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Resumo
Integração é uma forma de auxiliar às empresas de
manufatura a sobreviverem frente à competição
internacional, utilizando de forma coordenada modernas
filosofias e ferramentas disponíveis. O gerenciamento da
informação em ambientes integrados de manufatura vem se
tornando cada vez mais complexo devido à necessidade de
tratamento de um grande volume de dados. A utilização
crescente de ferramentas CASE e conceitos de modelagem
CI1V1 está se tornando indispensável no contexto de
integração da manufatura e, consequentemente, para o
sucesso das empresas. Neste ambiente identifica-se a
crescente necessidade de automação do conhecimento
humano. Este trabalho apresenta a concepção e
implementação de uma ferramenta para modelagem de
dados utilizando a tecnologia de Sistemas Baseado em
Conhecimento para a representação e manipulação do
conhecimento humano. Este ambiente foi desenvolvido para
um propósito geral, mas foi testado num ambiente de
manufatura.

Abstract
Integration is a way of helping manufacturing companies to
survive in a competitive international environment, using
modern philosophies and available tools in a coordenated
way. Information management in integrated manufacturing
environments is becoming more and more complex mostly
due to treatment of a large volume of data. The, use of
CASE tools and CIM modeling concepts is becoming
indispensable to the solution in the manufacturing
integration context and, consequently, to the success of the
companies. In this new environment, there has been
identified a growing need for automation of human
knowledge. This work presents the conception and
implementation of a tool for data modeling using the
technology of Knowledge-Based Systems for the
representation and manipulation of human knowledge. This
environment was developed for a general purpose, but was
tested in a manufacturing environment.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais
Atualmente, a palavra Integração tornou-se requisito indispensável para auxiliar as
empresas de manufatura a sobreviverem frente à competição internacional, utilizando,
de forma coordenada, modernas filosofias e ferramentas. A concorrência, as
exigências do mercado consumidor e a evolução tecnológica estão forçando a
empresa de manufatura a se reestruturar para responder a estes estímulos externos da
maneira mais rápida possível.
A utilização dos recursos atuais da tecnologia da informação é fundamental para as
empresas no atendimento aos requisitos atuais do sistema de manufatura. Dentre
esses recursos, pode-se destacar a tecnologia referente aos sistemas gerenciadores de
banco de dados, onde as informações operacionais da empresa são armazenadas. Um
requisito para utilização desses sistemas é uma análise estratégica das necessidades
gerais de informações da empresa, combinanda com alguma metodologia de análise
lógica dos dados. Vários conceitos/filosofias estão relacionados com a análise lógica
dos dados da empresa, entre os quais destacam-se as estratégias de atuação para a
obtenção da Integração da Manufatura e modelagem de empresas. A modelagem de
dados constitui-se em uma atividade de modelagem de empresas que por sua vez
suporta as metodologias de integração.
A fase de modelagem de dados deve ser realizada por especialistas em análise lógica
dos dados como um recurso da empresa. Esta atividade deve suportar principalmente
o desenvolvimento dos sistemas de informação que compõem o sistema de
manufatura. Dessa forma, verifica-se um nível de dependência da empresa com
relação a esses especialistas. Esta afirmação justifica a necessidade da empresa em
armazenar e manipular o conhecimento de seus especialistas.
Neste sentido, as empresas estão utilizando tecnologias fornecidas pela área de
Inteligência Artificial, onde um de seus objetivos básicos é a automação do
processamento do conhecimento humano NUSIAK-901. Uma das formas de
viabilizar este processo de automação é através da construção de Sistemas Baseado
em Conhecimento. Tais sistemas possuem a capacidade de armazenar e processar o
conhecimento humano, possibilitando assim a sua automação.
Dessa forma, a representação do conhecimento humano na área de modelagem de
IIrrt wtni rsr nix7P1
CPMITATICa na utilizacão dos sistemas de informação
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da empresa. O objetivo da utilização combinada dos conceitos envolvendo
modelagem de dados e sistemas que manipulam o conhecimento humano é fomecer—
subsídios para as empresas de manufatura no controle sobre seus sistemas de
informações e, com isso, responder em tempo hábil aos estímulos externos.

1.2 Objetivos do Trabalho
O desenvolvimento integrado dos sistemas de informação de uma empresa de
manufatura envolve vários conceitos/metodologias, Para suportar esta integração,
estão sendo utilizadas ferramentas que representam as metodologias de
desenvolvimento de sistemas. Neste sentido, um dos objetivos desta dissertação
consiste na revisão descritiva dos conceitos envolvidos na integração dos sistemas de
informação

.

Outro objetivo deste trabalho é a construção de uma ferramenta para auxiliar a
modelagem de dados de uma empresa de manufatura, onde uma de suas principais
funcionalidades é a verificação automática de seus modelos. Neste sentido é utilizada
a tecnologia de Sistemas Baseado em Conhecimento para a manipulação do
conhecimento envolvido. Com isto, espera-se uma aquisição de maturidade na
aplicação dos conceitos/metodologias relevantes ao desenvolvimento integrado dos
sistemas de informação que compõem o sistema de manufatura de uma empresa.
Vale ressaltar que neste trabalho é aplicada uma tecnologia consolidada da área de
Inteligência Artificial, os Sistemas Baseado em Conhecimento, no desenvolvimento da

ferramenta para modelagem de dados.

1.3 Organização do Trabalho
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
O Capítulo 2 apresenta o cenário atual no qual as empresas de manufatura estão
inseridas, onde são abordados o Sistema de Manufatura e seus requisitos atuais, a

Metodologia de Integração de Manufatura (em desenvolvimento no Projeto CIM do
Departamento de Engenharia Mecânica da USP São Carlos), o papel capacitor da
Tecnologia da Informação e os conceitos envolvidos em Modelagem de Empresas.
O Capítulo 3 apresenta os conceitos envolvidos no desenvolvimento de uma
ferramenta para modelagem de dados, onde são abordados os elementos de uma
Análise Lógica dos Dados e a tecnologia dos Sistemas Baseado em Conhecimento
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No Capítulo 4 são abordados os requisitos para a construção de uma ferramenta para
modelagem de dados. Uma arquitetura para a ferramenta é proposta utilizando alguns
dos recursos da Tecnologia da Informação.
O Capítulo 5 apresenta a concepção e implementação do protótipo da ferramenta

para modelagem de dados desenvolvida neste trabalho. Para cada componente da
arquitetura são mostradas as metodologias e os softwares utilizados para a
implementação. Vale ressaltar que em todo o processo de concepção e
implementação foram utilizados recursos do Projeto CIM da USP São Carlos.
.

O Capítulo 6 descreve uma aplicação do protótipo da ferramenta para modelagem de
dados que envolve as fases de Projeto do Produto e Planejamento do Processo de

uma empresa de manufatura.
O Capítulo 7 apresenta as conclusões sobre o desenvolvimento deste trabalho e

aborda algumas sugestões para trabalhos futuros.

2 CENÁRIO ATUAL DE INTEGRAÇÃO DAS EMPRESAS DE

MANUFATURA

2.1 Considerações Iniciais
Atualmente existe uma crise econômica mundial que está afetando a maioria dos países
industrializados. Isso está ocorrendo tanto a nível de países desenvolvidos e
industrializados quanto a nível de países sem um parque industrial muito desenvolvido e
moderno, como é o caso do Brasil [AGOSTINHO-89]. Com relação à empresa de
manufatura, além de todo esse panorama mundial, existe outro estímulo muito forte que a
afeta: a rápida evolução tecnológica. Neste sentido, os computadores possuem grande
influência sobre a empresa, sendo sua utilização considerada como um fator decisivo que
permite ganhos em flexibilidade e produtividade.
O mercado consumidor, por sua vez, estimula as empresas a aumentar a variedade de
seus produtos, cada vez mais adaptados ao uso [BREMER—92]. Este estímulo externo

somado a outros, como a integração econômica mundial e a evolução tecnológica, agem
de forma sinérgica sobre a estrutura das empresas que desejam sobreviver mediante a
competividade. Dessa forma, o grande desafio das empresas de manufatura nesta década
é a adaptação às novas características do meio, Entre essas novas características

destacam-se:

.
.

frequentes mudanças no mercado,

.

produtos com um curto ciclo de vida',

.

produtos variados;

.

grande concorrência de preços.

aumento da exigência de produtos de qualidade;

Estas características implicam em uma grande preocupação com a obtenção de produtos
de boa qualidade & baixos custos, desenvolvidos em prazos restritos. Além dos produtos,
a qualidade também e' uma preocupação no atendimento ao consumidor.
Como reflexo dessas novas condições, surge a necessidade de uma nova filosofia para a
empresa de manufatura. Esta nova filosolia baseia-se na racionalização, simpliíicação e
integração das atividades desenvolvidas pela empresa para aumentar sua adaptabilidade
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[AGOSTINHO-89]. Desse modo tenta-se não só garantir a sobrevivência como também
o crescimento do sistema de manufatura, e consequentemente de todo um país. Essa nova
filosofia implica em uma organização das informações operacionais adequada para que a
empresa possa responder aos estímulos externos [ROZENFELD-92a]. A empresa que
armazenar, de uma forma eficiente, as informações relevantes e o conhecimento
necessário para a manipulação das mesmas será considerada uma empresa do thturo
[MARTIN-91],
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Requisitos

CIM

Sistema de Manufatura

/
&

,

Estratégias de
top-down bottom-u
Atuação

)

VV
reges SBG—")?Xxx

Tecnologia da informação

Paradigmas de Integração

Xarquutetura aberta

/

_,!

&

Metodologia de
Integração
Modelo de Empresa

Figura 2.1: Conceitos Relacionados à Integração das Empresas

Este capítulo apresenta alguns conceitos que podem ser ressaltados neste ambiente de
integração das informações operacionais (Figura 2.1). Dentro deste contexto, na seção
2.2 são apresentados os conceitos de sistema de manufatura, seus requisitos atuais e duas
arquiteturas de referência para o desenvolvimento da manufatura integrada por
computador. Na seção 2.3 são abordadas as estratégias de atuação para integração da
empresa de manufatura. Os fatores que influenciam o desenvolvimento das estratégias de
atuação são apresentados nas seções 2.4 e 2.5. Na seção 2.6 é apresentada uma
Metodologia de Integração da Manufatura, em desenvolvimento no Projeto CIM da
USP—São Carlos. Dentro do desenvolvimento desta metodologia existe o processo de
modelagem de empresas que é abordado na seção 2.7.
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2.2 Sistemas de Manufatura
Um sistema de manufatura pode ser definido como um sistema que integra diferentes
estágios da fabricação de um produto, necessitando para isso de uma análise das
influências externas a fim de responder às mesmas em um tempo viável [AGOSTINHO91]. O sistema de manufatura pode ser dividido em 4 elementos básicos, Figura 2.2, que
são:

l
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Figura 2.2 Modelo Conceitual de Sistema de Manufatura [AGOSTINHO-89]

.

o elemento Criação pode também ser chamado de engenharia. Trata-se do elemento

responsável pela criação e desenvolvimento de novos produtos, bem como pelo
desenvolvimento dos meios de produção (processo, ferramental, dispositivos, etc).
Este elemento engloba o que hoje é conhecido nas empresas como engenharia do
produto e fabricação;
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.

o elemento Chão de Fábrica corresponde a real fabricação dos produtos. Seus
recursos são equipamentos e mão de obra direta e indireta;

.

o elemento Negócios é responsável pelo contato com o meio externo. O
sensoriamento do contato com o mercado consumidor é função atualmente conhecida
como marketing. Para realiza-la, é necessário sensibilidade na detecção das mudanças
no meio, de forma que estas sejam introduzidas o mais rápido possível no sistema. O
contato com o mercado fornecedor também e' feito pelo elemento Negócios, com a
divisão de Suprimentos. Por fim, a última função é o planejamento e controle da
produção que está em contato direto com a demanda de produtos do mercado
consumidor. Com esta função, o elemento Negócios procura coordenar a produção,
de forma que o sistema produza saídas compatíveis às entradas;

.

o elemento Suporte corresponde aos setores responsáveis por garantir a operação
do sistema de manufatura, visando manter suas características de qualidade e de
desempenho operacional. Nas empresas de manufatura atuais, este elemento
corresponde aos setores de qualidade e manutenção. O setor de qualidade deve
prover meios de manter controlada e estável a qualidade dos produtos, e até fazê-la
evoluir caso haja estímulos externos nessa direção. O elemento Suporte deve prover
meios para que equipamentos e a própria instalação estejam em condições adequadas
para o funcionamento da produção.

elemento Negócios tem que ser ehciente, pois é o
responsável por introduzir no sistema de manufatura alterações decorrentes de mudanças
no ambiente externo à empresa.
Assim,

e'

possível observar que o

2.2.1 Requisitos Atuais

para os Sistemas de Manufatura

Em seus estudos, Agostinho mostra que o sistema manufatureiro de bens produtivos
sofreu grandes transformações nos últimos quinze & vinte anos [AGOSTINHO-91]. Nas
décadas de 60/70, a competitividade não influenciava a estruturação das empresas. As
necessidades do mercado não tinham importância relevante, pois o consumidor era pouco
exigente e consequentemente os produtos eram dirigidos pelas organizações para o
mercado consumidor. A produção caracterizava-se pela baixa diversificação, o tamanho
dos lotes de peças era médio ou grande e as instalações típicas eram de automação rígida
de acordo com o produto fabricado.
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A situação das fábricas das décadas de 80/90 apresenta grandes mudanças no seu perfil.
Elas possuem uma grande variedade de produtos e a estratégia é de negócios orientados
para o cliente ("customer oriented business"), isto é, a administração agora é voltada para
o mercado consumidor (Figura 2.3). As variações no comportamento e as necessidades
do mercado consumidor levam as empresas a adotarem uma postura de grande
diversidade de peças em fabricação e montagem, o que resulta em lotes de tamanhos
menores. Assim as empresas devem reagir rapidamente às necessidades dos clientes, com
os menores custos de produção, para poderem competir num mercado cada vez mais
exigente.

