relacionamentos -- Uma relaçlo de agrega~10 indica que um

objeto· representa uma abstra~lo d~ v'rios outros que o comp8em.

E' um caso particular de depend@ncia existencial, no sentido de

que os objetos subordinados tlm a sua exist.neia dependente da

ocorr@ncia do objeto mais abstrato, e nlo te. sentido por si s6.

No en tar."to , al'm de indicar a depend.ncia existenc ial, uma r ela

çlo de agrega~lo indica tamb'm transitividade. Rssim, uma relaçlo

de agrega~lo é mais inte~sa do que a dependência existencial, no

sentido que um objeto que representa uma agregaçlo nlo pode ser

retir~do de uma base dei dados se ele estiver associado através de

rela~io de agregaçlo com algum outro. Um exemplo de um tipo de

relacionamento que apresenta uma rela~lo de agrega~lo seria por

exemplo uma DOCUMENTRÇRO ser CONSTITUIDR por LIVROs elou MICRO

FICHRS. Note-se que uma determinada MICRO-FICHR nlo ter' sentido

para uma base de dados de projeto de sistemas digitais se nlo

fizer parte de uma DOCUMENTRÇAO representada na Base de Dados.

Deve ser notado que uma rela~lo de agregaçlo ocorre· quando

deve ser expresso o fato de um objeto ser composto de outros, e

além disso, que os objetos subordinados dependem da exist.ncia do

objeto mais abstrato. ReLacionamentos do tipo COMPOSTO DE entre
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PLRCR-DE-CI e CIRCUITO-INTEGRRDO nlo representa um exempLo de uma

agrega~lo, pois um CIRCUTO-INTEGRRDO nlo tem a sua existência

dependente de aLguma PLRCR-DE-CI que o use.

IV.5.2.2. - Informa~8es sobre Rtributos .

. Rs informa~8es sobre atributos sempre se referem aos tipos

de objetos e/ou de reLacionamentos a que os tipos de atributos se

associam. Slo aqui caracterizadas como informa~8e~ sobre

atributos porque:. slo idênticas, nlo importando o fato de a

associa~lo ser feita com objetos ou com reLac~onamentos.

-- indic·a~lo de ~se um tipo de atributo pode ter apenas um ou

vàrios vaLores ~ara cada tipo de objeto ou de reLacionamento

Os atributos associados a objetos ou a reLaeionamentos, sejam

eLes de_qualq4,lp'<caracterlsitica, podem ter apenas um vaLor, ou

vàrios vaLores. Por exe.pLo a propriedade CUSTO de um PROJETO

pode ter apenas um vaLor, ao passo que a Indica~lo de Tempo

DRTR-DE-ENTREGR-DE-RELRT~RIO desse projeto poderà ter vàrias

ocorrências. Note-se que um mesmo tipo de atributo, associado a

diferentes ~ipos de objetos ou reLacionamentos poderà ter vàrios

vaLores para um tipo e apenas um para outros.

Quando um atributo poqe ter vàrios vaLores, eLe é dito

Hulti-valorizado, e nesse caso m6LtipLos pedidos consecutivos de

ope ra~8es de co Loc a.r v a Lor irIo resuL tar n a co Le~Io de todos os

vaLores coLocados. Quando um atributo pode ter apenas um valor

ele é dito mono-valorizado, e cada pedido consecutivo de opera-
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Ç8êS de colocar valores irlo substituindo os valores anteriormen-

te colocados.

Ros atributos multivalorizados pode ser indicado um n6mero

m'ximo de ocorrências de valores que podem ser colocados. Ultra-

passado esse n6mero, passa a ser proibida a colocaç~o de novos

valores, até que algum valor seja retirado.

-- Indicaç10 de obrigatoriedade da existência de um tipo de

atributo Existem muitos atributos que podem ser colocados ou

nlo em um objeto ou relacionamento existente na Base de Dados. No

entanto existem tipos de atribut~s que devem obrigatoriamente ser

colocados em determinados tipos de objetos ou de relacionamentos.

Nesse caso, deve-se indicar para cada tipo de relacionamento ou
-

de objeto que atributos de determinados tipos devem ocorrer, pois

caso contr'rio a Base de Dados nlo pode cons(derar completa a

informaçlo disponlvel sobre cada objeto ou relacionamento daquele

tipo.

5e um tipo de atributo é multi-valorizado e obrigat6rio,
J

entlo o n6mero mlnimo de ocorrências deverà ser indicado também.

IV.S.2.3. - Informaç8es sobre Rssociaç8es entre Objetos e Relacio-

namentos e/ou Atributos.

Indicaç10 da cardinalidade mlnima e màxima de todos os tipos

de relacionamentos -- Para cada tipo de relacionamento a que cada

tipo de objeto possa estar associado, deve ser indicado quantos

relacionamentos desse tipo podem no màximo ser associados, e
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quantos relacionamentos desse tipo deve. ser efetivamente asso-

ciados no mln1mo.

-- Indica~lode excluslo .6tua entre tipos de relacionamentos ou

atributos,' ou entre tipo de relaciona.ento e de atributo

Sintaticamente, pode-se estabelecer que Qbjetosde um determinado

tipQ podem ter relaciona.entos de dois tipos a~sociados, porém
,

semtnticamente podem ocorrer casos em~que somente um dos relacio-

namentos~p~~sa estar associado simultaneamente, ou seja, qualquer

um dos dois tipos de relacionamentos pode estar associado a uma

instancia de objeto daquele tipo, por'm nlo pode'existir nenhuma

in.sttncia de objeto daquele tipo que esteja associado ao mesmo

tempo com relacionamentos dos dois tipos.

Pode ocorrer que.a excluslo"lo seja entre dois tipos de

relacionamentos, mas ,sill.l entre um tipo ,de relacionamento e um

tipo de at~ibuto, ou entre dois tipos de atributos que ocorram em

um determinado tipo d.e objeto .. Nos .tr@s casos, a indica~lo de

excluslo m6t~a é feita d,amesma maneira.
j

R informa~lo semtntica.d~ excluslo m6tua entre entidades

associadas a um mesmo obiet~ pode ser muito mais sofisticada do

que a ~era~comp.ra~lo entre dois tipos, tal como por exemplo, um

determinado tipo de atributo nlo poder ocorrer se dois tipos de

relacionamentos existirem simultaneamente em objetos de um deter-

minado tipo. Porém, o MRO nlo se ocupa desses casos mais elabora-

dos, ficando entlo a cargo dos programas de aplica~lo qualquer

restri~lo que envolva mais do que dois tipos de relacionamento ou

de atributo.

-- Indica~lo ,da distribui~lo de particularid~des no conjunto de
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objetos que compl!Semrelacionamentos de equival@ncia -- Nos agru-

pamentos de objetos que conitituem u~a rela~lo de equival@ncia,

pode ~correr que cada objeto envolvido, ou conjunttis de objetos

envolvidos tenham particularidades que os distingua dos demais

objetos do agrupamento. Por exemplo, tomando-se o relacionamento

CONECTRDO COM envolvendo objetos do tipo PINO dos CIRCUITO-

INTEGRRDOs que compl!Semuma PLRCR-DE-CI, pode-se dizer que esse
,

relacionamento estabelece uma rela~lo de equival@ncia entre o

agrupamento de pinos que estlo"lnter-CONECTRDOS. Em cada rela~So

de equival@ncia, alguns PINOs ~presentarl0 a particularidade de

~er supridouros (OUTPUT), outros de ser entrada (INPUT) e outros,

em alguns tipos de circuito, que podem ser as duas coisas (THREE-

STATE) .

Para que as particularidades sejam indicadas, é feita a

indica~to de que objetos devem, e quais objetos podem: ter deter-

minados tipos de relacionamentos com que tipo de objeto destino;

ou ter determinados ~ipos de atributos elou valores de atributos.

Por exemplo, em um relacionamento de equival@ncia com o tipo de

relacionamento CONECTRDO "COM associado a objetos do tipo PINO,

apenas um objeto pode ter o atributo OUTPUT, e se houver ao menos

um com o atributo THREE-STRTE, entSo nenhum pode ter o atributo

OUTPUT, porém deve exister ao menos um PINO com o atributo OUTPUT

ou THREE-STRTE.

-- Indica~So da posi~to de cada relacionamento bin'rio em cada

relacionamento m6ltiplo -- Os relacionamentos m6ltiplos 510

compostos de relacionamentos bin'rios, e pode ocorrer que um

determinado tipo de relacionamento bin'rio ocorra repetidamente.

Rlém disso, é possivel que os objetos destinos de cada tipo de
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relacionamento bin'rio que tenha ocorr@ncia repetida possam ser

de mais de um tipo., Torna-se assim necess'rio que se estabele~am

para cada relacionamentô .óltiplo a cardinalidade (minima e m'

xima) de cada relacionamento bin'rio que possa ocorrer, b~m como

05° tipos de objeto destino de cada relacionamento bin'rio-" que

podem ou de·vem oco rre r.

-- Indica~lo da distribui~'o de p~rticularidades no conjunt4 de

objetos que comp8em um relacionamento m6ltiplo -- Nos relaciona

mentos 'm6ltiplo-s--q-ueuadmitem a- repeti~lo de ao menos um tipo de

relacionamento bift'rio co.ponente, pode ocorrer que cada objeto

destino, ou conjuntos de objeto~ destino, dos relacionamentos

bin'rios repetidos, tenham particuliridades que os distingua

dos demais objetos destino de relacionamentos daquele tipo, par

ticularidades essas expressas através de tipos de relacionamen

tos, tipos de atributos ou valores de atributos que 05 objetos

destinos devem ter. ·Por exemplo, tomando-se o relacionamento

móltiplo PRODUZ/EMPREGRNDO para indicar as PLRCRS-DE-CI queslo

PRODUZIDAS EMPREGANDO-S~ determinadas PESSORs, pode-se exigir que

,~lIa das v'rias PESSOAs tenha como valor do atributo tipo

QUALIFICAl;AO o va-lor PROJETISTA.

Para que- ~s particularidades sejam indicadas, é feita a

indica~lo de que objetos devem, e quais objetos podem: ter'deter

minados tipos ~e relacionamentos;com que tipo de objeto de.tino;

ter determinados tipos de atributos; ter determinados tipos de

atributos com determinados valores de atributos.

Indica~lo de illlplica~lo de exist@ncia e cardinalidade de tipos

de relacionamentos ou ,tipos de atri~utos dependendo da exist@ncia
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de outros tipos de relacionamentos ou tipos de atributos em

objetos de cada tipo -- Existem casos em q~e um determinado tipo

de relacionamento ou de atributo nlo i obrigatório em objetos de

um determinado tipo, porim torna-se obrigatório em determinadas

insttncias de objetos daquele tipo devido ~ ocorrência de outros

tipos de atributos ou de relacionamento. Na HRO, • implicaçlo de

exist@ncia de um relacionamento ou atributo de um deter.inado
,

tipo, devido· ~ oco~rência de um aeterminado tipo de relaciona-

ment~ ou de atributo"pode serindicada.

Da mesma maneira, a indicaçlo de implicaçlo de exist@ncia de

um ·entre dois tipos de relaciona.entoou de atributo pode ser

·indicldl, ou seja, exemplo dois

relacionamentos nlo slo a priori obtigatórios, mas que obriga a

que Ia menos u.deles deva existir.

R indicaçlo de implicaçlo de exist.ncia , feita especifican-

do-se para cada tipo de objeto, 05 tipos de relacionamentos e de

atributos que:

- existindo implicam na exist.ncia de outros tipos de
j

relacionamento ou de atributo;

- nlo existindo i.plicaRl na existência de outros tipos de

relacionamentos ou atributos.

IV.5.2.4. - Informaç8es sobre Rssociaç8es entre Rtributos e Rela-

cionamentos.

-- Indicaçlo de excluslo .6tua entre tipos de atributos de rela-

ctonamento em cada tipo de relacionamento --Sintaticamente,
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pode-se estabelece~ que 05 relacionamentos de um determinado tipo

podem ter atributos de dois tipos associados, por~m semanticamen

te podem ocorrer casos em que somente um dos atributos possa

ocorrer simultaneamente, ou seja, qualquer um dos dois tipos de

atributos pode estar associado a um determinado relacionamento,

por~m nlo pode existir nenhuma ocorr@ncia.de relacionamento da

quele tipo que esteja associado ao-mesmo tempo com atributos dos

dois tipos.

-,. A indicaç:lo de excluslomi.ttua entre os tipos de atributos

associados a cada tipo de relacionamento ~ feita indicando-se

para cada tip~ de relacionamento os pares de tipos de atributos

que slomutuamente exclusivos.

-- Indicaç:lo de impliclç:lo de existência de ti~os de atributos

dependendo da existência de outros.,-,tipos de atributos em -cada

tipo de~elacionamento -- Existem casos em que um determinado

tipo deo··-atributo nlo ~ obrigat6rio em relacionamentos de um

determinado :tipo, porém torna-se obrigat6rio em determinados

relacionamentos daquete tipo devido à ocorrência de outros tipos

de atributos no relacionamento. N~ MRO, pode ser indicada a

implicaç:lo de existência de um atributo de um determinado tipo,

devido à ocorrência de um atributo~~e outro tipo.

Dames",a maneira, I indicaç:lo de implicaç:lo 'de existência de

u~ entre dois tipos de atributo em um determinado tipo de rela

cionamento pode ser indicada.

A indicaç:lo de implicaç:lóde existência ~ feita especifican

do-se para cada tipo de relacionamento os pares de tipos de

atributos que:
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- a existlncia de um tipo implic~ na exi~ttnci~ do ~utroi

- a nlo existt~cia de um tipo implica na exist@ncia do outro;

~
~ IV.5~2.5. - Uma (onsideta~lo sobre Ordem entre os Objetos Destino

de "Relacionamentos.

Os objetos destino de r~lacionamentos bln6rios que ocorrem

m6ltiplas vezes em um mesmo objeto origem podem s.r ordenados

segundo alguma forma de identific~~lo que poisuam (nome principal

ou algum sin8nimo). Além disso, como cada re1acion~m.nto é colo-

cado separadamente, existe a ordem de coloca~lo dos relacionamen-

tos. O HRO possui opera~8es para a obten~lo de dados de relacio-

namentos· em seqOtncia, porém a seqD@ncia é sempre aquela da ordem

em que os relacionamentos slo colocados. R altera~lo dessa ordem,

e a recupera~lo dos objetos destino de um relacionamento em ordem

diferente da ordem de coloca~lo é feita apenas através de sele~lo

de todos os objetos que 510 destino de um determinado relaciona

mento e a post.rior ordena~lo dessa sele~lo de objetos segundo o

nome principal ou tipo de sin8nimo de interesse. Rssim, no MRO

nlo existe nenhuma infor.a~lo semtntica explicita sobre a o~dem

de recupera~lo de dados, aljm da ordem de coloca~lodessas infor-

ma~8es. A ord.m é especificada explicitam.nte pelo programa de

aplica~10 no instante em qu. a recupera~lo de um c~nju~to de

informa~8es é solicitado.

- 200 -



IV.5.3. - Especi{ica~lo Semtntica Rvan~adl.

Os conceitos apresentados até este ponto devem poder ser

.estendidos, para que maiores recursos semtnticos possam ser

explorados por um SGBD apoiado no MRO. Toda a informa~lo semtnti

ca apresentada até este ponto concentra-se na atribui~lo de um

tipo para cada um dos objetos e dos relacionamentos da base de

dados. No entanto, é freqUente ~ue um tipo possa ser comp6sto de

outros, ou um determinado objeto sirva apenas para designar o

tipo a outro.

R escolha do~ conjuntqs de tipos de objetos e de ' relaciona

mentos d. uma Iplica~lo deve ser feita de maneira a suprir todas. ' '- .

as necessidades de representa~lo do mundo real, ao mesmo tempo

que permita a manipula~lo da descri~lo com facilidade e flexibi

lidade. ~sses dois objetivos para a escolha dos conjuntos de

tipos de objetos e relacionamentos 510 freqUentemente antag8nicos

~ um compromisso deve ser encontrado.

Para permitir a escolha desses conjuntos de tipos, que

representem todas as f~cetas de interesse do mundo real, e permi

tir que a complexidade do modelo nlo degrade o acesso e os algo

ritmos de ma~ipula~lo desses dados, o MRO admite a existência de

dois niveis de semtntica. Pela pr6pria existência dessa meta

classifica~lo, as informa~8e~ semtnticas de um modelo slo dividi

das em pelo menos três niveis:

- aquela que cor responde ao que o modelo trata como infor

ma~lo semtntica bàsica;

- aquela que corresponde ~ que o modelo trata comoinfor

ma~10 semtntica avan~ada;

- aqu.la que permite a interliga~lo dos elementos dos dois
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nlveis anteriores.

Para a modelagem da sem~ntica bàsica, um conjunto de tipos

de objetos e de relacionamentos é escolhido, definem-se suas

tabelas léxicas, sua sintaxe e sua semtntica. Os conjuntos de

tipos devem ser escolhidos de maneira a que atendam a linha de

tratamento de dados mais usada, mais significativa do modelo.

Refinando o modelo com informa~ees correspondentes à semtn

tica avan~ada, os tipos de objetos e de relacionamentos podem por

sua vez ser constituldos de lubtlpol, e esses por sua vez também

podem ser constituldos por outrossubtipos. Por outro lado,

alguns tipos podem ser agrupados com outros, ou com outros

subtipos, e constituir lupertlpol.

Consideremos inicial.ente os subtipos de objetos. Para efei

to de facilitar esta discuss10, ser. usado o termo 'subtipo'

significando 'um objeto de um dado subtipo', uma vez que a defi-

ni~lo do conte6do da Meta-Base de Dados especifica a estrutura da

Base de Dados.

Um subtipo indica que um objeto, além de t~r o subtipo, é

também do tipo b.sico do qual o subtip~ faz parte. Assim, o

conjunto de todos os objetos de um dado subtipo é um subconjunto

do conjunto de todos os objetos daquele tipo. Um mesmo objeto

pode fazer parte de mais de um desses conjuntos, visto que o

conjunto dos subtipos n10 estabelece uma parti~lo no conjunto dos
..

objetos de um determinado tipo.

Um subtipo é especificado através da indicaçlo de:

- um tipo, ou subtipo j' previamente especificado, que

ser' denominado Tipo Mestre do Subtipoi
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- um predicado, que estabelece o critério de como escolher

os objetos do Tipo Hestre que constituiria o conjunto

de objetos daquele subtipo, através da indica~lo de

atributos e relacion~mentos;

- um conjunto de valores de atributos e de relacionamentos

padrlo que podelR'ser usados para inicializar os valores

ai nd I nIo· de finidos de, uma b je to de sse sub tipo , qu ando

este é criado.

o predicado que define um subtipo consiste em uma expresslo

booleana, tendo como operadores os conectivos E, OU e N~D, e

tendo como variiveis: a verifica~lo dos valores de determinado

atributo de cada objeto segundo regras de compara~lo adequadas

a05 valores próprios da-caracteristica daquele atributo; e a
,

exist@ncia de determinado relacionamento, podendo ou nlo ser

levados em conta atributos desse relacionamento ou o tipo .do

objeto destino.

Por exemplo, os objetos do tipo TIPO-DE-CI podem ter como

atributos-a dissipa~lo de pot@ncia, o fato de serem Inllógicos ou

digitais, serem come~ciaisou rest~itos a uso próprio, ete. O

tipo TIPO-DE-CI pode entlo ter subtipos definidos sobre esses

atributos, tais como:

CI-DE-BRIXR-POTfNCIA cujo predicado indicaria o atributo

{DISSIPRÇAO-DE-POTfNCIR (100)

RNRL~GICO-DE-RLTA-POTfNCIR cujo predicado seria

{CLRSSE=analógico E DISSIPRÇAO-DE-POTfNCIR >1000}

DIGITRL-COMERCIRL cujo predicado indicaria

{DISPQNIBILIDRDE=comercial E CLRSSE=digital}
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Note-se que um menlo objeto pode ter mais de um s••••tipo.

Dessa forma, os s~btipos estabelecem uma hierarquia n~o estrita

entre tipos e sub~ipos, no sentido de que n~o existem ciclos de

subtipos, mas um mesmo subtipo pode ter mais de um tipo ••stre.

Por exemplo o objeto SN74LSOO do tipo TIPO-DE-CI seria tamb'~ do

subtipo CI-DE-BRIXR-POT!NCIR e do subtipo DIGITRL-COMERCIRL.

Todos os tipos de atributos que qualquer um de seus subtipos

puderem ter, um tipo também poder~ ter. Porém nem todos os tipos

de atributos de s~u tipo mestre ser~ v~lido em deter.inado

subtipo. Por exemplo, co.o TIPO-DE-CI genérico, os objetos desse

tipo poderio ter o atribu·to NrJMERO-DE-PORTRS. No entanto os

objetos do sublipo RNRLrt6ICO-DE-RLTR-POT!NCIR n~o dever~D ter

e 55·e a t r ibuto.

O mesmo vale para os tipos de relacionamentos, que poder~o

ser restritos para detendnados subtipos. Por exemplo, os objetos

do subtipo CI-SEM-DOCUMENTRtAO, definidos pelo predicado {nlo tem

relacionamento DOCUMENTRDO POR}, n~o poder~ ter também o rela

cionamento PODE-SER-SUBSTITUIDO POR.

Deve ser ressaltado que o fato de um. tipo mestre admitir

sintaticamente todos 05 tipos de atributos e de relaciona.entos

que quaisquer um de seus subtipos admitem, podem trazer ambigui

dades a uma base de dados. Por exemplo, a propriedade especifica

o TIPO-DE-CI do subtipo RMPLIFICRDOR-OPERRCIONRL, tal como GRNHO

EM-MRLHR-RBERTR ter~ que ser propriedade de TIPO-DE-CI em geral,

porém n~o ter~ nenhum sentido se for atribuldo a um TIPO-DE-CI do

subtipo DIGITRL-COMERCIRL.

Esse Irelaxamento sint~ticol é necess~rio devido ao fato de

que os objetos que efetivamente 510 armazenados 510 os que com

p8em o tipo principal, definido até o nlvel da semtntica b'sica.
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No entanto, as ambiguidades que poderiam ocorrer devido a isso

podem ser evitadas obrigando que os tipos de atributos e de

relacionamentos que se referem a subtipos apenas sejam manipula-

dos pelas rotinas que tratam da semtntica avanc,da, tanto para

incluslo quanto para modificaçlo e retirada, sendo proibidos o

uso destas opera,~es para as funç8es com nlvel semtntico infe-

rior.

Da mesma manei'ra que os objetos, os relacionamentos tambem

podem ter subtipos, e que1tamb'm sI0'c~racterizad05 por atributos

dos seus relacionamentos .estres. Por exemplo, uma PESSOR pode

participar de' um PROJETO de diversas maneiras diferentes, e o

relacionamentoPRRTICIPR poderia ~ntlo ,ter o atributo MRNEIRR. Os

va lo r·es desse atributo poder~am ser

'Consultor', etc. Poder-se-iam entlodefinir os subtipos do rela-

ciohamento PRRTICIPR como sendo -CHEFIR, E'-TfCNICO-DO, RERLIZR-

CONSULTORIR, etc.

'Tanto nos subtipos de objetos quanto de relacionamentos, se

o atributo usado no predicado de definiçlofor ónico e

Monovalorizado e com, um dominio de valores pré-definidos e

finito, entlo o conjunto de subtipos definidosconstituirl~ uma

partiç10 no conjunto de objetos (ou relacionamentos) do tipo

mestre.

Da mesma maneira que existem subtipos de objetos, e possivel

o desenvolvimento do conceito de ~upertipo5 de objetos, os quais

corresponderlo a composiçlo de ·mais de u~.tipo ousubtipos diver-

sos dando origem a novos objetos, que se constituem em objetos

que representam conjuntos de objetos dos tipos e subtipos que

comp~em aquele supertipo.Deve-se ressaltar que nlo exi~tem
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supertipos de relacionamentos. Os elementos de um supertipo são

os conjuntos de objetos dos tipos e subtipos que comp8em o

supertipo. Por exemplo, pode-se escolher alguns subtipos do tipo

TIPO-DE-CI para constituirem o supertipo FAMILIR-L~GICR, sendo

que cada elemento desse conjunto é um conjunto de TIPOS-DE-CI que

constituem uma FRMILIR-L~GICR.

Todos os objetos que pertençam a qualquer um dos conjuntos

de objetos que 510 elementos de um supertipo devem necessariamen-

te ser de tipos que pertençam a uma ónica classe de objetos.

Dessa forma, no esquema exemplo da Figura 14 podem ser esta

belecidos supertipos· que contenham conjuntos, aos q'uais pertencem

simultaneamente por exemplo objetos do tipo ATIVIDRDE e PLRCR-DE-

CI, mas nlopoder' existir supertipos cujos conjuntos componentes

con tenham simu ltaneamente ob jetos do tipo RTI VIDRDE e RECURSOS,

pois esses dois 6ltimos tipos de objetos constituem classes

distintas.

Os supertipos podem ter relacionamentos com tipos e subti-

pos, bem como atributos. Esses elementos associados a um superti-

po caracterizam relacionamentos ou atributos que sloidentificà-j

veis para todos os objetos de um dado supertipo, ou que caracte-

rizam o supertipo como um todo. Por exemplo, poderia ser definido

o relacionamento DOCUMENTRDO EM (oposto ao relacionamento

DOCUMENTR) entre um objeto DOCUMENTRÇRO e um objeto FRMILIR-

L~GICR, indicando que todos os objetos TIPO-DE-CI daquela

FRMILIR-L~GICR seriam documentados no objeto DOCUMENTRÇRO que

DOCUMENTR aquele objeto FRMILIR-L~GICR.

Também os atributos de um supertipo slo atributos que, se

existirem nos objetos que comp8em cada um dos conjuntos de tipos

ou subtipos que comp8em o su'pertipo, também s10 associados aos
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objetos daquele conjunto. Por exemplo, todos os elementos de

FAHILIR-LeJ6ICR slo constituidos de conjuntos de TIPO-DE-Cl. Os

objetos do tipo TIPO..,DE-CI temo atributo. TENSAO-HI!IXIHR. Os

objatos FRMILIR-LeJGICR~podem t.~os atributos TENSAO-HAXIMR e

NetHERO-DE-CI-NA-FRHILIR: Como 0- atributo NeJMERO-DE-CI-NR-FRMILIR

nlo' e um at~ibuto de T,lPO-DE-Cl-".esse ,atributo apenas caracteriza

a fami lia como:.um todo/, e nlo cada objeto que compele uma FRMIlIR-
,

leJGICR. Por oút~o lado, o atributo TENSAO-HAXIHR, sendo atributo

tanto deFAHILIR-DE-CIquanto de TIPO-DE-C 1.j'o/ va lord&f inido

pel':a,FRHILIR-DE ••,CI sedi herdado 'por todos os TIPO-DE ••CI daque la

FRHILIR-lelGICR.

Os at~ibutos de um supertipo, que nlo .10 he~dados pelos

objetos que constituem os conjuntos que-compelem o supertipo, 510

obtidos a partir do conjunto de todos os objeto.s que constituem

cada tipo que compelem. o.'supert:ipo;~Assim, cada um desses

atributos deve ser definido·,atraves de uma· operaç:loespecifi.cada

no· dominio do ·tipo da caracteristica daquele a,tributo, como por

exemplo somat6rio, mlnimo, màximo, m'dia, etc.de uma propriedade

com tipo de dado numé~ico.

Vale ressaltar aqui que apesar dos termos 'Supertipo',

'Tipo·' e 'Subtipo'sugeriremaassociaç:lode cada um deles com

tr@s niveisde uma hierarquia, isso nlo ..:ocorre realmente, pois

cada um detes refe~em-se a um conceito relativ~mente independente

dos demais. Q Tipo cara~teriza objetos que efeti~amenteslo

armazenado~~ na base de.dados, podendo assim se~ assumidos como

b'sicos em qualquer Base de Dados. O conceito deSubtipo estabe-

lece sozinh-o uma rede hierltrquica nlo estrita, onde os tipos

aparecem em a.Lgum n'ivel, qU8'"n10 é necessariamente o lIais sinté-

tico, uma vez que podem existi~ subtipos que 510 resultado da
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uni10 de tipos com subtipos. O concaito da supertipo por sua vez

nlo tem nada a ver com a hieparquia que os subtipos estabelecem,

cor~espondendo sim ao ~onceito de que um conj~nto de tipos e

'subtlpos passam a ser as insttncias de objetos de um supertipo.

Deve ser notado que, ·ao contr'rio de um subtipo, um superti

po caracteriza um novo atipo'_deobleto na Heta-Base de Dados.

Rssim, nlo existe nenhum objeto na descriç10 do subtipo DIGITRL

COHERCIRL, mas ~penas do· tipo TIPO-DE-CI com os atributos corres

pondentes, .porque um obj.to de um subtipo é um objeto do mesmo

tipo que seu tipo mestre. No entanto, um objeto do supertipo

FRHILIR-L~GICR n10 é um objeto de nenhum dos tipos de seus

componentes, pois seus componentes se caracterizam por aonjuntos

de tipos e subtipos. 510 portanto objetos com existência pr6pria,

efetivamente armazenados na base de dados, os quais associam-se

aos objetos que constituem 05 conjuntos de que 510 compostos por

para-relacionamentos nlo expticitados em uma base de dados, mas

sim explicitados na Heta-Base de Dados. Os para-relacionamentos

tra~uzem-se na 'hereditariedade' das informaç~es do supertipo

para os objetos dos tipos e subtipos que comp~em os conjuntos que

constituem o supertipo.

R existência de para-relacionamentos é caraterizada pelas

informaç~es semtnticas na Meta-Base de Dados que definem implici

tamente um relacionamento na Base de Dados. Dessa f~rma o para

relacionamento existe logicamente, definido pela Meta-base de

dados,·mas nlo é efetivamente armazenado na base de dados.

Deve ser ressaltado que os conceitos de supertipos e classes

de objetos slo independentes entre si. O conceito de classe diz

respeito ~oag~upamento de objetos que estIo logicamente caracte

rizadospelas informaç~es do objeto que constringeaquela classe,
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tal como ê o caso de uma dada RTIVIDRDE, que somente ê caracte-

rizada dentro de um PROJETO.

J. o conceito de supertip~.nvolve os conjuntos de objetos

que têm propriedades semelhantes e distinguiveis dentro de uma

classe de objetos, independentemente da ex.ist@ncia de objetos que

forne~am um meio de caracterizar (ou identificar) cada objeto

,;·individualmente. Rssim, enquanto aassocia~10 entre um objeto de

determinado superti~o e U. ob}eto que pertence a um conjunto que

comp~e aquele supertipo • efetuada atravêsde um para-relacio-

namento que nlo ê explicitadona base de dados, a associa~10

entre um objeto qualquer e um objetoconstrito pelo primeiro é

explicitamente armazenada.

R introdu~10 dos conceitos de subtipo e supertipo no MRO

provoca o surgimento do problema de Equ!vllancia Se.antica, no

sentido que dois conjuntDS de todos os objetos de um'~~eterminado

subtipo ou tipo podem ser constituidos sempre dos mesmos objetos.
J

Essefen6meno ê indesejado, e vem sendo tratado teoricamente, tal

como em [JRJ_83l. Esse p~oblema' ainda mais importante no MRO

quando se leva em'conta que esse modelo jermite a implementa~lo e

a aplica~lopFitica de, todos esses conceitos simultaneamente. R

ocorrência de uma Equival*ncia.Semtnticanl0 percêbida em um

esquema de Base de Dados empregando esse modelo pode levar a

problemas de inconsistência na base de dados e perda do si~nifi-

cada armazenado. O MRO oferece boas perspectivas de estudos do

problema, quando permite a modelagem de situa~~es reais em um

ambiente de base de dados representando formalmente todos os

elementos que levam. equivaltneia se.intiea, mas como modelo em
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si n~o pode resolve~'esse problemal que deve ser levado em conta

e ~vitado quando da realiza~10 de um esquema de dados.

IV.5.3.1. - Rs Rotinas~de-Hanipula~10 da Base de Dados Usando a

Semtntica Rvançada

.,Rs informa~~es do esquema de dados que constituem semtntica

avan~ada s10 manipuladas pelo SGBD através de "um conjunto de

rotinas chamadas pelos programas de aplica~101 da mesma maneir"a
y

que as rotinas da semtntica b~sica e da semtntica fundamental.

Uma parte 'desse conjunto contém rotinas que executam fun~8es

semelhantes ~s demais, cha.adas de Rotinas de Hanipula~10 da Base

d e D ados, \1'5-;ndo a 5em' n tica Rv anç:ad a , tais com o co loc ar n a B ase

de Dados··objetos com "determinados subtipos ousupertipos, e uma

parte cont.m~rotinas que efetuam testes na base de ·dadbs, chama-

das Rotinas de V~rificaç:10 da Base de Dados.

Rs Rotin~s de Manipulaç:10 usando a Sem'ntica Rvanç:ada pedem

colocar, modificar,
...

pOS1C:l0nar, obter dados e retirar dados da

b ase de d ado,s, com a di f e renç:a que s.empre es-tar10 1ev ando em

conta que os objetos e relacionamentos afetados podem ter

associaç:8es com subtipos e supertipos, executando todas as

funç:8es paralelas concernentes a cada aç:10 tomada.

Por exemplo, as rotinas de ,manipulaç:10 de obj.etos usando a

sem'ntic.- ivanç:ada constituir10 um conjunto derivado das rotinas

d~ manipulaç:10 de objetos bêsicas apresentadas na seç:10 IV.4.3,

sendo que para cada uma das rotinas b~sicas deve haver uma

correspondente empregando semtntica avanç:ada, porém que leva em
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c~nsidera~10 toda a informaç10 sem2ntica disponivel.~ssim

existirlo as tr@s rotinas de colocaç10 de objetos, que 510

colocar objeto dado seu nome e tipo: na, classe corrente; na

classe indicada ei na classe corrente colocando também os

relacionamentos e atributos auiomàticos.