Empresa de
Manufatura

Mercadp
Consumidor

1712

1r

?“

1!“

*;'IT

Figura 2.3: Uma Característica da Evolução do Sistema de Manufatura
Para uma empresa atender aos estímulos atuais, Agostinho aponta os seguintes requisitos
[AGOSTINHO-92]:

.

integração entre as atividades da empresa;

.

sinergia do sistema de informação;
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.

coerência entre os estímulos externos e a arquitetura do sistema de manufatura.

As mudanças que ocorrem deverão ser sensoreadas através de pesquisas, com o objetivo
de conhecer antecipadamente as tendências do mercado consumidor. Com esses dados e

através da análise e interação da empresa com os fatores de influência externos, pode-se
tomar medidas adequadas para a adaptação.
Como suporte no atendimento às necessidades criadas pelas novas tendências, citadas
anteriormente, as empresas deverão possuir recursos para:

.

fabricação simultânea dos componentes do produto,

o

transferência de um alto volume de informações entre as várias atividades da empresa.

A capacidade de adaptação das empresas pode ser caracterizada por sua flexibilidade.
Esta flexibilidade é observada nas atividades do chão de fábrica, onde são implementadas

alterações de quantidades, tamanhos de lotes e diferentes itens de produtos em tempos
adequados.
Para se obter índices de adaptabilidade crescentes é necessário reduzir o tempo
consumido em cada atividade do processo de fabricação e reduzir o número de atividades
necessárias para o desenvolvimento de um novo produto.
Como foi citado, integração e sinergia dos sistemas de informação são requisitos vitais
para empresa de manufatura, uma vez que a transferência eletrônica das informações
entre os sistemas constitui-se em uma forte tendência.

2.2.2 A Manufatura Integrada por Computador
Uma delinição para a Manufatura Integrada por Computador (Computer Integrated
Manufactured —-— CIM) consiste no processamento integrado das informações necessárias
às tarefas técnicas e operacionais de uma empresa de manufatura [SHEER-9l].
A expectativa da indústria em torno de CIM é que ele aumente a competitividade através
de um aumento da adaptabilidade e flexibilidade da empresa. Através de CIM, espera-se
que a organização. e operação da empresa melhore o aproveitamento de seus bens e
recursos da mesma (pessoal, capital de investimento, informações, entre outros)
[KOSANKE-90].

Cenário Atual de Integração das Empresas de Manufatura 10

Em geral, CIM busca, através da integração e racionalização de toda a cadeia produtiva
(processos e troca/fluxo de informações), uma maior adaptabilidade da empresa,
resultando em um ganho de competitividade perante o mercado consumidor.
Algumas filosofias existentes na literatura servem como padrões de referência para CIM.
Entre elas destacam—se o CIM-OSA (Computer Integrated Manufactured - Open Systems
Architecture) e a ARIS (Architecture for Integrated Information System).
'

2.2.2.1 CIM-OSA
O CIM-OSA é 'uma arquitetura de referência na qual os sistemas de informação de
empresas de manufatura são desenvolvidos de maneira integrada. O projeto do CIM-

OSA está vinculado ao programa ESPRIT suportado pela CCE (Comunidade Comum
Européia) [ESPRIT-89]. A meta estratégica do programa“ ESPRIT foi a de fornecer à
indústria de informática européia a base tecnológica necessária para manter-se
competitiva em relação aos EUA e Japão nos anos 90.
Inicialmente foram definidos neste projeto três níveis de integração que guiam o
desenvolvimento do CIM—OSA:

. Integração de Sistemas Físicos (comunicação): consiste na interconexão fisica entre
os sistemas com utilização de redes locais, assim como regras e convenções para
troca de dados e gerenciamento de configuração de redes de comunicação;

'.

Integração de Aplicações; consiste na promoção do compartilhamento de dados
pelos aplicativos e na integração de funções pela execução de um mesmo aplicativo;

.

Integração de Negócios (comercial): é uma evolução da integração fisica e de
aplicativos, onde são integradas funções complementares da empresa tais como
Hnanças, maketing, planejamento estratégico.

A principal meta do CIM-GSA é prover uma Arquitetura de Sistemas Abertos que
suporte todas as necessidades de informações internas e externas à empresa. Os sistemas
que forem desenvolvidos e construídos de acordo com o CIM-OSA suportarão todos os
níveis de administração e seus planejamentos estratégicos, táticos e operacionais, assim
como as funções operacionais [KOSANKE—90].
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O padrão de referência CIM-OSA deve suportar todas as fases para a integração dos
sistemas de informação. Esta integração engloba tanto o ciclo de desenvolvimento dos
sistemas como a aquisição de sistemas comerciais.
2.2.2.2 ARIS
A arquitetura ARIS constitui um "framework" (arquitetura de referência) no qual
sistemas integrados podem ser desenvolvidos e otimizados. Em paraleloí'ª'ªºARIS
demonstra como a administração dos negócios da empresa, pode analisar os sistemas de
informação para implementar suas metas.
.

A arquitetura apresenta três níveis de abstração:

.

a camada conceitual analisa os fatores que são relevantes para a empresa sem
considerar os requisitos de implementação. Todavia, a estrutura do modelo é

formalizada o suficiente para permitir a transformação subsequente com suporte
computacional;

.

a camada técnica representa as áreas de negócios que foram definidas na camada
conceitual e que usarão as tecnologias de processamento eletrônico de dados,

º

na camada de implementação, os requisitos são implementados para estruturas de
dados Hsicos e o código do programa é descrito.

Na monografia apresentada, como parte dos requisitos para o exame de qualificação
desta dissertação, foi proposta a construção de um Sistema Baseado em Conhecimento
para auxiliar o processo de modelagem de dados baseado na arquitetura ARIS. No
entanto, foi verificado que esta arquitetura não fornecia uma descrição clara de seu
funcionamento o que impediu o prosseguimento dessa proposta.

2.2.3 Sistemas de Informação para Manufatura
O objetivo fundamental dos Sistemas de Informação —-- SI -—- para CIM e' a integração de
“processos de negócios de empresas e de manufatura. Nesse sentido, esses sistemas
devem suportar a troca de informações entre os vários níveis de organização

(estratégico, gerencial e operacional) bem como funções de negócios da empresa
(marketing, compra, produção e distribuição, etc.).
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Segundo Sheer, o desenvolvimento e aquisição de SI's para a integração do sistema de
manufatura é influenciado por dois fatores (Figura 2.4) [SHEER-93]:
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Figura 2.4: Esquema de Desenvolvimento de SI's Integrados [SHEER-93]
Os SI's estão diretamente relacionados com estratégias de manufatura e de negócios da
empresa. Estratégia de negócios pode ser definida como requisitos impostos pelo
mercado, os quais deverão ser atendidos no presente ou em um futuro previsível, e
estratégia de manufatura é definida como o conjunto de medidas adotadas ou previstas
pela empresa para satisfazer os requisitos de mercado no âmbito da manufatura
[MOODY—90].
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Para que haja uma correspondência entre os elementos das estratégias citadas acima e a
tecnologia da informação há a necessidade de uma metodologia que suporte uma
estratégia de atuação por parte das empresas para corresponder aos estímulos externos.

2.3 Estratégias de Atuação
Geralmente, existem nas empresas dois tipos de estratégia de manufatura. Na primeira,
conhecida como "top down", a alta gerência da empresa apenas íilosofa sobre mudanças
mas normalmente não consegue chegar a resultados palpáveis. Na segunda, conhecida
como "bottom up", implementam-se soluções de forma descoordenada em busca da
modernização na base da estrutura da empresa. Esta estratégia resulta nas ilhas de
integração, que na grande maioria dos casos não alcançam o potencial dessas tecnologias
(Figura 2.5) [ROZENFELD-92b][ROZENFELD-94].

componentes
só filosofia sem
resultados
ESTRATÉGIA

.

1

d ispe I'S_OS

IncompatIveIs
ESTRATÉGIA 2

desenvolvimento

coordenado

ESTRATÉGIA 3

Figura 2.5: Estratégias para as Empresas de Manufatura [ROZENFELD—94]
No Projeto CIM da USP São Carlos encontra-se em desenvolvimento uma Metodologia
de Integração da Manufatura -- MIM -- onde as duas estratégias anteriores são
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combinadas, em busca de um desenvolvimento coordenado entre a concepção das
iilosofias de alto nível da empresa (modelo de negócios) e a incorporação de soluções de
modernização na sua base (Tecnologia de Informação) [ROZENFELD-94].
Para salientar o que pode ser] realizado para se alcançar a integração (base da pirâmide),
as seções 2.4 e 2.5 apresentam alguns dos principais recursos fomecidos pela tecnologia
da informação que estão alterando a estrutura das empresas. A seção 2.6 apresenta, de
uma forma sucinta> & metodologia citada acima ressaltando apenas como o
desenvolvimento deste trabalho se encaixa na mesma.
'

2.4 Tecnologia de Informação
Segundo Zuboff [ZUBOFF—88],

Tecnologia de Informação -- TI --

uma denominação que reflete a convergência
de diversas correntes de desenvolvimento tecnológico, incluindo microeletrônica,
ciência de computação, telecomunicações, engenharia de software e análise de
sistemas.
e'

Atualmente, a TI propicia aplicações no nível estratégico das organizações, com sistemas
voltados ao apoio dos executivos (Executive Information System --- EIS), e
principalmente com sistemas de informações estratégicas (Strategic Information Systems
--- SIS), voltados para a administração de negócios das organizações e para a orientação
ao ganho ou manutenção de vantagens competitivas.
Aplicações planejadas de TI podem modificar a forma tradicional de exercício do poder
dentro das organizações, normalmente de padrão hierárquico, assim como a natureza do
trabalho dos colaboradores, que de alguma forma lidam com informações no seu local de
trabalho [YONG-92].
Dentro deste contexto, as seções seguintes apresentam os principais recursos fornecidos
pela TI que estão alterando a estrutura da empresa. A seção 2.4.1 aborda o downsizing e
apresenta brevemente uma evolução do hardware relacionado com a centralização e/ou
descentralização da função de processamento de dados. As seções 2.4.2 e 2.4.3 abordam,
respectivamente, a tecnologia de redes e os sistemas distribuídos que estão relacionados
com a troca e transparência de localização das informações entre os sistemas da empresa.
Com relação ao armazenamento das informações é apresentada na seção 2.4.4 a
tecnologia dos sistemas gerenciadores de banco de dados e alguns conceitos que
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surgiram a partir desta teconologia. A filosofia de sistemas abertos é abordada na seção
2.4.5 bem como a sua importância na integração de aplicativos. Para o desenvolvimento
integrado e eficiente de sistemas de informação, algumas caraterísticas das ferramentas
utilizadas neste processo são apresentadas na seção 2.4.6.
Devido a importância da conexão entre diferentes sistemas gerenciadores de banco de
dados, a seção 2.5 enfatiza os paradigmas de integração. Dentro desta seção é discutida a
conectividade de banco de dados empresariais e uma arquitetura para conectividade
aberta.

2.4.1 DOWNSIZING
O termo dowsizing é muito utilizado quando se fala em evolução de hardware e pode ser

definido como um processo que as empresas devem implementar para poder sair da atual
geração de tecnologia de informação (TI) para entrar na próxima [HAMMER-93].
O principal aspecto relacionado ao downsizing é a decisão sobre a centralização ou a
descentralização do processamento de dados (Figura 2.6). A tendência é que as duas

maneiras de processamento de dados coexistam segundo as necessidades da empresa
[GUENGERICH-94].
A forma centralizada baseia-se na segurança de grandes centros de dados e possui uma
considerável quantidade de recursos quanto ao provimento de adequados sistemas de
proteção contra uma ampla gama de perigos. Esta característica leva aos benefícios
fornecidos pelos mainframes, onde a segurança neste tipo de hardware já atingiu certa
maturidade, ou seja, a centralização dos dados.

Por outro lado, o grande custo atrelado aos mainframes proporcionou o desenvolvimento
de outras tecnologias para o processamento de dados. Com isso, surgiram os
minicomputadores e os microcomputadores. Os minicomputadores surgiram para operar
aplicações que necessitavam de dúzias e, às vezes, centenas de terminais on-line, onde
são julgadas mais adequadas ou mais produtivas que os mainframes. No entanto, esta
tecnologia tende a ser substituída por uma rede de rnicrocomputadores, pois a quantidade
de conectividade e compartilhamento de programas e dados com outros computadores no
sistema de manufatura como um todo é limitada. Na sequência da evolução do hardware,
surgiram os micromputadores (também conhecidos como computadores pessoais -- PC).
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Esta evolução do hardware, que diminiu o custo de manutenção dos sistemas, levou à
descentralização dos processamento dos dados.
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'

,

:

ª

W

Repositório Universal de Ferramentas
Banco de Dados Corporativo
Servidor de Arquivos da Empresa
Segurança Abrangendo toda a Empresa
Central de Gerenciamento da Rede

à Rede Corporativa
epoentralizaçâo
f'andes Distâncias —- Fibra Ópti

3
«

,

'

l

—

LAN

LAN

Sistema
de

Conta a
Receber

Sistema
de
PCP

”

LAN

;

Sistema
de
Atendimento
ao

_

:

_ _ _ _

'

'

.a

*ConSumidor

REDES DE PC'S

Figura 2.6: O Novo Papel do Mainframe nos anos 90
Como mostra a Figura 2.6, os mainframes estão se adaptando ao seu novo ambiente.
Interligações & longa distância via íibra ótica, gateways entre outras tecnologias estão
tornando os mainframes mais poderosos e mais fáceis de ser conectados com outros
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produtos. Estão sendo desenvolvidos recursos para integração de mainframes com PC's,
os quais permitem que as empresas possam utilizar os mainframes para grandes
aplicativos de processamento de transações, bem como para gerenciamento de rede e de
dados, ao mesmo tempo que ainda podem utilizar redes de PC's para construir aplicativos
mais flexíveis e de fácil operação. A seguir, é abordada a tecnologia de redes que
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constitui-se um recurso fornecido pela TI que evidentemente alterou a estrutura das
empresas, como foi mostrado na Figura 2.6.