Porém, usando uma rotina de~olocar objetos que emprega a

semtntica a~ançada, pode ser especificado além do nome, o tipo,

ou o sub tip00 u'-O· S U P e rtipo'~ au alque rum; de les que seja indicado,

se o objeto-··colocado pertence a um conjunto de objetos que

constituem um supertipoj. definido, os atributos do objeto do

supertipo correspondentes s10 verificados para avalia~ se o novo

objeto causa altera~~o em qualquer deles. Rlém disso, se for

.especificado o subtipo, e n~o o tipo do objeto, os atributos e_

relacionamentos que definem o sub-.t.ipDs~o verificados, e coloca-

dos no novo Qb je to tamb ém . Po r e xe:m.plo , se fo r so lic itado. p ara

coloca~lo na classe corrente o objeto SN74LSOO do subtipo

DIGITRL-COMEJõK:IRL, o atributo DISPONIBILIDRDE é colocado com o

valor ·come,rciall. eo atributoClRSSE é colocado com o valor

Idigitall•

Uma dificuldade ocorre quando um valor de at~lbuto n~o é

ónico .para identificar o subtipo. Por exemplo, se o a~ributo

usado n~ predicado dedefini~lo do subtipo for comparado por

outro operador de compara~lo que nlo o 1:1, ou se o mesmo atribu

to fo~ usado mais de uma vez, entlo, a opera~lo nlo é bijetora e

o inverso n10 pode se~ determinado. Isso ocorre por exemplo com o

subtipo'RNRL~GI[O-DE-RLTR-POT~N(IR, cujo atributo DIS5IPRÇRO-DE

POT~N[IR nlo pode ser identificado .. Pode ocorrer que exista um

valor normalmente aceito como tlpico C1defaultl). Nesses casos,

ao definir-se um subtipo, no conjunto de valores de atributos

- 211 -



padr10 deve ser especificado um valor de atributo pr'-estabeleci

do que serà colocado quando. o objeto é criado.

Outros trabalh~s tem procurado evitar que ocorra esse tipo

de ambiguidade, sugerindo que a especializa~10 de um tipo em

subtipos somente possa ocorrer quando o conjunto de subtipos ,

finito e conhecido a priori, com os valores (tipicament~ de

atributos) que caracterizam qual o subtipo de cada insttncia do

tipo sendo escolhidos de um con'junto.discreto. E' por exemplo o

caso do trabalho, hoje ~làssico de Smith e Smith [SMI_77bl, que

destina-se ao modelo relacional, e caracteriza subtipos como

abstraç~es de generalizaç10, onde os vàrios itens genéricos 510

agrupados em relaçftesespecificas definidas quando a Base de

Dados é inicializada. No entanto, para evitar restriç~es desne

cessàrias, o HRO pode admitir subtipos definidos através de

predicados que usa relaç~es de ordem, e o fato de valores tipicos

poderem ser definidos j' estende a sua aplicabilidade ao menos

nos casos em que' isso é possivel.

Deve ser notado aqui que o fato de um ~bjeto ser de um

determinado subtipo n10 é explicito, mas sim obtido do tipo

mestre - -que esse sLn é explicitado para o objeto - e do predi

cada de definiç10 do subtipo. Rssim, se um objeto for criado com

a indicaç10 de um determinado subtipo, e em operaçftes posteriores

um atributo ou relacionamento que caracteriza esse subtipo for

modificado, o objeto perde ou muda seu subtipo, enquanto o seu

tipo somente pode ser alterado através de uma operaç10 explicita.

Isso pode n10 ser sempre desejàvel, pelo menos do ponto de

vista semtntico, embora existam casos em que isso seja desejàvel.

Por exemplo, se a propriedade que caracteriza um certo TIPO-DE-CI
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ser do subtipo LINERR-DE-RLTR-POTeNCIR for alterado, aquele TIPO

DE-CI poderà ter mudado seu subtipo, e isso nlo tem significado

nenhum, uma vez que n10 ê exequivel que um certo TIPO-DE-CI mude

dessa forma. Por outro~1ado, se o atributo de um objeto do

tipo PESSOR do subtipo T~(NICO~DE-LRBORRT~RIO for alterado para
I

indicar que aquelaPESSOR é do subtipo PROJETISTR, essa alteraç10

terà cor respondido a uma mudança do mundo real que é v~lida.

E necess~rio que exista um dado ~semtntico adicional no

model~ para que essa distinçlo entre a exequibilidade ou nlo de

alteraç10 di um atributo ~u relacionamento que esteja envolvido

em um predicado inditandoo fato da um objeto ser da um subtipo

possa ser feita. R princlpiai essa distinçlo pode ser feita atra

v~s de um significado semtntico b.sicoao qual todos os a~~lbutos

ou relacionamentos poderiam estar associados, qual seja, a possi-

bilidade-'"-de mudanç .•-de valor de um tipo de atributo, ou mudança .:

de um objeto destino de relacionamento. Porém isso nem sempre ~

satis f aHJrt o, uma vez que -esse si9n if ic ado pode nI o se r as 5oc iado

ao tipo de atributo ou de relacionamento em si, mas sim a cada

caso particular: No examplo acima, o mesmo atributo que poderia

mudar o subtipo de uma PESSOR de PROJETISTR para ESTRGIARIO n10

teria senti'-do, uma vez que corresponderia a fazer- a PESSOR deixar

de ter"itributos que n10 podem ser retir~dos.

~- Para evitar tais inconsistências, o MRO n10 assume a escolha

de uma op,10, deixando-a a cargo do programa de aplica~1o, o qual 

faz a escolha atrav~s do conjunto de rotinas que usar para efe

tuar aaltera~10. Usando as rotinas que verificam somente a

semtntica fundamental, quaisquer altera~etes 510 poss.iveis,

enquanto que usando as rotinas que verificam a semtntica

avan~ada, as mudan~as que causam alteraç10 de um subtipo 510
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Rs rotinas de Verificaçlo da Base de Dados slo rotinas que

verificam aspectos especificas da bas~ de dad~s, porém da mesma

maneira que a~ rotinas de consulta da base de dados nlo causam

alteraç~es na base de dados. O objetivo dessas rotinas é confir

mar a consistência de tod~ a sem~ntica conhecida da base de

dados. R execuç~o dessas rotinas leva em conta tanto a sem~ntica

expressa no esquema de dados da aplicaç~o quanto a definiç~o

explicita de padr~es de testes, especificados através de Rutoma

tos na "Meta-Base de dados [TRR_82l.

Deve ser lembrado que a avaliaç~o de uma base de dados por

uma rotina de teste é feita através da indicaçlo para aquela

- 214 -



rotina de cada um dos objetos da Base de Dados. Uma verificaç10

completa da base de dados deve ser feita por um progr~ma de

aplicaç10, que solicita seguidamente a execuç10 daquela determi~-

nada rotina, para cada um dos objetos que possam estar

inconsistentes, possivelmente contidos em umtseteç~o de objetos.

O fato -de que a verificaç10 de cada objeto deve ser

solicitada explicitament~ deve-se ~ grinde quantidade de proces-

samento normalmente envolvido para a de{erminaç10 do resuLtado do

teste, e do correspondente tempo e recursos computacionais exigi-

dos. Rtrav.s dasoLicitaç~o expLicita, o usu~rio pode determinar

quando a avaliaç:10 deve ser feita. Rlém disso, é freqüente que a

base permane~a incon~istente durante alguns estàgios, mas que a_

pr6pria aplica~~o que tenha levado à inconsistência o fa~a

deliberadamente e restaure a consist@ncia- no final de uma

seqU@ncia de opera~8es.

- R existência detr@s niveis de rotinas; executando as mesmas

opera~8es é'a~~usa de uma base de dados poder ficar inconsisten--

te, porém é necessàrio a existência desses três niveis para um

aumento de eficiência da opera~~o do SGBD. R existência de

rotinas de verificac10 da base de dados permitem que se garant~ a

consist@nciaquando essa consistência s~ torna necessària.

IU.S. - O Uso de uma Base de Dados MRO em Rmbiente Multiusuàrio.

Para que uma '~ase de dados baseada no Modelo de

Representa~lo de Objetos possa ser usada para acesso

multiusuàrio, é necessàrio que se incorporem ao SGBD recursos
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para apoiar o acesso concorrente à Base de Dados. Conforme foi

descrito no capitulo 111, o MRO admite naturalmente o esquema de

prote~10 de acesso através de trayamento por predicado, usando

para isso o conceito de classes de objeto~.

Dessa forma, cada vez Que uma aplica~10 necessita dos dados

de um determinado objeto, a classe de objetos Que contém esse

objeto é travada para aC~S50 por aquela aplicaç10. Podem ser

!
previstos a principio dois tipos de trayamento:

- para leitura, que admite que mais de uma aplica~10 possa

ter acesso simult~neo à mesma classe para Leitura;

para escrita, que exige que somente uma'aplica~lo possa

ter acesso à classe.

Em opera~10 normal, qualquer usuàrio tem inicialmente acesso

para leitura na classe global, e indicando sucessivamente vàrios

objetos para considera~10, vàrias classes v10 se tornando acessi-

veis. Usando esse ~sque.a para controlar a prote~10 de acesso,

sempre que um objeto for indicado para considera~~o, deve ser

tambem indicado se a classe que o objeto considerado abre deve

s~r aberta para apen~s leitura ou para leitura e escrita.

o uso de uma base de dados apoiada no MRO, atraves de um

Sistema de Gerenciamento de Dados para apoio ao desenvolvimento

de projetos ou produç10 de engenharia, e naturalmente feito com

cada aplicativo reportando-se a dados especificos que naturalmen-

te dizem respeito a poucas classes. Rlem disso, as classes que

s~o acessadas por um aplicativo e por um usuàrio em geral n~o s~o

as mesmas que s10 acessadas por outro aplicativo ou outro usuà-

rio. Dessa forma, a probabilida~e que uma mesma classe seja

necessària para mais de uma transaç10 simultaneamente fica bastan
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te baixa.

Considere-se o desenvoLvimento de um determinado asp~cto de

um projeto. Isso normalmente é efet~ado por um projetist.u~ando

algum tipo de editor inter~tivo, que lhe permite ir colocando

novos·' d ados , alte rando os j ~ existen tes , até que o p ro j e tis ta

esteja satisfeito,~e aquele aspecto do projeto é considerado

terminado. O simples fato de·'aquele aspecto do projeto requerer

atençlo especial por parte de um projetista caracteriza que esse

aspecto deve ser um Item de Configuraçlo de Projeto (!CPl, que

deve ter aten~'10 po r p arte do Ge renc iado r de (onf igu raç10 de

Projeto. Esse aspecto ir~ ent10 constituir um ICf/ @ pod@r~ ou

n~o envolver outros ICPs.

Sendo um ICP, aquele determinado aspecto teve que ser

identificado como tal,~e lhe foi atribuido identificaç:~o e um

registro de estado para acompanhamento, o qual indica

continuamente seu estado para acesso. R identificaç:~o cor responde

no MRO ~·~xist@ncia de um objeto, que constringe a classe dê

objetos que o descrevem. Para que pudesse ser acessado pelo

projetista, seu· registro de estado deveriae'star indicando que

ele estava em d~senvolviment~, e a partir do instante em que o

projetista passasse à ediç:~o, indicando aquele objeto para

consideraç:~o, seu registro de estado indicaria o fato, evitando

que outros projetistas pudessem também acessà-lo.

Os objetos constritos pel~ objeto considerado que identifica

o ICP, com todos os relacionamentos entre eles, constituem o

próprio ICP, tal como ele é projetado, e como tal passivel de ser

submetido a todos os testes de anàlise e aceitaç:~o para o Geren

ciador de Configuraç:~o de Projeto. Entre os objetos que

constituem o próprio ICP podem existir outros ICPs. Para efeito
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dos testes, e para o rastreio de modificaç8es e criaç10 de novas

vers~e5, é nece55~rio que os ICPs que 510 componentes de cada lCP

sejam explicitados como t~l. R~sim o objeto que identifica um ICP

deve estar relacionado diretamente por todos os outros rcps que o

comp~em, através de um relacionamento de tipo COMPOSTO POR.

Quando da definiç10 do ICP, o Gerenciador de Configuraç10,

além da identificaç10 como um ICP, teria solicitado também a

especif~ca~10 dos seus requisito~ t'c~icos. Essa especificaç10

cor responde à indica~10 de todos os objetos constritos àquele ICP

que podem se relacionar com objetos n10 constritos por ele, ou

seja, objatos fora da classe de objetos considerada por aquele

objeto, e que especificam o contexto onde o ICP é usado. Essa

indica~10 pode ser feita relacionando-se o objeto que identifica

o ICP com todos os objetos que especificam seu contexto, através

de relacionamentos do tipo CONTE~TO.

Dessa forma, as três fun~~es bàsicas de identifica~10 de um

item de configura~10 de projeto correspondem diretamente l:

- defini~lo de ICP: indica~10 de um objeto como capaz de

constringir uma classe de objetos, e especifica~10 dos

atributos que descrevem e parametrizam essa capacidade;

- identific.~lo de requisitos técnicos do ICP: indica~10 de

todos os objetos constritos pelo objeto que identifica

o ICP, q~e se relacionam com objetos n10 constritos por

ele, atrav~s de relacionamentos do tipo CONTEXTO;

atribui~10 de identificadores a ICPs e a seus componen

tes: indica~10 de lodos os demais ICPs que comp~em

aquele ICP atrav~s de relacionamentos do tipo COMPOSTO

POR.
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Para a obten~So de todos os relacionamentos que associam um
~

objeto constrito por um objeto que identifica um ICP e um objeto

externo à classe constrita pelo ICP, deve-se entl0 verificar os

relacionamentos dos objetos que fazem parte do CONTEXTO daquele

ICP. Na Base de dados HRO, ess8~especifica~Socorresponde ao

conjunto de todo~os relacionamentos existentes entre qualquer

dos objetos que comp~em a classe constrita pelo objeto identifi-

cador do ICP, e-objetos externos a essa classe.

, Dessa forma, as duas 6nicas formas de acesso às informa~8es

referentes a cada ICP cor respondem ao objeto que identifica essa

ICP, e aos relacionamentos que interligam os objetos constritos

por aquele objeto com objetos fora dessa classe de objetos. Para

fazer-se o controle de acesso às classes, devem ser controladas

essas duas formas de acesso.

o acesso atr'"és da identifica~So da ICP é a mais filcil, uma

vez que é feita explicitamente, e permite qualquer tipo .de

controle que se pretenda implantar.

o acesso po~ seus relacionamentos jà requer um procedimento

mais sofisticado. R principio, pode-se cons'i~erar a implementa~10

de um teste efetuado em qualquer opera~lod~'acesso a um objeto

da base por parte de um aplicativo, para verificar se o objeto

que constringe o objeto acessado-està disponivel para aquele

aplicativo. Em sistemas m~ltiusuàrio com a Base de Dados

centralizada, esse enfoque é suficiente, e por si s6 permite um

controle de acesso adequado. Porém, se o ambiente de processamen-

to for um sistema distribuido, ou contiver esta~8es de trabalho

inteligentes que podem manipular parte da base de dados armazena-

da na pr6pria esta~10 de trabalho, entlo esse procedimento nlo é

suficiente.
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Em um sistema multiusu~rio distrlbuido, a base de dados pode

estar -espalhada- em vlrios processadores, e em alguns casos, com

c6pias de partes da base em mais de um prDcessador. Consideremos

que apenas uma dessas c6pias é ·oficial·, e que as demais s~o

c6pias de t~abalho, feitas para acesso local durante um tempo

limitado, e que ap6s algum tempo ser~o eliminadas, ou integradas

na Base oficial. Dessa forma, o Gerenciamento de Configura~~o

deve controlar quando as c6pias s10 (eitas, manter um registro de

todas as c6pias que existem num dado momento, e controlar quando

e como uma integra~~o de uma c6pia com a base oficial é feita.

Para efeito dos aplicativos que manipulam a base de dados,

mesmo que exista mais de uma c6pia ou parte da base oficial em um

dado n~do da rede, apenas uma c6pia ~ reconhecida de cada vez,

justamente a parte que aquele aplicativo deve acessar.

Os ~bjetos que estiverem presentes em uma c6pia ter10 junto

de si todas as informaç~es correspondentes a esse objeto, envol

vendo todos os atributos e todos os relacionamentos associados a

esses objetos. Uma c6pia contém o conjunto de todos os objetos de

um ou mais ICPs, de forma que contém conjuntos inteiros de dados

que s10 controlados por uma operaç10 de travamento ou liberaç10

de dados.

Para efeito da discuss10 que se segue, ê considerado que os

objetos dos quais existem c6pias na parte da base de dados aces

sada por um aplicativo s10 ·objetos locais·, e os que n10 existi

rem nessa parte da base de dados s~o considerados ·objetos remo

tos·.

Rssim, ~ necessàrio que, enquanto o processamento està sendo

feito sobre os dados especificas de um (ou de um conjunto limita

do de) ICP, ent~o todos os relacionamentos sejam feitos exclusi-
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vamente com objetos de.sse ICP, que num sistema distribuido 510

locais ~ cada aplicativo. Isso pode ser feito facilmente usando

se identificadores locals p,aradesignar objetos~!emo.~os. Como as

classes nlo 510 efetivame~~e compostas de objetos.,., mas sim de

-identificado~es ~~ objet05~ pode-se criar um identificador local

pa~a um objeto pertencente a uma classe remota, e fazer tempora

riamente a liga~lo de cada um daquele,s reLacionamentos "com "obje

tos identificados'dessa~forma.

O que é feito na,realidade"é.,a cria~lo de um ·objeto

ficticio· na,parte local da base de dados para cada objeto remoto

que contenha 'Ullt- relacionamento com um objeto local. Cada um dos

objetos fictlcios mantém u.a informa~lo de qual é o objeto real a

que ele corresponde, e a identifica~lo Local, que é dada a esse

objeto. O que caracteriza esse objeto como um objeto ficticio, é

que além. dessa identificar;.lo, ele mantém a identificar;lo que deve

ser usada para acessa~ o objeto reaL quando for .,efetuada a inte

gr açlo d ai I c6p i a l oc ar. com a ,base._de dados oí ic i a l.

Quando se faZi,_a abertura de u'!lá classe" . se essa aber,tura

corresponder a proces~amento externo ao computador que_ mantém

essa classe na base de dados, ef~tua~seuma_c6pia de todos~ os

objetos""r'elacionamentos e atributos dessa classe, sendo que para

cada um dos objetos externos a essa classe qu'e se relacionam com
J

obje10s dela, cria-se na c~pia criada ~m objeto ficticio, que

mantém informar;lo de qual é o objeto real a que aquele corresponde.

Durante a manipular;lo dessa c6pia, qu a Lque r novo

relacionameRto, que envolvia objetos externos o,rigina a criar;lo de

novos objetos ficticios, e o comportamento do sistema atuando

como estar;lo de trabalho é efetuado como se a c6pia que ele

manipu l a fosse toda ,a base, de dados.
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Duando uma tarefa de .anipula(;10 , dada por encerrada, essa

parte da base de dados - considerada pelo Gerenciador de (onfigu-

ra(;lo como uma ICP - ~ integrada na Base de Dados 'oficial', e

todos 05 objetos ficticios 510 elimin~do*, convertendo-se todos

os relacionamentos que com etes existiam diretamente para o

objeto' real correspondente.

,
"R discusslo acima ~os~r~ que dois nlveis de prote(;10 slo

necessArios. Um corresponde ~ verifica(;10 de permisslo de acesso

sempre que ocorrem operl(;8es sobre classes, tais como abertura

fechamento e acesso a objetos, e outro corrésponde's opera(;~es

de cópia e reunilo de partes da bise de dados, opera(;8es essas

correspondentes a -classes e ICPs sobre a~ quai~ opera(;~es de

manipula(;lo, congelamento e descongelamento 510 solicit~das.

Párl" facilitar a execu(;lo das opera(;8es de cópia e inte-

gra(;lo de partes da based~ dados, a estruttira fisiea de acesso

aos dados deve prever ess~s opera~8es. Isso pode ser conseguido

juntando as informa(;8es correspondentes a cada objeto nos mesmos

registros flsicos, evitando que um mesmo registro fisico armazene

informa(;~es sobre mais de um objeto, incluindo-se ai os atributos

e os relacionamentos desses objetos. Dessa forma, quando' efe-

tuada a cÓpia, basta que sejam copiados fisicamente esses regis-

tros, e fazer uma tabela de acesso aos registros como se f~ssem

pàginas virtuais. Rssim, os códigos de acesso internos das infor-

maç~es podem ser feitos com refer@ncia a essa tabela de acesso

virtual, tornando desnecessària qualquer reformata~10 da base de

dados.
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IV.7. - o Uso do Modelo de Representaç10 de Objetos em uma Base de

Dados para Engenharia.

NocapituloI Idestetrabalhoforamidentificadasas

necessidades

queumSistema deGerenciamentodeDadospara

Engenha ri a

deverias..e,rcapaz de suprir para asaplicaç:PJesde

sistemas

deapoio ~o projeto,desenvolvimentoeproduç:~ode

sistemas deengenha~ia. Tendo sido apresentado o Modelo d~ Repre

sentaç:~o de Objetos, construido com o intuito de satisfazer

aquelas necessidades, é conveniente verificar agora como cada uma

delas pode ser ~alisfeita.

(n1) - O sistema deverâ receber e fornecer os dados de cada

aRlica~~o em formato adequado a cada uma em particular.

O MRO trata cada 'item de informaç:~o individualmente, e reco

nhece as associaç8es que existem entre cada item de maneira

especifi~~ para cada objeto que se coloca em apreço. Dessa

forma, a troca de dados entre o SGBD e a aplicaç~o é feita

através de cada item individualmente. Para que o programa de

aplicaç~o receba algum dado do SGBD, é necessàrio que ele

solicite cada item que o comp8e explicitamente, explicitaç~o

essa que é feita no instante em que o pedido é solicitado.

Rssim, os dados s~o fornecidos exatamente da forma esperada

pela aplicaç~o. O mesmo ocorre quando dados slo passados para

o SGBD.

(n2) - R Base de Dados deve admitir acesso concorrente e pode ser

distribuida.

O acesso concorrente é implementado em um SGBD através de
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uma estrutura de controle de acesso que divide 05 dados de

uma Base de Dados em unidades de acesso denominadas blocos, e

permite ou impede o acesso solicitadri-por ~ma aplicaç10 a

cada bloco. O HRO estabelece um mecanismo logico intrlnseco

de se estabelecer os blocos de acesso, que cor responde às

classes de objetos, o qual al6m de permitir o controle de

acesso, faz com que os blocos bLoqueados por um programa de
.

aplicaçlo corresponda~ exatamente aos dados necess'rios e

suficientes para a execuçlo de um programa, minimi%ando os

pr~blemas de espera de Liberaç8es e conflito de acesso. O

mesmo mecanismo pode ser u~ido para estabelecer o crit6rio de

partiç10 dos dados para a alocaçlo distribuida da base de

dados. RL.m disso, conforme disc~tido na seçlo IV.6, o con-

ceito de CLasses de Objetos juntamente com o conceito de

Gerenciamento de Configuraçlo pode ser empregado para estabe-

lecer crit6rios para a replicaçlo de .informaç8es em

diferentes nodos de UII sistema.

(n3) - O Esquema de D~dos de uma aplicaçlo deve poder mudar mesmo

depois que a Base de Dados seja inicializada, atrav6s da

existência de um Heta-esquema de dados.

O HRO tem a descriçlo do esquema de dados intrinsecamente

representado em uma M~ta-Base de Dados, e isso a priori

permite que o esquema ~e dados seja alterado mesmo depois que

a Base de Dados jt tenha~ido inicializada. No entanto,

dependendo do tipo de alteraç10 que 6 realizada na Heta-Base

de Dados, podem ser necess'ri~s alteraç8es na Base de Dados.

Rssim, operaç8es de definiçlo de novos tipos de objetos,

relacionamentos e atributos, bem como a inclus10 de novas

- 224 -



associaç8es. sint.ticas ent~e entidades da Meta-Base de Dados,

n'lo causam nenh~ma alteraç'lo na Base de Dados. No entanto a

retirada de uma dess~s informaç8e~ da Meta-Base de Dados

origina a necessidade de se eliminarQu corrigir da Base de

Dados todos ,os dados envolvidos com o Meta-Dado eliminado.

Rlém disso, a inclus'lo de umai,nformaç'losemtntica adicional

na Meta-B.ase de JJados ocasiona a.necessidade de se verificar

todos os dados envolvidos na Base de Dados~ quanto ao

cumprimento da nova regra. semtntica inclulda.

(n4) - DElV,ª,":ser posslveL ar.mazenar grande quantidade de Meta-

Dados.

Em um programa' de .a,plicaç'lo, os dados sobre os dados armaze

nados, comumente denominados Meta-dados s'l.oconstituldos de

informaç8es semtnticas sobre os dados que podem ser reconhe-

cidas e expressas peLo SGBD ou pele pr6prio programa de

aplicaç;'Io,..,."Rssim, 05 Heta-Dados de uma aplicaç'lo s'lo em parte

representados 00 Esquema da Rplicaç'lo, e em parte representa-

dos pela pr6priaJimplementa~'Io ~o programa de aplicaç~o.

Usando o MRO, uma parcela basta.nte grande dos Meta-Dados

podem s~r representados na Meta-Base de dados. Porém, como

info,rmaç'lo sefJltntica sempre pode ser adicionada - n'lo é pos

slvel a especificaç'lointegral da ~emtntica, tal como é

posslvel a especificaç'lo integral da sintaxe - deve ser

considerado que sempre haverà 'informaç'losemtntica que n~o

é armazenada na Meta-Base de Dados •. Uma caracterlstica de

Mata-dados é ter,uma estrutura altamente heterogênea"~ .o que

dificulta, ou mesmo impede, a sua repre~entaç'lo em Bases de

~dos tradicionais. Uma Base de Dados usando o MRO por outro
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lado aceita a especlflca~lo de dados a cada objeto de forma

individual, nlo est~titurada, independente de cómo' a estru-

tura de qualquer nutro objetada Base de Dad05~ Isso permite

que um programa de aplica~lo passe para a Base de Dados

quanta informa~lo se.tntica for necess'ria ou conveniente,

al'm daquela~ j' representadas na Heta-Base de Dados.

(n5) - Hanuten~lo de 'v'ri;ls verdles de"-um mesmo projeto.

C ad a as pec to d'e'-um p ro je to que de ye se r t r atado através de

v:'rias verseses ter' no MRO u.m objeto qUlf o representa. Os

detalhes de cada aspecto 510 no HRO também tratados através

de objetos, com seus respectivos -relacionamentos e atributos

associados. Sendo nece5s'rio estabelecer v'rias verseses de um

m~smo objeto, corresponde no HRO a se definir um objeto para

cjd~ vers10 do~specto q~e é multiplicado pelo n6mero de

detalhes - de cada vers10 daquele aspecto

corresp~ndem cada qual aos objetos que slo constritos pelo

objeto correspodente a cada uma das verseses desse aspecto. Rs

informa~eses de um projeto que 510 id@ntitas n~s y'rias

verseses cor respondem -a objetos que nlo detalham o aspecto

do projeto para o qual existem verseses, e dessa forma 510

representadas por objetos que nlo' sló const~itos pelos

objetos que definem càda versl0, nlo sendo dessa forma

repetidos. Os relacionamentos que existem associando os obje-

tos que variam com cada verslo, cOm os 0~jeto5 que n10 variam

510 efetuados naturalmente através dos relacionamentos inter-

classes, comuns ao MRO. RLém disso, os para-relacionamentos

indicados pela existência de Supertipos (freqnentemente usa-

dos para o agrupamento de informa~eses que especificam os
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poder

alguns

requisitos necess'rios a um aspecto, independentemente de uma

particular verslo) podem propagar para cada verslo as infor

ma~8es globais ques10 especificadas para indic~r as restri

~8es de projeto co. que qualquer verslo- deve se· ater,

permitindo queobjetbs const,itos a uma verslo herdem as

especifica~8es de proletos, e possam refin'-las.

Cn6 ) - R ide n tif ic a~Io de d ados , àu b looCO s de da dos deve

ser fe,lta tanto explitamente-, como através da forma como

dados-em particular-se associam.

U-sando o HRO, a"identifica~lo explicita de um objeto é feita

através de um nome, ou através de qualquer 5in6nimo desse

obj~to~ Relacionamentos entre objetos também podem estar

associados a ~~ributos, permitindo q~e dados nlo muito com

plexos possam ser identificados através do rel~cionamento

entre os dados em particular. Rlém disso~ um relacionamento

pode também identificar um objeto~ e dessa form~, estabele

cendo~se qual é o relacionamento que envolve dados em parti

cular, pode-se obter acesso a objetos que descrevem esse

relacionamento'através de~qualquer grau de complexidade.

Cnr) - H6ltiplos projetos devem poder compartilhar a mesma base,

e usar dados em comum.

Usando o conceito de classes, o MRO provê uma separa~lo tanto

lógica quanto fisica dos .objetose seus dados associados,

constri!os por uma classe. Todos os dados de um projet~ podem

dessa forma estar constritos ao objeto que identifica aquele

projeto em pa~ticutar. Os dados genéricos, usados por

qualquer projeto pode. fazer parte da classe global, ou de
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outras classes abertas em paralelo-com cada classe de

projeto. Rssociada a uma implementa~lo de Base de Dados que

ofere~a capacidade de processamento concorrente, ou ~esmo

distribuido, o MRO permite que virios projetos sejam

desenvolvidos concorrentemente, partilhando a mesma base de

dados e os dados em comum.

(n8)' - Devem ser suportados muitos. tipos de dados.

O MRO permite que muitos tipos de dados, de diferentes

estruturas possam ser atendidos. Normalmente, os Sistemas de

Gerencíamento de Dados existentes atendem aos virios tipos'de

dados necessêrios fornecendo unidades elementares (campos ou

atributos) de dados, aos quals é dado significado pelo

programa de aplica~lo. O MRO p~rmite qu. as estruturas de

dad05 lógicas mais utilizadas em uma aplica~lo possam ser

atendidas pelo próprio Sistema de Gerenciamento de Dados,

através das, vêrias carateristicas de atributos que podem ser

reconhecidas.

(nS) - 510 neces.irios recursos para o atendimento de aplica~~es

grêficas.

Os dados grêficos 510 tratados pelo MRO es~encialmente

através de atributos com caracteristica de grêficos.

Normalmente o que ocorre é a existência de um objeto na .base

de dados que·~representa um item de interesse do mundo real.

Esse item pode ter uma existência própria, além do fato de

ter dimens~es e outras caracteristicas espaciais. Modelado

por um obj~to, existirIa entlo atributos do objeto que

representam as propriedades, sineninos, regras associadas ao

- 228 -



objeto, e tamb.m informaç~es gr.ficas. Dependendo de quais

ser~o os dados manipulados pelos atributos com caracterlstica

de gràficos numa implementaç10, esses atributos podem

descrever todas as caracteristicas geomêtricas de qualquer

item do mundo real. Note-se que informaç~es gràficas

indicando uma particular representaç~o gràfica (tais como uma

janela em uma estaç10 gràfica) n~o s~o intrlnsecas ao item em

si, ~ portant~ n~o devem fazer parte dos atributos do objeto

que o representa, mas sim de algum outro objeto da base de

dados, que poderia representar ent~o os dados relativos às

formas de representaç~o de interesse em cada estaç10 de

trabalho disponlvel.

(n10) - Rtender a usuàrios em variado grau de experi@ncia e

conhecimento de Sistemas de Bases de Dados.

Sendo usado em um Sistema de Bases de Dados, a facilidade que

o Modelo de Representaç10 de Objetos pode apresentar para ser

usado depende bastante da particular implementaç~o do SGBD.

No entanto, sendo um modelo de alto conteúdo semtntico, a

proximidade de representaç10 dos dados com os dados do mundo

real, conhecidos dos usuàrios, é naturalmente maior do que a

oferecida com os modelos tradicionais de Bases de Dados,

muito mais voltados às 'caracteristicas de màquina do que o

MRO. Como exemplo disso, a possibilidade de se expressar

informaç~es n10 somente de forma direta através de objetos e

seus tipos bàsicos, mas também através de subtipos e superti

pos, permite que um usuàrio possa se comunicar de forma

altamente significativa com o SGBD em vàrios niveis de

abstraç10, enquanto o pr6prio SGBD pode 'deslocar' as
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informa~8es para outros nlveis atraves de 'herança' ou

·generalizaç~o· de dados.

IV.a. - [onclus8es

Nesse capitulo fai apresentada uma estrutura de dados, que

te~ por obj.tivo a implementa~~o de um SGBD que manipula um alto

conte6do se~Sntico associado aos dados da base de dados. Um

conjunto de conceitos sémtnticos bastante extenso foi também

apresentado, juntamente com um conjunto de rotinas que poderiam

administrar os dados em u. ambiente semtntico intenso e consti

tuir o SGBD .

Os conceitos semtnticos apresentados n~o-s~o novos, uma vez

que v@m sendo estudados tanto no tmbito matem~tico, quanto no

fmbito de Sistemas de Gerenciamento de Informaç8es. Porém, a

intégraç~o de todos esses conceitos em um onico modelo, bem como

a pr6~bsta de uma estrutura unificada que os suporte n~o foi

aprese~tada antes.

~tém disso, a estrutura proposta admite a implementaç~o de

uma eitrutura fisica que mantém o conteodo semtntico expresso n~

esquema, sem que se tenha de recorrer a estruturas de registros

para a implementaç~o de~m modelo que é essencialmente semtntico,

o que é também diferente~dos trabalhos que têm sido pfopostos.

Os Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados que existem

comercialmente s~o todos~aseados em estruturas de registros.

Esse enf6que tem sido seguido, porque os Modelos de Rede, Hieràr

quico e Relacional s~o intrinseca e logicamente modelos apoiados
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em estruturas de registros~

o ModeLo Entidade-Relacionamento é o primeiro, dentre os

mais divuLgados, a ser baseado em'semantica. No: entanto, a ··impLe-

men taç:lo de SGBDs apo iIdos nes se mode Lo é preconi zada como:'sendo

feita através de rêlaç:8es, ou seja, através de estruturas de

registros.

o maior conte6do';'sem'ntico'do HE-R tem sido explorado atra

vés da modelagém de bases de d'ados.em Diagramas de Entidades e

Relacionamentos CDE-R>, e depois adaptadas para uma modeLagem que

pode ser aceita por SGBDs apoiados nos outros modelos. O MRO ao

incorpora em um 'DE-R muitas outras. informaç:8es

semt'nticas, e que a '~s1!guir 510 representadas pelo SGBD. sem

ne·nhuma adaptaç:lo ma ior do que a me ra rep resen taçlo do mode lo

representado' graficamente para a r.epresentaç:lo de uma Linguagem
.

de Definiç10 de Dado. do próprio SGBD.

Quanto ao nlve~ semantico do SGBD, duas consideraç8es devem

ser levantadas.

·R primai,r·a,.é-que, um •.vez definidas matematicamen.te, outros

conceitos podem ser incorporados ao modeloi uma vez que eLe nlo

é constituido de um conjunto hermético de conceitos, mas admite

que novas funç8es possa~ ser incorpo~adas~ Nlo se quer dizer com

isso que qualquer novo conceito possa ser in~orporado, porém de

qualquer maneiTa o MRO ad.ite um espaço bem maio~ para isso do

qu~ os demais modelos existentes.