2.4.2 Tecnologia de Redes
A tecnologia de LAN (Local Area Network) e WAN Wide Area Network) tornaram-se
as plataformas preferidas para aplicativos do downsizing. As LAN's podem encolher,
crescer e serem remanejadas com a mesma velocidade com que se realocam pessoas
[TANEMBAUM—Sº]. As WAN's viabilizaram a comunicação a grandes distâncias e

atualmente têm tido grandes avanços em termos de velocidade. Uma tecnologia
intermediária tem surgido para as necessidades de grandes empresas que são as EAN
(Enterprise Area Network). Basicamente existem dois modelos para a construção de
redes:

.

"Peer-to-peer" (homogênea)

.

Cliente/Servidor

0

modelo de rede "peer-to-peer" capacita qualquer nó da rede a atuar como cliente,
servidor, ou ambos, para uma determinada aplicação. Conceitualmente, a rede "peer-to—
peer" e' atraente pelo fato de possibilitar total flexibilidade de rede e independência de
equipamento. Na prática, contudo, esse tipo de rede torna-se difícil e menos desejável de
ser implementado quando as dimensões da rede e a complexidade ultrapassem aquilo que
pode ser definido como pequeno e simples. A razão para tal dificuldade e' que os PC's,
que operam como clientes e também como servidores (isto e', como "peers" dos demais
computadores da rede) podem tornar-se muito lentos quando são utilizados como
servidores. Além disso, pode ser dificil a administração de aplicativos na rede local "peerto-peer" devido ao fato de que os dados e aplicativos poderem ser armazenados em
qualquer local. O principal problema relacionado com a utilização deste modelo é o fator
segurança, pois a utilização de um computador como cliente e servidor simultâneamente
exige uma alta performance. A maior parte das redes locais "peer-to-peer" não conta
ainda com recursos suficientemente sofisticados para gerenciamento de rede
[GUENGERICH-94].
O outro modelo de rede, cliente/servidor, possibilita que certos nós da rede sejam

operados como clientes, e que outros sejam operados como servidores para um
determinado aplicativo. Os clientes tipicamente fornecem o processamento das
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informações e interface com o usuário em cada aplicativo. Os servidores tipicamente
fornecem serviços de gerenciamento de fhnções de arquivos e de rede. O modelo
cliente/servidor é mais prático do que o "peer-to-peer" por ser capaz de proporcionar
maior nível de especialização do hardware utilizado na rede.

*»

Para o gerenciamento de uma rede do tipo cliente/servidor é necessária a utilização de um
sistema operacional eficiente, Ele consiste do software que administra a rede LAN,
fornecendo os serviços de arquivos, de impressão, de segurança no acesso aos arquivos,
bem como outras funções de gerenciamento. A escolha do sistema operacional de rede é
crucial para o sucesso de uma rede LAN [GUENGERICH-94]. Algumas diretrizes na
escolha do pacote de software do sistema operacional de rede são: compatibilidade com
aplicativos, gerenciabilidade, confiabilidade, segurança, performance, expansibilidade,
entre outros.
A tecnologia de LAN vem sofrendo avanços em termos de hardware e software devido às
necessidades das empresas. No entanto, uma discussão detalhada dos componentes desse
recurso da TI foge do escopo deste trabalho.
A tecnologia de' redes fornece um suporte fundamental para o desenvolvimento dos
sistemas distribuídos e dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que por sua vez
suportam a integração da empresa.

2.4.3 Sistemas Distribuídos
Os sistemas distribuídos estão se tornando cada vez mais importantes nesta nova fase de
desenvolvimento de sistemas, devido a questões de amplitude, localização e redes de
comunicação de dados cada vez mais sofisticadas e rápidas. Estes sistemas permitem uma
transparência de localização, ou seja, permitem ao usuário acessar dados de qualquer
banco de dados residente em um ou múltiplos computadores, sem a necessidade de
especificar em que máquina essas informações se encontram armazenadas [BAN-90].
Cabe ao sistema localizar e recuperar o dado solicitado. Em outras palavras, o sistema
distribuído deve se apresentar ao usuário como um sistema não-distribuído. Grande parte
dos problemas dos sistemas distribuídos são relativos a implementação interna dos
softwares que apresentam este recurso e não ao desenvolvimentodo usuário.
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O interesse atua] nos sistemas distribuidos deve-se à importância das razões envolvidas,
”quer pelo alto custo de manutenção dos sistemas centralizados, como pelas falhas ao

explorar novas oportunidades.
Os sistemas distribuídos compreendem a atualização das informações cooperativas em
aplicações nos computadores micro, mini e mainframe, dentro de um processamento
misto. A conectividade entre os computadores é fundamental para utilização de sistemas
distribuídos. A diminuição dos custos de transmissão de informações digitais através da

utilização de redes compartilhadas de comunicação de pacotes constitui em um grande
incentivo para o desenvolvimentode sistemas distribuídos.
O conceito de sistema distribuído também implica em delegação de autoridade aos
usuários locais sobre as atividades de processamento de dados locais, Os sistemas

distribuídos se aplicam a situações nas quais algumas das características relacionadas são
as seguintes [BAN-90]:

.

acesso instantâneo a dados locais, e referências infrequentres aos dados remotos,

.

grande quantidade de dados gerados centralizadamente, porém com acesso rápido
necessário em sítios remotos,

.

processadores múltiplos (possivelmente com banco de dados múltiplos),

É possivel obervar que os sistemas distribuídos trouxeram. grandes vantagens para as
empresas, principalmente no aspecto do processamento de dados descentralizados: Entre
essas vantagens destacam—se: economia de escala e integração disponível através de
ligação de redes, redução nos custos de comunicação, melhoria no tempo de resposta
interativo

.

2.4.4 Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
O aumento da capacidade, acompanhado de redução do custo dos modernos

equipamentos computacionais, tornou possível o uso dos mesmos como uma ferramenta
auxiliar eficaz na execução de inúmeras tarefas. Este auxílio é conseguido através do uso
iterativo dos computadores e do armazenamento e recuperação de dados via sistemas
gerenciadores de banco de dados (SGBD), em especial os relacionais (SGBDR)
[KORTH-89].
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As empresas que adotam computadores como ferramenta auxiliar de administração,
enfrentam hoje problemas comuns, como: redução de custos, aumento da produtividade
e melhoria da eliciência e eficácia. O acesso à informação, em tempo hábil, para a tomada
de decisões gerenciais, se torna cada vez mais premente para alcançar esses objetivos.

Ao contrário das primeiras aplicações de banco de dados, que eram simples, pequenas e
exigiam para a sua construção apenas alguns poucos dados estatísticos, tais como volume
de dados ou frequência de uso, as atuais aplicações de banco de dados são muito mais
extensas e operam, diversas delas, sobre uma mesma base de dados. Decorre daí que um
projeto de banco de dados, para dar apoio a todas as aplicações, torna-se extremamente
complexo, exigindo uma completa e rigorosa formulação e análise de necessidades de
informação na dianteira do processo de projeto de um banco de dados relacional, que
constitui o tema principal deste trabalho [CERÍCOLA—9l ].
Dá-se especial ênfase ao modelo de dados relacional por ser o mais prático e difundido
hoje em dia. Um SGBDR de alto desempenho é a base de um ambiente gerenciador de
informação relacional e a base da produtividade que dele se deve derivar. Com a
utilização de um SGBDR, a empresa determina o quão rápido pode responder a novas
oportunidades de negócio e a facilidade com que novas aplicações poderão ser
desenvolvidas, respondendo às necessidades crescentes de usuários.
A partir do desenvolvimento da tecnologia de SGBD's surgiram conceitos que permitiram
às empresas implementaremsoluções que atendessem às necessidades de armazenamento
e recuperação das informações. Para a recuperação dos dados, normalmente a linguagem
utilizada é SQL, abordada na seção 2.4.4.1. Dois recursos, apresentados anteriormente,
são utilizados pelos SGBD's formando novas tecnologias como os bancos de dados
distribuídos e a aquitetura cliente/servidor, abordados respectivamente nas seções 2.4.4.2
e 2.4.4.3.

2.4.4.1 Linguagem SQL
Atualmente, os fabricantes de computadores e os desenvolvedores de lógica
computacional estão sempre lutando para estabelecer padrões. A necessidade é grande:
os bancos de dados são os principais repositórios de informação e o acesso padrão é
importante para integra—los dentro de uma empresa ou entre diferentes empresas. É ainda
mais importante no mundo da rnicroinformática, onde o desenvolvimento de bases de
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dados tem sido aleatório e banco de dados de diferentes fabricantes podem ser utilizados
numa mesma empresa.
Um padrão está praticamente consolidado para os SGBDR's: a linguagem de pesquisa
estruturada (Structured Query Language), também conhecida como SQL, que foi
desenvolvida para o modelo relacional na década de 70. Essa linguagem suporta
transações de processamento de pesquisas, segurança de administração de dados,
integridade e recuperação em caso de perda. Devido ao fato de ter sido adotada como a
linguagem padrão para banco de dados, a SQL ocupa um lugar de destaque no
processamento distribuído e interligação entre computadores [HACKATHORN—93].
No momento ainda não existe uma SQL completamente padronizada. Em seu lugar
existem vários dialetos que estão competindo pela preferência do mercado. O padrão
oficial da SQL, como definido pelo ANSI (American National Standards Institute), e'
considerado com utilidade limitada [CERÍCOLA-9 1 ],
2.4.4.2 Banco de Dados Distribuídos
Um sistema de banco de dados distribuído é composto de uma rede de bancos de dados
locais, armazenados em diversas máquinas, devendo ser transparentes ao usuário, de
modo a parecer um único banco de dados lógico, instalado em uma única máquina. Cada
banco de dados local é controlado pelo seu próprio gerenciador de banco de dados local.
A tecnologia de banco de dados distribuído está em constante mudança, pois ainda não
foi implementada uma solução totalmente eficiente [CERÍCOLA-9l]. Com o advento de

sistemas distribuidos, os usuários passaram a considerar a possibilidade de distribuir os
seus dados.
Os bancos de dados distribuído oferecem vantagens potenciais, porém surgem muitas
questões relacionadas com o gerenciamento de dados [GUENGERICH-94]. Diferentes
tipos de aplicações requerem diferentes filosofias de distribuição de dados. Um banco de
dados distribuído opera coordenando ações de diversos bancos de dados conectados
entre si.
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2.4.4.3 Arquitetura Cliente/Servidor para os SGBD's

(O:
::

&)

Com a emergência do modelo de redes cliente/servidor, a aplicação cliente e o servidor
de banco de dados estão em plataformas separadas. A interação entre o cliente e o
servidor não é visível tanto para a aplicação cliente quanto para o banco de dados
servidor. A arquitetura cliente-servidor fornece uma interação estrutural entre o cliente e
o servidor. Os benefícios são suportados para um determinado grau de processamento
paralelo.
'

As interações a partir do cliente para o servidor são chamadas requisições; as interações
para o cliente são chamados resultados. No caso de servidores de banco de' dados SQL,
a requisição consiste do texto das declarações SQL ou referências a parâmetros SQL
»

previamente estabelecidos.
A arquitetura cliente-servidor é composta por [HACKATHORN—93]:

.

interface de cliente: é a interface de programação que consiste das convenções de
chamada, definições de procedimento/função e da sintaxe/semântica da linguagem
(normalmente SQL) passada pela interface;

. protocolo:

é simplesmente um fluxo de bits fluindo em algum transporte de

comunicação entre duas interfaces. Um protocolo simples, por exemplo, deve
consistir de um comando a partir do cliente para executar imediatamente o texto da
declaração SQL seguinte. O servidor deve responder com os resultados do
processamento da declaração SQL, como em códigos de dados, número de colunas,
nome e tipo de cada coluna, dados para a primeira linha e a segunda, etc. Protocolo e
interface de usuário implicam diretamente nas características de portabilidade e
interoperabilidade dos sistemas,

.

interface do servidor: é uma interface que é uma imagem espelho da interface do
cliente. O propósito da interface de servidor é aceitar requisições a partir do cliente,
via seu transporte e passagem para o motor de banco de dados.