R segunda é que os conceitos matemâticos representados pelo

MRO 510 muito mais abrangente~ do que os envolvidos pelos outros

modelos. Por exemplo, o Hodelo.Rehcional apresenta operaç:8es e

estrutura próprios para'representar os conceitos da 'lgebra das

relaç8es. O MRO.~nvolve desde a ~lgebra de BooLe, com as opera-
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~~es de verifici~10 de regras, com os operadores l6gicos agindo

sobre elementos distintos, passa pela teoria dos conjuntos, atra-

vês dos conjunto~ de objetos que satisfazem àquelas regras, e

atinge também a ~lgeb'a das relaç8es quando esses conjuntos de

objetos s~o considerados com todos os seus atributos e relaciona-

mentos.

Regral lobre ~Co n J u ft<to. de
•....

Objetol.

Ob
etol ObjetolRelacionamentos.

e a tributos.·tI Inters.cção.
Seleção.

"

União. Unlõo Natural,E.OU,NÃO
•....

. Complemento Projecão

~Igebra de
Boole- Teoria do.

Conjuntos

~Álgebrada.
Relaç4••

Rssim, a maior abrang@ncia de conceitos respalda a ifirma~to

de que o MRO modela uma correspondentemente maior quantidade de

casos do mundo real.

Rs situl~8es que interessam diretamente ao modelo s10 as que

ocorrem em ambientes de desenvolvimento, proleto e produ~10 de

bens nas variadas àreas de atividade. Nesse sentido, um

levantamento das necessidades para um Sistema de Gerenciamento de

Dados para Engenharia foram comparadas com maneiras como o MRO se

adequa para satisfaz@-las.

Sem dóvida, para outras aplica~8és, outros modelos podem ser

mais indicados que o MRO, tais como em aplicaç8es em que exista a

necessidade de recupera~lo de registros através dos valores de
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campos que no MRO seriam preferencialmente representados através

de propriedades, ou em aplicaç:8es em que a~'recuperaç:10 de regis-

tros seqUencialmente é priorit~ria, casos em que um 56BD apoiado

no MRO apresentaria uma eficilncia menor que os sistemas apoiados

em modelos tradicionais. Porém, essas situaç:8es 510 raras em

aplicaç:8es de projeto e produç:10 de engenharia, e o HRO' niti-

damente concebido para situaç:8es opostas a essas. De qualquer

forma, 510 situaç:8es que, embora bem realizadas pelos 56BDs

apoiados em modelos tradicionais, 510 trabalhosas para uma

realizaç:10 manual, refor~ando a caracterlstica de que o Modelo de

Representa~lo de Objetos é voltado para a representaç:10 o mais

pr6ximo possivel da l6gica com que os projetistas desenvolvem

seus projetos.
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( A P 1 1.U L O V

HAQUINAS··ESPECIAIS PARA BASES -DE DADOS

,.
Com o advento e consolida~1So dos Sistenr..asde Gerenciamento

.
de Bases dê Dados(SGBDs), um volume muito grande de informa~~es

passou ~ ser colocado em computado~es, gerando Bases de Dados de

porte muito grande. OriginaLmente, todos os sistemas de gerencia-

mento desenvolvidos eram executados em computadores

convehcionais-~ usando ,a tradicional arquitetura de Von Newmann.

Porém, com a prolifera~1So desses sistemas, e com.o aumento de seu

porte, passou a ser cogitada a possibilidade de se desenvolver

computadores dedicados a essa aplici~lo, com arquitetura adaptada

a execu~10 dos processos' envolvidos.

Rs primeiras propostas nesse sentido come~aram a surgir no

inicio 'dos anos 70, sendo comumente aceito ter sido SLotnick o

primeiro a introduzir o conceito de uma arquitetura dedicada a

execu~10 dos~SGBDs, em [SLO_70l. Em pouco tempo, um consenso da

necessidade é dasespecifi~a~~es de um M'quinl d. BI •• d. 'Dldo.

tomou forma, porém a manéira como as especifica~8es poderiam ser

atingidas constituiu e constitui objeto de muito estudo, sendo
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hoje possivel distinguir trê$ fases pelas quais o seu

desenvolvimento ji passou.·

R primeira fase· foi dominada peLa c·oncef:l~lo de miquinas

comumente denominadas 'Discos Rssociativos' [~LO_70] [COU_721, em

que a caracteristica principaL consistia em se incorporar lógica

adicionaL nas cabeç:as.deleiturade dispositivos de armazenagem

de cabeç:a fixa, tornando a procura inici~l de dados da Base de

Dados reaLizàveL a nlvel das próprias cabeç:as de leitura dos

:dispositivos, somente fazendo-se a transmisslo de dados das

trilhas ou setores em que aLguma chave procurada fosse localiza

da. Essa fase durou aproximadamente toda a dêc'ada passada, e

serviu para a caracterizaç:lo e consolidaç:lo dos conceitos de

Hiquinas de Base de Dados. Um desses conceitos ê o de se encarar

a Hàquina de Base de Dados como u~ Dispositivo d. Retagulrda

('Back End Hachines'), capaz de atender u~, ou v'rios computadores

que executam 05 programas de aplicaç:lo [CRN_74l.

Na s~gunda fase dominou o conceito'de agrupar-se um conjunto

de process8dores e ~istribuir o processamento entre esses

processadores, sendo a especificidade da m'quina como um todo

dedicada aoprocessamento de S6BDs pela elaboraç:lo criteriosa dos

algoritmos que distribuissem os processos executados pelos vàrios

processadore~. Nessa fase também foram sugeridas arquiteturas que

englobavam lógica e~pecial para tarefas especificas, tais como

ordenadores em hardware, e processadores usando arquitetura SIHD

(móltiplas unidades Lógico-aritméticas controladas por apenas uma

unidade de controle, processando ent~o com uma ónica instruç:~o

m6ltiplos dados (Single Instruction, Hultiple Data».

Virios projetos em desenvolvimento hoje ainda podem ser

considerados como pertencentes a essa fase, porém um novo
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conceito vem tomando forma, e qUE! poderi'a ser usado para

caracterizar a terceira fase. Esse é o conceito de que a pr6pria

estrutura da base de dados deve ser adaptada para tirar proveito

de qualquer arquitetura dedicada ao processamento do SGBD •. Nesse

sentido, -rilo apenas I organiza~lo fisica dos dados em

dispositivos de armazenageM deve ~er adaptado ~ arquitetura, mas

também a sua est~utura l6gi~a, que em ~lguhs'casos de propostas

recentes chegam a propor altera~esês no pr6prio modelo de dados (fa

Base de Dados.

Nas três se~Bes seguintes serlo apresentados brevemente

alguns dos prójetosexistentes de Hiquinas'de Base de Dados, que

slo mais significativos em.'';:termos de contribui~eses para o

desenvolvimento desses dispositivos. Vale lembrar, que muitos

desses projetos nlo foram impl~mentados efetivamente, sendo que

muitas das concluseses a qUê se chegar~m foram obtidas de

simula~eses e estimativas'de performance.R apresenta~lo procura

ser feita numa -~iqUência progressiva dos conceitos que slo

in co rpot-'adós nos p ro jai. 'O s , o que de uma ce rta ma ne ira im p lic a

numa ordem cronol6gica de concep~lodos projetos, sem que seja

esse no entanto, o critério da seqO@ncia de apresenta~lo.

V.2. - Discos Rssociativos.

R grande maioria dos ~fi~eiro5 projetos de Mãquinas de Base

de Dados consistiam em se colocar um processador associado a cada

cabe~a de leitura de dispositivos de cabe~a fixa (discos ou

tambores), tal como' mostr~ a Figura 20, em que existe uma cabeça

para cada trilha gravada no meio de armazenagem. Esse conceito
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foi usado para a proposta inicial de Slotnick em rSLO_70J, e

foi seguido em vàri~~projetos subseqUentes.

PROCES

SADOR

RINCI
PAL

Proc••• ador

Controlador

PrOC.I

lador docabeca I

PrOC,I
ICIdorda
cabeca n

Controlador
de

Dllcol

Figura 20 - Méquina baseada em processador~5 por trilha.

Na pr~posta de Slotnick, os processadores associados às

cabe~as de leitura de unidades de discos eram denominados proces-

sadores de trilha ('per-track processorsl), e eram usados para

facilitar a localiza~~o dos registros da Base de Dados que deve

riam ser usados para as opera~~es subseqUentes.

Osprocessadores de trilha eram carregados com as informa-

~~es de quais dados procurar, em que campo de dados dos registros

da base de dados. R procura ent~o era encetada em paralelo em

todas as trilhas do dispositivo, fazendo com que toda a base de

dados fosse pesquisada em apenas uma revolu~~o do disco. Pela

proposta original, nenhuma outra a~10 al.m de comparaç10 era
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r•• ltzada pelos pr~cessadores de trilha, caracterizando assim

perfeitamente a denomina~lo'de Discos'Rssociativos.

O process~dor que atuavl como controlador do dispositivo era

o'·mesmo que executava o programa de aplica~lo. Rssim--'."operaç:lo

do SGBD como um todo er-8 executada da seguinte maneira:

a operaç:lo a se? e~ecutada era analisada pelo proces~ador

-controladof"'i que"enviava aos'pi-ocessadores de trilha os dados que

permitiam ide~tificar o registro (ou os registros)qué seria

usado para aqueiaope.aç:lo;

~~~os processad~r.s de t~ilha, no espa~o de uma revolu~lo do

disco .selce-ci1:rnavameis. (ou esses) registro, e-apenas ele era

enviado para oproc:essador.controlador;

- o proeessador tontrolador executava entlo a operaç:lo

sobre o registro (ou registros) recebido, e prosseguia para a

pr6xima operaç:lo, sendo para efeit~ dos processadores de trilha,

a opera~lo considerada encerrada.

R '~oncepç:lo'~ aparentemente simples desse arranjo trazia no

entanto consider'veistrr-oblemas.- O primeiro deles correspondil 10

tratamento de virios pro.cessadores de trilha tentando 'enviar

registros' 10 processador controladof"j' ocasionando uma congestlo

do duto -de dados que inte,ligavIo Disco R'ssocia'tivocom o compu';'

taGor controlad'or. Mesmo que esse duto pudesse ter capacidade de

trans-ferir todos os dados necess:'rios, ainda assim o processador

controlador teria proble.a~ com a taxa de dados de todos os

processadores de trilha enviando dados ao mesmo tempo.

R simplicilfade com que se pretendiai.plementar os proce'ssa

dores de trilhaesba-rravatambém na necessidade' imposta pelo

problema de sobrecarga doduto de dados, quando um mesmoproces-
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sador poderia localizar em sua trilha, em uma mesma revolu~10 do

disco, v.rios registros contendo a chave de procura solicitada,

fazendo ent~o com que se necessitasse de um processador com

capacidade local de armazenagem de dados correspondente à pr6pria

trilha. Essa soluçlo corresponde a se ter no total das mem6rias

locais a cada processador de trilha tanta mem6ria quanto o

próprio disco poderia armazenar,~ o .que torna essa soluç10

inexequlvel. Rl'm disso, . a exlst@ncia de ·buffers·, para

equilibrar a velocidade de acesso dos dispositivos de armazenagem

com a velocidade do duto poderia trazer s'rios problemas de

segurança dos dados, devido a problemas de queda de energia ou

cancelamento de opera~~es jà iniciadas [LRN_78l.

Para evitar isso, a alternativa seria aceitar que, havendo

congestionamento do duto, outras revolu~~es adicionais seriam

usadas para permitir o envio ao processador controlador dos

regist~os que n~o tivessem conseguido acesso'ao duto na revolu~~o __

(ou revolu~~es) anteriores.

Um projeto interessante pelo tratamento ao problema do

congestionamento de muitos processadores de trilhas querendo

transmitir dados simultaneamente foi dado por Lin e outros

em [LSS_76l, onde foi proposta a màquina RRRES. Nessa

arquitetura, os bytes que comp~em uma ónica tupla s~o

distribuldos um em cada trilha, do mesmo setor. Rssim, na

operaç~o de comparaç~o dos dados lidos pelas cabeças de leitura

com a chave de pesquisa, cada processador teria que comparar um

byte, e ao final da leitura de cada setor de um byte, se todos os

processadores concordassem quanto ao resultado da compara~~o,

ent10 uma tupla teria sido localizada e seria ent~o enviada para
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um 'Buffer' de salda, que a transmitiria ao computador principal.

Dessa forma, apesar de ser necessàrio uma taxa de transferência!

elevada (quando vàrias tuplas consecutivas-fossem selecion~das),

nunca ocorreria a necessidade de transmiss~o simulttnea de mais

de uma tupla ao mesmo temp~. O problem~ inerente a uma arquitetu

ra desse tipo é qué o tamanho de cada tupla fica limitado ao

n6mero de trilhas'do dis~osftivOi' e tuplas menores que esse

, !
tamanho causam ~m desperdicio muito grande da capacidade" do

dispositivo.

Originalmente, a concep~~o de Discos Rssociativos n~o era

destinada especificame'l'l:te a qualquer modelo de dados em especial,

porém a capacidade de processamento paralelo dos dispositivos

tornava-os especialmente apropriados para a execu~10 do modelo de

dados relacional (tal como [LSS_76J e [BRB_7S]), e em breve todos

os projetos concebidos passaram a levar em conta esse modelo como

o objetivo ~rinci~al (na maior parte dos casos até com exclusivi

dade).

Um problema a's'sociado à ãf<-quitetura de Discos' Rssociativos

p ara a execu~~o do mode téi "re lac ion al é que / embo ra a ope ra~~o de

sele~~o de dados seja realizada com eficiência, qualquer outra

opera~~o que envolva mais de uma rela~~o (uni~o, proje~~o, sele

~~o envolvendo a compara~~ode ~tributos de mais de uma rela~~o,

etc.) envolvia uma revoluç~o do disco para a compara~~o de. cada

duas tuplas, o que degradava muito a execu~~o dessa m~quina.

Ha~thorn e DeWitt em [HRW~82] estimar~m que, para um proces

sador de trilha ser capaz de processar todos os dados lidos por

uma cabe~a de leitura em um disco tipico (cita-se para o levanta-

- 241 -



mento dos dados o Rcionador Rmpex 8200), cada processador de

trilha deveria ser capaz de executar dois milh~es de instru~~es'

por segundo, o que n~o representa em absoluto, ainda hoje, um

processador simples de ser implementado, mesmo levando-se em

conta o reduzido conjunto de instr~~~es necessàrias. Rlém disso,

os autores mostraram que, comparando a execu~~o de um SGBD usando

o modelo relacional em um computador tradicional, com uma imple

mentaç~o usando discos associaliNos, a necessidade de revolu~8es

inteiras para cada registro que devesse ser comparado com outro

registro, levava a uma performance em que no melhor dos casos a

implementaç~o usando discos associativos era duas vezes mais

ràpida do que uma implement~ç~o bem feita em um computador tradi

cional. Conclui-se ent~o que, dada a muito maior complexi.dade de·

um disco associativo em telaç~o a um computador tradicional, a

relaç~o ·Custo/Beneficio nlo justifica de maneira alguma o uso de

discos associativos.

V.3. - Màquirias de Base de Dados que n~o Restringem a Estrutura

L~gica dos dados.

~ partir do final dad~~ada passada, vàrios projetos de

Màquinas de Base de Dados passaram a tomar forma, sendo que

alguns deles chegaram mesmo aser implementados, e s~o usados até

hoje tanto para a avaliaç~o de novos algoritmos, quanto para o

estudo de novas soluç~es. ~ seguir s~o apresentados os projetos

que de uma forma geral n~o implicam na existência de dados

adicionais 'na base de dados para a manutenç~o da propria base de

dados.
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Desenvolvida na Universidade da Fl6rida, a m~quina CRSSM

(Context Rddressed Segment Sequential Memory) [SSU_7Sl pode ser

vista como uma evoluç~o do conceito de Disco Rssociativo, pois

apesar de manter a existência de l6gica associada a trilhas do

disco, admite a possibilidade' de um processador poder atender a

mais de uma trilha1 aO'mesmo tempo em·que tem o s·eu conjunto de

operaç:eJes bastante aumentado. O conceito .bàsico da màquina CRSSM

é que os dados s10 mantidos em segmentos da mem6ria, que podem

estar em uma (dispositivos de cabeça fixa) ou mais trilhas.

(dispositivos de cab.eça m6vel), porém uma dada trilha somente é

trat-õda por-um 6nico processildor. Os dados slIo mantidos em arqui

v-os, os quais por sua vez 5110 constituidos de registros hierar-:

quicamente .e·struturados. R preocupaçllo fundamental para o

desenvolvimento dessa m~quina, e da linguagem usada para contro

lar suas operaç8es (CRSDRLl foi atender ao modelo Hier~rquico de

dados, se bem que tanto o modelo relacional quanto o de -rede

foram analisados pelos autores [SSU_78].

Cada processador erL.implementado como um processador serial

(tratando um bit de cada· vez), em uma arquitetura usando

conceitos de ·Pipetine'. Dessa forma, os dados lidos em uma

cabeça de leitura eram tratados bit a bit inicialmente por um

m6dulo que consistia em uma 'mem6ria FIFO·, que ajustava o tempo

de processamento com o tempo de leitura, e permitia ao pr6ximo

mÓdulo a determinaç~o de se uma operaç~o em andamento jà estava

encerrada ou nllo. O segundo m6dulo tinha o encargo de avaliar se

a operaç~o sobre uma seqüência de bits jà estava encerrada ou

nllo, e determinar a validade da seqüência através de um esquema

de bits de paridade. O pr6ximo m6dulo estava encarregado da
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localiza~~o de bits determinados como n10 usados, e fazer a

compactaç10 e recuperaç10 de registros apagados. O m6dulo seguin

te realizava a operaç10 solicitada sobre os registros, quais

sejam: sele~10 de registros; determlnaç10 de Minimos e Màximos;

compara~~o com registros jà lidos e marcados para compara~10;

obten~~o de totais. Ro m6dulo seguinte, denominado de m6dulu de

sele~10 e interagindo ciclicamente com o anterior, est~Yam

atribuidas as tarefas de guardar a chave de comparaç10 eum

posslvel registro lido anteriormente para efetuar as comparaç8es

entre registros. Por fim, existia um m6dulo que cuidava dares-

·tauraç10 do esquema de paridade e da tempo!izaç10 de escrita, em·

uma cabe~a distinta da cabe~a de leitura. Todos os dados Lidos

eram invariavelmente reescritos por essa cabe~a. R Figura 21

ilustra a constitui~10 de um desses processadores.

Figura 21 - Estrutura de um Processador da maquina CRSSM

o esquema geral da m~quina CRSSM permitia que os d~dos

fossem livremente comunicados entre os v~rios processadores

através de um duto interno, através do m6dulo de sele~10. Para

isso todos os processadores estavam sincronizados por um ónico

sinal, e um ciclo da màquina CRSSM correspondia a um periodo de
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rotaçlo de todo um segmento de dados" mais um tempo (denominado

Igap timel) onde ocorriam és transfer@ncia~ ~e instruç~es entre o

processador controlador e osprocessadores desegmento~ e onde as

operaç~es de agregaçlo de dados aos arqui~os eram efetuadas.

Uma caracteristica importante da Màquina CRSSM é que os

dados eram armazenados por atributos, e nlo por registros. Rssim,

cada valor associado ,a;u. atributo era armazenado uma vez s6, e

os registros er~m compostos por ponteiros para os dados reais.

R M.quina de Base de Dados DBC CDataBase Comput~r} [BRN_781

rBRN_7S1 'foi desenvolvida na Universidade Estadual ~e Ohio em

Columbus como um Disposilivode Retaguarda para o processamento

de dados, que pode ser acessada por um ou mais processadores onde

510 executados os pr~gramas de apLicaçlo, e que do ponto de vista

da m.quina DBC slo tratados coletivamente como o sistema de

execuçlo de programas (PES). Sua arquitetura éba~~ada em dois

Laços de processamento, que tem como intersecç:lo um processador

denomin~dp_ ·Processador de Comando e Controle da Base de Dadosl

(DBCCP), tal como most~ado,na Figura 22.

O processador ~BCCP recebe os pedidos de acesso à base de

dados provenientes do PES, divididos estes em dois conjuntos:

Comandos Preparat6rios, que consistem de pedidos de informaç~es e

alte~aç~es da estrutura da Base de Dados Cdefiniçlo de ~ampos e

registros); e Comandos deRc~sso~ que requerem proce~samento

sobre os dados da pr6pria base. Rlém disso, esse processador

controla ~ operaçlo de todos os dem~is componentes, garantindo a

consistência do processamento.

Os laços que comp8em a m.quina rrsc s10 compostos por

processadores e mem6ria, por onde os dados passam em seqO.ncia, à

- 245 -



maneira de um 'pipeline'. O laço de dados, composto pelo

subsistema de Memória de Mas~a (MM) e processador de segurança

(SFP), recebe do DBCCP instru~8es para recuperar da MM as trilhas

que contém as informa~8es solicitadas. Esses dados sSo entlo

processados pelo SFP para garantir a permiss~o de acesso e a

consist@ncia dos dados recuperados, efetuando tarnb~m a extraç:10

dos campos e registros necessàrios, e passando-os ent10 ao DBCCP.

'''OCII

lADO"
I."AL

SMIP

IXU

SFP

SM

KXU

Figura 22 - Estrutura da Maquina de Base de Dados DBC.

O La~o de Estrutura é .composto pela Unidade de Transforma~10

de Palavras-Chaves (KXY), Mem6ria de Estrutura (SM), Processador

da informa~10 da Mem6ria de Estrutura (SMIP), e Unidade de

Transforma~10 de lndices (IXU). Os pedidos de acesso recebidos do

PES pelo DBCCP s10 decodificados pelo KXY, para se obter os

lndices de acesso da defini~10 dos registros e campos envolvidos.

- 246 -



Esses indices s10 passados pal'a a SM, que atua como uma memÓria

cache que mantém a informa~10 de quais blocos da MM armazenam as

informa~~es de cada registro da base de dados. Usando esses

indices, o SMIP realiza opera~~es de, uni10 e/ou interse~10 com

essesindices, para restringir o conjunto de blocos qu~ dever10

ser acessados. Por fim o.IXU decodifica.~s indices de blocos em

end,ere~os fi~icos de acesso a trilha e setores do MM.

R Base de Dados é armazenada usando uma estrutura interna

que_.procura tirar proveito do La~o de Estrutura, restringindo o

nomero ...deacessos que s10 nec:,~ssitrios para obter cada item de

informa~1:0 desejada, e essa estrutura reflete-se n'a forma como os

pedidos devem se~ solicitados pelo PESo Essa estrutura procura

tirar partido de uma estrutu~a associativa de Hardware que pode

localizar os endere~os dos dadus a partir de seus valores. Devido

ao fato de n10 ter sido considerado' exequivel ~ implement~~10 de

memÓria associativa para armazenar toda a base de dados, ou toda

a informa~10 de estrutura da base de dados, foi desenvolvido o

conceito de uma memÓria associativa por blocos (MPartitioned

content-addressable memóry' (PCRM». Tanto a MemOria de Massa MM

quanto a MemÓria de Estrutura SM s10 constituidas de PCRMs.

Dessa forma, a estrutura da ~ase de dados é prÓpria à màqui

na DBC. Bases de Dados jà existentes usando os modelos de rede,

hieràrquiço, o.u relacional podem ser 'suportadas por essa màquina

desde questibmetidos a um processo de transforma~10. Porém devido

à exist@ncia de uma interface de adaptaç~o para os pedidos de

acesso oriundos dos programas de aplicaç10 jà escritos usando

esses outros modelos, os programas de aplica~10 em si n10 preci

sariam ser.conceituatmente alterados ..
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màquina DIRECT [DEW_79] tem sido desenvolvida na

Universidade de Wisconsin em Madison. ~ descrita como um conjunto

de processadores independentes associados a um subsistema de

memOI'i a CCD, proje~ado 'especificamente para dar suporte a

Sistemas d@ G@r@nciam@nto de Bases de Dados Rela~ionais. Sua

arquitetura é baseada em um conjunto de processadores que

executam todas as opera~~es de manipulaç~o da base de dados,

denominados Processadores de Consulta (ICuery Processors"), e um

Processador Controlador (IBack-End Con~roLerM) que recebe os

pedidos de acesso do processador que executa os programas de

aplicaç~o, tal como é mostrado na Figura 23.

ISADOR
I

PRINCI-

PAL.

PROCESSADOR
DE

CONTROLE

•
•
•

•••

Figura 23 - Estrutura da Màquina de Base de Dados DIRECT.

- 248 -

~~·~:..;;:·:~.~;'i('j .';~';\.

--,< ..• '~""'" '.
",. h'O '"'.0 ',_' " ••••• o., ••,



Todos os dados manipulados por essa màquina sSo agrupados em

piginas de tamanho fixo de 16K Bytes, que sSo tratadas como um

todo. Cada rela~So da base de dados pode usar uma ou mais

piginas, porém uma pigina estari sempre associada a apenas' uma

rela~10. Duandoum pedido de acesso é efetuado por um programa de

aplica~10, essa mesmo processador compila o pedido em uma

seqU@ncia de operadores da,.ilgebra relacional, que, é enviada para

o Processador Controlador. Este aloca um ou mais Processadores de

Consulta para cada opera~10 que possa ser executada,em paralelo,

ao mesmo, t,empo que providencia que· os dispositivos dea rmazenagem

tornem disponiveis. os dados necessirios.

Os módulos do::subsistema de memória CCD tem cada ttm capaci-

dade para armazenar uma pigina de dados, e sSo constituidos por

memória que mantém os dados continuamente circulando, simulando

discos de alta velocidade. O conceito fundamental de opera~10

dessa miquina é portanto ainda o emprego, de memória associativa

para realizar Is,·opera~ftes de sele~lo~e proje~10 d~ dados~& uma

base de dados usando o modeló relacional.

Dessa forma, aspiginas-pode~ser transferidas diretamente

entre os dispositivos de armazenagem e o Subsistema de Memória.

Rlém disso, uma matriz de interconexSo permite que qualquer

dispositivo de armazenagem e qualquer processador de consulta

possam se conectar aqualqu~r módulo do subsistema de memória,

permitindo que qualquer ~6me~o de processadores possam ler ao

mesmo tempo um módulo de memória, permitindo o paralelismo de

opera~ftes que utilizem uma mesma rela~lo em mais de uma opera~10

relacional.

Cada processador de consulta tem memória local capa2 de

armazenar uma pigina inteira de dados, e mais toda a informa~So
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necesstria para realizar as opera~8~s necesstrias sobre uma

ptgina. Rssim, um processador pode realizar as opera~8es de

sele~10 e proje~10 armazenando os dados de interesse ~ medida que

estes vlo ·circulando· pela conexlo estabelecida pela matriz de

interconex10. Quando uma p~gina fica completa, ou a opera~10 é

terminada, entlo a pàgina é copiada num módulo do subsistema de

memória e dai fica disponlvel par~ grava~Io em um dispositivo de

,
armazenagem ou para uso de qual~uer outro processador.

R màquina DIRECT foi implementada usando um processador PDP

11/45 como processador de execu~10 dos programas, um processador

PDP 11/40 como Protessador Controlador, e processadores PDP 11/03

com 56 K Bytes de memória como Processadores de Consulta.

R màquina de base d. dados desenvolvida na Universidade de

Toronto, Canada, denominada RRP [OZK_77], destina-se aser usada

para executar SGBDs .relacionais, e pode ser vista como uma exten-

slo do principio de associar processadores diretamente às cabeças,
de leitura de unidades de disco, porém envolvendo processadores

mais poderosos, capazes de executar m6ltiplas operaç8es sobre os

dados a que têm acesso.

Fundamentalmente, RRF que é usado como um processador de

retaguarda, consiste de três componentes principais tal como é

mostrado na Figura 24:

um ~rocessador controlador, que permite o acesso a partir do

computador principal, que executa os programas de apli-

uma unidade estatistica;

um conjunto de processadores denominados ·células·, os quais

estIo associados às cabeças dos dispositivos de disco.
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Figura 24 - Estrutura da M~quina R~P.

o processador controlador controla a execuç10 dos pedidos

feitos pelo computador principal, a qual é realizada pelas

células. comunicaç~o entre o computador principal e o

Processador Controlador é efetuada por um duto paralelo de 16

bits, comum controlador de OM~ que permite o acesso direto à

memória desse processador, e além disso franqueia o acesso ao

duto interno de controle e dados, permitindo que o computador

principal possa escrever ou ler dados diretamente das memórias

locais das células.

Existem três vers5es diferentes da màquina R~P, designadas

por R~P.1, R~P.2 e R~P.3 [SCH_7SJ. ~ primeira vers10 usa efetiva-

mente dispositivos de disco como a memória de dados das células,

ao passo que as outras vers5es tiveram substituidos os discos por

módulos de memória CCO, organizadas de maneira a simular ·tri-

lhas· onde os dados permanecem permanentemente ·circulando·, tal

como na màquina R~PIO.
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o ponto alto da màquina RRP é que ela pressup~e a

organizaç10 da .estrutura da base de dados de maneira a facilitar

a recuperaç10 dos registros de interesse para uma dada operaç10.

Isso é feito admitindo-se a existência de relaç8es internas que

fazem a correspondência entre as relaç~es lÓgicas e as células

que conté~ os dados. Junto com os dados s10 mantidos campos de

bits de marcaç10 (IMark Bitsl) que podem ser usados pelo programa

de .aplicaç10 como uma àrea de trabalho para marcar determinados

registros especificas dentro de uma relaç10, os quais s10 usados

pelo processo de seleç'o associatiya para testar os dados de

interesse. Um bit em especial 'indica um registro apagado, o que o

torna transparente para ~ualquer programa de aplicaç10.

R màquina ·SRBRE ([VRL_84l, [KRR_81]), em desenvolvimento na

Universidade de Paris VI, é basead~ na utilizaç10 de processa

dores simples, atuando como aut6matas para a seleç10 de tuplas

armazenadas em dispositivo~ de disco. ·Cada unidade de disco tem

associado um desses processadores, denominados Processadores de

Filtragem (Figura 25), 'os quais selecionam as luplas baseados em

predicados que especificam como uma tupla deve ser considerada ou

n10. Rs tuplas slo enviadas para uma memÓria cache, onde se

tornam disponiveis a um outro conjunto de ~ro~essadores, denomi

nados Processadores de Uni10, que s10 capazes de realizar as

operaç8es de unilo e projeçlo sobre relaç8es da base de dados.

R memória cache. é acessada por esses processadores através

de uma malha de interconexlo de alta velocidade, e conhecendo o

tipo de processo que é executado pelos processadores de Unilo, é

capaz de prever determinados tipos de solicitaçlo que poderio ser

feitos por aqueles, e antecipa a troca de informaç8es entre seus
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bancos de mem6ria e os processadores de filtragem. Os processa-

dores de uni~o por sua vez disp5em de mem6ria local para armaze-

nagem

das relaç~es que resultam.das opera~~es de uni10 eproje-

~~Ol

e transferem para a mem6ria cache p~ginas inteiras de tuplas

~~mpr~ ~U~ ~~ta~ a!t~o ~omplelas.

MALHA DE

ALTA

V~LOCIDADf

(,

PRoe.
DE

UNIÃO

MEMÓRIA
LOCAL

PRQC.
DE

UNIÃO

MEMÓRIA

LOCAL

MEMÓ-

RIA

CAC~~

Figura 25 - Estrutura da Mâquina de Base de Dados SABRE.

V.4. - Mâquinas de Base de Dados que Especificam a Estrutura

Lógica dos Dados.

Coma evolu~~o de vârios projetos de Mâquinas de Base de

Dados, surgiu a oportunidade de se analisar cada solu~~o apresen-

tada, realizar-se testes de performance de cada projeto, e efe-

tuar avalia~5es de algoritmos que pudessem ser usados para execu-

tar as funções necessârias a um SGBD em uma arquitetura especial.

Por isso, a partir do inicio desta decada, vârios estudos foram
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efetuados, tanto para a avaLia~1o de desempenho das m~quinas

propostas [SHU_84], quanto para o desenvolvimento de algorltmos

especiais ([BOR_81], [BIT_83]) e de novas m.quinas que aprovei

tassem as conclus~es desses estudos.

V.4.1. Tecnicas de ~n~lise de ~lgoritmos e de Projetos de

Màquinas de Base de Dados

Um dos primeiros estudos a comparar as vàrias màquinas de

base de dados existentes, e que estabeleceu um conjunto de testes

padronizados que poderiam ser usados para comparar o desempenho

dessas màquinas foi realizado por Hawthorn e DeWitt em [HRW_82J.

Nesse estudo os autores prop8em que se uniformize o tratamento

dado às vàrias màquinas, estabelecendo-se diagramas que descrevam

a màquina alvo através de:

processadores de controle, que cor respondem aos meios

que a màquina utiliza para exercer as funç8es de

controle dos demais componentes que executam as opera

ç8es na base de dados;

- processadores celulares, que correspondem às unidades de

processamento que efetivamente executam as operaç8es

na base de dados;

- controlador de unidades de disco, que efetuam todas as

operaçaes fisicas de leitura e gravaç~o de dados.

Dessa forma, cada um dos elementos que compaem uma màquina

podem ser parametrizados de uma maneira também uniforme, e
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algoritmos padronizados de simulaç10 podem fornecer dados

comparativos entre duas m'qulnas.

Para efetuar-se a simutaç10, 05 autores propf!em a execu~10

simulada de trlstipos de consulta; que se destinam a avaliar o

desempenho da miquin~em um ambiente rel~cion~l,. que 510 os

seguintes:

- C~nsultas cur~~s, onde ap~nas ~10 soLicitadas opera~f!es

de seleç10 de um 6nico conjunto de dados de uma rela

ç10j

- Consul ..tas;envotvendo m6ltiplasrelaçf!es, com op.eraç2Sesde

projeç10 e,uni10;

- Operacf!esde~gregaç10 de~ados, onde uma re(a~10 deve

serdiijidid~ em v(~ios segmentos, com base nos valores

de um atributo, ~endo que a seguir uma funç10 ~

aplicada a cada tupla de cada parti~10, send~ que o

resultado é um valor para cada partiç1o •.

Os" autoresespecific:amainda qu·atóeve seora bise crê dados,

..·li preparada,
que dev~~:..ser usada para J sirputaç10,

em termos de

definiç10 de tuplas en6merode:tuplas por relaç:10. Nesse artigo.
:s10 analisadas as m'quinas baseadas em Discos Rssociativos, RRP,

CR55M, DB~ DIRECT eCRFS, bem como todas.el ass10.comparadas com

"a execuç1~ de uma implementaç10 da lingu~gem relacional lNGRES

[5TO_761,·em um computador convencional. O resultado dessas

compara~,eses mostrou que. embora 8s.m'qulnas de base de dados

examinadas fossem em geral pelo menos 3 vezes· mais ràpidas para a

execuç:l.ode consultas do primeiro tipo, nenhum projeto se revelou

significativamente mais r:tpido pa~1 executar 15 consultas mais

complexas .
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Outros autores po.ter!ormente seguiram o modelo adotado para

efetuar anàlises comparativ,s e previsBesde desempenho de outros

projetos desenvolvidos posteriormente. Por exemplo, Hillyer e

odlros em [HIL~86] descrevem a arquitetura de uma màquina

projetada por eles e a submetem·aos mesmos critérios adotados por

Hawthorn e DeWitt.

M~~A DE INTERCONECCÕES

PROCES
SAOOR

PRINCIPAL

O· Unidade de disco

. OProc:euador de maior copoeidade

6. Procenador de pequeno :capacidade

..
'Figur~'26 - MàquinaJ de Base de Bapos em Estrutura deJ!lrvore

,8inària.

Essa màqufna , baseada em um grande .n6mero de processadores,

de oito' bits de pequena capacidade, cada um com uma reduzida

memória local, conectados entre si de maneira a comp6r uma 'rvore

bin'ria. Tal como é most~ado na Figura 26, cada um dos ~rocessa-

dores dos niveis mais attos de hierarquia dessa '••vore est~o

conectados as unidades de disco 'do sistema, através de processa-

dores de mai·or capacidadecomputacional, que efetuam a leitura

desses dispositivos e passam a seqD@ncia de dados lidos para os
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seus subordinados, os quais, a crit~rio da opera~lo sendo execu

tada continua passando cada seqO@ncia recebida para seus respec

tivos subordinados. Controlando a execu~lo de todos 05 processa

dores conectados a discos existe uma rede que providencia a

distribui~lo dos dados e comandos para a execu~lo de opera~nes na

base, bem como recolhe o·resultado das consultas para serem

en~iados ao compu1ador~principal. Uma r~deconectando os proces

sadores de mais baixo nivel permite a troca de informa~nes neces

~Iria à ex~cu~lo de opera~n~~ que envolvem 05 dados armazenados

em~~jis de um disco.

p'ará a avalia~lo 'comparativa dessa mlquina, oS"'autores

usaram um si~1ema ·com 8191 p~~cessadores, e obtiveram resultados

de execu~10 de 2 a10'vezes melhores que as melhor.s arquiteturas

analisadas em (HRW_821.

o emprego de arquiteturas usando m6ltiplos processadores

aj:fresenta intrinsecamente o problema de I.,Im"al-to trlfego de

men~~gens entre os.dispositivos de armazenagem de dados e os

procei~~ddres. Devido à natureza das opera~8es que· devem serj

= executad~s em uma has~ de dados relacionalJ selecionando tuplas

seqüencialmente em rela~8es, ecom.p·~rando seq{J@ncias de tU'plas

(para as opera~nes de untlo e proje~lo), ,muitas mlquinas propos

tas tinham uma arquitetura S'IMD~ onde -esse problema poderia ter

virias solu~nes. No entanto Boral e neWitt em [BOR_81J,mostraram

que uma arquitetura de m6ltiplos processadores apresenta. notlvel

melhora d~ desempenho quand~eomparada com as arqui~eturas SIMD,

a desperto da maior comple~idad.neee5sl~ia, na rede de conexlo

entre osprocessadores e dispositivos de armazenagem de dados.

Para a solu~lo desse problema os autores propnem tr@s
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alternativas:

- Rumentar o tamanho das p~ginas transferidas de cada vez.

Essa solu~10 apresenta o inconveniente de diminuir o

paralelismopossivel na execu~10 das consultas;

- Melhorar a malha de interconex~es. Essa solu~10, embora

sempre utilizada em maior ou menor grau, n10 pode ser

usada como 6nica alternativa, pois sua complexidade é

crescente com on6me~0 de dispositivos interligados e

com a efici@ncia que dela se espera.

- descentralizar o controle de execu~10 das consultas,

deixando-o ao encargo dos processadores que executam os

programas de aplica~10. Essa solu~10 é apresentada

pelos autores como a melhor alternativa, pois auxilia a

distribuir os picos de utiliza~10 da malha de interco-

nex10.

Nas màquin~s de- base de dados que t@m sido propostas, os

algoritmos usados para executar as opera~8esest10 intimamente
,

ligados à'próp~ia arquitetura da màquin~.de base de dados. D~sa.

forma, estudos e anllises comparativas de diferen~es algorltmos

alternativos para a implementa~10 de uma dada apera~10 tem se

mostrado d~ muita importtncia. Bitton e outros em [BI1_83J

propuseram uma organizaç10 modelo para representar arquiteturas

de multiprocessadores,. onde os algorltmospoderiam ser simulados.

Esse modelo é composto por:

- um conjunto de processadores de propósito genérico;

- um conjunto de dispositivos de armazenagem de dados;

- uma malha de interconex8es ligando 05 processadores aos

dispositivos .de armazenagem através de uma memória
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cache de alta velocidade.

Os autores prop8em nesse mesmo trabalho diferentes

algoritmos para operaç8es. de ordenaç~o, projeç~o e uni~o de

relaç8es em arquiteturas de multiprocessadores, e fazem uma

discuss~o de como esses algoritmos executariam na m~quina DIRECT.

Usando esse mesmo modelo como bas~ pa~a discuss~o, Cesarini

e outros em (~~S_85J prop8em uma notaç~o gràfica para a

representaç~o de consultas a bases de dados usando o modelo

relacional, apoiada na Teoria dos Grafos [HRR_69J. ~ seguir,

usando conceitos dessa teoria desenvolvem um canjunto de regras

que permitem obter uma transforma~~o da consulta em uma àrvore de

execu~~o de opera~~es, que pode ser usada -para analisar e desco-

brir paralelismos de opera~~es que podem tirar proveito de uma

arquitetura de multiprocessadores.

Qadah & Irani em [QRD_85al.es\abelecem um critério para a

classifica~~o de Màquinas de Base de"Dados operando sobre o

modelo retacional, baseado em tr@s caracterlstica~:

a) o fato da arquitetura ser 5ISD (apenas .um processador), SIMD

(um ,processadd~ base~do e~ uma ónica unidade de controle

controlando' vârias unidades lógico-aritméticas) ou MIMD

(vàrios processadores independentes).

b) o local onde o processamento tem lugar: se no próprio disco,

em memória dedicada, ou hibrido. No primeiro caso, cada

unidade de disco disp~e de um processador que executa

todas as operaç~es diretamente nas trilhas dos discos en-

volvidos. No segundo, blocos de informaç~es que possam
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conter as informaçBes relevantes ~Io transferidas para um

complexo memória/processador dedicado. No terceiro, algumas

operaç8~s_ 510 realiz~das diretamente no disco (tal como

seleçlo de registros), e outras 510 realizadas através de

cópias de partes do disco.

c) o nivel de indexaçlo suportado: toda' a base de da~os, todas

as relaç8es ou pêginasde informaçlo. Essa caracterlstica

diz respeitb ao volu~e da base de dados que deve ser

pesquisado para realiza~ as operaç8es solicitadas. Mêquinas

da primeira categoria 'devem c:onsultar todo o espaço de

dados onde a base de dados est. armazenada, as da segunda'

categoria podem restringir a pe"squisa a algum.as poucas

relaçaes~' e as da terceira podem localizar em algum tipo de

unidade de armazenagem (p.ginas) o local onde a pesquisa

deva ser efetuada .

• Além dessas três formas de classif~caçI0, uma quarta pode

ser colocada, que cor responde ao fato da m.~uina enfatizar aLgum

det~rminado modelo de ~ado~: ~ssim, existem ~êquinas voltadas ao

modelo relacional e m.quinas que suportam igualmente qualquer um

dos modelos de rede, hierêrquico e relacional. R màquina proposta

no capitulo VII, o introduziria ainda uma terceira Classe, que

seria uma màquina voltada ~ara um modelo nlo convencional, no

caso, o Modelo de Representãçl'o de Objeto,s.

Rpós a apresentaçlo da classificaçlo acima, Dadah e Irani

levantam consideraç8es esp'eculativas sobre a composiç10 ideal de

uma mêquina de base de dados, chegando à conclus10 que esta deve

ser uma m'quina MIMD, com o processamento sendo todo executado em

- 260 -



membria, e com capacidade de indexaçlo a nivel de p~ginas. Rl~m

disso, sustentam que a base de dados deve disp8r de mecanismos

que permitam localizar rapidamente as· pllginas na membria

secund'ria que possam conter as informaç8es desejadas, de maneira

a concen tra r em um'jfe'quena p a'rte da base de dados a reg i10 onde

os dados pode~10 se~ encoritrados.

Baseados nessa' discussllo, .prop8em entllo a mllqu"ina MIRDM

(Michig~n Relatio~al Database Mach'n~), voltada para a execuçlo

de SGBDs relacionais, e composta~ por quatro conjuntos de

processadores especializados em executar as ope~aç8es de seleçlo

de . dados da base de dados, controlar a rede de comunicaç10 de

'dados entre os processado.res, atuar-como mem'briacac'he para os

processadores d~ ~xecuçl0 de operaç8es~ e p~ocessadores de con-

troLe e. inf~~faceamento com os cbmputadores que executam os

programas de apticaç10. Uma descriç10 mais detalhada da operaçlo

de unil~ de relaç8es, da forma co~o pode ser r.alizada nessa

mllquina ~ ,de~crita em'[DAD_8Sbl, mostrando com maiores detalhes o

funcionamentd da miqu'ri~ MIRDM, junta~ente com uma comparaç10 de

proposta~' alt~rnativas dadas por o~tros autores, tais como

'Modé los especiais' que'pos sam aproveitar melhor as

cáracterlsticas de arquiteturas usando m6ltiplos processadores

tamb~m t@m sido estudados. Kerr e outros em [DEM_8Sl prop8em o.·

Modelo de Dados Baseado em Rtributos (Rttribute-based Da,la

Módel), o qual ~ essencialmente o modelo relacional, ao qual ê

-Tntroduzida, uma classiflcaç10 nos atr.ibutos segundo o fato deles

poderem ser usados como 'chave de'recuperaçl0 de regis-tros ou nlo

{fazendo um paraLetó com o Modelo de Representaç10 de Ob}etos, os
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atributosqu. podem ser usados como chave de recupera~10 cor~es

ponderia a objetos, e os demais corresponderiam a coment'rios).

Os autores descrevem entlo um sistema de multiprocessadores aom

posto por um VRX11/?80 e dois PDP 11/44, ao qual foi dad,a a

denomina~10 de MBDS (Multi Backend Database SystemL Sobre esse

sistema s10 ent10 apresentadas duas caraclerlsticas que os au

tores postulam ,dever'ser respeitadas em qualqu-er implementa~10 de

màquinas ~e base de dados:

- quando a .base de dados permanece a mesma, o tempo de

resposta a consulta. deve cair para aproximadamente a

metade se o n6mero de processadores génericos e o

n6mero de dispositivos de armazenagem de dados da mà

quina for duplicado;

- quando o conjunto de dados da resposta a uma consulta.

us~ndo o modelo relacional dobra, o tempo de resposta

deve ficar aproximadamente constante se o n6mero de

processadores genéricos e o n6mero de dispositivos de

armazenagem de dados da màquina for duplicado. "/

Um 'problema que em arquiteturas especi~is assum~ conota~6es

diferentes daquelas usuais em sistemas convencionals, é o

problema da consistência das informa~5es quando uma transa~10 jà

iniciada é interrompida~ o~ quando o sistema sofre uma qued~ 'de

for~a. Rgrawal trata desse problema em [RGR_85J, discorrendo

,sobre as possibilidades existentes, e sugerindo um algoritmo

baseado na existência de processadores especializ~dos no.. '

acompanhamento da execu~10 de transa~5es pelos demais

processadores.' o autor apresenta também um estudo comparativo do

efeito desse algorltmo na performance da m.quina DBC.
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V.4.2. - Projetos Recentes de'Màquinas de Base de Dados.

Recentemente, v'rias m'quinas de base de dados têm sido

propostas~ porém nenhuma delas tem ainda uma implementaç~o

completa, e nem (co~ exce~to daquelasimplementadas em arquitetu-

ras convencionais'" tal co.o a m'quina FRE.ND) existe previs~o para

disponibilidade comerciaLdess.es dispositivos. Um ponto a ser

observado é que hoje j' nlose fazem projetos de m'quinas de base

de da~os que n~o levem em conta I estrutura que os dados ter~o,

descr~ç"o dos· mecanismos de ..restriç~o da regi"o do meio de

armazenagem 'de ma.sa que contém 05 dados de interesse, e os

próprios algoritmos pa~a a execuç"o dasoperaç~esnecess'rias. Um

apanhado de projetos de màquinas de bases de dados surgidos

recentemente é efetuado a seguir.

Uma proposta d~desenvolvimento de màquina de base de dados

que vem .recebendo,bastante atenç"o ultimamente é a Màquina de

Base de D~d~s RelacionalDELTR~ em desenvolvimento para apoio ao

projeto de Sistemas de COMputaçl0 de Quinta Geraç"o japon@s~ O

ob)etivodesse projeto é construir uma m'quina de base de conhe

cimento e umamàquina de infer@ncia -paralela, que dever~o

integrar-se para constituir o sistema de quinta geraç~o

pretendido, com capacidade de infer@ncia e decis~es baseadas em

conhecimento armazenado. Na primeira fase do projeto, a màquina

de b~se de dados relacional DELTA, junto com um conjunto -de

""quinas pessoais deinfer@ncia seqUencial PSI

interligadas-o através de uma rede local de alta

performance constituem o resultado das pesquisas ([FUC_841 e

[KAW_84J) (Figura 27).
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,