A principal caraterística da arquitetura cliente/servidor é que ela transferiu parte do
processamento para o cliente. Antes, o servidor se encarregava do processamento de
todos os clientes, o que acarretava uma queda de performance. Com esta arquitetura, o
servidor tem o papel de fornecer os dados para o processamento através das requisições
do cliente.
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2.4.5 Sistemas Abertos
Um problema chave para "as empresas e' a conectividade entre os componentes individuais
da TI. Na indústria de hoje, os níveis de medo, incerteza e dúvida são frequentemente
muito altos para tomadas de decisões racionais. A escolha de um produto geralmente
envolve mais de um fornecedor, 0 que dificulta esta atividade (Figura 2.7). O requisito
principal para esta escolha, sem dúvida nenhuma, é a abordagem por sistemas abertos
[GUENGERICH-94]. Como os componentes da TI são muito diíimdidos pelas empresas,
as decisões referentes à estas tecnologias estão espalhadas por toda a empresa. Os
produtos fornecidos pela TI são muito tentadores para a compra, mas podem implicar em
implementações que constituem-se em ilhas de integração dentro da empresa, como já foi
mencionado anteriormente.
'
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Figura 2.7: A Abordagem de Sistemas Abertos
A melhor abordagem parece ser optar pela arquitetura de TI apropriada para a empresa,
baseando-se em um conjunto de padrões abertos adequados, ou seja, adquirir a filosofia
de sistemas abertos. Um sistema aberto é um sistema implementando componentes que
aderem a padrões específicos [HACKATHORN-93]. A implicação é que estes
componentes podem ser comprados de vários fornecedores independentes, reduzindo a
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dependência da empresa com um vendedor particular. Da mesma forma, assume-se que
os clientes suportam estes padrões requerendo-se como parte de suas compras de
tecnologia da informação. Portanto, a dinâmica de mercado deve moldar a indústria em
uma direção que persiga bons padrões.

2.4.6 Ferramentas para Desenvolvimento de Sistemas
A abordagem por sistemas abertos é limdamental para a escolha de ferramentas de
desenvolvimento, as quais são utilizadas principalmente para definir e gerenciar interfaces
de usuários com programas e aplicativos. Muitos sistemas de gerenciamento de banco de
dados têm alguns elementos desse conjunto de ferramentas, porém as mais poderosas e
mais completas estão disponíveis separadamente [GUENGRICH-93]. As melhores
ferramentas são aquelas que podem ser utilizadas em diversos ambientes e ter
mecanismos de acesso aos diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados,
Neste contexto, para suportar as necessidades de integração dos sistemas de informação,
algumas características foram introduzidas nas ferramentas de desenvolvimento, tais
como:

.

verificação de integridade de modelos;

.

verificação de consistências entre modelos,

.

construção de interfaces na forma de diagramas,

.

geração de código.

Com a utilização destas ferramentas, diversas aplicações de computador podem ser
projetadas e construídas em lugares diferentes, por equipes diferentes e em épocas
diferentes. De acordo com as caracteristicas citadas acima, estas ferramentas encaixarão
estas diversas aplicações em uma estrutura computadorizada global.

Para garantir uma boa posição no mercado, as empresas dependerão cada vez mais de
ferramentas poderosas aplicáveis à engenharia de sistemas de informação, As
metodologias de processamento de dados de organizações eficientes terão que englobar
vários aspectos novos da tecnologia de desenvolvimento [MARTIN-91]:

.

ferramentas de I-CASE (CASE Integrado);

.

linguagens de quarta geração;
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.

centros de informações;

o

administração de dados e modelagem de dados;

.

prototipagem;

.

planejamento do ramo de negócios;

.

automação do processo de projeto de sistemas;

.

envolvimento de usuários finais no projeto;

.
.

sistemas baseado em conhecimento,

envolvimento da alta administração na determinação das prioridades e na definição
das necessidades de informações.

Alguns destes aspectos são abordados nas seções 2.6 e 2.7 que apresentam a
metodologia de integração da manufatura. Outros são abordados no capítulo 3 que
apresenta os conceitos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho.
Atualmente, uma condição essencial para as ferramentas de desenvolvimento e' o
fornecimento de um efetivo suporte de múltiplos fornecedores para a construção de um
novo aplicativo. Em outras palavras, com a incorporação da filosofia de sistemas abertos,
estas ferramentas devem fornecer meios para a implementação de aplicativos utilizando
sofiwares de diferentes fornecedores. Com relação a localização e acesso às informações,
surgiram alguns paradigmas que viabilizam a integração entre diferentes fornecedores de
SGBD's, os quais serão abordados na próxima seção.

2.5 Paradigmas de Integração
O surgimento das tecnologias citadas anteriormente alteraram, sem dúvida nenhuma, as
filosoãas adotadas pelas empresas de manufatura para responder aos estímulos externos.
Um aspecto importante que deve ser ressaltado baseia-se no fato que se por um lado
existem várias alternativas para o desenvolvimento dos sistemas de informação por outro

«'N

lado essas alternativas comumente não se integram perfeitamente. Como foi mostrado, a
abordagem por sistemas abertos é a filosofia que deve ficar emergente na implantação e
desenvolvimento de sistemas dentro das empresas.
O ponto central de um sistema de manufatura é o gerenciamento das informações, onde,
para esta função, são utilizados os SGBDR's. No entanto, alguns desenvolvedores de
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aplicativos para CIM implementaram soluções acessando SGBDR's diferentes. Esta
situação estimulou o desenvolvimento de alguns paradigmas para a integração ou
conectividade entre diferentes bancos de dados empresariais [HACKATHORN-93].

Esta seção apresenta os recursos desenvolvidos para solucionar o problema de
conectividade entre diferentes bancos de dados e uma arquitetura geral para a
conectividade aberta.
'

2.5.1 Conectividade de Banco de Dados Empresariais
A abordagem de sistemas abertos e o compartilhamento de dados entre diferentes
plataformas fornecem o tópico de Conectividade dos Bancos de Dados Empresariais
(EDC - Enterprise Database Connectivity). EDC é definida como sendo o conjunto de
conceitos e práticas referentes a interconexão dos bancos de dados. A EDC se concentra
na definição e gerenciamento de arquiteturas uniformes que se espalham pela empresa,
para sustentar sua conectividade.
Para lidar com suas complexidades, algumas camadas crescentes de íimcionalidade
podem ser destacadas na EDC: gerenciamento de acesso e gerenciamento. de cópia. As
camadas constituem a faixa de funções necessárias para suportar a conectividade dos
banco de dados na empresa, tanto para suporte de decisão como para propósitos de
produção. Além disso, essas camadas são capacitadas pelos meios de gerenciamento de
dados (como SQL) e gerenciamento de processos.
Gerenciamento de acesso é o gerenciamento da arquitetura para prover o acesso de
qualquer cliente a qualquer fonte de dados. Em particular, esse gerenciamento se
concentra na habilidade de uma aplicação cliente acessar diretamente bancos de dados
locais ou remotos. O acesso de dados inicial concentrou-se em prover aplicativos de
acesso para os bancos de dados locais. Recentemente, o acesso aos dados mudou para
prover ferramentas de suporte à decisão (como as planilhas) para o acesso a vários
bancos de dados remotos. No futuro, o acesso aos dados será uma mistura de ambos
objetivos, em um espectro contínuo desde a produção até o suporte de decisão. Com a
tecnologia atual, o gerenciamento de acesso lida com problemas de transparências de
SQL e canalização de redes.
O gerenciamento de cópia é o gerenciamento da arquitetura para fornecer a coordenação
entre quaisquer duas fontes de dados via cópia de dados e processos. Em particular, se
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concentra na execução, agendamento e monitoração de cópias de um banco de dados
para outro com o propósito de manter ou garantir a consistência dos dados.
O objetivo da EDC está relacionado com a transparência da conectividade dos bancos de
dados, ou seja, a aplicação cliente não deve se preocupar com as variações nos tipos de
servidores, modelos de dados, linguagens SQL, etc. Com a introdução de novos recursos,
deve haver um impacto mínimo na aplicação e no seu uso. As abordagens da EDC que
podem ser destacadas são: interface comum, porta de entrada comum e protocolo
comum. Estas abordagens não são exclusivas, ou seja, podem ser combinadas para
formarem uma arquitetura aberta.

2.5.2 Arquitetura para Conectividade Aberta
Há cerca de 20 anos, o campo das comunicações de dados estava em grande desordem.
Existiam muitos padrões compentindo pelos aparelhõs de conexão de comunicação. Os
clientes normalmente compravam todo o sistema de um vendedor, sendo-lhe fornecida
uma arquitetura de comunicação unificada (e proprietária). Quando os sistemas se
tornaram mais complexos (e globais), a solução fornecida por um único vendedor não era
mais adequada. Os padrões precisavam Ser estabelecidos de forma que, muitos
vendedores pudessem fornecer uma maior variedade de produtos. Dessa forma a
abordagem dos sistemas abertos começou a ser desenvolvida.
Uma situação que as grandes empresas atualmente enfrentam e' a conexão entre bancos
de dados de diferentes fornecedores. Neste sentido, a indústria é forçada a adotar uma
abordagem de sistemas mais aberta. No contexto da arquitetura cliente-servidor, esta
abordagem implica na combinação das interfaces de cliente e servidor em uma arquitetura
aberta.
Para a solução de conectividade de banco de dados de diferentes fornecedores, existem
três abordagens arquiteturais que suportam as camadas iimcionais da EDC.
Uma abordagem de interface comum usa a interface (tanto cliente como servidor) como
um elemento comum, fornecendo conectividade aberta. O princípio baseia-se no fato que
a aplicação do cliente se programa para uma especificação de interface, desconsiderando
o tipo do servidor. Esta assume a responsabilidade de transparência do cliente para o
servidor, podendo o cliente ser reendereçado para outro tipo de servidor. O código da
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aplicação do cliente não muda. A Figura 2.8 mostra algumas alternativas na utilização
desta abordagem.
Nos últimos três anos, apareceram muitos produtos adotando a abordagem de interface
comum. Exemplos destes são o Apple Data Access Language, IBI Enterprise Data
Access/ SQL (EDA/SQL) e o Microsoft Open Database Connectivity (ODBC).
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Figura 2.8: Variações da Abordagem por Interface Comum
Uma abordagem de portão comum utiliza um portão de banco de dados ou simplesmente
um portão como o elemento comum para aliviar as diferenças entre os tipos de servidor
alvo. A distinção com a abordagem de interface comum é que a interface do servidor de
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um tipo é compatibilizada com a interface de cliente de outro tipo, via portão. Na Figura
2.9, o cliente A está escrevendo na interface do cliente do servidor X. Conectando o
portão de banco de dados como se fosse um servidor do tipo X, cliente A possui agora
um acesso aos bancos de dados Y e Z. A interface do portão recebe a requisição dos
clientes, como se fossem do tipo do servidor X. O portão mapeia estas requisições para o
formato adequado de outro tipo de servidor, e usa a interface do cliente para o servidor
poder resubmeter as requisições. O mapeamento oposto ocorre para retornar os
resultados para o cliente.
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Figura 2.9: Abordagem por Portão Comum
A efetividade da abordagem do portão comum e' dependente do valor adicionado pelo
componente do portão. Quando transformar requisições ao servidor X em requisições ao
servidor Y, as áreas onde se podem agregar valor pelo portão são [HACKATHORN93]:

sintaxe de transformação SQL do tipo X para o tipo

.
.
.

detecção de diferenças semânticas entre X e Y',

.

catálogo de acesso a sistemas genéricos;

.

manutenção das fronteiras de transação;

conversão de tipos de dados;

Y",
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.

mapeamento de identificação de usuário e verificação de segurança;

-.

balanceamento e limites de carga para o servidor;

.

fornecimento de pontos de controle gerenciáveis para grandes redes de dados;

.

mapeamento de transportes LAN para transportes WAN.

A expectativa adequada para a abordagem de portão comum é a de que complemente e
estenda todas as outras abordagens. Quando usado com alguma combinação de interface
comum e protocolo comum, o bloco de construção do portão comum normalmente
adiciona flexibilidade à arquitetura do sistema.
Entre os produtos que adotaram a abordagem de portão comum estão [BM Distribuited
Database Connection Services (DDCS/Z), Microsoft Open Data Services (ODS), Sybase
Open Server e MDI Database Gateway para DBZ.
Uma abordagem de protocolo comum utiliza um protocolo aberto bem definido para
conectar aplicações de clientes para vários tipos de servidores. A Figura 2.10 mostra que
cada interface de cliente aceita requisições das aplicações de clientes e traduz estas
requisições nos protocolos comuns adequados. Da mesma forma, cada interface de
servidor traduz o protocolo comum para requisições, as processa e traduz novamente os
resultados para os protocolos comuns adequados para os clientes. Um protocolo consiste
dos seguintes componentes: transporte, comandos requisitados e respostas de resultados,
codificação de dados e códigos de status e dialeto SQL.
O principal beneficio da abordagem em protocolo comum é que sempre que as interfaces
de clientes e servidores acessam o mesmo protocolo, novos tipos de clientes ou

servidores poderão ser adicionados no futuro sem o conhecimento de outros já
existentes. Exemplos de produtos que utilizam a abordagem de protocolo comum são o
Sybase Tabular Data Stream (TDS), IBM Distribuited Relational Database Architecture
(DRDA) e ISO Remote Database Access (RDA).
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protocolo comum

interface do cliente

'
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Figura 2.10: A Abordagem por Protocolo Comum
Como pôde ser visto, há uma grande variedade de recursos fornecidos pela TI. Esses
recursos vieram para auxiliar a empresa de manufatura & responder aos estímulos
externos impostos pelo mercado consumidor. Por outro lado, a má utilização desses
recursos resulta em situações insatisfatórias, o que implica em problemas na integração
dos sistemas. A busca da solução para estes problemas proporcionou o desenvolvimento
do tópico de EDC que viabiliza a conectividade de recursos de diferentes fornecedores,
Este tópico fornece subsídios para as estratégias de atuação, citadas na seção 2.3, que
incorporam metodologias de integração. Em outras palavras, a construção de ferramentas
para auxiliar a aplicação de uma metodologia para integração é influenciada pelos
recursos fornecidos pela TI. A próxima seção descreve, de uma maneira geral, a
metodologia de integração da manufatura em desenvolvimento no Projeto CIM da USP
São Carlos.