R màquina DELTR [TRK_85J consiste em um dispositivo que pode

ser acessado através de uma rede local por um grande n6mero de

esta~~es PSI, o qual mantém todos os dados disponiveis ao sistema

em-uma base de dados relacional. E' constituida essencialmente de

quatro tipos de unidades, tal como mostrado na Figura 28:

.• um processador de interface, que cuida de toda a

comunica~10 da màquina DELTR com a rede localj

.. um processador de controle geral da'màquína;

.. de um a quatro dispositivos relacionais de base de dados

(Relational DatabaseEngine>j e

.. Uma mem6ria hieràrquica.

-
,

PSI

•••
PSI

Contro Ia dor

I

da
rede

---

.
PSI

Delta,
-

Rede local.

Figura 27 - R Maquina DELTR em uma Rede Local.

Rlém disso, um quint~ m6duLo denominado Processador de

Manuten~10 supervisiona o estado. de processamento de t.odos os

demais, e està conectado a uma console, onde um operador pode se

inteirar do estado de processamento da màquina e executar

comandos de reconfigura~1~dos demais componentes.

o processador de controle recebe do processador de interface

os pedidos de acesso à base" de dados em uma linguagem baseada na
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linguagem de consulta relacional SaL [RST_76l, e a compila para

uma seqU@ncia de comandos que s~o enviados para os di$positivos

relacionais. Estes slo os processadores que efetuam as operaç8es

de manipulaçlo de dados tais como criaçlo, unilo, seleç~o e

projeç10 de relaç8es. Rs cadeias de dados processadas slo lidas

da mem6ria hieràrquica, e as relaç8es resultantes 510 de novo

reescritas na mem6ria hieràrquica, de onde podem ser repassadas

~s estaç8es PSI através do processador de interface [SBY_84l.

Proce •• ador

•• de

Manutenf;ilo

.'.

Rede local~--

Proce llador
~e Iràt,rface

-
Procellador

de controle
Meuna

Hlerarqulcc
- Unidade

Relaclonal I·
··

L...

Unidade

Relacional4

Figura 28 - Estrutura da Màquina de Base de Dados DELTR.

R mem6ria hieràrquica nada mais é do que uma combinaçlo de

um g rande b anco de me m 6 ria c a'che , assoc iad a ao 5 d isP'ó s itivo5 de

disco de alta capacidade, controlados por um processador dedicado

que analisa todos os pedidos de dados de todos os demais m6dulos

da màquina DELTR, e providencia a disponibilidade dos mesmos na

mem6ria cache. Dessa maneira, os demais processadores nlo

necessitam conhecer a existência dos dispositivos de armazenagem

de massa, mas apenas das unidades de mem6ria cache.
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Cada dispositivo relacional [SRK_84] é c~n~tituldo de um

pr~cessador convencional de 16 bits, dispondo de 512 KBytes a 1

HBytes de mem6ria local, e associado a dois adaptadores para

acesso de alta velociadade à mem6ria hier~rquica (um para leitura,

e outro pa~a ~jcrlta de dados), e um arranj~'de célblas de orde-

na~10 para facilit~r as opera~ees de uni10 e proje~10 de rela-

~ees.

Na Universidade de Illinois em Urbana, està em

desenvolvim~nto uma m~quina de base de dados [KGK 84] destinada a. ". -
suportar o modelo de dados relacional Itravés de uma arquitetura

usando o conceito de ·Pipeline'. f proposto que sejam

desenvolvidas pastilhas especiais para a constru~10 dessa

miquina, aproveitando o .recente desenvolvimento nessa àrea, que

permitiria grande integ~a~10 das fun~ees necess~rias à essa

mlJquina.

Wproposta baseia~se no conceito que quaLquer eonsulta à uma

base de dados~·..relacional, expressa em uma linguagem de alto
-i

nivel, pbde ser. detpm~~staem um pequeno n6m~ro de :Opera~ees

Primittvlsna Base de Dados, caracterizadas da seguinte maneira:

- Uma opera~ID de consulta sobre apenas uma rela~1o, e sem

-envolver constru~ees tais como ORDENRNDO POR,

RGRUPRNDO POR, SELECIONE UNICRMENTE, ·etc consiste de

uma opera~10 primitiva;

-"'Cada constru~10 do tipo citado aci1Aa aumenta uma opera~lo

primitiva na quantidade de primitivas de uma consulta,

a menos da c'onstru~10 .ORDENRDO POR, que pode

corr~sponder a uma ou duas opera~ees primitivas,

dependendo do n6mero de luplas na 'rela~10 re5ult~nte;
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- operaç8es de uni~o e projeç~o s~o tratadas como se

consistissem de apenas uma operaç~o primitiva. Opera

ç8es que envolvem a uni~o de n relaç8es s~otratadas

como se consistissem de n-1 operaç8es primitivas.

~ arquitetura proposta ê constituida essencialmente de

quatro processadores operando em 'pipeline', cada um denominado

um PIPE, e cada um especi~lizado na execuç~o de uma operaç~o

primitiva, e que s~o:

PIPE de Seleç~o de tuplas numa relaç~o.;

PIPE de ~gregaç~o;

PIPE de Uni~o;

PIPE de Ordenaç~o;

~ màquina'ê constituida ent10 desses 4 PIPEs, uma rede de

chaveament~, um processador (tradicional) que efetua a compilaç10

de cada consulta nas operaç~es primitivas que a comp8em, um

proc.essador controlador das operaç8es primitivas em execuç~o, e

um conjunto de mem6rias atuando como Filas para ajustar a entrada

e saida' dos v à rios 'processado res e di spositivos de ent rad a e

saida. ~ rede de chaveamento permite que o resultado de qualquer

PIPE possa ser submetido a qualqu~r PIPE para 9 prosseg~imento

das operaç8es que constituem a consulta.

Desenvolvendo o conceito de 'Superficie Rssociativa', Hahne

e outros em [H~H_85] prop8em uma arquitetura SIMD (uma s6

instruç1o· operando sobre muitos dados) especifica para SGBDs

relacionaisi ~ arquitetura consiste em um certo n6mero de

unidades l6gico-aritmêticas, denominadas PE (Processar Element),

cada uma contando com tr@s registradores de dados e l6gica para
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opera~5es de compara~10 de um registrador com um dado recebido da

mem6ria, todas executando ao mesmo tempo uma mesma instruç10. R

mem6ria é dividida em 'fatias de Bytes' (Byte Slices), sendo Que

cada fatia é acesslvel a apenas um PE. Rssim, em cada operaç~o de

compara~~o, s~o comparados simultaneamente um nomero de bytes

igual ao n6mero de PE. Ro conjunto de PEs os autores denominam

Superflcie Rssociativa.

Os autores descrevem uma màquina projetada com esses concei

tos denominada 'Hybrid Rssociative Storel - HRS, constitulda de

64 PEs, e uma mem6ria de 64 fatias de 256 KBytes cada uma, sendo

construlda nos Laborat6rios de Pesquisa de Siemens RG em Munique.

Baseados no conceito de que um fator limitante no desempenho

de uma m~quina de base de dados utilizando m6ltiplos

proce~sadores ~ a sua capacidade de transferência de dados entre

os processadores e os dispositivos de armazenagem de dados, Bic e

Har"tmann "em - [Ble_8S] prop5em uma arquitetura baseada ·no uso de

muitas unidades de disco rlgido de pequena capacidade, cada uma

acoplada a um processador, os quais por sua vez estar10 em uma

malha de processadores, onde cada úm pode se comunicar

diretamente c~m quatro 'vizinhosD, formando um arranjo nquadrado'

bidimensional de processadores. Cada processador ~ um processador

gen~rico de 16 bits dispondo de mem6ria local para dados de

tamanho aproximadamente 3' do tamanho da capacidade do disco ao

qual està associado.

Os autores prop5em ent10 um novo modelo de dados para tirar

proveito dessa arquitetura, o qual denominam Modelo de Grafo

~tivo (~ctive Graph model). Esse modelo nada mais ~ do que o

pr6prio modelo entidade-relacionamento, onde tanto a estrutura
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dos dados quanto os pr6prios dados s~o chamados de n6s do grafo.

Todos os n6s correspondentes a dados est~o conectados ao n6 da

estrutura ao qual aquele dado pertence. Sempre que alguma

referência é feita a um determinado conjunto de entidades, esse

n6 é ·ativado·, o que causa a ·ativa~~ol de todos os nós de dados

subordinados a esse n6; cada n6 ativado, ativa por sua vez os n6s

de qualquer relacionamento ao qual esteja associado, e que tenha

sido menc ion ado' na consulta estabelecida, até que ao final

estar10 ativados os n6s do conjunto de entidades que constitui a

resposta à consulta solicitada.

Em termos 'te6ricos, pode-se dizer que o modelo proposto

constitui-~e na pr6pria Teoria das Redes de Petri [PET_77J, porêm

aplicada aos dados, e n10 aos processos, tal como na teoria

original. Comparando~se ao Modelo de Representa~~o de Objetos,

constitui-se na associa~10 de atributos com caracterlsticas de

Regras a objetos, de maneira que determinadas consultas p~ssam

prosseguir automaticamente, uma vez que uma determinada condi~lo

de icessoseja iniciada.

/

Rproveitando o barateamento das unidades de mem6ria, -Leland

e Roome em [LEL_85J apresentam uma arquitetura que dispensa o uso

d~ dispositivos de disco (usados apenas para "backup"), e suge-

rindo o uso de uma extensa memória de acesso aleatório (da ordem

de 100 a 2000 Mbytes de dados, denominada Memória Estàvel (Stable

Memory - SM). Para atender ao processamento do SGBD, os autores

sugerem da ordem de 3-a 16 processadores.

Existem três tipos d~ processa~ores, todos de idêntica cons-
\

titui~~o, porêm com atribui~~es de processamento diferentes:
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um Gerente de Consulta, que recebe cada consulta, faz a sua

compila~~o, e aloca os demais processadores para executar

cada operaç~o de que se constitui a consulta;

Processadores de Consulta, que s~o responsàveis pela manutenç~o

da consistência da base de dados como um todo, para cada

operaç~o em execuç~o sob a sua supervis~o, bem como da

consistência dos dados envolvidos nessas opera~~es; e

Gerentes de Relaç8es,
!

que executam operaç8es sobre uma relaç~o

ou parte de uma relaç~o em colaboraç~o com outros Gerentes

'de Relaç8es.

Tendo todos a mesma constituiç~o, cada processad~r pode.

assumir qualquer das atribuiç~es, permitindo uma configuraç~o do

sistema ajustada a cada caso em particular. Porém, uma

rec~nfiguraç~o somente poderia ser efetuada com a base de dados

em um estado consistente, sem nenhuma operaç~o de consulta em

andamentO, e sób explicita intervenç~o de um operador.

Numa~~plementaç~o desse tipo, o ponto critico constitui-se

no acesso' a essa mem6ria, uma vez que se essa fosse toda a

mem6ria do. sistema, a concorrência de acesso a esses dados seria

elevadissima. ~ssim, os autores prop~em que cada processad~r

disponha de mem6ria pr6pria, que por sua vez estaria dividida .• m

duas partes: Mem6ria Local, onde os programas e dados genéricos

estariam armazenados; e Mem6ria de Comunicaç~o, onde as relaç6es

de dados sendo manipuladas localmente estariam disponiveis, sem

que fosse necessàrio acesso à Memoria Estàvel. Dessa forma, a

Mem6ria de Comunicaç~o atuaria tanto como mem6ria cache, para as

operaç6es sendo realizadas localmente, quanto como uma mem6ria de

segurança, evitando que alteraç6es [assem feitas na base de dados
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antes que uma transaç10 houvesse sido satisfatoriamente completa-

da.

Uma soluç10 intermedi.ria para evitar o uso apenas de

memôria de acesso aleatório, e ainda assim disp6r de toda a

facilidade e flexibilidade de acesso provida por ·essa

organiza~10, Browne e outros [BRO_8S] prop8em uma arquitetura em

que cada dispositivo de armazenagem de dados estaria associado a

um processado r e memôria local, onde o acesso aos dispositivos

seria feito emulando um espaço~ de endereçamento continuo, tal

como se fora uma memória de acesso aleatório. Cada processador

responderia ao espaço de endereçamento para o qual a unidade de

disco a si associada corresponde, e atuaria no sentido de manter

em sua memôria local cópias dos registros sendo solicitados com

maior fl"eqUência,- fazendo assim sua memória atuar como memória

cache para o dispositivo de armazenagém, e como memória virtual

paginada para os computadoresexecuta~do os programas de aplica~10.

Nessa proposta, os autores consideram que possa haver vàrios

computadores acessando ess~ màqijina simultaneamente1 atraves de

uma malha Se interconex10. R estrutura dessa malha corresponde-

ria a de àrvores, que poderiam permitir o acesso de qualquer

computador a qualquer disposi~ivo de armazenagem~ sem redund~ncia

de caminhos de ac~sso, e garantindo ausência de conflito nos

caminhos de acesso.

Uma das operaç8es mais caras do modelo relacional, em termos

de tempo de execuç10 e consumo de recursos computacionais, e a

operaç~o de uni~o de duas relaç8es. Exist~m vàrios algoritmos

bàsicos para a sua execuç10, e conforme foi mostrado por
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Valduriez e outros em [VRL_84l, cada algorltmo é melhor para cada

caso quando se trata da execu~1o em um ambiente de m6ltiplos

processadores, dependendo do n6mero de processadores envolvidos,

do tamanho de cada rela~10 original, e da propor~10 de tuplas que

têm correspondência nas duas rela~8es. Os autores implementaram

três algorltmos na m.quina SRBRE, a saber:

Rlgorltmo de dois 'loops' de compara~10 aninhados;

Rlgorltmo de ordena~10 parci~l e mist~ra (Sort-Merge);

Rlgorltmo de parti~10 para uni10 (Hashing-join).

R seguir, fazem a avalia~10 comparativa dos mesmos, e

estabelecem-se os critérios que podem orientar qual o melhor

algoritmo em cada caso particular. 05 autores prop8em que uma

m'quina deve ser projetada levando em conta que todos os

algoritmos deveriam ser igualmente bem executados, uma Vez que

mesmo em arqui teturas dedicadas o custo da operaçt1o de unUlo

obriga a buscada melhor op~10 para aexecu~1d dessa opera~10.

Em [HON_8SJ Hong prop8e uma arquitetura que permite a

execuçl0 de uma vari~ntedo Rlgoritmo deParti~10 para Uni10,

dotando-a de uma estrutura de mem6ria capaz de marcar cada tupla

através de um arranjo linear de bits. Nessa arquitetura, todas as

tuplas de uma rela~lo 510 pesquisadas seqüencialmente para se

determinar a existência qe tuplas que se ajustam aos critérios de

busca es~ecificado pela operaç1o de uni1osolicitada. Todas as

tuplas que se ajustam tem o seu correspondente bit no arranjo

linear marc~do. R seguir a mesma opera~1oé efetuada sobre a

segunda rela~lo. Da intersec~10 dos dois vetores de bits resulta

a uni10~ Para que o processo possa ser efetuado, as caracterls

ticas da 0~era~10 solicitada s10 analisadas, para se escolher um
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algoritmo adequado. Rssim, a operaçlo de uni10 é classificada em:

Uni10 implicita - onde a relaçlo resultante obtém os dados

de apenas uma das relaçftes originais;

Unilo explicita tipo I - onde existe o relacionamento um-

para-muitos entre as duas telaçftes originais;

Uni10 explicita tipo 11 - onde existe o relacionamento

muitos-para-muitos entre' as duas relaçftes originais.

R determinaçlo de a qualbit corresponde cada tupla pesqui

sada é feita dividindo-se a relaçto como um todo em um certo

nOmero de blocos, sendo que cada bloco é submetido a Um processa-

dor de um con}untodeles (denominados Servidores de Tuplas). O

critério de seplraç10 ~M blo~os é baseado no dominiodo atributo

usado para a unilo das duas relaçftes, caracterizando assim a

operaç10 de parti~10 da relaçl0.

Considerando qUi! uma mltquina de base de dados nlo necessite

nece~sariamente ser- constituida de uma arquitetura admitindo

processamento paralelo, Mas tIo somente que deve ser um disposi-
•

tivo que realize todas as operaçftesassociadas a m.q~inas de 'base

de dados/, Hikita e outros em [HIK_8Sl, propftem a m'quina FREND

<Flexible Relational Database Hachine), baseada em um micro-

processador de 16 bits que realiza tod~s as operaçftes de geren-

ciamento de da~os solicitadas por estaçftes de trabalho a- ela

conectadas através de interfaces seriais de dados. Essa abordagem

nlo é tradicionalmente caracterizada como uma màquina de base de

dados, mas sim como um sistema distribuido onde as operaçftes de

gerenciamento de dados estIo centralizadas. Porém os autores

justificam essa colocaç10 argumentando que essa màquina, além de

centralizar todls as operaçftes de gerenciamento de dados, nlo
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reaLiza aLém dessa nenhuma outra tarefa.

V.S. - ConcLus8es.

Pode-se notar que a partir do surgimento do conceito de

Màquinas de Base de Dados no inicio dos anos 70, ocorreram tr@s

fases de desenvolvimento: o desenvolvimento de Màquinas baseadas

em discos associativosi màquinas que se utilizaram de l6gica

adicional para a execuç10 das operaç~es da màquina, empregando

notadamente as arquiteturas SIMDi e atualmente, a fase em que as

màquinas procuram aumentar a efici@ncia dos SGBDs tanto através

da exist@ncia de l6gica adicional quanto através do

desenvolvimento conjunto de l6gica fisica e algoritmos especiais

para a arquitetura.

Desde o seu inicio, quando bases de dados empregando

qualquer modelo de dados eram igualmente tratadas, até os

trabalhos atuais, o modelo de dados relacional tem se most~ado o

predileto para os projet"is.tas das màquinas de base de dado's,

chegando mesmo a ocorrer que hoje se considera padr10 o fato de

que todas as màquinas de base de dados tratam com exclusividade o

modelo relacional. Mesmo em casos de màquinas que têm p~r obj~ti

vo o modelo Entidade-Relacionamento [BIC_BS], as operaç~es

bàsicas supridas cor respondem fundamentalmente àquelas de

seleç10, uni10 e projeç10 de relaç~es.

O desenvolvimento de uma màquina de base de dados deve levar

em conta tr@s aspectos principais:

- a. arqui te tu ra da nov a m àqui n a i

- o modelo de dados que a màquina deve suportari

- o conjunto de algorltmos que ir10 ser executados, asso-

'..
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ciados ao modelo de dados que a m.quina deve suportar;

- o esquema de prote~lo que o sistema apresenta quanto a

interrup~8es for~adas de execu~lo e à manuten~lo da

integridade fisica e l6gica dos dados.

Os esquemas de prote~lo adotados pelas vàrias màquinas 510

muito pouco estudados, sendo que em apenas uma delas CRRP.2

[SCH_7Sl) existe a preoeupa~lo de se cuidar desse aspecto. O

reconhecimento dessa falha, feito em [RGR_85l, nlo tem po~

enquanto obtido resposta por parte dos pr01etistas de m.quinas.

Nos dois capitulas seguintes deste trabalho apresentam-se

respectivamente uma m'quina j. construida e considera~8es sobre

uma màquina que deve suportar o Modelo de Representa~lo de

Objetos (MRO). O estudo sobre as màquinas de base de dados

existentes, ~fetuado neste capitulo tem como objetivo o

reconhecimento das técnicas usualmente empregadas para

desenvolv@-las. No entanto, as caracteristicas desse modelo

imp8em para uma m.quina que o su~orte necessidades bastante

diversas daquelas impdstas por um SGBD relacional. "pessa forma,

os algoritmos usualmente estudados nessa àrea slo de pouca ou

nenhuma valia para o seu emprego"em uma m.quina que suporte o

MRO, visto que as opera~8es executadas por um' SGBD relacional nlo

510 usualmente utilizadas quando se emprega o MRO. Devido a isso,

nesse capitulo procurou-se dar destaque às arquiteturas impLemen

tadas nas v.rias m.quinas existentes, ao passo que os algoritmos

usados foram apenas superficialmente apresentados.
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C A P 1 T U L O V I

A ARQUITETURA DR MAQUINR lMPLEMENTRDA

VI.1. - Introdu~10.

o Sistema de ~poio por Computador à Documenta~~o de Sistemas

- S~CDS - descrito em [TR~_82], utiliza-se de um Sistema de

Gerenciamento de Bases de Dados concebido e desenvolvido espe

cialmente para ele. Esse SGBD apoia-se em um modelo de dados

também especialmente desenvolvido, que pode ser considerado como

o precursor do Modelo de Representa~10 de Objetos, pois a partir

dele os conceitos apresentados neste trabalho foram "desenvolvi

dos. 1\quele modelo n10 foi dada nenhuma designa~10, e por isso

ele serà identificado no restante deste trabalho apenas como o

"Modelo de Dados do S~CDS·. Naquele trabalho, sugeria-se que o

S~CDS (Sistema de ~poio por Computador à Documentaç10 de Siste

mas), beneficiar-se-ia da disponibilidade de um sistema de

p!,ocessamento de dados que pudesse executar algumas tarefas a

nlvel do SGBD, independentemente (em paralelo) das tarefas do

pr6pri05~CDS. ~ssim, surgiu o interesse no desenvolvimento de

uma màquina que permitisse aproveitar esse paralelismo.

~ motivaç10 para o desenvolvimento dessa màquina foi a de

separar as ta~efas de gerenciamento da base de dados do processa

dor que estivesse executando uma ferramenta do S~CDS. Dessa
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forma, a soluç~o seria o desenvolvimento de uma m~quina que

dispusesse de um processador dedicado às tarefas do SGBD, e outro

para executar o pr6prio SRCDS. Como o acesso a disco é vital para

a execuç~o do SGBD, e ao mesmo tempo o SRCDS, se for desconside-

rada a sua necessidade de acesso a Base de Dados, necessita muito

pouco acesso a disco, o processador que desempenhasse a funç~o de

gerenciamento da base de dados deveria ser também o controlador

das unidades de disco e' disquete do sistema.

Para que o grande volume de Software necess~rio tanto ao

SRCDS quanto ao seu SGBD pudesse ser adaptado à nova m~quina com

relativa facilidade, seria interessante que os dois processadores

apresentassem um ambiente de programaç~o ameno para um sistema

operacional j~ existente, do qual pudessem ser aproveitados edi-

tores e compiladores j~ existentes. Rssim, cada um dos processa-

dores foi projetado para permitir executar o Sistema Operacional

foi :coftsiderado que seria interessante (e que n10 apresenta-

ria dificuldades' adicionais) a disponibilidade de mais um proces-

sador no ~istema, que pudesse servir para acompanhar-se o anda-

mento da execuç~o dos outros dois, e optou-se para que esse

terceiro processador fosse semelhante ao processador que executa-

ria o próprio SRCDS, uma vez que as necessidades de ambos seriam

semelhantes (sob o ponto de vista do Sistema Operacional, pois o

SRCDS consiste de programas de aplicaç10 comuns, e o terceiro

processador executaria também programas igualmente comuns).

Rssim, efetivamente somente dois tipos de processadores existi-

riam, e considerou-se que o sistema poderia ser desenvolvido para

contar n10 com dois processadores do tipo que executaria o

próprio SRCDS, mas com um n6mero maior. Considerou-se que quatro
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desses processadores seria um bom n6mero, pois por um lado apro

veitaria melhor o processador capaz de controlar as unidades de

disco e disquete. e por outro, um n6mero maior de pro~essadores

n10 poderia mais ser atendido com rapidez por esse mesmo proces

sador.

O sistema que foi ent10 implementado, denominado M~quina

SRCDS/SGBD, ~ apresentado a seguir. O modelo de dados do SRCDS ~

apresentido na se~10 VI.2. Na se~10 VI.3 é feita a apresenta~10

geral dessa m~quina, e como ela pode ser usada para suprir as

necessidades de processamento do SRCDS, permitindo a execu~10 em

paralelo do SGBD e do Sistema de Rpoio ao Projeto de Sistemas. Na

se~10 VI.4 ~ descrita a forma como os processadores que comp~em

essa màquina se comunicam, mostrando-se como é possivel imple

mentar as primitivas de acesso à Base de Dados atrav~s das primi

tivas de comunica~10 entre os processadores, e como o processador

que executa o programa de aplica~10 pode usar apenas primitivas

de alto nivel para o acesso à Base de Dados. Na se~10 VI.5 ~

descrito o uso que se fa% da mem6~ia dessa màquina para o proces

samento do SGBD para o SRCDS, e na se~10 VI.6 ~ feita a descri~10

de como ~s arquivos de dados necessàrios para implementar essa

Base de Dados s10 tratados, de maneira a permitir um uso eficien

te da arquitetura implementada.

VI.2. - O Modelo de Dados do SRCDS.

O modelo de dados do SRCDS pode ser visto como um modelo

desenvolvido a partir do Modelo Entidade-Relacionamento, ao qual

foi feita a extens10 de caracterizar os atributos como sin6nimos
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ou como comenl~rlos, e realIzar a ~slru!ura de Dados Independen!e

do Caminho de ~cesso da mesma maneira como é feita no MRO. Na

lmplemen!a~~o fel!a para o SQ[DS n~o fol prevls!a a assocla~'o de

atributos de nenhuma caracteristica a relacionamentos, sendo que

apenas atributos com caracteristicas de coment~rio e atributos

com caracteristicas de sin6nimo foram previstos para os objetos.

Na Figura 29 est~ a representa~~o de um Meta-Esquema de Dados que

cor responde ao Modelo de dados do S~[DS. !

~ cada uma das entidades representadas ·nessa figura

cor responde um arquivo de dados na Base de Dados. ~lém disso,

existe um outro arquivo que mantém os par~metros de estado dos

outros quatro arquivos, e o SGBD acessa um sexto arquivo que

contem as informa~~es sobre os tipos de objetos, de relacionamen-

tos e de coment~rios, denominado Qrquivo de Defini~~o de Lingua

gem, pois especifica as pal~vras chaves com que uma descri~~o é

feita, bem como a sintaxe dessas palavras. O ~rquivo de Defini~~o

de Linguagem do S~[DS armaz~na informa~~es que cor respondem à

Meta-base de dados no Modelo de Representa~~o de Objetos. O

arquIvo de par~metros armazena o estado de uma base de dados num

dado instante, e os acessos a ele s~o efetuados apenas no inicio

e no fim de cada sess~o de atividades do S~[DS, motivo pelo qual

o SGBD em opera~~o normal necessita apenas dos outros cinco

arquivos.

O S~CDS pode ser caracterizado como um sistema automatizado

de Projeto ~uxiliado por Computador (P~C), que embora tenha sido

desenvolvido tendo como objetivo principal a Engenharia de

Software, sempre manteve o enfoque de ser uma ferramenta que

pudesse ser utilizado para a descri~~o de sistemas em geral, e

n~o apenas dos sistemas de software. Dessa forma, caracteriza-se
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Texto

Figura 28 - Meta-Esquema de Dados da Base de Dados do SRCDS.

como um Sistema de Gerenciamento de Dados para Engenharia, e

compartilha com aqueles as suas necessidades.
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VI.3. - ~ Configuraç10 da Màquina S~CDS/SGBD.

Jà nas conclus~es de [TR~ 82], e em atividades desenvolvidas

posteriormente, pOde-se perceber que as atividades de manipulaç10

de dados envolvidas na execuç10 do S~CDS davam margem ao proces

samento simult~neo e independente do pr6prio S~CDS e do SGBD por

ele utilizado, e alem disso, o pr6prio SGBD ofereceria vantagens

se pudesse ser executado em màquinas qUe pudessem executar

processos utiliz'ando multiprocessamento.

~ partir daquele trabalho, foi montada uma màquina que

permitisse avaliar os beneficios da execuç10 do S~CD5 e do SGBD

por ele utilizado em processadores separados. Inicialmente foi

prevista para essa màquina a execuç~o de uma tarefa do S~CDS de

cada vez, em uma estaç~o de trabalho, e a possibilidade de que

outras estaç~es executassem outras tarefas n~o pertencentes ao

S~CDS, num total màximo de ate quatro estaç~es de trabalho. ~

unidade'de processamento que cuidaria das ta~efas de Gerenciamen

to da Base de Dados seria responsàveLtambem por todo o gerencia

mento de arquivos em disco e controLe da impressora do sistema. ~

Figu~a 30 mostra esquematicamente a configuraç10 dessamàquina.

Essa màquina foi construida tendo como objetivo permitir que

quaLquer estaç~o de trabalho pudesse executar as tarefas perten

centes ao S~CDS, mas somente uma estaç10 de trabalho podendo

faz@-lo ao mesmo tempo. ~s estaç~es de trabalho que num dado

instante n~o estivessem executando as tarefas do S~CDS poderiam

executar outras tarefas usuais de Processamento de Dados, tal

como ediç~o de arquivos, compilaç~o, etc, para as quais o

Processador de Gerenciamento Central atua apenas como um

controLador das unidades de Disco, disquetes e impressora.
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Figura 30 - Configuraç~o da M~quina SRCDS/SGBD.

R comunicaç~o entre os processadores foi efetuada de modo ~

permitir que qualquer estaçlo de trabalho pudesse se comunicar

com o-P~ocessador de Ger.nciamento Central, através de um conjun-

to de instruç6es de alto nivelo Nlo existe nenhuma previslo para

uma comunicaçlo direta entre duas estaç6~s de trabalho.

Para que essa màquina pudesse dispor de uma ampla gama de

software, foi estruturada de maneira que cada estaç~o de trabalho

apresentasse um ambiente compativel com o de outras m~quinas jã

existentes. Como se trata de uma màquina experimental, a escolha

de qual processador, e qual ambiente de programaç~o usar, foi
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orientada mais por consideraç~es sobre a disponibilidade dos

recursos para implementà-la e avalià-la do que sobre considera-

ç~es sobre os melhores processadores ent~o existentes no mercado.

Devido a isso, foi escolhido o processador Z80, e o Sistema

Operacional CP/H-80.

Cada Estaç~o de Trabalho éconstituida por um micro-proces-

sador Z80, com 64 KBytes de mem6ria disponivet, e um Porto Serial

de Comunicaç~o para o terminal de"video da Estaç~o de Trabalho.

Cada Estaç~o de Trabalho pode executar programas sob o Sistema

Operacional' CP/M, ou o SRCDS. Rpesar de na ~ers~o atual n~o

haverem sido implementados outros perif!ricos, é possivel que

cada Estaç~o de Trabalho tenha acesso a ou'~ros periféricos parti-

c:ulares, tais c:omo unidades loc:ais de disqu-etes ou outros portos

de tomunicaç~o.

o P roc:e ssado r C,en tral de G e renc:iamen to é c:on5 titu i d ti de lim

mic:ro-proc:essador Z80 c:om até 512 KBytes de Memória RRM, e 28

KBytes de Memória ROM. Esse processador no~malmente executa o

Software &àsic:o de Comunicaç~o com as Estaç~es de Trabalho e
.lO

c:ontrole aos Periféric:os Centralizados, porém pode'opc:ionalmenle

exec:utar também o Sistema Operacional CP/H, com o objetivo de

exec:utar programas de supervis~o do sistema. Quando isso n~o é

necessàrio, n~o é necessària a exist@ncia de um terminal de video

conectado à seu Porto Serial.

Dessa forma, cada Estaç~o de Trabalho pode executar a ampla

gama de Softwareexistente para o Sistema Operacional CP/M, e as

tarefas de desenvolvimento de Software para essa màquina puderam

ser restritas ao desenvolvimento do Software Bàsic:o para tornar a

màquina funcional, tal como o monitor e os controladores de

periféric:os, aosoftware para a comunic:aç~o entre os processado-
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res, e ao Software de Gerenciamento da Base de Dados adaptado

para a execuç10 em separado do SRCDS e do SGBD, uma vez que os

programas de ediç10, compilaç10 e utilitàrios podem ser os jà

existentes para màquinas que executam o CP/M.

Rtrav~s dessa concepçSo, o hardware e o software b'sico que

constituem essa màquina podem ser aproveitados como um computador

multiusuàrio de propósito geral baseado em micro-computadores,

que apresenta como vantagem sobre um conjunto de vàrios .icro-

compu~adores o fato de man~er compar~llh~veis a impressora e as

unidades de disco e disquetes - os periféricos mais caros de uma

configuraç10 de micro-computador.Rssim, a màquina desenvolvida,

antes de' ter disponivel o próprio SRCDS, tornou disponivel como

subproduto de seu desenvoLvimento uma màquina que é 6til para

outras àreas da informàtica.

vr~4. - R. Comunical;1o

SRCDS/SGBD.

entre os Processadores· da Màquina

Rs Estal;8es de Trabalho da màquina implementada comu~icam-se

com o Processador Central através 'de um Porto Paralelo de 8 bits

de dados, cujo hardware é sumariamente descrito a seguir. O

protocolo l6gico de comunical;~o implementa instrul;8es de alto

nivel, sendo que cada instrul;~o sempre origina-$e em uma Estàl;10

de Trabalho, e é ent10 atendida pelo Processador Central.

R comunical;10 é efetuada através de uma pastilha 8255 em

cada Estal;10 de Trabalho, operando no modo de programal;10

2/input, ou seja, o Porto R é usado como Porto Bidirecional, o

Porto B é usado como Porto de entrada, e todas as linhas do Porto
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c s~o usadas como linhas de controle. ~ pastilha 8255 està asso-

ciada ao hardware da Estaç~o de Trabalho, porém é controlada pelo

Processador Central. ~ Figura 31 mostra como a pastilha 8255 é

Processador Central.

usada para a comunicaç~o entre cada Estaç~o de Trabalho e o •
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ESCREVE
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•

.
Figura 31 - Comunicaç~o entre o PCG e uma Estaç~o de Trabalh6 .

O· .Processador Central atende as Estaç~es de Trabalho em

regime de"Varredura (UPolling"), verificandu ciclicamenteo esta-

do do Po~to C~de c~da uma das quatro pa~tilhas 8255 de comunica-

•

ç~o a que tem acesso. Uma estaç~o de trabalho inicia uma instru-

ç~o de comunicaç~o colocando o código da instruç~o desejada no

porto B da pastilha 8255 que lhe està associada, e aguardando que

ela. seja lida pelo processador central. R seguir, prossegue

através de um protocolo slncrono de comunicaç~o, trocando dados

com o processador central através do Porto R. R seqü@ncia de
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entrada ou salda de dados (do ponto de vista de cada u. dos

processadores) é determinada pelo código da instruç10 em andamen

to.

Para manter uma taxa de transferência de dados elevada, é

usada a t~cnica de interrupç~o baseada na linha de interrupç~o

n10 mascaràvel ('-NMI') do processador Z80 e na geraç10 de sinais

de pedido de dados ('Data ReQuest'), e pedido de finalizaç10 de

transferência ('Inter~upt ReQuest') desenvolvida em [MRR_831.

Dessa forma, pode-se atin~ir uma taxa d~ transferência de até 130

KBytes por segundo. O sinal de 'Data ReQuestU é usado para .anter

a sincronismo da tranfer@ncia entre os dois processadores, ao

passo Que o sinal de 'Interrupt ReQuest' é usado para garantir

Que um processador n~o possa Itravarl o outro devido a alguma

falha ou perda de sincronismo Que possa ocorrer.

Os sinais de MData ReQuest' e 'Interrupt ReQuest' enviados

de cada Estaç~o de Trabalho para o Processador Central s~o fil

trados por uma série de portas controladas pelo Processador Cen

tral, para evitar interferência de sinais simulttneos de ~ais de

uma Estaç~o de Trabalho. Rlém disso, todos os sinais dé 'Data

R~~uestM e de 'Interrupt ReQuest' s10 mantidos indefinidamente

através de biestàveis, liberando cada processador em comunic~çlo

de verificar sua aceitaç~o. O circuito completo empregado para a

comunicaç~o entre uma Esta~10 de Trabalho e o Processador Central

ê mostrado. na Figura 32.

O conjunto de instruç8es de comunicaç~o entre uma Estaç10 de

Trabalho e o Processador Central pode ser dividido em dois

subconjuntos: as instruç8es de acesso aos perifericos; e as

instruç8es de acesso à Base de Dados. Rs instruç8es do segundo
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Figura 32 - Circuito Completo da Comunica~lIo entre Processadores
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subconjunto somente podem ser enviadas por uma Estaçlo de

Trabalho de cada vez.

Todas as instru~8es seguem uma seqU@ncia de três fases

padrlo. R primeira fase corresponde à inicializa~10 da comunica

~10, quando a Esta~lo de TrabaLho coloca no Porto B da sua pasti

lha 8255 o c6digo da instru~losolicitada. Uma vez lido esse

c6digo pelo Processador Central, a segunda fase é efatuada, a

qual corresponde à transferência dos dados da instru~lo solici

tada pela Esta~lo de Trabalho para o ProcessadorCentral. O final

da segunda fase ocorre quando t~dos os bytes tiverem sido trans

feridos, e ambos os processadores enviam para o outro sinais de

IInterrup Requestl• R seguir, a Esta~lo de Trabalho deve aguardar

a resposta do Processador Central, o qual estar' providenciando a

ex.cu~lo· da instru~la recebida. Uma vez obtidos os dados solici

tados, a terceira fase é executada,' com o Processador Central

enviando esses dados para a Estaçlo de Trabalho, que havia ficado

esperando por eles. O primeiro byte transferido nessa fase é

sempre um byte d~ código indicando o e;lado final da tranfer@n

cia, sendo o valor Izerol sempre usado para indicar que a

instru~10 solicitada foi realizada sem que ocorresse nenhum erro

ou situa~lo especial.

O n6mero de Bytes transferidos nas fases dois e três é

determinado pelo código da instru~lo em andamento, e é sempre

igual para uma mesmainstru~10.

R implementa~10 realizada obriga que a Esta~10 de Trabalho

fique parada enquanto o Processador Central obtém os dad~s a

serem transmitidos na terceira fase da instru~10. Isso decorre do

fato de n10 haver sido empregado um circuito de Rcesso Direto à

Memória (IDMRI), que poderia cuidar da transferência enquanto o
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processador da Esta~10 de Trabalho continuaria a executar a sua

tarefa. Esse circuito n10 foi empregado porque seria mais dispen

dioso do que o circuito adotado, ao mesmo tempo em que n10 traria

beneficio algum ao sistema, pelo simples fato de que a Esta~10 de

Trabalho executa somente um programa de cada vez (nlo existe

multiprograma~10 em um computador executando o Sistema Operacio

nal CP/H e nem executando uma ferramenta do SRCDS). Dessa forma,

mesmo que pudesse ser liberada para continuar o processamento, a

Esta~10 de Trabalho teria de continuar aguardando o resultado da

opera~1o solicitada, pois n10teria mais nada ~ari fi~er.

VI.4.1. - Rs Instruç~es de Rcesso aos Periféricos Centralizados.

R estrutura do Siste~a Operacional CP/Mceritraliza todas as

operaç8es sobre-os periféricos~m um m6dulo de Software denomina

do -Basic Input-Output System - BIOS·. Rssim, todas as Dperaç~es

de acesso ~.qualquerperiférico do sistema s10 centralizadas numa

Rotina de Manipulaç10 de Perifé~ico, que executa todas as funç~es

possiveis sobre aquele periférico. Rs operaç8esde acesso aos

periféricos centralizados s10 executadas pelas rotinas do -BIOS

que cuidam do acesso a Discos e as. que cuidam de acesso à

impressora.

Rs instruç~es de acesso aos Periféricos Centralizados s10 as

que ~ossuem c6digos de 1 a 5, porém est10 reservados os nomeros

seguintes até 64 para expans10 futura. R seguir s10 mostrados os

significados dos bytes transferidos em cada uma das Instruções de

Rcesso aos Periféricos Centralizados implementadas:
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E:~!1 : S2~!9~! = Leitura de um re9istro de 128 Bytes do Disco.

Fase 2 - :
do iSetorNro.

doNro. da! Trilha Nro.

Disco

I •I. i•

Byte 2

,_,.~,\lI.11

3 4 5

Fase 3 - Estado da leitura e os 128 Bytes do registro lido.

---==:---

E!l~1 ~Ç~dig2g = Escrita~de um registro de 128 Byt~s no Disco.

Fase 2 - Nro. doNro. da! Trilha Nro.do iSetor
Disco

I .. I: .

Byte 2 3. 4

Bytes 6 a 133 Registro a ser Escrito.

Fase 3 - Estado da Escrita.

---===---

E!l~1 ~Ç~ºig2~ = Escrita de um Caracter na impressora.

Fase 2 - Byte a ser impresso.

Fase 3 - Estado da Escrita.
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1111111' I ,.1 'I· .. ,",." I' 'li"

---==:---

E~!g 1 ~ ÇQQigQ ~ = Informa disponibilidade de impressora .

Fase 2 -

Fase 3 - Informa disponibilidade ou n~o.

---:=:---

•

ÇQQigQ § = Solicitaç~o de Rcesso à Base de Dados.

Fase 2 -

Fase 3 - Informa autorizaç~o ou rejeiç~o.

---===---

~s quatro primeiras instruç~es acima s~o suficientes para a

execuç~o do Sistema Operacional (P/M, para cuja execuç~o foram

especialmente realizadas. O sistema operacional (P/M gerencia o

uso de unidades de disco e disquete em um sistema com apenas um

processo em execuç~o simult~nea, e n~o prev~ a possibilidade que

mais de um processo possa utilizar de maneira concorrente a ele a

mesma unidade de disco. Tal situaç~o impede que mais de uma

Estaç~o de Trabalho possa ter acesso para escrita a uma mesma

unidade de disco. ~ soluç~o para evitar isso seria através do

desenvolvimento de um novo Sistema Operacional que apresentasse a
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nlvel de interface com os programas de aplicaçlo o mesmo padr~o

que o apresentado pelo CP/H, porém que dispusesse de capacidade

para gerenciar a concorr@ncia imposta pela execuçlo simulttnea de

multiprocessadores. Prevendo o desenvolvimento de um tal sisiema

operacional, os códigos de' instruçlo de 6 até 64 estio reservados

pa r'a isso.

A instruçlo de n6mero 5 é empregada para verificar a

disponibilidade do Pr~ces~ador Central para operaç8es como um

Sistema de Gerenciamento de Base de Dados para que a Estaçlo de

Trabalho possa executar o sACDs. Essa instruçlo informa se jà

existe outra Estaçlo de Trabalho executando o sACDs, e se nlo hà,

entlo cnloca a Estaçlode Trabalho apta a executi-lo, bloqueando

qualquer solicitaçlo de outras estaç8es.

VI.4.2. - ~s 'Instruç8es de Acesso • Bas~ de Dados.

~

O ace~so ~ B~se de Dados é efetuado através de um conjunto•
de instruç8es, que permitem ~ Estaçlo de trabalho so~icitar do

sGBD toda~ as operaç8es necessàrias. Apenas um pequ~no conJunto

de instruç8es foram implementadas, porém a forma de comunica~lo

de todas as instruç8es necessàrias seguem o mesmo padrlo, 'q~e é

apresentado a seguir através de um exemplo.

Considere-se a operaçlo 'Criar um objeto de determinado Tipo

e colocar o seu nome na Base de Dados'. Essa operaçlo pode ser

solicitada através da chamada de uma funçlo, que teria como

argumentos de entrada o Nome e o Tipo desse objeto, e como

argumento de salda a informiçlo do fato desse objeto poder ser
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colocado, ou condi~~es de erro que impedissem a sua coloca~~o:

ColocaObjeto (Nome, Tipo, Erro)

Como conseqU~ncia de uma opera~~o bem sucedida, a opera~~o

imporia o novo objeto como Objeto Corrente, além de coloc~-lo na

base de dados. Operaçftes subseqUentes na base de dados admitiriam

ser esse objeto o envolvido naquelas opera~eles, até que uma nova

operaç10 indicasse um outro objeto como Objeto Corrente. Essa

operaç~o ~ solici!ada para o Processador Central, agora exe-

cutando o SGBD, através de uma instru~10, cujo cÓdigo indica a

opera~~o de Colocar-Objeto, e s~o enviados como dados da segunda

fase da instru~~o o Nome~e o tódigodo Tipo do Objeto. O ProG~s-

sador Central analisaiia esses."dados, obtendo o mais rapidam~nt~

possivel a inf6rma~~o sobre a possibilidade de sua coloca~~o, e

executa a terceira fase da instruç~o, enviando o código de Erro

(ou de operaç~o sem erro) como resposta.

R iBstruç~o estarà ent~o encerrada,-. o programa em execuç~o

na Estaç~o de-Trabalho poderà prosseguir.- ~ Processador Central
.

poderà ent~o providenciar aefetlva colocaç~o do objeto na Base

de Dados.

Deve-s~ notar que dessa forma, tanto o Processador Central

quanto a Estaç~o de Trabalho poderiam executar cooperativa e

paralelamente a tarefa de execuç~o do S~CDS. ~lém disso, o

Processador Central poderia identificar as operaç~es que decorrem

da operaç~o solicitada, tal como indicar para verificaç~o os

dados alterados, geraç~o de seleç~es de objetos, etc, e executà-

tas quando n~o houvesse nenhuma solicitaç~o das Estaç8es de

Trabalho.
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Efetivamente, nem todas as opera~ees podem ser executadas em

paralelo. Por exemplo, instru~ees para obten~10 de dados tal como

'Obter o Nome de um objeto, dado o seu c6digo' ter10 a sua

segunda fase constitulda da transmiss10 do c6digo do objeto, e a

terceira fase constitulda do envio do c6digo de erro ~ do nome do

objeto. Para isso, é necessàrio que antes de inicar a terceira

fase, o Processador Central realize todo o processamento

solicit~do pela instru~10, qual seja, o de localizar o nome da

entidade indicada, n10 restando nenhum processamento para ser

realizado ap6s o encerramento da instru~10. Porém, em muitos

casos o processamento solicitado pode ser acelerado, se puder ser

previsto quais informa~ees a Esta~10 de Trabalho irà solicitar a

seguir, e buscando-se essas informaçees antecipadamente. Por

exemplo, pode-se buscar o miximó de informaçees disponlveis na

base de dados sobre o objeto corrente, sempre que o Processador

Central n10 tenha que atender a solicita~ees de aLguma Estaç10 de

trabalho.

VI.5. - R Mem6ria dos Processadores da Màquina SRCDS/SGBD.

Os pr~cessadores usad~5 nas Estaçees de Trabalho e no

Processador Central de Gerenciamento 510 micro-processadores Z80

de 8 bits, que têm o espaço de endereçamento de 64 KBytes. Nesse

espaço de endereçamento devem ser executados os p~ogramas desti-

nados a cada processador, e devem ser armazenados todos os dados

e informa~ees necessàrios a cada programa.

Em uma Estaç10 de trabalho deve ser posslvel executar pro-
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gramas operando sob o Sistema Operacional CP/M (que idealmente

deve poder contar com todos os 64 kBytes), ou uma ferramenta que

integra o SRCDS~ Rlém disso, todas as rotinas locais para a

comunica~10 com o Processador Central devem estar permanentemente

disponiveis.

No Processador Central, deve ser possivel executar as roti

nas de manipula~10 de periféricos e as rotinas centrais para a

comunica~10 com as Estaç8es de Trab~lho, além de se poder manter

nessa mem6ria uma grande quantidade dos dados dos processos em

execuç10 nas Estaç8es de Trabalho.

VI.5.1 - R Mem6ria de uma Estaçlo de Trabalho.

Para p~rmitir que,mais do que ,64 KBytes de mem6ria central

pudessem, ser acessadas 'por 'um dado processador, um esquema de

chaveamento de bancos de mem6ria foi implementado. R Figura 33.
mostra esquematicame~te'como a memó~ia de uma Estaç10 de Trabalho

està organizada.

Existe um Banco de Mem6ria de Escrita e Leitu~a composto por

duas pàginas de 32 KBytes cada uma, denominadas RRM-O e RRM-1,

mais uma pàgina de 32 KBytes denominada ROM, composta por um

bloco de 4 KBytes de Memória de Rcesso de Leitura e Escrita

(RRM-e), um bloco de 4 KBytes de Memória de Rpenas Leitura (ROM

p), e um bloco de 24 KBytes de Memória de Rpenas Leitura (ROM-O).

R pàgina ROM somente pode ser acessada na faixa de endereço

de O a 32K, de maneira que quando essa pàgina està ativada, ela
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o
Endereço:

4

28

I
4KROM-PI • 24KROM-0

•

•I
4KRAM-e

32K RAM-0

32K RAM-'

Figura 33 - Esquema de Mem6ria de uma Estaç1~ de Trabalho.

ocupa a primeira metade do espaço de endereçamentQ do

proc~~~ador, sendo a segunda metade ocupada pela pàgina RRM-O ou

RRM-1. Quando a pàgina ROH n~o està átivada, as pàginas RRM-O e

RRM-1 ocupam cada uma delas metade do espaço de endereçamento do

processador, podendo a qualquer momento, qualquer uma delas ocu-

par a primeira ou a segunda metade desse espaço.

R pàgina ROM tem o espaço de O a 4K ocupado pelo bloco ROM

p, o espaço de 4 a 28K ocupado pelo bloco ROM-O, e o espaço de 28

a 32K ocupado pelo bloco RRM-e. O bloco ROM-p cont~m todas as

rotinas de comunicaç~o com o Processador Central, incluido-se ai

todas as rotinas para acesso a disco, impressora e operaç~o com o

SGBD, e todas as rotinas de manipulaç10 do Porto de Comunicaç~o

Serial para o terminal de video da Estaç~o de Trabalho. O bloco

ROM-O n~o està sendo utilizado atualmente para nada, por~m,

poder-se-ia utilizà-lo para expandir as funç8es atualmente conti-
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das no bloco ROM-p. O bloco RRM-e é constituido de mem6ria de

escrita e leitura que é utilizada para armazenar os dados

necessàrios à execu~10 das fun~~es do bloco ROM-p. Rtualmente

apenas 2 KBytes dessa mem6ria estIo efetivamente usados .

REFRESH

•

Figura 34 - Circuito de Controle da Memoria RRM de umaET.

R Figura 34 apresenta o circultti ~e controle da mem6ria de

uma· Esta~10 de Trabalho. Para a mem6ria do banco de· escrita e

leitura foram empregados oitD circuitos integrados tipo 4164.

Sendo uma mem6ria din3mica, é efetuado o revigo.I'amento

C·RefreshU) usando a facilidade para isso oferecida pelo pr6prio

processadorZ80. Para a mem6ria de apenas leitura foram emprega

dos circuitos integrados tipo 2732, e para o bloco RRM-e foi

empregado o circuito integrado tipo 6116, que sendo uma mem6ria

estàtica n10 necessita de revigoramento.

O uso desse esquema de mem6ria por uma Esta~10 de Trabalho é
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o seguinte: quando a operaç~o do sistema é inicializada~ é

ativada a pàgina ROM, e é executada uma rotina de inicializaç10

nela gravada. Essa rotina de inicializaç~o coloca na segunda

metade do espaço de endereçamento a pàgina RRM-1, e nela carrega

o BIOs do Sistema OperacionalCP/M, solicitando-o do Processador

Central. Tal como é preconizado pelo pr6prio (P/M, esse carrega-

mento é feito de maneira que o sistema ocupe os endereços mais

altos do sistema. Rp6s a carga, a rotini de inicializaç~o na

plgina ROM passa o controle para a rotina de ini~ializaç10

(CBOOT) do BIOs. O BIOs desse sistema està escrito de forma a que

todas as suas funç8es s~o executadas" através da ativaç10 da

plgina ROM, e a chamada de uma rotina nessa pàgina que efetua a

operaç~o desejada. Dessa forma, o BIOs de uma Esta~~o de Trabalho

é constituido de um ~onjunto de rotinas que ativam a plgina ROM e

chamam a rotina correspondente existente no bloco ROM-p dessa

pàgina. R rotina ""d"einicializaç:~o do BIOs (CBOOT) carrega o

restante do Sistema CP/M (BDOs e CCP), solicitando-o através da

rotina de leitura do pr6prio BIOs (que o faz solicitando a
,

lejtura .través da rotina correspondente no blo~o ROM-p). Uma vez

completado '0 carregamento, essa rotina desativa a pàgina ROM,

colocando na primeira metade do espaço de.endereçamentoa pàgina

RRM-O. O controle é ent~o passado a6 CCP e dessa forma o Sistema

Operacional CP/M està ativo.

Sempre que é solicitada uma operaç:10 de leitura ou escrita

em disco, a rotina correspondente do BIOs reativa a plgina ROM, e

passa o controle para a rotina correspondente nessa pàgina. Essa

rotina faz a solicitaç10 do setor l6gico correspondente para o

Processado r Central. O endereço na mem6ria onde o setor indicado

estl (ou serl colocado) determina qual das piginas RRM-O ouRRM-1
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deverà ser ativada na segunda metade de endereçamento para que a

transmiss~o com o Proce~sador Central possa ser efetuada.

Completada o comunicaç~o, o controle volta à rotina do BIOS, que

desativa a pàgina ROM.

Com esse esquema de chaveamento de pàginas de memória, cada

Estaç~o de Trabalho apresenta para o Sistema Operacional (P/M um

ambiente de execuçlode programas que é normalmente identificado

como sistem~ CP/H de 64 KBytes de memória, oferecendo para os

programas de aplicaç~o a maior quantidade de memória disponivel

em um ambien~e CP/H.

As . ferramentas que compelem o sACDS ser'loexecutadas nesse

sistema como um progr'ama CP/M normal, com a diferença que poder~o

usar um c~njunto extendido de rotinas do BIOs, que suprem, as

funçeles de comunicaç'lo com a Base de Dados gerenciada pelo

Processador Central.

VI.5.2. - R Memória do Processador Central de Gerenciamento.

R memória do Processador Central segue um esquema semelhante

ao de uma Estaç'lo de Trabalho, com a diferença principaL que

podem existir até 8 bancos de Memória de Escrita e Leitura de 64

KBytes cada um.' ~ada um desses bancos é constituido de duas

pàginas de 32 KBytes, sendo possivel que se ative qualquer um dos

bancos indistintamente. Quando um dos bancos està ativo, qualquer

uma de suas duas pàginas pode estar ocupando a primeira ou a

segunda metade do espaço de endereçame~to, potém n10 é possivel

ativar simultaneamente pàginas de dois bancos diferentes.
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Rs rotinas gravadas na pàgina ROH podem acessar qualquer

pàgina de qualquer banco, pois quando a pàgina ROH està ativa,

basta selecionar o banco que contém a pàgina desejada, e posicio

nar a pàgina desejada na segunda metade do espaço de endereçamen

to. Na Figura 35 està apresentado o circuito de controle da

memória do Processador Central.

R pàgina ROH do Processador Central é usada da forma

descrita a seguir. No bloco ROM-p est10 gravadas as rotinas de

convers10 de endereços lógicos de setores em disc~s e disquetes,

solicitados pelas estaç8es de trabalho, para endereços fisicos de

acesso; as rotinas de acesso fisico às unidades de disquetes; as

rotinas de manipulaç10 da impressora; e as rotinas de acesso ao

porto Serial de Comunicaçlo com o terminal de video que pode ser

conectado ao Processador Central .
.

No .bloco ROM-O estIo as rotinas de comunicaç10 com as

estaç8es de trabalho, as rotin~s de gerenciamento de setores

de disco da base de dados e rotinas de apoio para as funç8as de

gerenciam~nto da base de dados. O bloco RRM-e é usado para

armazenar os par~matros de operaçlo e variàveis das rotinas dos

blocos RoH-p e RoH~O.

O banco O de mem6ria de escrita e leitura é usado para criar

um ambiente de programaç1o baseado em [P/H, porém executando as

rotinas de gerenciamento da base de dados. Os demais bancos de

memória de escrita e leitura sto usados para implementar o

esquema de gerenciamento de setores da base de dados, e s10

acessados através das rotinas correspondentes gravadas no bloco

RoM-O da pàgina RoM. Esse esquema de gerenciamento serà apresen

tado com mais detalhe na subseç10 seguinte.
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Figura 35 - Circuito de Controle da Memoria R~M do PCG .

~ separaç~o da mem6ria de apenas leitura em dois blocos foi

feita para permitir que o espaço de endereçamento de 4 a 28

Kbytes, correspondente ao bloco ROM~0, pudesse ser usado por mais

de um bloco de mem6ria de apenas leitura, caso os 28 K8ytes

disponiveis n~o fossem suficientes para todas as funç~es

necessàrias. Nesse caso, os blocos ROH-p e R~M-e seriam mantidos
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sempre disponiveis quando a pAgina ROM estivesse ativada, e o

bloco ROM-p atuaria como um àrbitro para escolher que bloco de 24

KBytes seria colocado no espaço de endereçamento de 4 a 28 Kbytes

num dado instante. Esse expediente no entanto n~o se revelou

necessàrio, pois apenas o bloco ROM-O supriu toda a mem6ria

necessària.

VI.5.3. - O Gerenciamento de Setores da Base de Dados._

o Processador Central usa o Banco O de Mem6ria de Escrita e

Leitura para manter um ambiente de programaç~o compativel com o

Sistema Operacional CP/M. Os demais est~o disponiveis para serem

usados pelas rotinas que est~o gravadas na pagina ROM. Os demais

bancos (que podem atingir ate 448 KBytes) s~o usados para se

manter um esquema de "Cachel para as unidades de disco e disque

te. Dessa maneira, os setores mais usados podem ser mantidos na

mem6ria, e sempre que um acesso e solicitado, o Processador

Central verifica se as informaç8es pedidas n~o est~o na mem6ria

(ou se podem ser armazenadas temporariamente na mem6ria, nocaso

de uma escrita).

Sendo duas as atividade~ do Processador Central, dois s~o os

empregos do Cache para disco. Com o Processador CentraL operando

como um controLador inteLigente das unidades de disco e disquete,

ê possivel fazer com que os acessos a setores soLicitados pelas

Estaç~es de trabalho sejam reconhecidas como fazendo parte de

arquivos, acessos a diret6rio, etc. Pode-se assim manter os

diret6rios dos discos e disquetes permanentemente na mem6ria, e
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sempre que um arquivo é aberto, mesmo que n10 tenha ainda sido

solicitada leitura de setores desse disco, o Processador Central

poderia iniciar essa leitura, antecipando a leitura de alguns

setores fisicos desse arquivo.

Como o Processador Central ativado como um controlador

inteligente, depende da disponibilidade do Sistema Operacional

adaptado para as condiç~es de Multi-processamento que a màquina

implementada imp~e, e como essa adaptaç10 n10 foi feita, o uso da

mem6ria cache da maneira descrita acima n10 foi feito, sendo

atualmente o seu uso restrito a manutenç10 de uma trilha para

leitura e uma trilha para escrita de cada unidade de disquete do

sistema.

Como Processador Central operando como um Gerenciador de

Bases de Dados apoiado no Modelo de Representaçao de Objetos, e

empregando-se uma estrutura de armazenagem que permita gravar as

informaç~es referentes a um mesmo objeto em alguns poucos

setores, identificàveis imediatamente a partir da refer@ncia ao

objeto, pode-se usar a mem6ria cache para mante~ os setores dos

dados dos objetos mais freqUentemente acessados pela Estaç10 de

Trabalho que est~ executando o SRCDS, ou para manter os dados

necessàrios aos processos automàticos iniciados a partir de

acessos da Estaç10 de Trabalho.

R estrutura de· armazen~gem empregada de~e permitir que se

implementem algoritmos eficientes para: que se possa reconhecer

rapidamente se um determinado setor està presente na mem6ria

cache ou n10; estando presente, que Se" localize rapidamente em

que posiç10 da m~m6ria cache ele està; que se possa elaborar uma

estratégia de escolha de quais setores devem ser mantidos na

mem6ria cache, e que permita decidir rapidamente qual setor
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substituir se um novo setor deve ser mantido nessa mem6ria e n~o

h. mais espaço.

Para efeito do gerenciamento da mem6ria cache, o termo setor

da mem6ria cache determina um bloco 'continuo de bytes que podem

ser lidos ou escritos em um disco com apenas um acesso, por~m

n~o necessariamente cor responde a um setor do disco. Para evitar

ambiguidade na designaç~o desse~ dois conceitos, na apresentaç~o,

que se segue serà usado o termo setor apenas para o setor fisico

do disco, e o termo ILinhaM para o setor l6gico mantido na mem6

ria cache.

Na estrutura desenvolvida, considerou-se que uma linha tem o

tamanho de 1 KBytes. Esse nomero (apesar de poder ser facilmente

mudado), foi escolhido por permitir um acesso às trilhas de

disquete de maneira que uma mesma linha estt sempre contida em

uma onica trilha, ao mesmo tempo que pode manter um volume satis

fat6rio de dados.

R organizaç~o de u~ disco pelo Sistema Operacional (P/M

segue uma estrut~ra padronizada otimizada para as necessidades

desse sistema, porém que n~o s~o as mesmas de u~ SGBD como o que

é usado pelo SRCDS. Dessa forma, um disquete que seja usado para

armazenar uma base de dados n~o pode conter outras informações

que n~o as da base de dados que armazena, e sua estrutura n~o é

reconhecida pelo padr~o CP/M.

R estrutura de dados para o gerenciamento da mem6ria (ache

empregado é mostrado na Figura 36 onde o simbolo NP indica a

capacidade da mem6ria cache em nomero de Linhas (Páginas) de 1

KBytes. Como o nomero de arquivos que mantém a base de dados s~o

pré-definidos (no caso da implementaç~o atual do SRCDS é 5), a

identificaç~o de se uma determinada linha està ou n~o presente na
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mem6ria cache é feita pelo arquivo a que ela pertence, usando

para isso uma técnica de parti~~o (NHashM) sobre o nómero do

setor do arquivo solicitado. Os setores de um arquivo 510 trata-
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dos na tabela de partiçlo IRpontLM1 através de agregados de 16

KBytes. Cada posiçlo dessa tabela mantém para cada arquivo a

indicaç10 da presença de 10 menos um setor do agregado correspon

dente na memória: se a posiçlo for nula, nenhum setor do agregado

estA na mem6ria; se for n10 nula, aponta para um registro da

tabela de pàginas na mem6ria ILM1• Cada um desses registros

indica qual linha contém os dados do setor correspondente.

R localizaç10 de uma linha na mem6ria é feita verificando-se

a exist@ncia de 10 menos um setor do agregado de 16 KBytes a que

o setor solicitado pertence, através da tabela 'RpontLH1• Se a

posiç10 for nula, o setor n10 estar' na mem6ria. Se for n10 nula,

o valor desse indice indica o registro da tabela ILH' onde os

setores daquele agregado estIo mapeados. Verifica-se a posiç10

correspondente ao n6mero do setor n.sse registro. Se a posiç10,

Figura 37 - Exemplo do Uso da Estrutura de Controle da Membria (ache
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for nula, o setor n10 estar~ na memória. Se for n10 nulo, o

nOmero dessa posi~10 indica o n6mero da linha onde o setor estar~

armazenado. Verifica-se assim que com apenas duas comparaç8es

identifica-se a presença de um setor na memória cache, e locali-

za-se sua poslçlo.

o algoritmo empregado para a arbitragem de quais setores 510

mantidos na mem6ria é baseado na quantidade e freqUência de

acesso a cada setor. Para isso, contam-se o nómero de acessos que

510 feitos em ~ada linha, • armazenam-se as diferenças de conta-

gem de cada linha para linha com o menor n6mero de acessos regis-

trados. Rssim por exemplo, se existirem tras linhas na mem6ria,

que tenham sido acessadas 5, 8 e 18 vezes, estar~ armazenado os

totais 1, 4 e6. Um novo setor semp,re é colocado em uma linha

com a contagem de 1 acesso.

Rstabelas·LLinhas·e·LJotais· slo usadas poressealgo-

ritmo .

R tabela·LLinhas·, é usada para armazenar umalista dupla-. .
mente encadeada de

todasas linhas ~om um ~esmototal.Rslinhas

510 ordenadas pela ordem de chegada nesse

total..Rssim,;r 6ltima

linha a ter atingido o total corre.pondente I uma determinada

lista éc~loc~da no final dessa lista. R tabela ·LTotai~· é usada

para armazenar uma lista duplamente encadeada de todos os totais

associados a ao menos uma Linha. R figu~. 37 mostra como as

listas estariam se existissem duas linhas com total 1, três com

total 4e duas com total 6.

Mantidos dessa forma, o valor absoluto do total n10 é impor-

tante, mas apenas a diferença entre as virias linhas, justamente

como o algorltmo necessita. Dessa forma, n10 é necessirio que se
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reajustem os totais de acesso conforme as p'ginas vlo sendo

acessadas, mas apenas que as listas sejam atualizadas. Cada

registro da tabela 'LLinhas' esti diretamenta associado à linha

que ela representa (o indice da linha é o mesmo do regjstro

correspondente em 'LLinhas·. Dessa forma, a cada acesso efetuado

em u~ setor ji contido em uma linha cor responde uma remoç10 de

uma célula de uma lista bidirecional (aLteraçl0 de quatro indi-

ces), e a sua inserç10 e. outra lista (aLteraçl0 de outros 6

indices). Caso o novo totaL n10 exista, uma nova c'Lula é inseri-

da na lista armazenada e. 'LTotais' (alteraçl0 de 6 indices).

Rssim, no pior caso, 16 indices 510 alterados em cada acesso a

uma p'gina ji existente na .em6ria. Caso um acesso n10 se refira

a um setor presente na me.6ria, a linha que esti em primeiro

lugar da lista de menores tota~s tem seu conteOdo substituido

para o setor sendo acessado. Verifica-se assim que a manutenç10

de dados para a execuç10 do aLgoritmo de arbitragem dos setores

mantidos na mem6ria ê tambê. bastante eficiente.

R quantidade de mem6ri~ utilizada para armazenar todas essas

tabeLas depende do n6merb m'xi~ode linhas 'NL' que slo mantidas

na mem6ria. Se 'NL' for menor ou igual a 255, as tabelas 'LM',

'LLinhas" e 'LTotais' s10 constituidas de bytes, e ocupam entlo

24*NL bytes. R tabela 'ApontLM' é também constituida de bytes, e

seu tamanho depende do tamanho miximo de cada arquivo, ocupando

um byte para cada 16 KBytes de cada arquivo.
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VI.S. - Rgrupamento das In(ormaç8es sobre um Mesmo Objeto.

o esquema de acesso à memória cache apresentado na seç~o

anterior, para o uso pelo gerenciador da base de dados, terà sua

eficiência aumentada se for possivel restringir a dispers~o de

setores que s~o acessados, para que a chance de se solicitar o

acesso a um setor presente na memória aumente.

Em ope~açl0 normal, um utilitàrio do sRCDs que se refere a

um determinado objeto da descriçl0, em geral necessita de virias

in(ormaç8es sobre esse objeto, in(or~aç8es essas que _10

solicit~das individualmente para o sGBD. Rssim, quando um deter

minado objeto 'solicitado para o sGBD, comumente ocorrerIa a

seguir vàrias consultasd'ou atualizaç8es sobr~ e,sse objeto. Se as

informa~8es referentes a u. mesmo objeto forem mantidas no menor

n6mero de setores possivel, a dispers10 de acesso a setores serà

ent10 minimizada.

Os arquivos de dados que mant@m uma Base de· DadDs do sRCDS

s10 os segu~ntes:

- Rrquivo de Idert~ficadores: armarena os nomes e sin8ni

mos de cada objeto. O~registros slo mantidos em uma

estrutura em àrvore;

- Rrquivo de Objetos: armazena as informa~8es,referentes a

cada objeto da descri~lo;

- Rrquivo de Relacionamentos: armazena as informa~8es

sobre todos os relacionamentos entre objetos existen

tes na descri~lo;

- Rrquivo de Comentàrios: armazena os comentàrios descri

tos sobre cada objeto da base de dados;

- Rrquivo de Descriç10 de Linguagem: armazena as informa-
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ç8es sobre o esquema de dados da base de dados.

Se n10 houvesse beneficio em se reduzira dispers10 de

informaç8es sobre cada objeto, cada um desses arquivos poderia

manter as 'informlç8es espalhadas, em geral na seqD@ncia da

descriç10 feita. Havendo esse· beneficio, as informaç8es devem ser

agrupadas, e a forma de faz@-lo varia de arquivo para arquivo.

o arquivo de identlflcadore. é usado para
,

localizar um

objeto por um seu identificador. Como o arquivo· é estruturado em

'rvore binària,é interessante que cada setor de 1 KByte contenha

apenas uma sub-irvore. Rssim, a raiz de uma irvore estari em um

setor juntamente com os identificadores que lhe 510 adjacentes na

irvore. Quando um ponteiro da irvore apontar para um

identificador armazenado em outro setor, faz-se com que esse novo

setor armazene apenas os identificadores que 510 subordinados a

aquele identificador.

o arquivo de objetos n10 necessita de nenhuma re-

estrutura~10 especial, visto que n10 existe nenhuma lei que

permita prever qual o pr~ximo objeto que serà interessante aces

sar de~~is do acesso a qualquer um·determinado Dbjeto.

O arquivo de rel~ciona.ento. deve ser estruturado de maneira

que os relacionam~ntos referentes i c~di obJ~to sejam mantidos

agrupados. Como n10 se pode prever o n6mero de relacionamentos

que um objeto teri, e nem se pode considerar que os relacionamen-

tos de um determinado objeto ser10 todos descritos simultaneamen-

te, ent10 o que se pode fazer é prever o espa~o para bloco de

relacionamentos de tamanho pré-fixado. Sempre que um novo relacio-

namento de um objeto for colo~ado, ele déve ser colocado num

bloco jà alocado para os relacionamentos daquele objeto. Somente
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se nlo houver mais espaço um novo bloco ser' alocado, e este

estarà reservado para relacionamentos do mesmo objeto. Como um

registro do arquivo de relacionamento do SACDS ocupa 17 bytes,

eabem 60 registros desse tipo em um setor de 1 KBytes. Escolheu-

se entlo que c~da bloco de registros de relacionamentos teria

espaço para armazenar 20 relacionamentos.

Note-se que com essa técnica, passam a existir muito mais
•

·espaços vazios· em um arquivo de relacionamentos, devido aos

blocos alocados para relacionamentos de cada objeto que nlo estIo

totalmente preenchido~. U.a forma de se otimizar. o par de

necessidades concorrerites ,umento-do-arquivo/disperslo-aceitàvel

consiste em se variar o tamanho dos blocos de relacion~mentos. A

escolha dessepa~'metro depende da velocidade de acesso que se

prentende, e do espaço em disco que se permite ocupar .

.0 arquivo de coment'rioldeve ser estruturado da mesma

maneira que o arquivo de relacionamentos. Porém como comantàrios

normalm.nte c'orrespondem a textos, que podem ser extenso.s, optou-

se po" mante.,!cada bloco de comentàrios armazenado em um setor do

arquivo de coment'rio.

o Arquivo de neflniçlo de liguagem, . quando em uso normal

pelo SGBD, é usad.oapenas para leitura, com acesso seqDencial a

blocos de informaçlo. Esses acessas, além de esporàdicos, 510

totalmente aleatórios, do ponto .de vista do gerenciamento de

memória cache. Por isso, nenhuma estruturaçlo adicional lhe foi

imposta .
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VI.7. - Conclus8es.

Neste capitulo foram apresentados a impLementa~lo de uma

m'quina para dar suporte ao SRCDS, e os conceitos e considera~8es

usados para o seu desenvolvimento. R apresenta~10 feita relata a

Rrquitetura da m'quina tal como esti implementada, a quaL cor-

responde aos objetivos iniciais de servir de suporte à eKecu~lo

do SRCDS. Com o delineamento do ModeLo de Representa~10 de Obje-

tos, uma nova arquitetura, especifica para as caracteristicas do

MRO, passou a ser desejivel.

Ess~ arquitetura pode ser vista como uma extens10 àquela jà

implementada, da mesma forma como o MRO pode ser visto como uma

extens10 ao Modelo de Dados do SRCDS. Decorrentes do desenvol-

vimento da Màquina sRCDs/sGBD, e das avali~8es feitas com ele,

chegou-se à proposta de uma nova arquitetura, mais adequada para

o atendimento das necessidades de um Sistema de Gerenciamento de

Dados para Engenharia. Rs considera~8es.para essa propDsta serlo

apresentadas no capitulo seguinte.
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C R P 1 T U L O V I I

CONSIDERR'~ES SOBRE UMR MAQUINR DE BRSE DE DRDOS PRRR O MODELO

DE REPRESENTR,XO DE OBJETOS

VII.1. - Introduç~o.

R màquina (SRCDS/SGBD) apresentada no capitulo anterior

apresenta alguns aspectos que devem ser analisados. Em primeiro

luga~, como 05 cinco processadores apresentam um ambiente para a

execuç~o de programas em CP/M, e a memória de cada processador

n~oé diretamente icessada por nenhum outro processador, essa

màquina pode ser considerada como uma rede de processamento

distribuido. Por outro lado, como o Processador Central realiza

todas as operaç~es de gerenciamento da base de dados, e a~

Estaç~es de Trabalho executam 05 programas de aplicaç10 que

utilizam essa base de dados, ent~o o processador central pode ser

considerado, a gross~ modo, como uma Màquina de Base de Dados

("Database Machinel). Chega-se ent10 à conclus10 de que essa

màquina constitui-se efetivamente de um sistema distribuido, que

incorpora como um de seus nós, uma màquina de base de dados, à

semelhança da màquina DELTR [TRK_85J.

R motivaç10 para o desenvolvimento dessa màquina era a de
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tirar do processador que estivesse executando uma fer~amenta do

SRCDS, as tarefas de gerenciamento da base de dados.

Decorrentes do desenvolvimento e das avali~8es feitas com a

M'quina SRCDS/SGBD, .chegou-se à proposta de uma nova arquitetu

ra, mais adequada para o atendimento das necessidades de um

Sistam~ de Gerenciamento de Dados para Engenhari~~ Essa proposta

concentra-se na expans10 do Processador central para tornar-se

uma M'quina de Bases de Dados capaz de atender a v'rtas Estaç8es

de Trabalho, cada uma delas podendo executar programas de

aplicaçlo que usem essa m'quina, sem a restri~10 de. apenas uma

poder faz@-lo ao mesmo tempo. Dessa forma, pod.-se imaginar o

novo sistema ·como um conjunto de Esta~8es de Trabalho acessando a

M'quina de Base de Dados concorrentemente.

Restringindo a atua~10 dessa m'quina para ser apenas um

gerenciador de bases de dados, as tarefas de controlar as uni

dades de disco e disquete nlo envolvidas ~om a base de dados em

si deixam de ser atribui~lo sua. Essas tarefas devem passar a ser

desempenhadas por outro componente do sistema. Coloca-se ent10
•

três alternativas para a maneira como a M1quina de Base de Dados

em si comunique-se com os programas de aplicaçlo que a utilizam:

a} fazer com que tada Esta~lo de Trabalho tenha acesso aos

seus pr6prios distas. Essa alternativa mantém a caracteri

zaçlo de que cada esta~là de trabalho é um sub-sistema

que, a menos dos acessos à base de dados, pode operar

totalmente indeperidente das demais.

b} fazer com que cada estaçlo de trabalho tenha acesso tanto à

M'quina de Base de Dados quanto a um segundo subsistema

que cuidaria especificamente dos dispositivos de disco,

disquete, impressoras, e demais periféricos centralizados .
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Essa alternativa mant'm a independ@ncia das estaç:8es de

trabalho, e aumenta a utilizaç:lo desses dispositivos cen-

tralizados, por'm acarreta maior complexidade no ela de

comunicaç:lo entre Estaç:Be~ de TrabalhoJ Miquina de Base de

Dados e Sub-Sistema de Discos. '

c) (azer com que todas as estaç:Bes de trabalho tenham acesso à

Miquina de Base de Dados atrav's de um co~put.dor de

grande porte (Computador hospedeiro), fazendo ~om que cada

Estaç:lo de T~abalho seja na realidade apenas um ter.inal

desse computador.

"A alternativa c) 6 • mais comumente adotada peLas de.ais

M •qui n'as de Base de Dados existentes, que e. 9eraL sIo li9 adas a

um p~ocessador hospedeiro 'que 'compila' todos os pedidos de

acesso a bases de dado. d•• programas de aplicaç:lo, ,e ef.tul as

consulta-s corresponden-tes para a Hlquina de Base de Dados. Rlguns

exe.plos disso .10 as miquinas DIRECT'[WIT_7S1, HRS [HRH.;..8Sle.... .

R9P.2 tSCH_7S1. Rs alter.nativas a> e b) pode. ser u.sada'~qUlndo

asestaç:Bes
•

de trabalho estIo conect.das .trav6s
j .

de uma rede

local. Eisa forma dj comunicaç:106 m,is lenta do que a:taxa. de

transfer@ncia ~ue a ~'quinl de Base de Dados e IS estaç:8es de

trabalho poderiam suportar, por'm atualmente corrresponde à

alternativa t'cnica que tem' sido empregada em sistemas desse

tipo, tal como ê o projeto japon@s de sistemas de quinta geraç:lo.

R seguir, ser' feita a apresentaç:lo de uma proposta para uma

base de dados, concebida a partir do desenvolvimento do sistema

descrito no capitulo VI, 'voltada para apoiar as tarefas de

processamento de base~ de dado. do HRO.·De acordo com as

classificaç:8es propostas por (ORD_85], essa .lquina te~i. arqui-
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tetura HIHD, com processamento em memória dedicada, e indexaçlo a

auant~ i maneira co.o essa mãquina se comunica com 05

programas de ~plicaçloJ corresponde 'quela em que cada estaçlo de

trabalho se comunica diretamente com a..H6quina.de Base de Dados,

uma vez que ·nlo 'necessirio • existência de um processador

hospede.iro compilando os p.didos de acesso gerados pe lases taçeies
I

de trabalho'. . ;:.s.'

-VI1.2. - R arqulte!urada "'quina da. Bases de DadosPr.oposta.

R Hiquina de Bises de Dados propost~ apresenta uma arquite-

tura nlo convencional entre as H6quin~5 de Bases de Dados exis

tentes, no sentido que ap~esenta-se como uma mãq~ina dedicada ao

proces ••mento de .basesde dados de um modelo ~Io. çonvencional.

cf.t".;di&so; dado que as necessidades impostas por esse' ~odelo 510.
'li

em lal'ga escala distintas das imp.ostas pelos modelosconvE!ncio-

nais, a arquitetura resuLtante acaba se tor~ando ~iferente das

que normalmente 510 empregadas em miquJnas dedicadas .atarefas de

bases'~'de dados usando modelos convencionais. Por outro l.,ado..• a

arquitetura proposta se aproxima das 'arquitetur~s existentes de

miquin:as de bases de dados., que empregam conceitos mais

inovativos, tal como. a .iquina SiDBMELEL_85], que nlo usa

discos, ~as-mant.m toda a informaçlo em memória principal.

R principal dife~ença que deve ser notada entre as Mãquinas

de Bases de Dados existentes e a aqui sugerida, 'que os ~odelos

convencionais necessitam pesadamente de op.raç8es de procura de
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registros baseados no conte6do desses registros, tal como é