2.6 Metodologia de Integração da Manufatura
Como já foi dito, esta metodologia busca um desenvolvimento coordenado entre o
modelo de negócios e a TI. No processo de desenvolvimento da MEM, parte-se de um
modelo de empresa (detalhado na seção 2.7) como referência de um Plano de Integração.
Este plano pode suportar diversos graus de detalhamento, dependendo dos objetivos da
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integração. Durante a deãnição das soluções a serem implantadas na base da pirâmide,
pode-se voltar ao nivel superior detalhando—se o Plano de Integração. Esse processo
iterativo permite que se detalhe o planejamento de acordo com o conhecimento e
disponibilidade da tecnologia.
Este plano consolida as principais informações a respeito dos esforços que estão sendo
realizados e planejados pela empresa na busca de um processo de integração,] Ele
centraliza todas as informações e documentos relacionados à integração da manufatura
englobando [ROZENFELD-92a]:

.

as estratégias de manufatura da empresa;

.

o resumo de índices representativos (identificando os fatores críticos de sucesso);

.

os padrões de automação e os procedimentos adotados;

.

a lista dos projetos de automação existentes com seus respectivos relatórios de

acompanhamento;

.

cronograma geral desses projetos com a ordem de grandeza dos recursos envolvidos.

A essência desta metodologia parte do significado básico da palavra "Integração" e sua
estratégia baseia-se na premissa de "pensar grande, começar pequeno" [ROZENFELD94]. Como já foi dito, a estratégia de atuação utilizada nesta metodologia busca um
desenvolvimento coordenado entre a concepção das filosofias de alto nível da empresa e
a incorporação de soluções de modernização na sua base. A MIM está dividida em três

grandes estapas:

. ETAPA

- Levantamento de Requisitos e Situação Atual: Nesta etapa consegue-se
obter uma visão da estratégia da empresa, seus índices e métricas, e diagnóstico da
1

situação atual;

. ETAPA 2 - Especificação de Projetos: Envolve a obtenção do Plano de Integração

da

Manufatura;

. ETAPA

Implementação e Monitoração: Nesta etapa os projetos são detalhados,
desenvolvidos-, implantados e os processos de manutenção são inicializados.
3 -

Na primeira etapa, o passo inicial é o estabelecimento da forma organizacional e
administrativa da empresa para a aplicação da metodologia. A próxima fase está
relacionada com a identificação das estratégias de negócios, onde são definidas as
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diretrizes de longo prazo da relação mercado—produto. Das estratégias de negócios são
estabelecidas estratégias de manufatura. Paralelamente são definidos critérios de
avaliação para medir posição relativa de uma empresa no seu mercado de atuação. O
resultado da primeira etapa é um diagnóstico da situação atual, onde é levantado a atual
forma de operação da empresa.
Na segunda etapa são realizadas algumas fases importantes para a reestruturação da
forma organizacional e administrativa da empresa, onde algumas delas são as seguintes:

.

formalização de procedimentos de qualidade que objetiva a documentação dos
procedimentos existentes na empresa,

.

realização da reengenharia que busca novas formas de implementação dos processos
que envolvem a empresa“,

.

sistematização para gestão total de custos que procura aplicar os conceitos de ABC.
("Actived Based Costing"), onde um dos pontos determinantes é a definição das
atividades e seus direcionadores de custo,

.

definição de projetos para garantir que as fases anteriores sejam implantadas de forma
integrada.

A partir desta última, são realizadas duas fases que estão diretamente relacionadas com
os objetivos deste trabalho: seleção de sistemas e desenvolvimento. O capítulo 3 mostra
a importância da utilização dos modelos de dados nestas fases.
Na última etapa da metodologia são realizadas algumas atividades para garantir a
integração e monitoração dos sistemas adquiridos/desenvolvidos. Uma delas é a
identiíicação de oportunidades de melhoria, a qual é realizada inspecionando e
atualizando índices, levantando problemas e propondo soluções.
Todo o desenvolvimento da MIM é suportado por um padrão de referência que é o
modelo de empresa. Este é levantado da fase de diagnóstico da situação atual da empresa
e é utilizado por todas as fases seguintes. A próxima seção apresenta as visões contidas
no modelo de empresa e suas utilizações.

2.7 O Modelo de Empresa
O modelo de empresa consiste em um padrão de referência contendo todas as

informações sobre o funcionamentº da empresa de forma estruturada, top-down,
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hierárquica e modular, estabelecendo-se assim uma lógica explícita da empresa
[TAKAHASHI-91]. Este modelo contém informações como: funções, dados, recursos,
sequências de funções, dados organizacionais e de negócios e índices representativos,
espelhando assim a dinâmica da empresa.
O modelo de empresa é uma ferramenta que viabiliza e suporta diversas atividades de
implantação de novas tecnologias, filosofias e métodos na manufatura. O modelo pode
qr

ser dividido em três partes, como mostra a Figura 2.11, e
únalidades:

e'

utilizado para as seguintes
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Figura 2.11: Objetivos e Utilizações do Modelo de Empresa

.

padrão formalizado, onde toda e qualquer inovação tecnológica ou metodológica
deve seguir os meandros deste modelo, ou seja, qualquer novo sistema a ser
desenvolvido ou modificado deve obedecer o padrão;
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.

suporte para o entendimento do complexo funcionamento de uma empresa (desde
vendas até a entrega do produto) e suas funções, dados, recursos, estruturas e suas
inter-relações,

.

suporte para a integração de objetivos para o estabelecimento das estratégias de
manufatura e de um plano diretor de integração dos processos da manufatura;

.

padrão de comunicação na empresa,

.

suporte para o desenvolvimento e funcionamento de um gerenciamento de
informações consistente e integrado.

Dessa forma, o modelo de empresa constitui-se em um componente fundamental para o
desenvolvimento dos sistemas de informação integrados. O ponto inicial para este
desenvolvimento e' o planejamento estratégico da empresa.

2.7.1 O Modelo de Empresa para a Metodologia de Integração da

Manufatura

O modelo de empresa utilizado pela MIM compreende cinco sub-modelos. Estes modelos
são visões diferenciadas da empresa, porém com pontos de intersecção bem definidos

entre eles [ROZENFELD-93]. São eles:
Modelo de Negócios (JUN): constitui-se na representação de um conjunto de dados de
nível institucional, obtido junto às pessoas de nível estatégico da empresa. O MN
compreende a formalização dos objetivos, estratégias de manufatura e políticas da
empresa.
Modelo

Constitui-se

na representação da estrutura
organizacional, da distribuição física dos elementos, dos perfis existentes e da adequação
destes perfis aos requisitos de operação.

Organizacional (MOr):

Modelo de Operação WO): constitui-se na representação de como a empresa funciona
em termos operacionais. Ele abrange o fluxo de informações entre os processos
realizados pela empresa.
Modelo de Dados

mºl-'

constitui-se na representação da empresa em termos de
necessidades de manipulação de dados. Este trabalho está diretamente relacionado com
este componente do modelo de empresa, no qual consiste do desenvolvimento de uma

ferramenta que auxilia a elaboração dos modelo de dados da empresa.
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Modelo de Integração (MI): constitui-se na representação dos padrões de integração
definidos para empresa, dos sistemas existentes, dos equipamentos computacionais
existentes, das características dos sistemas aplicativos em uso e dos sistemas em processo

W
É]

de benchmarking.

A Figura 2.12 mostra os principais elementos componentes das representações
apresentadas e os respectivos relacionamentos entre estes modelos.
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Figura 2.12: Componentes e Relacionamentos do Modelo de Empresa
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Como já foi dito, a área de atuação para este trabalho é o modelo de dados, onde
objetivo é a elaboração de um suporte para a construção de modelo de dados. A seguir é
abordada a importância desta visão para a empresa.

2.7.2 A Importância do Modelo de Dados
O processamento de dados é composto por ações que criam e modiíicam dados. Isto é
feito utilizando-se controles de precisão adequados e processos que usam, analisam e

manipulam dados, ou imprimem documentos com os mesmos (Figura 2.13).
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Figura 2.13: Inputs—ºutputs dos SGBD

A premissa básica para os SI's que compõem o sistema de manufatura é que os dados são
o centro de todo o processamento. Eles são armazenados e mantidos com a ajuda de
SGBD's que devem ser periodicamente atualizados. Executivos ou prolissionais às vezes
precisam de informações, eles criam sumários ou análises dos dados e produzem gráficos
e relatórios. Fazem perguntas do tipo "E se?" e usam os dados para ajudá-los a tomar
decisões [MARTIN-91].
Uma segunda premissa básica é que os tipos de dados usados em uma organização não
sofrem grandes mudanças. Os tipos de atributos armazenados sobre estas entidades
também raramente são alterados.
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Para que estes dados sejam acessados de maneira rápida e precisa, é necessário
representa-los de maneira correta. O administrador de dados deve usar técnicas formais
para criar modelos estáveis de dados. Ele cria um modelo de entidades e relacionamentos
com dados corretamente normalizados. O modelo fundamental dos dados só é confiável
se os mesmos forem identificados e estruturados corretamente, para que possam ser
usados com a flexibilidade necessária.

2.8 Considerações Finais
Neste capítulo foi ressaltada a importância da integração para as empresas de manufatura,
baseada nas influências externas tais como concorrência, mercado consumidor e evolução
tecnológica. O sistema de manufatura, seus requisitos atuais e alguns conceitos
relacionados foram apresentados para permitir um melhor entendimento sobre o ambiente
no qual este trabalho está inserido
Após a apresentação do sistema de manufatura, foram abordados as estratégias de
atuação que estão sendo utilizadas pelas empresas para responder aos estímulos externos.
Foi ressaltada uma metodogia que está sendo desenvolvida na USP de São Carlos (MIM)
que visa o desenvolvimento coordenado das estratégias de negócios e a utilização dos
recursos da tecnologia da informação, os quais foram amplamente discutidos.
Finalmente foi abordada a funcionalidade de um modelo de empresa e sua relação com a
MIM. Com relação ao modelo de empresa, foi ressaltada & importância do modelo de
dados para suportar as necessidades de informações dos sistemas de informação da
empresa. Com isto, o domínio de conhecimento para este trabalho pode ser situado
conforme mostra a Figura 2.14.
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Figura 2.14: Localização do Desenvolvimento da Ferramenta
O capítulo 3 apresenta os principais conceitos envolvidos no desenvolvimento de uma
ferramenta para modelagem de dados que são a análise lógica dos dados de uma empresa
e a tecnologia de Sistemas Baseado em Conhecimento.
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3 CONCEITOS BÁSICOS PARA A MODELAGEM DE
DADOS
'

3.1 Considerações Iniciais

'

Como mencionado no capítulo anterior, as empresas necessitam de uma reestruturação
para se manterem competitivas diante das novas exigências do mercado consumidor.
Paralelamente às mudanças do ambiente externo à empresa, houve uma grande evolução
tecnológica que provocou o surgimento de novos requisitos para o desenvolvimento dos
sistemas de informação que compõem o sistema de manufatura. A tecnologia da
informação atual fornece um considerável suporte para a organização destes sistemas
com a iinalidade de responder aos estímulos externos. No entanto, os benefícios da
tecnologia da informação devem ser analisados estrategicamente para que possam ser
aplicados de maneira eficiente.
Neste contexto, surgiram ferramentas com o objetivo principal de auxiliar o processo de
integração do sistema de manufatura. Estas ferramentas suportam o desenvolvimento dos
sistemas de informação que compõem o sistema de manufatura, desde a fase de
planejamento estratégico até a implementação, O processo de desenvolvimento deste
tipo de ferramenta envolve vários conceitos e metodologias. Em outras palavras, para a
construção de uma ferramenta neste ambiente é necessário representar
computacionalmente os passos realizados pela metodologia que deseja-se implementar.
No capítulo anterior, foi apresentada a Metodologia para Integração da Manufatura, que
se baseia em um modelo de empresa para o seu desenvolvimento. O modelo de empresa,
por sua vez, possui cinco outros modelos de menor nível, sendo que este trabalho está
relacionado com a modelagem de dados.
Neste capítulo serão apresentados a metodologia e os conceitos relacionados com a
construção de uma ferramenta para modelagem de dados. Nas seções 3.2 e 3.3 são
abordados os conceitos de CASE Integrado e Enciclopédia que fornecem as
características 'que uma ferramenta deste tipo deve representar. Na seção 3.4 são
mostradas as utilizações de uma Análise Lógica dos Dados e os conceitos envolvidos
nesta atividade. A seção 3.5 apresenta os conceitos envolvidos na geração de modelos
fisicos e a seção 3.6 aborda brevemente uma metodologia para desenvolvimento de base
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de dados. Na seção 3.7 é enfatizada a importância de representação do conhecimento
envolvido em projeto de bases de dados. Neste sentido, as seções 3.8, 3.9 e 3.10
abordam a tecnologia de Sistemas Baseado em Conhecimento, onde são mostradas suas
aplicações, a engenharia do conhecimento, a estrutura e o desenvolvimento destes
sistemas.

3.2 CASE Integrado
Em meados da década de 80, 'o termo CASE (Computer Aided Software Engineering)
tornou-se popular para descrever ferramentas que auxiliavam os analistas de sistemas. O
fato dessas ferramentas terem seu escopo reduzido motivou o surgimento do termo
Integrated CASE (I-CASE, ou CASE Integrado). Com isso, o termo I-CASE e' usado
para descrever um conjunto de ferramentas nas quais todos os aspectos de
desenvolvimento de software estão integrados.
Os analistas de sistemas interagem com uma ferramenta de I-CASE através de diagramas,
nos quais representam:

.

.

as informações nas quais o planejamento é baseado,

.

uma visão geral do sistema,

.

modelos e fluxos de dados,

.

projetos detalhados e estruturas de programas.