necessàrio nas operaç~es de seleç10 e uni10 no modelo relacional,

ao passo Que no Modelo de Representaç10 de Objetos ~ssa

necessidade é bastante reduzida. Outra diferença é que opera~8es

de ordenaçSo no MRO sSo necess~rias apenas Quando da colocaç10 de

novos objetos, e mesmo assim, deve levar-se em conta Que cada

objeto colocado através de operaç~es solicitadas

lndlvldualmenle para a base de dados. Was ~&Qulnas de ftases de

Dados em geral existem m6dulos de IHardwarel destinados

especificamente pari ordenaç10 de dados,

sugerida para o MRO isso n10 é feito.

porém na HiQuina

NAS

PL2

PLa

'.2

•
PMlI

- FLUXO DE DADOS

- FLUXO DE CON'lllOLE

Figura 37 - Rrquitetura da Hàquina Proposta.
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R Figura 37 mostra a arquitetura para a mâquina proposta.

Pode-se notar que ela , composta por quatro tipos de

processadores:

PL - Processadores de Liga~~o

PM - Processadores de Manipulaç~o de Dados;

PP - Processador de Pedidos de acesso;

CD - ControLador das Unidades de Disco.

RLém disso, existem dois dutos internos que interLigam os

vàrios processadores: Duto de Dados e Duto de P'ginis. Rmbos s~o

dutos Sincronos paralelos, d~ 'aLta velocidade. O Duto de Dados'

usado para enviar aos Processadores de ManipuLaç10 (PM) os pe~i

dos de acesso solicitados pelas estaç~es de trabaLho, e para a

troca de dados entre as estaçeJes de' trabalho e os Processadores

de ManipuLaç~o. O Duto de_Pàginas' é usado para carregar as mem6

rias locais dos Processadores de Manipulaç10 com os dados neces

sàrios ~ execuç~o das soLicitaçeJes de ace~so que cada um estiver

atendendo, bem como para a gravaç~o em disco das pàginas modifi

cadas "or·e5'Sa execuçl0.

Ds Proces.adores de. lig.~10510 usados para atuar como

interface entre cada Estaçlo de Trabalho e o Duto de Dados. N10

efetuam nenhum processamento l6gico dos dados que mani~uLam, à

menos da substituiç10 ou pr~enchimento de al~uns campos nos

pedidos de acesso que manipulam. Rtuam principalmente como

Mbuffers· e temporizadores para os dados que trafegam pelo Duto

de Dados e que têm como origem e destino aquela especifica Esta

ç10 de Trabalho. Os pedidos ~e acesso de cada Estaç10 de Trabalho

consistem de conjuntos de partmetros e dados que 510 introduzidos

(ou recebidos) pelo Processador de Ligaç10 no Duto de Dados como
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um 'Pacote de Dadol·. Esse processador colocaem'cada pacote de

dados uma identific~çlo de quaC-, o Processador de ligaç10 que

originou o pacote de dados, e um sinal indicando se o pacote

atual corresponde a alguma operaç10 jà iniciada anteriormente, e
, ,

nesse caso, qual o Processador de Manipulaçlo'que a havia atendi-

do.

Cada pacote originado em uma Estaçlo de Trabalho, uma vez
i

tendo sido lançado no Duto de Dados, "ouvido' por todos os

Procelsadorel de Hanipula~lo, que verificam se esse pacote deve

ser tratado por ele, ou se n10 for indicado nerihum processador

especifit~, se o pacote pode ler atendido pel~5 dados presentes

na memória do Processador. ~Quando umPro~e5sador pode atender 80

pedido, ele envia ao final do pacote de dados um 'sinal indicando

a aceitaçlo do pacote.

O Processador de Manipulaç10 consulta os d~dps que tem

di5Pon1ve is , e p rocura atender a todos os ped id0'5' que. tenha

aceitado, em geral na ordem de chegada dos pedido.s. Um pedido

pode ocas.fonar três tipos de resposta do' Pro.cessador de

Manipulaç10 que o estiver; atendendo:

- fin~lizaçlo do pedido. Nes~e caso o P~oc.ssador coloca um

novo pacote de dados no Duto de'Dado~, informando como

,
Nesse pacote estio a indicaç10 deeslado de finalizaçlo

do pedido, e dados ~ue póss~m ter sido solicitados.

- solicitaçlo de uma tarefa auxiliar em algum outro proces-

sador. Essas tarefas 510 destinadas a realizar algtim

processamento acionado automaticamente a parti,. :de

outras tarefas em execuçlo. Nlo slo priorit'rias para a

execuçlo do pedido em andamento, e por isso 510 ~rma~e-

- 321 -



nadas para execuç10 quando houver processador desocupa-

do. Nesse caso o Processador de HanipulaçSo coloca um

novo pacote de dados no duto, que mantém as mesmas

caracterlsticas dos que slo originado~ pelos Processa

dores de Ligaçl0, informando os dados e pàrtmetros

necess'rios, porém com a informaçlo de que nlo é um

pedido priorit'rio.

- SolicitaçSo de dados nl~disponlveis para a execuçlo de

uma tar.fa em andamento. Nesse caso o Processador de

Hanipulaçlo coloca um ~edido de dados no Duto de Dados,

e pass~ o~pedido ~m andamento para o final da fila de

pedidos pendentes, aguardando a disponibilidade dos

dados solicitados.

o Proce •••dor .de Pedido. monitora todos os pacotes que

passam no Duto de ~~dos, e verifica os sinais de .c~itaçlo com

que os Processadores de Hanipulaçlo respondem aos pacotes que

j

um registro de todas as op.ra~~es que estIo sendo atendidas em

cada Processador de Hanipulaçlo. Quando nenhum 'Processador de

Hanipulaçlo envia o sinal de acei-taçlo _para um pacote, esse

processador verifica qual processador tem espaço d~ mem6ria com

capacida~e para receber os dados inicialmen~e necess'rios para o

pedido, que esteja há mais temp~ sem uso, e que esteia com baixa

carga de trabalho. Localizado um Processador de HanipulaçSo

nessas condiç8es, o Processador de Pedidos solicita o

carregamento dos dados ade~uados~ao Controlador das Unidades de

Disco, que efetua a traftsferência dos dados armazenados em uma

unidade de disco na mem6ria do Processador de Hanipulaçlo
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escolhido. Ao final des5at~ansfe~@ncia, o P~ocessado~ de P~didos

coloca novamente no Duto de Dados o pacote que nlo havia sido

aceito, tendo como ende~eço de destino expllcito o P~ocessador

cu)a memória recebeu os dados adequados.

O .Processador de Pedidos cuida tamb6m dos Pacotes enviados

pelos PrQcessadores de Hanipulaçl0. 05 pedidos desses

processadores solicitando mais dados 510 tratados de forma

semelhante ao anterior, com a diferença que a'indicaçlo para o

Controlador das Unidades de Disco de qual é o processador destino

de uma transferência j' ve. especlficada. Além disso, ao final

dessa transferência o Processador de Pedidos coloca no Duto de

Dados apenas uma indica~10 de que 05 dados pedidos j' podem ser

acessados.

05 pacotes informando a necessidade de execu~lo de tarefas

autom'ticas, que slo colocadas no Duto de Dados pel~s

Processadores de Hanipula~lo, slo recolhid.s pelo Processado r de

Pedidos, e armazenadas elR.memória própria.". Quando este detecta

que existe um Processador de Hanipulaçlo sem nenhum pedido

pendent., & com e~pa~~ de mem~ria que nlo·estâ·sendo utilizado

por um longo p'ert'odode telApa, entlo eleesc.olhe um dos pedidos

de execuç10 armazenados, e processa o pacote corre~pondente como

se ele fosse um pedido normal que nlo tenha sido aceito por

nenhum processador, ou seja, torna disponlvel ao Processãdor

inativo os dados necessàrios, e lan~a novamente aguele pacote no

Duto de Dados.

O Contralador de Unidades de'Dis'co é ape.nas um processador

capaz de fazer a transforma~lo de pedidos de dados lÓgicos, que

510 manipulados por todos os demais processadores, em .endere~os

flsicosemdisco,identificandoos discos e t~ilhas que devem ser
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acessados. Esse processador poder' tamb'm fazer a busca

escolhendo caminhos de ace~so mais curtos, no caso de haver uma

sucess10 de pedidos' de acesso.

Deve-se ressaltar que o Processador de Pedidos, os Processa

dores dé M.aniputiç:10 e o Controlador das Unidades de Disco utili

zam pr~cessadores cujos programas s10 em parte permanentemente

residentes, taii com~ aqueles que p~rmitem a inicializaç:10 do

sistema e o carregamento d~ outros programas, e outros 510 carre

gados de aisco usando o mesmo duto de p'ginas usado para o carre

gamento dos dados da Base de Dados.

VIL3. -.R Rrquitetura de um Processador de'Hanipulaç;lo.

R arquitetura de um Proc~ssador de HanipuLaç10 e a do

Processador de Pedidos s10 ém""geral.semeLhantes, e serIa tratadas
..

nessa seç10 comd!~e fossem idênticas. No final ser10 apresentadas

as diferenças que devem existir para que um processador possa ser

usado :como um Processador de Pedidos. Um pont~ que deve ser

colocado de inicio' que os Processadores de Manipulaç:10 nlo 510

necesilriamente todos iguais, podem por'm especialiiar-se em

alguns .tipos, para executar ~om mais eficiência determinados

tipos de processamentonecessàrios numa base de Dados que utilize

o MRO. Rs diferenç:as no entantoi consistem apenas em

di~ensionamentosde mem6ria ede aLguns circuitos auxiliares.

'Outro pontó~ importante' que a Unidade Central de

Proces samen to (Hicro-p'l"ocessador) utiLizadaem cada Proces sado r

n10 , critica, podendo mesmo existir Processadores que usam
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diferentes Micro-processadores num mesmo sistema. O problema

causado pela existência de vàrios Micro-processadores diferentes

seria apenas a necessidade de se manter c6pias dos mesmos progra-

mas mantidos para as diferentes linguagens de màquina de cada

Micro-processad~r. Esse· ponto é importante em um sistema com a

complexidade da Màquina de Base de Dados aqui proposta, pois

perm~le que seu desenvoLvlmenlo possa acompanhar por mullo lempo

o ràpido desenvolvimento que hote existe nessa àrea.

fIROCESSADOIl

IJlTEItFACE

RUISTUDOfI
DEN.'NAS
DE 1111I6RIA

••

u:a1U:CO I-·..·-Iu:a
1111I6111A DE PMIJI •• IIEll6luA DE

PA •••• AS

Figura 38 - Rrquitetura~e um Processador de Manipula~10.

R Figura 38 mostra a arquitetura geral de um Processador de

Manipulal;10, onde pode-se notar que -contém todos os elementos

para se çonstituir em um computador convencional independente,

otimizado para operar gerando e recebendo dados dos dois dutos

com que se interliga. Essencialmente, consta de uma unidade

Central de Processamento (UCP), dois ou mais bancos de mem6ria

com possibilidade de opera~10 de transferência de dados atrav's

de Rcesso Direto à Mem6ria, e interface para o Duto de Dados.

- 325 -



R mem6ria deve ser dividida em bancos, e o registro de qual

é .o conte6do de cada banco deve" poder ser conhecido tanto pela

UCP como pela interrace p~r~ o Duto de Dados.' Rlém disso, o

Processador de Pedidos pode travar o acesso a alguns blocos dessa

mem6ria para poder' autorizar a transferência de dados ao

ControLador de Unidades de Disco. R'~strutura~lo em bancos de

mem6riafacilita a opera~10 de travamento, fazendo com que o

bloco travado corresponda a um banco.

05 pedidos de acesso de dados que se originam nas Estaç8es

de Trabalho se referenciam a objetos'através de seus c6digos (o

partmetro C6digo de Objeto utilizado' nas rotinas apresentadas no

Capitulo IV). Elses c6digo~510 usados pela Mjquina de Base de

Dados para derivar o indice da ~'gina de dados do arquivo de

Objetos da base de dados. Essas piginas 510 asm.smas que fora~

apresentadas na seçlo VI.6 COm re.p~ito ao Rrquivo de Objetos,

com a diferença que nessa .'quina o tamanho de$sa~ pãginas deve

~er'maior, tal como,serã tratado na seçlo VII.7.0 tamanho a ser

utiliz~.do tClepende',d.e experimentil~lo ou simulaçlà, e n10 se. '

pode ••.ia agora est~belecer esse valor com s~gurança, porém

considere-se que pudesse ser8 KBy~es, e que o tamanho de um

banco de mem6ria pudesse ser 64 KBytes. Nesse caso cada banco de

mem6ria poderi'a conter 8 ~'ginas. Tal como foi vist~,na seçlo

VI.6, um certo n6mero pré-fi~ado de registros de objetos poderia

estar ~ contido em uma pàgina. U~ando, apenas como exemplo, o

n6mero de bytes atualmente usados por um registro do arquivo de

objetos do SRCDSj que é 40, poderiam ser armazenados até 204

objetos em umapàglna de 8 KBytes.

O n6mero indice de cada pàgina armazenada em um banco de

dados do Pr~cessador é o dado conhecido pela interface do Duto de
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Dados. Nesse caso, sempre que houves!. uma referência a um obje-

to, a pr6pria interfacepoderiaverificar através de seu c6digo

se o proces.ador pode atender ao pedido ou nlo, e ao final de um

pacote de dados recebido ela poderia imediatamente enviar o sinal

de aceita~lo do pedido. u

E' atribui~lo do Processador de Pedidos zelar para que n~o

exista a mesma plgína- de dados duplicadana mem6ria de mais de um

proces~ador 10 mesm~ tempo, e assim, uma vez que um processador

aceite um pedido, nenhum outro o terl feito. Esse fato, além de

simplificar o controle do sinal '~e aceita~lo do pedido, garante a

consistência das Iltera~fJes efetuadas, eliminando a necessidade

de se ef~tuar travas de~onsist.ncia sobre os registros ou

plginas que devem ser modificados.

R in'erface do duto de dados é um circuito especifico, capaz

de compa~ar campos prj-d.terminados d~ um pacote de dados com os

indices de todas as piginas nlo travadas presentes na mem6ria do

proce.sador. Além disso, deve "ter um 'b~ffer' capiz·dearmazenar

até doisp acote5 de dados inteiros, antes de,· através da ·aceita

~10 de um pedido, pa5s'-l~ para a membria principal do processa

dor.

'0 Processador executa os pedidos aceitos pela interface do

Duto fte Dados seqUencialmente, e sempre queeltiv~r usando um

banco de dados,. deve travll-lo para evitar" o seu travamento pelo

Processador de Pedidos. Além disso, se~preque recebe um pacote

da interface, analisaoslndices das pllginas implicadas por .esse

pedi~o, e mesmo que nlo o processe imediatamente, -indica que a

plgina correspondente n10 deve ser retirada de luamem6ria. O

n6mero de pedidos de acesso pendentes que necessitam de cada

plgina disponlvel deve ser contado, apesar de apenas a informa~lo
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de estar eLa prendendo uma p'gina se~ informado ao Processador de

Pedidos~ Quando o finaL de processamento de.um pedido resuLtar em

nlo mais serem necess'rio.~s dados de uma determinada p'gina

para nenhum dos pedidos pendentes, e~sa informa~lo torna-se

disponlvel ao Processado~ de Pedidos, que ~·utiliza para avaliar
,

se esse processador pode ter essa p'ginasubstitulda de modo a

poder atender a um pacote de dados enviado por uma Esta~lo di! u_.

Trabalho que nlo fol~aceito por ~enhum outro Processador de

o processado~ de pedidos pode verificar quais slQ as plginas

qu~ nl~ podem ser alteradas em cada banco de memória, atrav's de

uma leitura direta pela linha ~de,aces·5o do Processado,r de Pedi ...

dos. Rl'm disso, pode da .esma .aneira verificar se pode travar

um bloco de mem6rta para a substitui~lo de uma de suas p'ginas ou

nlo. Uma .p'gina poder·l.se·rsubsti tuIda quando nl0 houver indica-

çlo que um pedido pendente esteja travand~ aplgina, e um banco

pode ser travado quando o ~edido sendo p~ocessado pelo Processa-

dor de.:Hanipulaç:lo nlo estiver usando aquele banco.

VII.4 ....O Formato de um Pacote de Dados.

Todos os pacotes de Dados col-ocados no Duto de Dados têm o

mesmo formato, independente de qual tenha sido a sua origem. R

transferência de~m. Pacote deDadas ,. ~fetuada atrav's da

requisi~lode controL~ do duto dedadas por um processador. Uma

vez aceito o ped,ido, o process ado r que soti citou a requi si~lo

passa I atuar como lDestre do duto,
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processadores passam a atuar como escravos, interpretando o

pacote.

O pacote ser' entlo enviado, atrav's da transferência byte a

byte em paralelo de todo o pacote, sincronizados pelo controlador

do duto.

8YTE ]'I 2 4 5 I 7 •
ctR FUN- PROC PROC

elo
DEST ORII.

INO

PROCESSCOOIGO DA FU~COOl80 00 GRUPO DE I DADOS

PROCESSADOR INDIC! ..
CE DE PAGINA

AD.OR DESTtNOelO SOLICITADA
UNclo SOLICITADA

Figura 39 - ForMato de um Pacote ~e Dados.

O formatb de cada pacote' mostrado na Figura 39.0 primeiro

byt~ indica o ~6digo de grupo da fun~10 solicitada por esse
...

pacote. Cada grupo de fun~aes cor responde a fun~~esque ~omenteI

podem ser desempenhadas por processadores espec1ficos. Por

exemplo, uma solicita~10 de obte~ dados de um objeto 010 pode ser

desempenhada por um Processa~or de Liga~10, e tampouco o pacote

de dados que respohde a essa s~licita~10 pode ser recebidg por um

Processador de Hanipula~lo. Rssim, o Códig~ de Grupo de Fun~lo

serve para desativar as Interfaces que estlo cohectadas a

Processadores que nl0 podem responder a esse Pacote.

Seguindo ao código de grupo vem o código da própria fun~10

~olicitada. R seguir vem a informa~10 sobre o Processador Destino

do pacote. Ess·e campo , usado quando a mensagem tem um
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Processador Destino ti especIficado. Nesse caso o processador

destino (a menos que tenha sido desativado pelo c6digo de grupo

da fun~to) d~ve obr~g.toril.ente aceitar o pacote de dados.

R' quarta inf6rma~lo .nviada corresponde ao indice da plgina

que é necessariamente referenciada por essa solicita~to, tal como

o c6digo do objeto s~ a'solicita~to corresponder a um pedido de

dados sobre um objeto. Esse campo serl discutido com maior

detalhe na se~lo VII.5.

R seguir vem a infot.a~lo de qual" o processado r origem

desse pacote, , para que o Processa dor que •ceitar o pacote possa

designà-lo. diretamente em um even·tual pacote de resposta. E.ssa

informaç:lo nlo' modificad.a pelo ·Processador de Pedidos se ele

for retransmitir essa •• n,slgem, permane.cendo a informa~lo do

processador origem que primeiro transmitiu o pacote.

Depois do oitavo byte, cada pacote contém um nómero varilvel

de bytes que contêm. os partmetros e dados da fun~lo solicitada.

Esse nómerodeve ter um val-or minimo e.mlximoa ser de·terminado.

R principio, um nómero IIlnlmo de 4 bytes deve ser -considerado,

para permiti~ a inic~aliz.ç:lo do processador que aceitar o

pacote, e umnómeromàximo de 120 bytes se••ia suficiente para 05

dados necesslrios para qualq1Jer das fun~fJes do Model.o de Repre-
-

senta~lo de Dbj.tos.

o final de um pacote d~ ~ados deve ser sempre seguido por um

sinal de aceitaçlo de um processador que tenha recolhido e aceito

o pacote. Esse final ~ indicado peln processador origem da

mensagem através de um sinal de controle do duto de dados, e

informa a todos os demais processadores o final desse pacote, com

a indicaç:lo de !ibera~lo do duto. O sinal de aceita~lo de um

pacote é dado usando um perlodo a mais do duto, para a
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transmiss~o do sinal de aceitaç~o do processador destino, o qual

é acompanhado de um Byte contendo o nÓmero do processador que o

enviou. Para a transmiss~o desse byte, n10 é necess'ria a

solicitaç~o de uso do duto, uma vez que somente um processador

terà condiç8es de enviar esse sinal.

VII.5. - R Interface do Duto de Dados.

R arquitetura de cada Processador que comp8e a M6quina

proposta usa em geral componentes convencionais, a menos da

Interface para o Duto de Dados, que deve disp6r de um Ihardwarel

especial. Em todos os processadores dessa màquina, existe uma

Interface para o Duto de Dados. R constituiç~o dessa interface em

cada tipo de processador é diferente, d~pendendo das funç8es

necessàrias em cada processador. Ela se apresenta com o maior

nÓmero· de funç8es necessàrias no Processador de Manipulaç10, onde

deve ser capaz de:

a) efetuar a comparaç10 de campos especificos de cada pacote

de dados com o conteÓdo de vàrios registradores de indices de

pàginas ao mesmo tempo. Essa comparaç10 deve envolver todos os

indices das pàginas presentes em todos os bancos de'memoria n~o

travados do processador.

b) armazenar até dois pacotes de dad~s ao mesmo tempo. Uma vez

aceito um pacote e enviado o sinal de aceitaç10 correspondente, o

pacote seguinte jà pode ocupar o Duto de Dados e a Interface jà

deve estar pronta para receb@-lo. Ro mesmo tempo, o primeiro

pacote, jà aceito, deve ser levado para a memoria principal do

- 331 -



Processador.

c) requisitar o uso do Duto de Dados, e transmitir PQDr esse

duto 'um pacote de dados.

R primeira fun~to pode ser executada através de comp~radores

associados a cada registrador que armazene um indice de pAgina.

Essa fun~10 seria implementada mais facilmente se os

registradores de pftgina forem registradores de deslocallll!nto, e

houver tempo para que entre cada Byte transferido pelo duto de

dados sejam deslocados e comparados oito bits em cada registrador

de indice.

R segunda fun~10 pode ser executada se cada pacote de dados

for armazenado em uma memória com estrutura de fila (·FIFO·), e o

processador for ripido o suficiente para ler dessa me-'ria um

byte na mesma velocidade com que os bytes s10 transmitidos no

duto de dados. Caso ~ontr.rio, capacidade para mais pacotes de

dados, e uma estrutura de acesso direto i mem6ria seri necessà

rio. Um tempo de resposta igual entre a leitura de um bvte pelo

processador e"a transfer.ncia de' um byte do duto de dados é uma

condi~lo suficiente pa~a que o próprio processador possa efetuar

a cópia da memória da interface par~ a memória principal, u.a vez

que o sinal de aceita~ID de um pacote somente é efetuado ao fina~

da transmissl0, de todo o pa~ote, porém é detectado pela inter

face logo ao final da transmi~slo do indice de pigina do pedido.

Como depois da transmiss10 desse indice o pacote ainda continua

com a transmisslo de mais dados, existe tempo hàGil para que a

interface interrompa o programa em execu~lo no processado r

principal e permite que este se prepare para o inicio da cópia

desse pacote logo ao final de ~ua transmisslo.

R terceira fun~lo da interface pode ser desempenhada tanto
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lendo o pacote diretamente do processador (se a condiçlo de tempo

permitir), e nesse caso nlo é necessària a existência de outra

mem6ria de Fila na interface, ou entlo (se aquela condiç10 nlo

permitir) deve existir outra memória d@ fila na int@rfac@

dedicada a essa funç~o.

Os processadores que n10 os de manipulaç10 podem ter uma

interface mais simples, uma vez que n10 precisam desempenhar

algumas dessas funç~es. Rssim, o Processador de Pedidos n10

precisa comparar os indices das pàginas para confrontar com as

suas pr6p~ias, mas deve verificar apenas o c6digo de grupo de

funçlo de cada pacote de dados. Os Processadores de Ligaç~o por

sua vez devem verificar apenas o Processador destino de cada

pacote, e enviar o pacote à sua estaçlo de trabalho apenas

.quando o processador destino indicar esse processador.

O . [ontrolador do Duto de Dados desempenha todas as tarefas

de temporizaç10 do duto de dados, atribuiçlo de processador

mestre para cada transferência e sinalizaçlo de controle do duto.

No en1anto, para qu~ todos os pacotes transmitidos possam ser

verificados pelo Processador de Pedidos, este 6ltimo atua como um

fiscal do Duto, indicando ordem de aceitaçlo de requisiç~es de

uso do duto, por tipo de processador, e liberando ou restringindo

o uso do duto.
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VII.S. - ~ Identificaç~o de Pàginas que Contêm as Informaç~es

Pedid~s.

Na seç~o VI.5 foi apresentada a forma como um arquivo de

dados da Base de Dados do 5~CD5 agrupa os itens de dados que

potencialmente s~o acessados juntos. ~ mesma maneira de agrupar

esses itens deve ser usada pela M~quina proposta, porém levando

em conta as necessidades do Modelo de Representaç~o de Objetos e

as características da pr6pria m~quina.

Serà feita aqui uma consideraç~o de como os arquivos de

dado5 d@ uma Base de Dados que usa o MRO podem ser constituidos,

em termos de como pode s~r feito o agrupamento de dados em cada

um desses arquivos, se o ta~anho das pàginas da Màquina proposta

forem aqueles sugeridos na seç~o VII.3, ou seja, pàginas de 8

KBytes.

~lém dos ~rquivos de Objetos, de ldentificadores, e de Rela

cionamentos que existem na Base de Dados do 5~CD5, uma base de

dados usando o Modelo de Representaç~o de Objetos irâ necessitar

dos ~rquivos de Classes, d~ ~tributos, e além do ~rquivo de

Coment~rios, de arquivos de todas as Caracterlsticas de ~tributos

que a particular implementaç~o suportar.

Todos esses arquivos devem manter uma estrutura que permitam

identificar com facilidade em qual pâgina na Base de Dados a

informaç~o està. Nas seç~es anteriores foram feitas consideraç~es

sobre como a Màquina de Base de Dados proposta pode fazer a

identificaç~o da pàgina onde se encontram as informaç~es sobre um

determinado objeto no ~rquivo de Objetos, usando para isso o

c6digo do objeto. Essa forma de identificaç~o é exclusiva do

acesso a objetos, uma vez que o c6digo de cada objeto pode ser
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co~hecido, e portanto indicado pelo próprip programa de aplica~10

em execu~10 n~~ Esta~ftes ae Trabalho, ao passo que as demais

entidades da basededadosnlo tem seu código conhecido fora da

própria Base de Daclps. NO,8!'ltanto, a refe.r@ncia a cada entidade

continua internamente ~ ser fei!~ através de c~digo$, que s10 05

indlces 'de cada entidade no seu próprio
'r:'

arquivo. Assim, por
"

exemplo, cada Identificado;r •. tem" StUJ próp,i-,ipc,ódigo, be,m como cada
'i Íl;.o'

linha d'e comentirio, ap8;4ar, ·de:esses códigos. n,lo passarem para o

p rog rama de ap li c aç:lo.

Ve'r'i;'[icando como as "rotinas de ...acessp à Base de Dados foram

especi.fi,c:a.das' 11ClxCapi tul~'lV,;; '~~Hi f ic.a-.s~;!que. o ..!cesso)1 ,Fa,~.a .uma

das enti dadas, ,da' hase- -d.• ~ad~o,$ique nl~ os ob j eto.!S '-1f.~.Je i ta .pos i-

cionando-s'1!,' nessas· l.enti-dac:(-es atrav.4" das, .. ,',.' " . - . ,', ,-, 'o,

entidade ao-·••..objeto-s, que esses si .• 5'10 indicados exp~.ic:itamente .
.•.,: ,", . -, -.' "".:-.:'~':I':;;

O PQsici_~lDe."to·,f·a&"cGm que exista •.•o mesmo tempo um~...::entidade
.:'1'J~'~ .•

de C:.·dat·ip~,posicionada. de ~a vez, que é d;.ndJllina~:h~. en,tidade~ , ,. ~.
"'.;." .J'~

corrente:~ Rssim, através de pos'icionamentos, pode-se te.r um rela-
··~i".. f.>H';':'

c:ilOl'\lImento corrente, um identiJicado.r co.r·rente,. ~a linha de

c q1l\.en'ti d:o: 'Corr en te, e t c,. " .

O reconhecimento interno de.qu;aL. é" cad.a entid,ad\,F.()i"r~fn""t.e •. é

fe'it •• armaZ'enando-se, o.pódigo de cada entidad_, ~~~~t "é( 'c,Cl,f'siderada

,c::orrente num Qldo instan.te.; Duan~D um ped'ido, d, .,,~,c:esso refere-se

a uma entidade,,{correnle, ~iga~.s do r.lacionamento corrente, a
t' - , • It' ~;

informaf1Q.t;.,'
de que se .trata do . relacionamento correntt!

;t' ,/1..,

é

<; ub 5 t i tu i c;Ia,<
.&:

p-elo cód 1.go do r e l acion amen,t oco r r ef1Je,! e ~.par t i r

.!ai .t",do. Qcorre como se oacessofo.sse feito expl.i~i..t.,amente ao
~.',-"!:"L "~, ..•.",< ',,' • ~ ••.' " .. ,';' ~-y., <,(~~,,.

í'elacriona,mento indicado. A,s51m, para que a lO,c.aliza~llo de uma
~: ) j:~\;1 ':' ..•.. ,: _ .,-~' -r'- " . ""."- '.

p'giQa ~equalquer arquivo possa se~ feita, ~~asta usar o ~ódigo
"ir-~

do elemento sendo acessado para obter oindi~e da p'gina que
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contém essas informaç~es.

Para que um pacote de dados que se refere a qualquer

entidade possa ser colocado no duto de dados da màquina p~~posta,

ê necessàrio que o código da entidade seja colocado no pacote

explicitamente. Como em um dado instante existe somente uma

entidade corrente para cada tipo de entidade em cada esta'~o de

trabalho, ent10 a identificaç10 de qual ê o conjunto de entidades

cor~ente5 para cada @staç10 d@ trabalho deve ser feitij pela

Processador de Ligaç10. Dessa forma, sempre que um pedido de

acesso a qualquer entidade seja feito por uma Est~,lo de

Trabalho, o seu respectivo Processador de Ligaç10 completa ~

•

pedido, adicionando-lhe a identificaç10 da entidade envolv"lda, e

s6 ent~o coloca o pedido como um pacote no Duto de Dados.

manipulados pela base de dados tem um tratamento homog@neo,' seja

l=lssim o tratamento de todos os tipos de entidades

•
a entidade um objeto, um relacionamento, ou qualquer outrb tipo

de entidade.

o conjunto de operaç~es para ex~cutar a marcaç10 de estado

apresentado na seç~o IV.4.1.1., deve ser ent10 executada através

da parceria entre o Processador de Ligaç10 que atende a uma

Estaç10 de 'Trabalho e os Processadores de Manipulaç10 qué atendem

a cada uma de suas solicitaç~es. Essa parceria pode distribuir o •
processamento necessàrio de vàrias formas diferentes, indo desde

a mariutenç~o de toda a estrutura de dados própria para m~rcaç10

de estado (Pilha de Estados, Campos de Usuàrio, Registro d~ Enti-

dades Correntes, etc.) no próprio Processador de Ligaç~o, até a

manutenç~o nesse processador apenas do Registro de Entidades

Correntes.
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Os c6digos de todas as entidades que circulam pelo Duto de

Dados v10 servir para que cada Processador de Manipulaç10 verifi-

que se pode atender cada pedido ou n10. Como isso ê feito por um

circuito especifico de reconhecimento, a forma de reconhecimento

deve ser única para qualquer tipo de entidade. R nivel de cir-

cuito, o ponto principal a ser considerado ê o namero de bits que

deve ser comparado. Considerando que sejam usados 32 bits (4

bytes) para compOr cada c6digo de entidade, o namero de bits a

serem comparado depende da quantidade de registros de cada tipo

de entidade que ê colocado em uma s6 pàgina.

Tomando apenas como exemplo a Base de Dados do SRCDS, seriam

necessàrios 40 Bytes para cada registro de objeto, 65 para cada

registro de identificador, 85 para cada registro de comentàrio e

17 bytes para cada registro de Relacionamento. Se o tamanho de

cada pàgina fosse o proposto na seç~o 6.5, de 8 KBytes, ent~o a

tabela seguinte mostra o namero màximo de ,registros que poderiam

ser armazenados em cada pàgina.

Tipo da Tamanho doRegistrosNdmero deN! de Bits
Entidade

Registropor PáginaCódigosCompar,dos
CBytes) Objeto

4828425624
Identificador

6512612825..Relacionamento 1748151223
Comentário

858612825

Para que cada indice da pàgina possa ser comparado direta-

mente com o c6digo de cada entidade, serà necessàrio que a

quantidade de c6digos que estejam contidos em cada pàgina seja um

número múltiplo de uma potência de dois. Rssim por exemplo, os

objetos de código 1 a 204 estar~o na ~rimeira pàgina do arquivo
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de objetos,

objeto, os

os números 205 a 255 n~o ser~o c6digo de nenhum

objetos de codlgo 25S a 459 estar~o na p~gina dois

desse arquivo, e assim por diante. Ent~o, dos 32 bits que comp~em

cada c6digo, apenas 24 precisar~o ser comparados para se identificar

a p~gina onde o objeto est~. Da mesma forma, a tabela acima

mostra o número de bits que devem ser comparados para a

identifica~~o da p~gina de cada uma das entidades que comp~em

aquela Base de Dados.

Uma Base de Dados usando o MRO ter~ alêm desses quatro, os

outros arquivos que comp8em uma Base de Dados desse modelo. Rlêm

disso, os registros que comp8em cada um dos arquivos que jà

existem na Base de Dados do 5~CDS ser~o diferentes na Base de

Dados que usa o MRO, send"o todos eles maiores (em número de

bytes) do que os da Base de"Dados do SRCDS, porém nenhum deles

deverà ultrapassar um tamanhà em torno de 200 bytes, o que

cor responde à necessidade de se comparar entre 22 e 25 bytes do

c6digo de uma entioade para se identificar qual pàgina armazena

aquela entidade.

Existem duas possibilidades para se fazer o circuito que

realiza essa comparaç~o: fazer com que o nÚmero de bits compara

dos seja efetivamente o necessàrio para cada comparaç~o, ou fazer

o tamanho das pàginas diferentes para cada tipo de entidade.

Embora as duas alternativas devam ser consideradas, a primeira

parece ser meLhor, devido ao fato de que afeta apenas o circuito

da Interface do Duto de Dados de cada Processador de Manipulaç~o,

ao passo que a segunda afeta o nÚmero de registros que armazenam

os lndices das pàginas que est~o na mem6ria de cada processador,

o que acarreta um algorltmo que leve em conta essas diferenças

atê ao nivel do Processador de Pedidos.
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VII.7. - Os Vàrios Tipos de Processadores de Manipulaçl0.

Para que o esquema de identificaçlo de pàginas proposto na

seç10 anterior possa ser eficiente, é necessàrio que as

informaç8es referentes a um mesmo objeto sejam mantidas agrupa

das. Rssim, o mesmo critério para o agrupamento de dados emprega

do na Màquina SRCDS/SGBD deve ser adotado na Màquina agora pro

posta. Para manter-se uma vis10 geral de como esse agrupamento

deve ser feito, ser~ feita aqui uma apresentaçSo de como devem

ser agrupadas as informaç~es em cada um dos arquivos da Base de

Dados usando o MRO.

O Rrquivo de Definiç10 de Linguagem do SRCDS cor responde em

uma Base de Dados usando o MRO à Meta-Base de Dados, que contém a

indicaç10 da estrutura das informaç~es contidas na Base de Dados

em si. Como na operaç10 normal da base de dados essa Meta-Base de

Dados é usada apenas para leitura, ou ent10 tratada como um Base

de Dados iqual a qualquer outra (para atualizaçlo), ent10 nlo

existe um arquivo que deva ser tratado de forma especial. Os

demais arquivos de uma Base de Dados usando o MRO, com a respec

tiva maneira como devem ter as informaç~es agrupadas, s10 os

seguintes:

Rrquivo de Classes: armazena os ponteiros de acesso a cada

conjunto de identificadores das classes constritas pelo objeto

que abre cada classe (raizes das àrvores). N10 necessita de

nenhuma re-estruturaç10 especial, vislo que n10 existe nenhuma

lei que permita prever qual a próxima classe que deverà ser

acessada após um acesso a qualquer classe.

- 339 -



-- Rrquivo de Identificadores: .rmazenaos nomes e sin6nimos de

cada objeto. Os registros 510 mantidos em uma estrutura em

~rvore ou Ihashl, tendo como chaves os pr6prios identifica

dores. Para cada classe' mantida uma ârvore independente das

demais. Dessa f~rma nlo ~6 • pOlslvel manter os identificadores

vàlidos apenas no contexto de cada cLasse, c~mo é possivel

manter juntas as informa~aes referentes aos identificadores de

cada classe acessada. Tal como no c~so da Base de Dados do

SRCDS, cada pAgina deve conter apenas uma sub-'rvore.

-- Rrquivo de Objetos: 'armaz~na as·informa~aesreferentes a cada

objeto d~ descri~lo. Devem 5e~ mantidos em cada p.gina os

objetos cujos identificadores pertencem a uma mesma classe.

-- Rrquivo de Relacionamentos: armazena as lnforma~8es sobre

todos os relacionamentos entre objetos existentes na de5cri~10.

Da mesma mlneira que na 'Base de Dados do SRCDS, deve ser estru

turado em blocos, sendo que cada bloco cDntém relacionamentos

referentes a um mesmo objeto, e da mesma maneira que naquele

caso, o tamanho de cada bloco deve ser atribuldo de maneira que

se obtenha a melhor relaç10 registros-n10-usados/disper~10-das

informaç8es.

-- Rrquivo

atributos

de Rtributos: armazena os ponteiros de acesso aos

de cada objeto ou relacionamento, de cada caracte-

rlstica de atributos, tanto dos atributos de cada objeto ou

relacionamento em si, como de todos os atributos Iherdadosl•

Cada pâgina desse arquivo deve armazenar os atributos: dos

objetos cujos identificadores pertencem a uma mesma classe; dos

- 340 -



relaciona~entos que existem entre dois objet~s cujos identifi-

iadores pertencem a uma mesma classe; dos relacionamentos que

exi~tem entre os objetos cujos identificadores pertencem a uma

mesma classe e objetos cujos identificadores n10 pertencem a

essa classe. Os atributos que 510 armazenados em cada pàgina

n10 devem pertencer a mais do que um dos itens acima.

Rrquivos de Rtributos com caracteristicas especiais (Pro-

priedades, Comentàrios, Regras, etc.): armazenam os atributos

de cada caracteristica, de cada objeto ou relacionamento. Os

arq~ivos de atributos devem ser estruturados da mesma maneira

que o arquivo de relacio~amentos, com cada bloco armazenand9 os

atributos da caracterlstica correspondente ao arquivo, de um

.determinido objeto ou relacionamento.

Para tratar de todos esses tipos de entidades, os

Proce~sadores de Manipulaçl~ devemcont.r prog~amas especiais

para cada um dos tipos de entidades, e cada uma dasQpera~8es que

510 necessàrias. De uma ",anei ra geral, todos os arquiv_os demandam

os mesmos recursos computacionais, ea mesma quaotidade de

memória, a menos do arquivo de Identificadores.

Rs ~peraç8es necessàrias sobre esse arquivo incluem as que

usualmente ocorrem nos demais arquivos (por ,xemplo, consultar

qual é a cadeia de·caracteres que constitui o· identificador

co~~ente), porém existem além dessas, as'operaç8es que n10 s10

acompanhadas de um código, mas sim que solicitam o reconhecimento

(ou a colocaçlo) de um identificador, através de uma cadeia de

caracteres. Essas operaç8es fornecem, no pacote que transmite o

pedi'do, apenas a cadeia de caracteres procurada eocódigo da
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classe onde a busca ser~ feita. O c6digo passado nesse caso n~o

diz respeito diretamente à p~gina onde a busca ser~ feita, mas

apenas ao registro onde o ponteiro inicial das p~ginas que poten

cialmente podem armazenar a informaç~o procurada. O processador

que atende a esse tipo de solicitaç~o necessita assim de acesso a

muito mais mem6ria, ao mesmo tempo em que os indices das pàginas

a que ele tem acesso num dado instante n~o s~o importantes para

determinar a aceita~~o de um pedido. Dessa forma, é possivel

admitir a ~~pecializaç~o de Processadores de Manipulaç~o, para

melhorar o desempenho geral da màquina, atribuindo fun~aes e

recursos '(memória) adequados a cada Processador de Manipulaç~o.

~ssim,embora em uma implementaç~o inicial possam existir