Uma ferramenta de I-CASE é capaz de converter as informações contidas nos diagramas
em um formato processável pelo computador, mantendo seu significado. A ferramenta
auxilia a elaboração de um projeto, de um modelo de dados, ou de outro segmento do
processo de desenvolvimento, de tal forma que o mesmo possa ser validado e então
usado em uma etapa de desenvolvimento posterior.
Alguns exemplos de diagramas utilizados para o desenvolvimento dos sistemas de
informação são:

.

Diagrama de Decomposição de Processos,

.

Diagrama de Fluxos de Dados;

.

Diagrama de Entidades e Relacionamentos.
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Uma das características fundamentais de uma ferramenta de I-CASE é que ela pode gerar
programas executáveis. O gerador de programas é orientado pelo projeto. A forte
integração das ferramentas de análise e projeto com um gerador de programas oferece
uma produtividade muito maior do que quando estas ferramentas são usadas
separadamente.
Outra caraterística fundamental é a verificação da integridade de modelos e planos e a
verificação de consistências entre diferentes tipos de modelos. A implementação desta
caracteristica está relacionada com o conceito de enciclopédia.

3.3 A Enciclopédia
Uma enciclopédia contém a representação completa e códiãcada de planos, modelos e
projetos, com módulos capazes de fazer a veriiicação cruzada e validação desta
representação. A enciclopédia armazena informações representadas em diagrama e
garante a consistência desta representação. A Figura 3.1 ilustra os componentes de uma
enciclopédia.

-

Durante o desenvolvimento dos sistemas de informação, os modelos de dados e de
processos, bem como as informações de planejamento, são armazenados na enciclopédia,
assim como os atos, normas, regras e políticas vigentes na empresa e em seus sistemas. A
enciclopédia e' construída gradativamente à medida em que a empresa coloca em prática o
desenvolvimento dos sistemas.
A enciclopédia contém regras para verificação de consistênciasrelativas ao conhecimento
(planos, modelos e projetos) nela armazenado._ O processamento dessas regras pode
garantir um alto grau de precisão, integridade e completeza nos planos, modelos e
projetos. Dessa forma, a enciclopédia deve armazenar informações para suportar o
desenvolvimento dos sistemas de informação de uma maneira integrada, bem como
conter um sistema baseado em conhecimento para auxiliar o controle sobre a exatidão e
validade da integração desses sistemas.
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Figura 3.1: A Enciclopédia [MARTIN-91]
Dentro deste contexto, para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas as
caraterísticas contidas na elaboração de uma enciclopédia referentes à modelagem de
dados. Baseado nestas características, foram levantados os conceitos relativos à análise
lógica de dados de uma empresa. A seção 3.4 aborda esses conceitos e a seção 3.5
3.6
A
apresenta as ligações importantes no processo de geração de modelos físicos. seção
mostra, de maneira sucinta, os passos de uma metodologia geral para o desenvolvimento
de base de dados. Com relação ao armazenamento e processamento das regras envolvidas
de
no processo de modelagem de dados, as seções 3.8, 3.9 e 3.10 abordam a tecnologia
sistemas baseado em conhecimento.

3.4 Análise Lógica dos Dados
A análise lógica dos dados está relacionada com a identiíicação desse recurso em uma
estruturada de sistema, onde um dos
empresa, a qual faz parte integrante de uma análise
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elementos mais utilizados e o diagrama de fluxo de dados. Embora a metodologia para a
análise de dados tenha surgido como decorrência de projetos de sistemas num ambiente
de banco de dados, sua aplicabilidade é muito mais ampla [CERÍCOLA-9l].
capacidade de separar os dados das funções que os utilizam é uma característica dos
bancos de dados que transfere a importância da administração do computador para
adminstração do dado como recurso. A ênfase para cada uma das tarefas que devem ser
realizadas, bem como o tempo a ser-lhes dedicado, dependerá, naturalmente, de cada

A_

projeto.
Nesta fase são “analisadas todas as visões de dados do sistema a desenvolver, como:
documentos, telas, relatórios, eventualmente gabaritos de arquivos já existentes. Usando
uma técnica deterministica nessa análise, obtém-se como resultado um modelo lógico de
dados, que representa a estrutura de informação a ser utilizada mediante entidades,
atributos e relacionamentos, É interessante ressaltar que a análise dos dados,
independentemente dos processos que os utilizam, traz como consequência imediata
estruturas de informação livres de "impurezas" resultantes da clássica associação dadosprocessos.

,

Algumas utilizações da análise lógica dos dados são [CERÍCOLA-9l]:

.

análise da estrutura essencial dos dados que devem ser compartilhados por mais de
um sistema,

.

auxílio na conversão de sistemas, proporcionando uma grande compreensão dos

dados envolvidos,

.

documentação das redundâncias do sistema, dando maior segurança no controle dos
dados;

.

facilidade de integração das diversas divisões de uma empresa pela indicação dos
dados que lhes são comuns, evitando inconsistências geradas por tratamentos
diferentes para os mesmos dados.

Alguns dos conceitos envolvidos na análise lógica dos dados refletem diretamente o nivel
de experiência que um projetista de banco de dados deve possuir para contruir modelos
confiáveis.
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Da seção 3.4.1 até 3.4.3 são apresentados alguns conceitos relacionados à análise lógica
dos dados. Estes conceitos são essenciais para suportar o desenvolvimento de algumas
tarefas cujas utilizações foram citadas acima.

3.4.1 Abstração de Dados
Um ponto central de um sistema de banco de dados é proporcionar aos usuários uma
visão abstrata dos dados. Isto é, o sistema esconde certos detalhes de como os dados são
armazenados ou mantidos. Porém, para que o sistema seja utilizável, os dados precisam
ser recuperados eticientemente.
A preocupação com eficiência leva à concepção de estruturas complexas para a
representação dos dados no banco de dados. Porém, uma vez que sistemas de banco de

dados são frequentemente usados por pessoal sem treinamento na área de computação",
esta complexidade precisa ser escondida dos usuários do sistema de banco de dados. Isto
é conseguido definindo-se diversos níveis de abstração pelos quais o banco de dados
pode ser visto (Figura 3.2) [KORTH-89]:

Nivel

Conceitual

Nivel

Físico

Figura 3.2: Os Níveis de Abstraçâo

Conceitos Básicos para a Modelagem de Dados 46

Nível Físico. Este é o nível mais baixo de abstração, no qual se descreve como os
dados são armazenados. Neste nível, estruturas complexas, de baixo nível, são

.

descritas em detalhe;
Nível Conceitual. Este é o próximo nível de abstração no qual se descreve quais
dados são realmente armazenados no banco de dados e quais os relacionamentos
existentes entre eles. Este nivel descreve, inteiramente, o banco de dados como um
pequeno número de estruturas relativamente simples. Muito embora a implementação
de estruturas simples no nível conceitual possa envolver estruturas complexas do

.

nível fisico, as mesmas devem ser transparentes ao usuário do nível conceitual. O
nível conceitual de abstração é usado pelos administradores do banco de dados;
o

Nível Visão. Este e' o nível mais alto de abstração, no qual se expõe apenas parte das
informação do banco de dados. Apesar do nivel conceitual utilizar estruturas mais
de
simples, há ainda um tipo de complexidade resultante do grande tamanho do banco
dados. Muitos dos usuários do sistema não estarão preocupados com toda esta
informação. Pelo contrário, tais usuários necessitam acessar apenas parte das
informações nele contidas. Para simplificar a interação de tais usuários com o sistema,
o nível visão de abstração e' definido. Podem haver diferentes visões providas pelo
sistema para um mesmo banco de dados.

3.4.2 Modelos Lógicos
Para descrever a estrutura de um banco de dados é necessário definir o conceito de

modelo de dados. Este é uma coleção de ferramentas conceituais para descrição dos
dados, os relacionamentos entre eles, sua semântica e suas restrições. Diversos modelos
de dados foram propostos, e estão divididos em três diferentes grupos: modelos lógicos
baseados em objetos, modelos lógicos baseados em registros e modelos de dados Hsicos
do
[KORTH-89]. O objetivo deste trabalho é atuar principalmente nas fases lógicas
desenvolvimento de uma base de dados, e por isso os modelos de dados fisicos não serão
abordados.
Modelos lógicos baseados em objetos são usados na descrição de dados nos níveis
de
conceitual e visão. Caracterizam-se por proporcionar ampla e flexível capacidade
forma explícita.
estruturação e por permitir a especificação de restrições de dados de
Alguns dos modelos mais conhecidos são:
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modelo entidade-relacionamento;
modelo binário;
modelo de semântica de dados,
o

modelo infológico.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi escolhido o modelo entidade-relacionamento,
devido a sua aceitação e grande utilização como modelo de dados apropriado para a
concepção de banco de dados e sua grande utilização. Este modelo será detalhado na
'

próxima seção.

Modelos lógicos baseados em registros são usados na descrição de dados nos níveis
conceitual e visão. “Esses modelos são usados para especificar tanto a memória lógica
global do banco de dados como uma descrição em alto nível da implementação. Eles não
proporcionam, no entanto, facilidades para especificar explicitamente restrições de dados.
Os modelos de dados mais conhecidos são:

.

Modelo Relacional. Os dados e os relacionamentos entre eles são representados por
uma coleção de tabelas, cada qual com um número de colunas e nomes únicos. A
Figura 3.3 ilustra uma amostra de um banco de dados relacional. Este é o tipo de
modelo mais utilizado devido a maturidade por ele atingida. O presente trabalho
utiliza este tipo de modelo.

número sobrenome

1451

Silva
Seixas
Santos

1455

Vega

1541

Tiberti

1251

1552

nome

cargo

Carlos Alberto
Raul
Marco Antônio
Hugo Araújo
Alexandre José

projetista
torneiro
processista
gerente
analista

Figura 3.3: Uma Amostra de Banco de Dados Relacional
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.

Modelo de Rede. Os dados do modelo de rede são representados por coleções de
registros (no conceito Pascal ou PL/l) e os relacionamentos entre os dados são
representados por ligações que podem ser vistas como ponteiros. Os registros no
banco de dados são organizados como coleções arbitrárias de grafos.

.

Modelo Hierárquico. O modelo hierárquico é similar ao modelo em rede no aspecto
de que dados e relacionamentos são representados por registros e ligações,
respectivamente. O modelo hierárquico difere do modelo em rede porque os registros
são organizados como coleções arbitrárias de árvores em vez de grafos.

3.4.3 O Modelo Entidade-Relacionamento
O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) baseia—se na percepção de um universo
constituido por um grupo básico de objetos chamados entidades, as quais relacionam-se
entre si. Uma entidade é um objeto que existe e é distinguível de outros objetos. A

distinção e conseguida associando-se a cada entidade um conjunto de atributos que a
descrevem. Um relacionamento e' uma associação entre diversas entidades. O conjunto de
todas as entidades e todos os relacionamentos do mesmo tipo são chamados de conjunto
de entidades e conjunto de relacionamentos, respectivamente [DATE—84]. Existem
diferentes tipos de diagramas que representam o MER de acordo com as notações de
diferentes autores.
Em um MER podem ser definidas certas restrições às quais o conteúdo do banco de
dados precisa obedecer. Uma restrição importante está relacionada com a cardinalidade
de relacionamento, que expressa o número de entidades ao qual outra entidade pode
estar associada via um relacionamento.
Cardinalidades de mapeamentos são especialmente úteis na descrição de um conjunto de
dos—
relacionamentos binários, apesar" de contribuírem ocasionalmente na descrição
Para
conjuntos de relacionamentos que envolvem mais de dois conjuntos de entidades.
de entidades, a
um conjunto de relacionamentos binário entre dois conjuntos
cardinalidade de mapeamentos pode ser um—para—um, um—para—muitos ou muitos-paramuitos. A cardinalidade de mapeamento apropriada para um dado conjunto de
relacionamentos é obviamente dependente do mundo real que está sendo modelado pelo
outras
conjunto de relacionamentos. Além da cardinalidade dos relacionamentos
características importantes, ao levantar um modelo entidade relacionamento, são a
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definição de chaves primárias e a utilização de extensões para uma melhor representação
do mundo real.
3.4.3.1 Chaves Primárias
Uma tarefa importante na modelagem do banco de dados é a especificação da distinção
e
entre entidades e relacionamentos. Conceitualmente, entidades individuais
relacionamentos são distintos, mas na perspectiva do banco de dados a diferença entre
eles deve ser expressa em termos de seus atributos. Para se fazer tais distinções, uma
chave primária é assinalada para cada conjunto de entidades. Esta chave primária é um
conjunto de um ou mais atributos, que tomados em conjunto, permite identificar
unicamente uma entidade no conjunto de entidades. O conjunto de todas as chaves que
podem se tornar a primária e' chamado de conjunto de chaves candidatas.
As entidades que não possuem chave primária são denominadas de entidades fracas. A
chave primária de um conjunto de entidades fracas e' formada pela chave primária da

entidade forte da qual ela é existencialmentedependente.
3.4.3.2 Extensões do Modelo Entidade-Relacionamento
A análise lógica de dados tem sido muito difundida por Peter Chen que tornou-se o
extensões
precursor da técnica do MER WHEN—76], A partir dele foram desenvolvidas
para abstrair vários conceitos, dentre os quais alguns de orientação a objetos [SI-IBERde
utilizados atualmente estão
os
conceitos mais
Entre
os
91].
generalização/especialização, composição e agregação.
Generalização é o resultado da união de dois ou mais conjuntos de nível mais baixo
produzindo um conjunto de entidades de nível mais alto. Especialização é o resultado da
de
separação de um subconjunto de entidades de nível mais alto, formando um conjunto
entidades de nível mais baixo. O conceito de generalização é utilizado para enfatizar as
de'
semelhanças entre entidades de nível mais baixo e ocultar suas diferenças; a
especialização é o inverso.

No conceito de generalização/especialização, os atributos são usados como meios de

atributos
distinção entre conjuntos de entidades através do mecanismo de herança. Os
dos conjuntos de entidades de nível mais baixo são herdados dos conjuntos de entidades
de nível mais alto.
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Composição e' a integração de dois ou mais conjuntos de entidades (partes) onde existe
no conjunto de entidade composto uma maior representação além da soma das partes.
Uma entidade parte depende da existência da entidade composta. Na composição não há
herança.

Agregação é uma abstração na qual relacionamentos são tratados como entidades de
.

nível mais baixo. Dessa forma é possivel expressar relacionamentos entre relacionamentos
o que facilita modelar certas situações do mundo real.

Atualmente as ferramentas que auxiliam a fase modelagem de dados representam alguns
conceitos conforme a área de atuação na qual está dedicada. No entanto, entre as
ferramentas de propósito geral não há uma ferramenta, pelo menos de baixo custo, que
suporte todos conceitos citados acima.

3.5 Conceitos Envolvidos na Geração do Modelo Físico
da Base de Dados
Apesar de não constar entre os objetivos deste trabalho, uma vez que este se concentra
nas fases lógicas de uma metodologia para o desenVolvimento de base de dados, a
normalização e o mapeamento do modelo entidade relacionamento para o modelo
relacional são conceitos importantes que devem ser apresentados. O processo de
normalização relaciona-se com a delinição das chaves primárias e as tabelas do modelo
relacional definem o conjunto de entidades e relacionamentos do modelo entidade
relacionamento.

3.5.1 Normalização
A normalização consiste no processo de cristalizar os conjuntos de entidades e seus
relacionamentos no formato de tabelas utilizando os conceitos relacionais. A busca de
uma representação apropriada para algo que existe no mundo real depara-se com
problemas relacionados com as propriedades dos objetos a ele pertencentes, suas
características e inter-relacionamentos. Tais dificuldades devem—se ao fato de que o valor
de um atributo numa relação pode determinar de modo completo o valor de outro
atributo [CERÍCOLA—91].
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Quando a relação é normalizada, os problemas de consistência e anomalias de inclusão e
exclusão nas transações com a base de dados desaparecem. A normalização assegura que
cada tipo de atributo tenha somente valores simples para cada ocorrência do tipo de
entidade à qual se refere (primeira forma normal). A segunda e a terceira formas normais
estão relacionadas com o conceito de dependência funcional, onde são verificadas as
dependências dos atributos com a chave primária escolhida para a entidade.
O projeto normalizado da base de dados aumenta a integridade dos dados minimizando as
redundâncias e inconsistências, mas para certos desempenhos haverá um custo para
algumas aplicações de recuperação. Isto implica que pode haver uma desnorrnalização
para um ganho em desempenho desde que haja um controle sobre .a mesma.
Vale ressaltar novamente que a descrição detalhada das formas normais foge ao escopo
deste trabalho, atendo-se apenas na descrição da importância de um projeto normalizado.

3.5.2 Mapeamento do MER em Tabelas
Um banco de dados com forma correspondente a um modelo entidade-relacionamento
pode ser representado por uma coleção de tabelas. Para cada conjunto de entidades no
banco de dados, há uma tabela única que pode ter o mesmo nome. Cada tabela possui um
número de colunas que, novamente, possuem nomes únicos e representam os atributos do
conjunto de entidades mapeado. Para o conjunto de relacionamentos e necessário
observar a cardinalidade.

. Cardim/idade um—para-um: os conjuntos de relacionamentos não

são representados

através de tabelas. Seus atributos são incluídos em qualquer uma das entidades
relacionadas. Escolhe—se uma das entidades para conter a chave primária da outra
entidade na representação do relacionamento;
novamente os conjuntos de relacionamentos não são
representados através de tabelas. Os atributos do relacionamento devem ser
colocados junto à entidade que participa com cardinalidade muitos. Além disso, essa

. Cardinalidade um-para-rizuitos:

entidade deve ser acrescida da chave primária da outra entidade, que corresponde à
definição da chave estrangeira;

.

Cardinalidade muitos-para-muitos: esses relacionamentos são mapeados como uma
nova tabela que tem todos os atributos do conjunto de relacionamentos. A chave para
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esta nova relação é formada pelas chaves primárias dos conjuntos de entidades
envolvidos.

Basicamente estas são as regras para o mapeamento do MER em tabelas do modelo
relacional, valendo também para os conceitos extendidos do MER citados anteriormente,
com algumas regras adicionais.

3.6 Metodologia de Desenvolvimento para Bases de
=
Dados
O desenvolvimento de uma base de dados também obedece a um ciclo de vida. As fases

para esse desenvolvimento são [CERÍCOLA-9l]:
Análise das necessidades. Esta fase analisa os planos empresariais levantando as
necessidades gerais de informação. E feito ainda um estudo das necessidades de
processamento, da viabilidade do sistema e da utilização do dicionário de dados,

Projeto conceitual. Esta fase visa a construção de modelos de acordo com a
estruturação das necessidades globais de informações. Entre os modelos estão
diagrama de contexto (Tom de Marco), diagrama de fluxo de dados (DFD), e o
modelo entidade-relacionamento (MER),

das opções de montagem de um banco de
dados e normalização das entidades, atributos e seus relacionamentos;

Projeto lógico. Esta fase propõe

a análise

Projeto físico. Esta fase tem por função transformar o projeto lógico no formato

mais adequado a um SGBD específico através das especiâcações das caracteríticas do
banco de dados, e de um mapeamento dos acessos a serem feitos ao banco de dados;

Implementação. A atividade desta fase é a geração e processamento das definições
do banco de dados na linguagem de deânição de dados do SGBD específico,

Monitoração. Esta é a etapa que acompanha o projeto já nos primórdios de sua
existência com a finalidade de medir e analisar a evolução de seu desempenho;
Sintonização. Esta fase tem por objetivo apresentar uma avaliação sólida de
desempenho do banco de dados frente à utilização massiva de sua informação. Esta
de novas
avaliação baseia-se nos pontos críticos de desempenho, especificação
estruturas e otimização do banco de dados.
'

_
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A apresentação desta metodologia constituiu-se no último conceito relacionado a
modelagem de dados. Como já foi mencionado, o objetivo deste trabalho é atuar nas
fases de projeto conceitual e projeto lógico da metodologia apresentada. Com isso, o
domínio do conhecimento no qual foram levantadas as regras que verificam a consistência
de modelos de dados restringe-se a essas duas fases. A próxima seção enfatiza a
necessidade de representação e manipulação do conhecimento envolvido nestas duas
fases.

3.7 Importância do Conhecimento Envolvido no Projeto
de Base de Dados
Uma das motivações para o desenvolvimento deste trabalho baseia-se no fato que as
de
empresas necessitam de profissionais com grande experiência em metodologia
desenvolvimento do banco de dados nas áreas onde serão desenvolvidos os sistemas.
Com isso, é gerada uma relação de dependência com os respectivos profissionais. Por
exemplo, se por motivos quaisquer um desses profissionais mudar de empresa sem avisar
antecipadamente, as consequências podem ser desastrosas. Além de levar consigo todo o
conhecimento relacionado com as funções que desempenhava, pode não haver outro
profissional com o mesmo nível de conhecimento para a empresa.

Neste sentido, uma ferramenta que seja capaz de manipular o conhecimento humano
torna-se essencial para as empresas, pois além de armazenar o conhecimento de
especialistas a ferramenta pode ser utilizada em treinamento de novas pessoas. Outro fato
libera as pessoas responsáveis
que pode ser considerado é que este tipo de ferramenta
pela modelagem de dados de tarefas que são meramente técnicas, onde normalmente
ocorrem falhas [CORRÉA—94b].
Para a construção de uma ferramenta que auxilia a fase de modelagem de dados, Uma das
alternativas para a automação deste conhecimento é a utilização da tecnologia de
sistemas baseado em conhecimento.

3.8 Sistemas Baseados em Conhecimento
Os Sistemas Baseados em Conhecimento -- SBC -- são programas de computador que
resolvem, ou ajudam a resolver problemas que geralmente requerem o uso de inteligência
humana. Uma característica que toma os SBC's mais poderosos que as tecnologias usuais
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de armazenamento e transmissão do conhecimento (p.ex. livros, manuais), é o fato que
estes sistemas possuem a capacidade de representar e manipular este conhecimento
[RODRIGUES-93].
Os avanços em hardware, tecnologia de sotiware e ciência“ cognitiva estão se unindo para
produzir a próxima geração de ferramentas e técnicas baseadas em conhecimento. Os
SBC's constituem-se na vanguarda desta geração.
Atualmente, há uma grande gama de aplicações para SBC's. O número dessas aplicações
está crescendo de acordo com a tecnologia e as necessidades de mercado. Uma das
características da evolução acelerada de uma sociedade agrícola para uma sociedade
industrial e tecnológica é a necessidade de representação e manipulação do
conhecimento.
O elo de ligação entre o conhecimento humano e os métodos de resolução de problemas
do Conhecimento. O
por computador é o profissional conhecido como Engenheiro
do
produto desenvolvido por um Engenheiro de Conhecimento e a simulação

conhecimento humano, de tal forma que este seja acessível pelo computador.
Os SBC 's dividem—se em tipos básicos, tais como [TUTHILL-90]:

.

CASE inteligentes --- sistemas que apoiam o desenvolvimento de sistemas;

0

Sistemas Especialistas,

.
.

Hipertexto's-Hipermidia na área de sistemas de conhecimentos;
Sistemas Tutoriais Inteligentes --- sistemas educacionais e de treinamento controlado
por computador.

A tecnologia de CASE Integrado, abordado na seção 3.2, corresponde ao termo de
CASE inteligente descrito por Tuthill, ou seja, possui as mesmas características que já

foram descritas. Além da utilização desta tecnologia, este trabalho utiliza algumas das
caracteristicas de Sistemas Especialistas

3.8.1 Sistemas Especialistas
de
Sistema Especialista é um nome genérico associado à uma classe de programas
sonare que tem a habilidade de interagir com o usuário para a definição de um
área. Estes sistemas
problema e, então, inferir uma solução a nível de um especialista na
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usam técnicas de raciocínio e conhecimento para resolver problemas que normalmente
requerem habilidades de especialistas humanos [PAYNE-90].

Há uma diferença entre SE e SBC que deve ser ressaltada: os SBC's são sistemas que
resolvem problemas usando o conhecimento sobre o domínio do problema, enquanto que
os SE's são SBC's que resolvem problemas da vida real, mas que requerem uma
considerável habilidade quando resolvidos pelo homem (Figura 3.4). Neste trabalho os
termos Sistemas Baseados em Conhecimento e Sistemas Especialistas serão usados
indistintamente.

Exibem

comportamento

inteligente através da
habilidade no uso de
heurísticas

SBC

'

SE

.

Tomam explicito o
domínio de conhecimento, além de

Apliccrm conhecimento especialista
na resolução de
problemas difíceis
do mundo real

separa-io do

Figura 3.4: Diferenças entre SBC's e SE's [RODRIGUES-93]
Para a construção de SE's, há necessidade de um estudo de viabilidade da aplicação desta
tecnologia no domínio do problema em questão. Alguns dos fatores a serem considerados
são: custos, habilidades do especialista e delimitações do domínio do conhecimento
[LUGER—89].

A Figura 3.5 mostra a combinação de algumas justificativas para o desenvolvimento de
SE's.
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Como mencionado, os SE's ajudam as pessoas a resolverem problemas da vida real. Em
outras palavras, os SE's são programas computacionais que usam raciocínio simbólico
especializado para ajudar as pessoas & resolverem problemas.
Isto é realizado através de uma interação homem-máquina, onde:
'?

o

o sistema pode fornecer algumas etapas do raciocínio e parte do conhecimento;

o

o homem pode fornecer uma direção geral para a resolução do problema, bem como
o conhecimento específico não incorporado ao sistema.

.e

Solucionar a tarefa
é altamente
rentunerativo
A Falta de

especialista
afeta a eficiência
da tarefa
A tarefaprecisater
urn domínio bein

delimitado

,

;

Justificóvel o

desevolvimento
SE

de um

!

l

!

Especialistas são
necessários em

vários locais

Existe necessidade
de retenção de
conhecimento

Figura 3.5: Justificativas para o Desenvolvimento de SE's
Um SE deve ser acessível, para tornar a resolução dos problemas mais próxima do
entendimento dos usuários, o que é feito através de recursos explanatón'os, e maleável
facilidade o conhecimento,
para que os_Engenheiros do Conhecimento modiíiquem com
os procedimentos, objetivos ou estratégias, em qualquer ponto do processo de resolução
do problema.
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A importância da construção de SE's para empresas encontra-se na capacidade desses
sistemas em aproveitar e fazer uso de um recurso cada vez mais procurado: o talento e a

experiência de membros da empresa no processo de tomada de decisões.

3.8.2 Estrutura Básica de um Sistema Baseado em Conhecimento
Para entender como os SBC's diferem dos aplicativos tradicionais, é. importante
compreender seus componentes principais, como mostra a Figura 3.6 [RODRIGUES93]:

Motor

de
Inferência
'

..

.

_

Figura 3.6: Estrutura Básica de um SBC
'

o

a interface deve ser amigável, fornecendo explicações às perguntas feitas pelo

usuário tais como: Como chegou à essa conclusão? ou Porque esses dados são
requisitados?;

.

a Base—je Conhecimento —-- BC --- é composta de fatos e regras relacionados ao
"domínio do problema. Novos conhecimentos podem ser acrescentados à BC de modo

sendo válidos;
que todos os fatos e métodos de raciocínio existentes continuem

.