apenas Processadores de Manipulaç~o idênticos, é possivel admitir

que uma implementaç~o mais refinada apresente Processadores de

Manipulaç~o especiais para cada uma das categorias abaixo:

- Processadores de Manipulaç~o de Iden!ificadores: disp~em da

mais bancos de mem6ria, com um tamanho de pàgina adequado

para esse arquivo (provavelmente maiores que B KBytes)j

- Processadores de ManipuLaç~o de ReLacionamentos e ~tributos:

disp~em de um n6mero menor .de bancos, e ta~anho de pàgina

·também adequado a esses arquivos (provavelmente menores

que B KBytes)j

- Processadores de ManipuLaç~o de Objetos, CLasses e ~tributos

com caracterlsticas especiais: os mesmos Processadores que

seriam usados em uma màquina com processadores n~o espe

ciaLizadosj

- Proces~adores de ManipuLaç~o de SeLeç~es: n~o necessitam de

comparadores de c6digos em suas respectivas interfaces, e

atuariam no sentido de obter dos demais processadores,
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através de um co~junto de vàrios pedidos d~ acesso, lodas

as informa~8es que constituem e envolvem sele~8es de obje

tos (em principio; todas as operaçges apresentadas na

seç~o IV.4.1.2.).

R diferen~a entre os vàrios tipos de Processadores de Mani

pulaç10 seria a principio apenas na capacidade de memória de cada

um, e como isso acarreta uma modificaçlo no nóme~o de pàginas que

podem ser armazenadas, haveria uma variaçlo no nómero de regis

tradores que armazenam o nómero de indices de pàginas que deve

riam ser comparadas na Interface com o Duto'de Dados.

Como um Processador de Manipulaç10 de ldentificadores

necessita mais memória, mas correspondentemente o tamanho de cada

pàgina também seria melhor se fosse maior, deve se verificar se o

nómero depàginas n10 poderia ser mantido constante. Nesse caso o

nâmero de -registradores para indices depàginas na lnterface com

o Duto de Dados poderia ser sempre o mes~o. O mesmo ocorre com os

Processadores de Manipulaç10 de Relacionamentos e Rtributos,

apenas com pàginas ~enores, e iorrespondentemente menos mem6ria.

Se essa óltima forma se mostrar convenient~~ o Contro~ador

de Discos ~everà levar em ,conta o tamanho de pàgina para as

transfer@ncias para cada tipo de Processador de Manipulaç10,

porém o nómero de bits comparados nas Interfaces com o Duto de

Dados de qualquer tipo de Processador de Manipulaç10 serà sempre

constante.

Uma vantagem da exist@ncia de Processadores de Manipulaç10

especializados é a maior facilidade de se gerenciar os programas

que devem ser executados nos vàrios processadores. Os programas a

serem executados na Màquina proposta seriam a principio carrega-
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dos atrav'sdo Dtito de Piglnas. Processadores nlo diferenciados

deve rio se,..capazes de executar qualquer uma das operaçfSes que um

Processador de Manipulaç10 deva executar. CGmG nlose es~era que

todos os Processadores tenham memória ~ara armazenar o código de

todas as ope·raçfSes pos 5ive is , sempre que um processador

necessitar éxecutar uma operaçlo para a qual nlo tenha o código

disponlvel, este dev~r' entSo ser carregado. Isso ocasiona a

necessidade de Se gerenciar tamb'm a memória de programas de cada

Processador de Manipulaç10, al'm·de contribuir para aumentar a

carga do Duto de Dados. Havendo P~ocessadores de Manipulaçlo

especializados, pode-se prever'que muitos programas ficarlo,per-

manentem~hte na ~emória-dos Processadores que os executa~. Esses

programas pode"ia'm' entlo ser carregados apenas no inicio de

oper~çlo da Miquina, atrav's de um procedimento simples, que

dispensa o gerenciamento dinamico., e quando a miquina j' estiv.er

em execu~lo no,..mal,nI0 seri'mais us~do o Duto de Piginas para a

I .
de u~a memó,..ia para programas maior, e talvez pydessem disp6r de

uma Onidade de disco especifica pa~a o carregamen\o desses pro-

gramas, uma vez que poderiam executar uma variedade de operaçfSes

muito maior.

Todas as operaçfSes de'manipula~10 propostas no capitulo IV

deste trabalho, que ~Io as que envolvem SeleçfSes {que 510 as que

se sugere que sejam at~ndidaspelos Processadores de Manipulaç10,

e nlo os de SeleçfSes}l slooperaçfSes que atendem o acesso a

apenas úma entidade' de c~da vez. Os Processadores de Manipulaç10

.de Sele~fSes atenderiam aos pedidos que envolvem conjuntos de

entidades de mesmotlpo, quecorrespondem a SeleçfSes de Objetos .
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Se bem que as mesmas operaç8es seriam realizadas por processado~

res nl0 especializados, a existência de Processadores de Manipu-

laçl0 especificos para o tratamento de Seleç8es de Objetos permi-

te que essas operaç8es nlo entrem em concorrência com as demais,

permitindo que esses processadores possam aproveitar tempos ocio-

50S para a busca prévia de operaç8es com alta probabilidade de

serem solicitadas posterio,mente. Rlém disso, esses processadores

seriam 6teispara fazer a Base de Dados responder como se esti-

vesse apoiada em outros.modelos de dados, tais como o modelo

relacional, hier'rquicoou de rede.

VII.8. - Conclus8es.

Neste trabalho foram discutidas duas miquinas voltadas para

o .p~otess~mento das tarefas de Gerenciament~ de uma Base de

Dados. R pri~eira (M'quina 5RCDS/SGBD) apresentada ~o capitulo

V.I, foi efetivamente implellentada em termos de seus componentesl ...

de ·Hardware·, ao passo que a segundamiquina,apresentada neste.

capitul~, constitui-se em·u~a proposta de uma. Màquina ~e Base de

Dados, cuja concepçl0 foi motivada pelo trabalho de desenvolvi-

mento da anterior.

R Màquina 5~CDS/SGBD apresenta uma arquitetura que permite a

implementaçlo otimizada do SRCDS, aproveitando suas caracterlsti-

cas de processamenio paralelo. Rlém disso, pode ser utilizada

como um Sistema de Multi-micro-processadores, executando progra-

mas normalmente desenvolvidos para um sistema operacional de

propósito geral, quando entlo pode dispor de até quatro estaç~es
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de trabalho acessando o processador central como um g~reAciador

de arquivos.

R concepç10 inicial que motivou o desenvolvimento dessa

miquina, era a de que apenas um programa de aplicaçl0 em execu,lo
.

seria oSRCDS, e portanto haveria apenas uma-estaçl0 de trabalho

acessando à base de dados ao mesmo tempo. Do desenvolvimento do

Modelo de Representaç10 de Objetos, e daconstataç10 que muitas

Estaç8es de Trabalho deveriam poder acessar a- bas. de dados

simultaneamente, surgiram as consideraç8es para a proposta da

nova miquina.

o sistema d. softwarecompleto, necessirio para que a

miquina ji disponlvel ~udesse se"r efetivamente usada para prestar

serviços de Gerenciamento de Bases de Dados, n10 chegou a ser

concluldo, principalmente devido ao fato de q~ea muito maior

utilidade de um sistema que permitisse o acesso de v~rios progra

mas de aplicaç10 em execuç10 sfmulttnea so~.~te poderia ser

eficientemente implementado em uma m.ql:lina com mais recurso"s do

que a que fora orig"rnalmente proje"fada e foi construJda.

Rssim o conju-nto de instruç8es que permitiriam aexecuç10 do
j

SGBD do SRCDS no P~ocessador Central da miquina proposta nlo foi

complet~do, porque da experiência obtida durante o desenvolvimen-

to da m~quina descrita, e do desenvolvimento de trab~lhos relati

vos ao próprio SRCDS, foi concebido o Modelo de Repre~enta~lo de "

Objetos (MRO), o qual passou a representar um fator adicional de

desenvolvimento d~ prjprio SRCDS. Rlémdisso, da experiência com

o desenvol~imento da m~quina descrita no capitulo VI, e da

concepç10 d~ novos recursos que poderiam ser-lhe adicionados,

sugeridos pela avaliaç10 do seu desempenho, a miquina sugerida

neste capitulo foi concebida. R partir dai, um novo" objativo
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delineou-se, tornando-se claro que o conjunto de instruçBes a ser

desenvolvido deveria ser o Que permitisse a execuç10 de um Siste-

se

de

relata o estado de desenvolvimento a que

e os prot6tipos, tanto de hardware quantoaté aqui,

ma de Gerenciamento de Bases de Dados apoiado no Modelo de Repre

sentaç~o de Objetos.

Este trabalho

chegou

software, que permitiram que as idéias apresentadas tomassem

forma. No entanto,! agora uma nova fase est~ bem clara, e este

trabalho pode ser considerado o encerramento da fase anterior. R

continuaç~o desse trabalho, deve empregar os recursos disponiveis

na implementa~~o da nova màquina sugerida e na implementaç10 de

um SGBD apoiado no MRO, e n~o mais no refinamento dos prot6tipos

que serviram para a sua concepç~o.
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C R P 1 T U L O v t t I

CONCLuseES E LINHRS DE FUTURRS PESQUISRS

VIII.1. - Consid~raç8es Gerais

Neste capitulo s~o apresentadas idéias e sygest8es que.pod~m

dar prosseguimento ao trabalho ora apresentado. Pode-se dizer que

este trabalho consiste essencialmente na apresentaç~o de um

modelo de dados, ao qual se anuiu a exist@ncia de caracteristicas

para apoiar o d~senvolvimento de Sistemas de Gerenciamento d~

Dados para Engenharia, e adequado para execuç~o em sistemas de

Multiprocessamento.

Uma vez completada essa apresentaç~o, a sua adequaç~o para
.

satisfazer as necessidades de um Sistema de Gerenciamento de

Dados para Engenharia foi verificada ao final do capitulo IV,

quando se fez a co~frontaç~o com as necessidades de um tal siste-

ma, as quais foram levantadas no capitulo 11. Resta agora consi-

derar como esse modelo se apresenta frente às necessidades de

outras aplicaç8es, notadamente àquelas normalmente atendidas por

modelos de dados ditos convencionais.

~lém disso, o modelo proposto é bastante maleàvel quanto à

possibilidade de incorporar novos recursos que se mostrem neces-
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,
s~rios. bem como pode ser restringido para apresentar uma comple

xidade reduzida em aplicaç~es que n~o demandem caracterlsticas

n~o essenciais. Isso abre campo tanto para o estudo de novos

recursos e técnicas que lhe possam ser incorporadas, quanto para

o estudo de uma (orma de sistematizar a anàlise de recursos que

devem ser incluldos em Sistemas de Gerenciamento de Bases. de

Dados que usem esse modelo, e por extens~o, para o estudo de

formas que permitam sistematizar a identificaç~o de recursos que

devem ser supridos por S6BDs em g~ral para atender as necessida-

des de aplicaç~es especificas.

Por outro lado, aLgumas soluç~es apresentadas est~o condi-

zentes com determinados compromissos entre eficiência, capacidade

de representaç~o, complexidade e formas de acesso esperadas.

Muitos desses comproml~sos podem ser modificados, quando ent~o as

soluç~es apresentadas devem ser reavaliadas.

Nas seç~es seguintes s~o discutidos esses três pontos, ao

mesmo tempo em qu~ sugerem-se pesquisas que podem vir a esclare

cer ou desenvolver t6picos de. interesse para este trabalho, e que

podem dar continuidade ao desenvolvimento do modelo apresentado.

VIII.2. - O Uso de uma Màquina de Base de Dados Especifica.

R màquina de base de dados proposta no capitulo V, por si SÓ

jà se constitui em uma proposta de desenvolvimento, qual seja, a

sua implementaç~o efetiva. Vàrios tópicos interessantes decorrem

dai, tal como sugere-se naquele capitulo, porêm consideramos que

devido ao grande esforço necessàrio para a realizaç~o dessa
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mãquina, um modelo dela deve ser desenvolvido, de maneira a

permitir simula~~es de virias configura~~es possiveis, sob diver-

sas modalidades de carga de trabalho.

Rltera~~es possiveis nessa miquina poderiam entlo ser simu

ladas, para que as melhores alternativas de implementa~10 sejam

determinadas com base em dados estatlsticos. Uma possivel altera
)

~10 que 'deveria ser simulada correponde a fazer com que toda

soli~ita~lo de pedidos de acesso para a base de dados seja trata-

da diretamente pelo processador de manipula~lo,o qual faria

'entln ~om que todos os pacotes de dados circ~lando pelo dut.o de

dados tivessem sempre ~m processador destino' determin~do •. Outros

pnntos que seriam obtidos da simula~lo, seria a localiza~lo de

pontos' de IGargalnl que ~everiam _ntlo ser estudados para que se

minlmizasse o efeito na degrada~lo daperformance da. m'quina.

Outro ponto que deveria ser levado .em conta cor responde a

estabelecer quandn as restri~~es devidas ~s opera~~es de alto

nivel semtntico deveriam ser feitas. Esse -ponto foi discutido na

se~'o 111.7, onde se~hegoua concluslo que a ~erifica~lo de

regras de consist@ncJ,a e complete,za seria execut.ada de prefe-

r@n~ia ao final da execu~lo dos programas que efetuassem altera

~~es na base de dados. Porém, a existência de m6ltiplosprocessa

dores que podem manipular 05 dados solicitados pelo· programa,

levanta a· questlo de se ~Io seria preferivel antecipar essa

verifica~lo para o instante em que os dados presentes na mem6ria

de um processador devem ser substituldos por outro. O fato de se

executar essa 6ltima opera~lo, significa que os dados ji nlo

estIo sendo solicitados pelo programa, o ~ue por sua vez indica

qU'e a verifica~10 j' poderia ser empreendida, e asua retirada da

mem6'ria, com opera~8es de ve.rifica~lo pendentes, indica que os
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dados dever~o ser posteriormente recarregados.

VIII.3. - O Uso do Madela de Representaç~~ de Objetos em

~plicaç8es que N~o de Projeto.

Uma caracleristici'que permeia todo o Modelo de Representa

ç~a de Objetas é a sua palarizaç~o para aplicaç5es que se carac

terizam cama de apoio. a prajetas e a infarmaç8es cam baixa acar-

r@ncia de es~ruturas repetitivas. R baixa repetiç~a de estruturas

id~nticas faz cam qu~ se ressalte a necessidade de identilicaç~a

das dada armazenadas. Dessa farma, um das pantas em que a madel.a

apaia-se é na exlst@ncia de um identificadar individual e ónica,

recanhecida em geral pela pr6prio usuària das pragramas d-e apli

caç~a que se utilizam da madelo, que .pade permitir a recanheci

menta e a acesso. aas dadas armazenadas.

Devid~ a isso., na MRO toda a infarmaç.a armazenada é acessa

da diretamente através de um identificada~, e a seguir, efetuam

se aperaç5es de navegaç~a na base de dadas. Essa caracterlstica é

tip ic a de· sistemas dea paio 'a p ra j e ta, ande tadas as detaLhes s1a

individualmente tratadas,· e recebem par isso. identificaç1a pr6

pria. Rs prapriedades e dadas de cada item s1a a~saciadas a cada

um de farma a permitir a rastreio. das infarmaç5es.

Em aplicaçaes que mantêm uma alta regularidade nas estrutu

ras de dadas, tais cama aquelas que s1a narmalmente atendidas.

peLas madeLas de dadas tradicianais, a MRO jà n1a se apresenta

adequada. Isso. deve-se principaLmente à inexist@ncia L6gica de

identificadares individuais para cada um das dadas armazenadas, a
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que torna dificila recupera~10 dos dados, e pela diferente forma

predominante de acesso a esses dados. Vejamo~ o porque de cada

uma dessas duas 'afirma~8es, comparando o MRO com o Modelo Rela

cional em uma aplica~10 tlpica para este óltimo.

Considere-se um sistema de controle de estoque, onde as

ordens de compra deve. ser mantidas na Base de Dados, de uma

maneira semelhante ao exemplo usado para ilustrar a apresentaçl0

do Modelo Relacional no capitulo 2, e que aparece na Figura 5.

Nessa figura, pode-se perceber que a r~cupera~lo de um registro

nem sempre pode ser feito por um nome ~ue se associa a ele. Por

exemplo, apesa~ de todas as ordens de compra ~ossuirem um nómero,

e todos os produto~ poderem ser designados~por nomes, na Relaçlo

P~odutos daquela figu~a cada registro .somente é identificado

univocamente pela indicaçl0 do nómero da Ordem de Compra e pelo

nómero do produto, nl0 existindo nenhum identificador individual

para qualquer registro.

Rlém 'disso, o acesso is informa~6es nessa aplica~10, nem

sempre é feito através de dados aos quais se póssa, mesmo de

maneir~composta, ~stabelecer um identificador (tal como nómero

do prodyto numa ordem de compra). E' comum por exemplo que se

solicitem todos·os.produtos com quantidade pedida acima de deter

minado valor.

Se o MRO for usado para armazenar os dados dessa aplicaç~o,

a grósso m~do pode-se dizer que existiriam objetos do ti~o Ordem

de-Compra, Fornecedor e Produtos. Nesse cas~,· os atributos da

Rela~lo-de-Produtos-por-Ordem-de-Compra da Figura 5 seriam pro

priedades de um Rel~cionamento tipo Compra entre objetos do tipo

'Ordem-da-Compra e P~odutos.· O MRO apresentaria vantagem para uma

consulta tal como obte~ todos os produtos pedidos em uma"determi-
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nada ordem de compra (bastaria obter todos os objetos destino dos

relacionamentos Compra que tem a Ordem de Compra indicada como

objeto origem), por6m-estaria ~~ desvantagem para uma consulta

tal como obter todos-os produtos com quantidade.pedida acima de

deternrinadovalor (em que seria necess'rio, verificar a proprie-

dadeQuantidade-Pedida em todos os relacionamentos do tipo Compra

em todas as Ordens de (ompra) . Nessa ,caso, a estrutura mais

simples do-Hodelo Relacional apresentaria vilentagempara a pesqui-

sa,'em reLa~llo à estrutur.maiselaborada doHRO.

[omon~saplicaçaes usuais do Hod.lo R.lacion~l, as consul-

tas' dos dois tipos apresentados acima podem ocorrer in.distinta

'mente, devem serefetu'idas avali;a~esesftlais,apuradas de a·plicaç:fles

do HRO emapticaç:eJesquen10 de ,ProJeto, principalmen.te em compa-

ra~'b com outros modelos.

Um outro ponto que deve ser e5tuda~o ~u~nto à utilizaç:10 do

HRD em outras aplicaçeJes consist'e no pr6prio formftto dos atribu

tos de identificaç:lo. No capitulo 111· roi considerado que para
j

••

uma apli~a~10 que requisite umMet~·Sistema de Gerençiamento de

Dados; se-rla necess'rio que todos os atributos ,de idsf'lificaç:lo

tivessem o mesmo forltato, dai a'exist@ncia de ape~as um arquivo·

de identificadores de objetos. Por6m, se fof' considerado que cada

tip~d. objeto possa ter u~ identificador diferente, ent10 pode-

rIo existir muitos arquivos de identificadore5 deo b j etos , cada

um adequado para o formato de identificador que armazenar~ Por

exempLo, uma aplicaç10 de Recuperaç:lo delnformaç:lo Bibliogr'fi-

ca, onde exi~ti?l~m como tipo. de objetos.Autor, LiYro~ Rrtigo,

Editora, etc',' pod."seperêeber que". identific:aç:lo,de um Rutor

necessit. de muito mais c~ractere~ do que ° Códi90' de um Livro,

- 354 -



ou muito m~nos do que o Titulo. de ~m Artigo.

A d if ieu ld ade ine ren te a um enfoque de 5 se tipo (e q lJl e deve

ser melhor analisada), consiste na aplica~lode atribu~os com

caracteristica de Sin6nimos a objetos com variados format:os para

identificadores. No mesmo exemplo acima, se um Livro pudler ter

tanto C6digo.quanto Titulo, e esses dois identificadores tiverem

formatos diferentes, a especifica~lo de um identificador par.

objetos ~e determinado tipo nlo . é suficiente, p~is torna-se

necessàrio a indica~lo do tipo de sin6nimo com que cada id·enlifi·-

.ca~lo é feita. Isso cor responde a alterar tadas as rotin,ras que.

envolvem objetos e/ou sin6nimos ~presentadas no capitulo IW, bem

como devem ser avaliadas todas as pos~iveis conseqD@nci~s qu~

afetem a semtntica do MRO.

VIII.4. DesenvoLvimento de Ferramentat.Matem'tico para-Rnllise

do ModeLo de Representa~lo de.Objetos.~

o Modelo de Dados para implementa~.o de Bases de Dados que é
-

mais estudado e apLicado atuaLmente Cem termos de diversidade de

aplica~8es) é sem d6vida o Modelo Relacional. Uma de suas grandes

fo r~ as e sHl - n a d ispon i b i Lid iide de um Mo de lo Ma tem àtic o que

permite analisar qualquer aplica~lo em termos de suas componentes

bàsicas de dados segundo critérios bem conhecidos e seguros.

Assim, existem procedimentos bem determinados para efetuar-se a

modeLagem de umaaplica~lo qualquer para os requisitos do Modelo

Relacional, em termos de suas opera~8es, dependências de dados,

casos omissos, etc. Além disso, os efeitos de aLtera~8es na Base
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de Dados decorrentes de alteraçees solicitadas segundo diversas

vis~es de dados podem ser previstas e analisadas.

O Modelo Entidade-Relacionamento pode ser visto, em termos

de identificaf10 de um m~delo matemàtico para o Modelo de Dados,

como uma extens~o ao Modelo Relacional, onde as relaç~es do

primeiro s~o conceitualmente divididas em relaç~es de entidades e

relaç~es de relacionamentos, sendo que relaç~es de entidades e

relaç~es de relaclonamentos, todas elas mant~m as mesmas proprie

dades de rela~aes tal como qualquer rela~~o no Modelo Relacional,

por~m incorporam mais .propriedades próprias conforme sejam rela

ç~es de entidades ou relaç8es de relacionamentos. Essa alteraç~o

no modelo, com a correspondente incorporaç~o de propriedades,

devem necessariamente ser representadas em um modelo matemàtico.

Isso tem sido desenvolvido e apresentado na literatura sob vari

ados .aspectos [NG*_81] [J~J_83] [P~R_85], por~m a complexidade

adicional do modelo torna muito mais dificil a identificaç~o

inequ{voca de aspectos de uma aplicaç~o com conceitos de qualquer

modelo matemàtico jàdesenvolvido.

Seguindo a mesma linha de raciocinio, deve-se esperar que o

desenvolvimento de um modelo matemàtico para o MRO traria inóme

ros beneficios para a aplicaç~o do modelo, por~m deve-se esperar

tamb~m.que a complexidade ainda maior do MRO dificulte ainda mais

a identificaç~o desitua~~es de representaç~o de dados de cada

aplicaç~o com as estruturas do MRO. ~ssim, ao menos para um

primeiro enfoque, seria de interesse o desenvolvimento de um

modelo matemàtico que permitisse representar seletivamente as

principais caracteristicas de uma aplicaç~o para a qual se inten

tasse o uso do MRO.

Para o desenvolvimento desse modelo deve-se levar em conta
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05 principais conceitos que constituem o HRO:-

- T~da • info~~açI0 do ~undo real • ~epre~entada através da

identificaç10 dos objetos do mundo real para os quais

exista interesse em se representar;

- Todos os relacionamentos que existem entre objetos devem

se~ representados no modelo .trav's de relacionamentos

entre esses objetos;

Relacionamentos que envblvem mais de dois objetos s10

compostos de rel.cionamentos que envolvem 05 objetos

dois a dois;

- Tanto 05 objetos quanto os relacionamentos podem ter

atributás;

- Os atributos possuem caractertsticassemtnticas que os

individualizam, bem como as operaç~es que podem ser

solicitadas individualmente s~bte eles,

- Os obletos devem nece5s~riamente-ser identificados por

~tributos.com c.ract~ristica de sin&nimos ou através de

relacionamentos;

- Os atributol de identificaçlo de objetosslo seletivos na

abrang@ncia de identificaçl0, fazendo com que ~ nivel

deespecificidade de um identificador'varie conforme o

grau de detalhe com que se indica~ob}etos para consi

deraç10;

- Rtributos com caracteristica de sin~nimo n10 podem ser

associados a relacionamentos, mas a menos desses,

quaisquer outros sl"6nim05 podem ser indistintamente

associados a objetos ou a ~elaclonamentos,

- Todos os objetos, relacionamentos e· atributos. s10

caracterizados at~av's d~ seus tipo.;
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- Os objetos podem ter subtipos, que 510 caracterizados por

valor~5 de determinados atributos que lhes estIo asso-

ciadosJ

- Conjuntos de tipos de objetos podem caracterizar super-

tipos de objetos;

- Os relacionamentos q~e existem entre objetos de determi-

nados tipos e seus supertipos, bem como atributos des-

ses objetos e do relacionamento podem ser herdados

p~los obJ~tos.que pertencem ao conjunto de. objetos que

comp8em um supertipo.

Para o desenv~lvimento de um tal modelomJtemitico, nlo deve

levar-se em considera~lo quais slo as caracteristicas de atri-

bu tos sup o rtadas p o rum mO de lo , mas apenas o fato de que viri as

podem s~r suportadas indistintamente, e que atributos com carac-

terlstica de sin6nimos sempre existirlo, com a propriedade adi

cionalde somente serem associados a objetos.

Dois devem ser os objetivos principais desse modelo: identi-

I
de op.ra~tles atendidas. pelo SGBD; e ~nilise do modelo

conceit4al de uma aplica~lo, para a identificaçlo da correspon-

d@ncia entre as opera~8es solicitadas sobre cada vislo de dados

com as opera~tles realmente ef~tuadas na base de dados.

R identifica~I~.de op~ra~tles que devem ser atendidas por um

SGBD apoiado no HRO é importante para se determinar um conjuntoI
minimo de opera~tles que devem ser supridas, bem como para se

determinar que nlo existam efeitos deletérios entre opera~tles em

execu~lo paralela, de maneira a se poder estabelecer critérios

para permitir a execu~lo paralela de virios programas de aplica

~Io simultaneamente sobre uma mesma base de dados. O conjunto de
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opera~ees proposto no capltul~ IV deveria ser ent10 reavaliado e

a ele incorpor~das as consider~~ees sobre o paralel.ismo possivel

entre opera~ees.

R an~lise do modelo conceitual de uma aplicaç10, com vistas

a determinar que operaçees devem efetivamente ser levadas a

efeito na base de dados, a partir de operaç8es solicitadas

segundo uma particular vis10 de dados d. um programa de aplica

~10, constitui o princip~l objetivo de um tal modelo, uma vez que

a diversidade de op~ees de representaç10 de dados causa ambigüi

dade na definiç10 e uso dos recursos do modelo~ Rssim,. além da

posslvel equivaléncia entre atributos de relacionamentos com

valores discretos e virias tipos de relacionamentos (o que jã

~corre no ME-R), no MRO existem ambigOidades na escolha de quals

tipos de objetos ir10constituir determinadas classes de objetos,

associaç10 de atributos a tipbs de objetos ~u a subtipos, rela

cion~mentos ehtre obj~tos o~ entre subtipos, identificaç10 de

objs40s através de relacionamentos ou derivaç10 de nomes de

objetos a" partir de relacionamentos, etc. R el~boraç10 de crité-
j

ri-:s que permitam mapear cada construç10 em ou1ras construçees

equivalentes é fundamental para permitir o uso do ~odelo em

s~tuaçees em que ocorram conflitos nas v~rias visees de usu~rios

que podem constituir u~ esquema conceitual.

Um outro ponto que pode ser considerado interessante do

ponto de vista de uma posslvel modelagem, cor responde ~ determi

naç10 de operaçees que podem se~ executadas sobre os dados arma

zenados, e a sua respectiva indicaç10 na Meta-base de Dados. Esse

ponto, que poderia ser visto como um conjunto de informaçees

sobre a Dintmica dos dados (uma vez que diz respeito à forma como

os dados 510 modificados), tem ainda mais importtncia no MRO do
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que em outros modelos, uma vez que constitui-se em informaç~o que

aumenta o significado dos. dados para a Base de Dados. Sendo um

modelo de alto conte6do sem'ntico, a disponibilidade de informa-

ç8es que permitam ao SGBD gerenciar as operaç8es que podem ser

efetuadas sobre dados .rmazenados de uma forma mais refinada,

constitui um elemento importante para o MRO.

R possibilidade de se incorporar essas informaç8es na Meta

Base de Dados teria por objetivo verificar como cada' uma das

operaç8es bisicas (inclus~o, alteraç~o, ou apagamento) poderia

ser realizada sobre cada um dos elementos de dados que constitui

uma base de dados (ca.cb tipo deobjetQ, cada tipo de atributo de

cada tipo de objeto~ cada relacionamento, co~ cada tipo de objeto

destino~ ate.). Rssim, por exemplo, poder-se-ia admitir que o

pr6prio SGBDimpedisse alteraç8es em caracteristicas de um objeto

do tipo. TIPO~DE~CI depois que jà existissem na base de dados

objetos tipo PLRCR-DE-CI que usassem aquele objeto.

VIII.5. -.Rlteraçtles na Estrutura de' Dados Independente do.
Caminho de Rcesso no Modelo de Representa,lo de

Objetos.

R disc~ss10 sobre o MRO contida no capitulo IV deste

trabalho, traz uma série de consideraç8es sobre o modelo baseadas

na forma como um prot6tipo de um SGBD nele apoiado foi implemen-

tado. Esse prot6tipo foi desenvolvido tendo como objetivo suprir

necessidades especificas, q~e ditaram em primeiro lugar a estru-

tura de dados independente do caminho de acesso adotadas, e
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conduziram mesmo, em alguns casos, ao desenvolvimento dos pró

prios conceitos apresentados. Por outro lado, muitos dos com

promissos assumidos n10 s10universalmente v'lidos, e um estudo

sobre diferentes attern.tivasde implementa~10 devem ser con

siderados. Um exemplo de situaç8es em que isso ocorre foi discu

tido na se~lo VIII.3, onde sugeriu-se que a existência de apenas

um arquivo de identificadores de objetos poderia ser re-estudada.

Outros aspectos tiastante ligados à própria estrutura de

dados dependente d~ caminho de acesso poderiam também ser objeto

de um estudo mais profundo. Um exemplo disso é a sugest10 de se

.~sar estruturas de irvore bin'ria para a recuperaçlo de identifi

cadores no' arquivo de ·identificadores. Essa sugestlo decorre de

estudos efetuados para a imptementa~10 do prot6tipo citado, e de

discuss8es ocorridas no desenvolvimento do Sistema de Gerencia

mento de Base de Dados para asIps(mencionado no cap(tulo I) do

Centro Tecnol6gico para lnformàtica. Nessa discusslo, optou-se

pelo ~so des'sa mesma estrutura, embora tenha sido considerado que

técnicas como parti~lo ('Hash') composta seriam igualmente apro-
l

priadas para aquele caso. O uso de àrvores no entanto parece ser

preferivel quando leva-se em conta a possibilidade de execu~10 do

SGBD em M'quinas de Base de Dados como aquela· proposta no capi

tulo s.
Um aspecto que deve ser considerado cor responde às estrutu

ras de representaç10 d~at~ibutos que 510 'herdados' davi~o aos

conceitos de tipo e subtipo de objeto, e aos que s10 herdados

devido a para-relacionamentos existentes entre objetos e seus

supertipos. Segundo o modelo apresentado no capitulo IV, esses

dados s10 armazenados através de associaç8es implicitas entre os

objetos de interesse e o objeto a que o conceito de heran~a
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permite legar atributos e relacionamentos. Em aplicaç8es em que a

quantidade de associaç8es desse tipo se mostrarem elevadas, ~

possivel impor uma estrutura que explicite essas associaç8es. ~

exist@ncia de um arquivo que mantém os cabeçalhos de todos os

atributos na estrutura do MRO apresentado pode servir como um

ponto de partida para iSSOi porém devem ser analisadas as formas

que permitam armazenar as associaç8es com todas as implicaç8es

que esses conceitos apresentam.

Um exemplo de conseqütncia que deve ser Levado em conta diz

respeito~ a fo.ma como é feita a passagem de~tributos. e reLacio-

namentos herdadosen~rediversas vers8es. Um exem~lo que permite

ent~nder o significad~ dess~ ponto corresponde à documentaçlo

associada a cadaverslo. Esta é mantida na Base de. Dados atrav~s

dos atributos comcaracteristica de Comentirio que s10 associados

a objetos especificos. Rtravés de mecanismos de herança de comen-

tàrios, a documentaç10 de uma determinada verslo pode ser

-montada· I partir dos atributos espalhados em vàrios niveis de
.

ve rs8es ea Lte rnat ivaso-, permi tindo que a documen taç10 tan to acom-
".

panhe os dados armazenados, quanto crie /IIeiospara que a aLtera-

ç10 de dados seja acompanhada automaticamente de aLteraç~es na

documentaçlo. Recuperaç10 de hist6ricos de desenvolvimento por

exemplo, s10 atividades que se beneficiam dessa caracteristica, e

podem ser tomados como base de teste para a avaLiaç10 de mecanis-

mos de herançaexplicita de atributos.
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VIII.6. - Consideraçftes Sobre o Significado do que é Rrmazenado

pelo Modelo de Representaç10 de Objetos

R disponibilidade de recursos de representaç10 de dados

oferecida pelo MRD • bastante grande, como'n10 poderia deixar de

ser, dado que uma gama bastante vast~ de situaçftes do ~undo real

devem ser atendidas por ele. Porém, isso pode levar tanto a

situaçftes' de ambigDidades nas possibilidades de esquematizaç10

das estruturas de dados, quanto nas operaçftes que se oferecém aos

programas de aplicaç10. Muitos desses casos poderiam ser analisa-

dos e dispor de uma soluç10 padronizada se um Modelo .Matemàtico

tal como o sugerido na seç10 VIII.4 pudesse se tornar disponivel.

Porém, algumas operaçftes sugeridas no capitulo IV n10 seriam

cobertas por um modelo; por mais abrangente que este fosse. Tal é

o caso das operaç8és de inclus10 automàtica de rslacionamentos e

atributos •

.Numa operaçlo desse tipo, o progr~ma·de aplicaç10 deve

passar a~ SGBD instruçftes sobre qu~is relacionamentbs e atributos

colocar, e sob que condiçftes isso deve ser efetuado. Operando sob

~olicit~çftes explicit~s de um programa de aplicaçlo, as operaçftes

de inclus10 automàtica de dados ficam associadas ao particular

progr~ma de aplicaç10. Quando efetivament6 o programa é reposi-

t6rio dessas informaçftes, ent10 pode-se considerar que a informa-

ç10 està distribuida entre o programa e a base de dados, e as

operaçftes que s10 solicitadas para execuç10 automàtica s10 seman-

ticamente corretas. Porém, quando isson10 ocorre, ent10 as

informaçftes usadas para indicar as operaçftes automàticas deveriam

estar armazenadas na pr6pria base de dados.

R s info rma çftes .podem' se r co loc ad as n a b ase de d ados de

- 363 -



virias maneiras~ porém pode-se prever que em geral deveri existir

um objeto que seja respons6vel por elas e as mantenha. Esse é o

caso de um objeto que tenha um supertipo, e portanto resuma as

informa~8es de um conjunto de objetos. Rssim, se ao invés de uma

apLica~10 passar ao SGBD um conjunto de Jolicita~8es de inclus10

de relacionamentos e atributos automaticamente, ela passar a

defini~10 de um objeto com um determinado supertipo, ao qual

est10 associados aqueles afributos e relacionamentos, ent10 um

efeito semelhante iri ocorrer, porém as informa~8es ficam perma-

rientemente armazenadas na base de dados, ao passo que no primeiro

caso eLas apenas esta~iam dispontveis aO SGBD durante aquela

especifica transa~lo ..

Verifica-se assim que existe necessidade de se analisar n10

somente o significado dos dados que 510 armazenados na base de

dados, mas também as opera~ees que podem ser solicitadas ao SGBD.

Se bem que a ampla gama de op~8es e casos em que isso possa

ocorrer tornemim~as~ivel-a an'lise prévia exaustiva, ainda assim
-

o levantamento de um conjunto dos casos mais comuns poderia ser

~ncetado, e sua anàLis~ poderia servir tanto para a especifica~10

dos casos anaLisados, quanto para orienta~10 de como agir nos

casos n10 analisados.

VIII.7. - Continua~10 do Rumento de Capacidade de Representa~1o

de semttica do Modelo.

Rs informa~8es sintiticas de um sistema sempre podem ser

totalmente descritas· e ~rmazenadas em um modelo de representa~10,
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o mesmo n~o ocorre comas informa~eles 5em3nticas. Rssim, as

informa~eles descritas no capitulo IV como o conjunto de informa

~eles semtnticas do HRO n10 representam um conjunto fechado, que

nlo possa ser modificado.

Na realidade, o .odelo apresentado neste trabalho' constitui

se e~ um modelo acabado, no sentido de qoe é completo para repre

sentar determinadas situa~eles do mundo real, possuindo um ~onjun

to de opera~eles que permitem manipular as infDrma~eles que repre

senta de maneir~ consistenie. Po~ém, se for considerado que é

desej 'vel poder aumentar •• capacidade de rapresenta~~o sem3ntica

do modelo, ent10 pode-se ~onsiderar que ~modalo astà aberto a·

expansaés que venham ~ ser 6taispara a repre~enta~lo de situa

~eles que n10 estejam ainda cobertas.

Uma possibilidade interessante para a detec~lo de situa~eles

assim, e.que seria também de muita valia para o próprio desenvol

vimentD e manuten~lo de implementa~eles de SGBDs usando o HRO,

seria a representa~10 do modelo usando a sua própria estrutura.

Isso pode ser feito se for considerado que o modelo em si é um

sistema, e co~o tal PQde ser modelado e representado. Especial

mente interessante seria a modelagem de toda a sem3ntica b'sica,

pois nlo somente forneceria uma indica~lo precisa de como as

implementa~eles dos SGBDs deveriam ser feitas, como permitiria uma

anàlise estruturada de con~ist@ncia e completeza da sem3ntica

representada.

Rlguns casos de representa~10 de informa~lo reconhecidos na

literatura levantada no capitulo 11 e que nlo foram tratados

neste trabalho deveriam também ser analisados. Desses, o caso

mais expressivo talvez seja a possibilidade de se armazenar junto

ao valor de um atributo com caracteristica de propriedade a
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informaçlo de precislo dessa informaçlo.

Generalizando esse conceito, pode-se pensar que os valores

das propriedades slo armazenados com o significado implicito que

a propriedade é igual ao valor arma~enado. Poder-se-ia admitir

que um valor fosse armazenado com ainformaçlo que a propriedade

é menor, ou maior ou menor ou igual, etc. qu~ o valor armazenado,

ou mesmo que este està entre uma faixa de valores. Dessa forma, a

dificuldade em se estabelecer um valor para o at~ibuto que define

o subtipo de um objeto sendo definido, quando o predicado de

definiçlo consiste de uma expresslo de desigualdade., teria sido

eliminada, uma vez que a pr6pria expresslo ·teria toda a informa

çlo sobre qual o valor, e qual a condiçl~ associada ao valor

deveriam ser armazenados.
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