Me

BD --- é responsável por armazenar todas as informações
necessánias ao processo de inferência;

A

Dados

--—
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o Motor de Inferência --- MI -—- possui um conjunto de métodos de raciocínio que
interage com as informações da BC a Em de resolver o problema. O MI é responsável
pelo processamento do conhecimento da BC usando alguma linha de raciocínio.

c

Os métodos de raciocínio empregados quando o conhecimento é representado usando
regras são [PAYNE-90]:

.

encadeamento para frente (Forward Chaining). Neste método,o MI pesquisa uma
lista de hipóteses e procura reunir evidências para viabilizar a conclusão da validade
de alguma(s) dela(s)',

.

encadeamento para trás (Backward Chaining). Neste método, o M] parte dos dados
ou asserções existentes e deduz novas asserções até chegar à solução do problema.

Para evidenciar a melhor organização e projeto para um detemlinado SBC, deve-se
considerar o tipo e a complexidade do problema, bem como a adequação e forma de
conhecimento heurístico disponível para resolvê-lo.

3.9 Engenharia de Conhecimento
Os computadores têm muitas vantagens sobre os seres humanos, principalmente no que
diz respeito à velocidade e consistência. Para fazer um rápido e consistente processador

de símbolos ter um desempenho tão bom quanto o de um especialista humano, alguém
deve muní-lo de "know-how" especializado, comparável ao de um especialista humano.
Ou seja, os projetistas de SBC's precisam incorporar uma grande quantidade de
conhecimento que pode ser incompleto, inexato, de senso comum e, em alguns casos, de
conhecimento heurístico. Isto é tratado pela área denominada Engenharia de
Conhecimento, que estuda o processo de transferência do conhecimento do especialista
humano para o computador [HAYES-ROTH—87a].

3.9.1 Domínios de Conhecimento
O domínio de conhecimento é uma coleção de informações, metas e procedimentos de
um problema especííico. Estes são unidos pelos conceitos, atributos e relações incluídos
dentro da definição.
As metodologias para resolução de problemas usadas pelos SBC's são geralmente
determinadas pelas peculiaridades da classe de problemas nas quais o sistema vai ser
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utilizado. Entre as classes mais significativas de problemas onde é viável a utilização da
interpretação, monitoramento,
tecnologia de SBC's encontram-se: diagnose,
planejamento, projeto, instrução, simulação e aconselhamento. A classe de problemas no
qual este trabalho está inserido pode ser classificado como diagnose e/ou
aconselhamento, que consiste no processo de diagnosticar situações apresentadas e
sugerir algumas ações para o usuário. Um exemplo é quando um projetista elabora um
modelo de dados e, com a utilização de um SBC, aciona as regras para a verticação do
modelo. Após a inferência, o resultado pode detectar alguma inconsistência, e nesta
situação o SBC fornece sugestões para a correção do modelo.
Para que o conhecimento de um domínio seja incorporado ao computador, há
necessidade de extrair o conhecimento de alguma fonte (especialista, livros, exemplos,
etc...) e representa-lo em um sistema.

3.9.2 Aquisição de Conhecimento
A aquisição de conhecimento consiste na extração do conhecimento do especialista no
domínio de aplicação. Esta aquisição pode ser realizada de várias formas, onde a
modalidade mais utilizada é por intermédio do Engenheiro do Conhecimento [HAYESROTH-83], Nesta modalidade, a origem do conhecimento a ser adquirido pode ser tanto
um especialista como livros, teses, manuais, exemplos, etc.
Quando a extração do conhecimento e' realizada pelo Engenheiro do Conhecimento, o
A elicitação e realizada
processo e' chamado Elicitação do Conhecimento (Figura 3.7).
mais de uma pessoa,
por uma equipe de aquisição que pode ser composta por
dependendo do domínio a ser elicitado. Nesse caso, as fases do processo com as
respectivas pessoas envolvidas são:

aquireição

estruturação

(equipe de aquieíção + especialietae);
(equipe de aquisição);

validação

(equipe de aquíeíção + especialíetae);

pré-repreeentação

(equipe de aquisição).
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Figura 3.7: Fases da Elicitação de Conhecimento [RODRIGUES-93]
Esta modelagem pode ser complicada devido ao fato de que eventualmente os dados
podem estar incompletos. A integração das várias fontes de dados (quando mais de um
especialista é consultado) também pode causar inconsistências no processo de aquisição
de conhecimento [BELLI-92].
'

.

A fase seguinte à pré-representação corresponde a representação do conhecimento.

3.9.3 Representação de Conhecimento
A representação de conhecimento é uma forma sistemática de estruturar e codificar o
conhecimento de um especialista sobre um dominio [SAWAKI-9l]. Esta representação
deve exprimir o conhecimento em uma forma acessível e fácil de ser manipulada. A
de
representação efetiva do conhecimento é uma das preocupações fundamentais da área
IA.

Existem vários modelos de representação de conhecimento tais como: regras de
produção, redes semânticas, frames e orientação à objetos. Para avaliar esses modelos,
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existem alguns critérios, onde os principais são adequação lógica e conveniência
notacional, sendo que:

.

adequação lógica observa se o formalismo usado é capaz de expressar o
conhecimento que se deseja representar;

.

conveniência notacional ven'íica as convenções da linguagem de representação; se
estas forem muito complicadas, a tarefa de codiíicação se toma extremamente
complexa.

A seguir serão apresentados brevemente alguns dos esquemas de representação de
conhecimento comumente usados para organizar e representar conhecimentos.
3.9.3.1 Regras de Produção
Os Sistemas Baseados em Regras simulam o processo de tomada de decisão. As regras
podem expressar relacionamentos lógicos e equivalências de definições para simular o
raciocínio humano [ARARIBOIA—89]. Assim como outros esquemas de representação,
as regras podem ser usadas para justificar a conduta do sistema na busca da solução. As
regras de produção são estruturas do tipo:

SE <condições> ENTÃO <conclusões> FAÇA <ações>
onde a parte SE e uma lista de condições a serem satisfeitas, a parte ENTÃO é uma lista
de conclusões e FAÇA são as ações a serem executadas. Cada uma das condições da
lista e' veriíicada, e se todas forem satisfeitas, as conclusões são provadas verdadeiras e as
ações são executadas.

Por exemplo, na geração de uma linguagem de definição de dados (DDL) a partir de um
modelo relacional, uma das regras poderia ser a seguinte:
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SE
.

entidade A se relaciona com entidade B e
tipo de relacionamento for

1:1

ENTÃO
conjunto de atributos de B e' alterado

FAÇA
incluir a chave primária de A no conjunto de atributos de B

Entre as várias alternativas de representação de conhecimento, as regras constituem uma
forma natural de representar o conhecimento de um especialista humano [HAYESROTH-87b].
3.9.3.2 Redes Semânticas
Uma Rede Semântica é um grafo direcionado formado por um conjunto de nós
representando os objetos (indivíduos, objetos, conceitos, situações em um domínio) e por
um conjunto de arcos representando as relações entre os objetos [RICH-93]. Um arco e
rotulado com o nome da relação que ele representa. Vários arcos podem ter o mesmo
rótulo, entretanto cada objeto é representado por apenas um nó.
Objetos complexos muitas vezes podem ser decompostos em objetos mais simples. Essas
decomposições produzem dois tipos de relações:

.

classe_de: as relações entre os objetos estão em uma taxonomia hierárquica,

.

faz_parte: as relações entre os objetos obedecem a um tipo de composição, ou seja,
um objeto é componente de outro, não havendo nenhum tipo de herança.

Uma das propriedades mais importantes destas relações é a transitividade, pois permite
uma declaração concisa de propriedades nos objetos mais gerais. Mecanismos de
inferência podem, então, ser utilizados para derivar essas propriedades para os objetos
mais especííicos. Este procedimento é denominado Herança de Propriedades.
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Um exemplo de rede semântica é ilustrado na Figura 3.8. No exemplo, colaborador é um
termo genérico que indica alguma espécie de funcionário de uma empresa. Na Figura
também podem ser observados os tipos de decomposições citados anteriormente.

empresa
fcz_porte
closse_de

prºjetista —'—*]coloborodo
_

.

Gººse de
I

processisto

Figura 3.8: Exemplo de Rede Semântica
3.9.3.3 Frames
Frame é uma coleção de conhecimentos relevantes a um objeto, situação ou conceito. 0
frame possui um nome que identifica o conceito por ele definido e consiste de um
conjunto de "slots" [AVILA-91 ].
Cada slot possui, por sua vez, um nome e consiste de um conjunto de atributos,
denominados facetas. As facetas contêm informações que descrevem os slots. Estas
informações podem definir explicitamente os valores que o slot pode assumir, ou podem
indicar de que forma calcular ou deduzir o seu valor (procedimentos). Exemplos de
facetas são: tipo, domínio, valor default, etc.
Uma das principais características deste modelo de representação é a herança de
propriedades, onde uma classe mais especializada pode herdar todas as propriedades da
classe mais geral.
Um exemplo é apresentado na Figura 3.9, onde o frame retrjicadoras contém os atributos
identificação e localização e seu frame superior é máquinas.
Os frames fornecem uma representação estrutural concisa de relações estáticas, mas não
fornecem facilidades diretas para descrever declarativarnente como o conhecimento
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armazenado deve ser utilizado. As principais deficiências de frames são tratadas com
sucesso por regras de produção. Por isso, está cada vez mais difundido o uso de
combinação de regras de produção e frames, de maneira a explorar as vantagens que as
duas representações oferecem;

retificadora;

'

mclundo em
valor maqunnos
:

Figura 3.9: Uma Representação do Frame Retificadoras
3.9.3.4 Orientação a Objetos
Este esquema reúne características de redes semânticas e frames A estratégia principal
está no fato que o conhecimento é visto como conjuntos completos de objetos com
comportamentos. É hierarquicamente estruturado de modo que níveis inferiores na
estrutura acessam atributos e relacionamentos de níveis superiores na estrutura
[TU'I*I-lILL-90],[PAYNE-90].

Objetos são similares a frames porque usam conjuntos de descrição para caracterização.
Objetos usam atributos; frames usam slots. Todavia, ambos tem uma estrutura
hierárquica. Objetos usam métodos e frames usam procedimentos. A comunicação entre
objetos é feita através de mensagens, enquanto frames podem usar regras.
Objetos são similares às redes semânticas devido à estrutura hierárquica de redes. Dessa
forma, os conjuntos de objetos em níveis inferiores herdam atributos dos conjuntos
localizados em níveis superiores na estrutura.
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Um conceito importante comum a frames e objetos e o encapsulamento, que pode ser
entendido como o ato de agrupar dados e métodos relacionados a um objeto. O
conhecimento encapsulado dentro do objeto pode ser escondido de outros objetos, o que
é denominado de "information hidding" (ocultamento da infomtação).
Um exemplo é ilustrado na Figura 3.10 onde colaborador e uma classe genética que
possui duas subclasses: processista e projetista. A classe colaborador mantém ainda um
relacionamento com a classe projeto.
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Figura 3.10: Exemplo de um Diagrama de Análise Orientada a Objetos
É possível observar um relacionamento do tipo gerzeralizaçãO/especialização onde
projetista e processista herdam os atributos e métodos detinidos em colaborador, Outro
tipo de relacionamento é do tipo todo/parte que define composição entre objetos.
A flexibilidade na descrição é o ponto mais forte de sistemas orientados a objetos. Um
conjunto básico de objetos pode ser estabelecido e então ser utilizado na implementação
de vários sistemas através de moditicações, de acordo com cada situação.

3.10 Fases do Desenvolvimento de um SBC
A Figura 3.11 ilustra o processo iterativo do desenvolvimento de SBC's. No entanto, o
Estes estágios são
processo não é tão claro e bem definido como a Figura sugere.
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simplesmente uma caraten'zação grosseira da complexa atividade de desenvolvimento de
um SBC [RODRIGUES-93].
A primeira fase corresponde à aquisição do conhecimento, onde identifica-se as
características do problema e são encontrados os conceitos para a representação do
conhecimento. O processo de aquisição de conhecimento continua até que seja extraído
conhecimento suficiente para capacitar o SBC a atingir um desempenho adequado. Como

já foi visto, este processo é denominado elicitação do conhecimento (figura 3.7) quando é
realizado por uma equipe de engenheiros do conhecimento.
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Figura 3.11: Estágios do Desenvolvimento de um SBC
As fases seguintes (formalização, implementação e teste) correspondem à representação
do conhecimento. O projeto do SBC produz uma estrutura ou arquitetura para o SBC, e
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o Engenheiro do Conhecimento seleCiona um modelo apropriado para representar o
conhecimento [RINGLAND-88]. Na próxima atividade, o Engenheiro de Conhecimento

transfere o conhecimento humano para a Base de Conhecimento que alimenta o Motor de
Inferência. É de fundamental importância que a BC seja bem estruturada [PEDERSEN—
89]. A última atividade está relacionada com a realização de testes para a validação da
BC. Esta atividade inicia um mecanismo de feed—back de acordo com a representação que
está sendo testada.
O processo de refinamento do conhecimento continua até o que SBC atinja um nível
adequado de desempenho. _Ás vezes, os conceitos abstratos não são interpretados

corretamente, pois as regras são expressas de maneira grosseira e negligenciam muitos
detalhes necessários para assegurar a validade do conhecimento. Entretanto, esses erros
não refletem a incapacidade dos proíissionais, uma vez que não existem abordagens livres
de erros.

3.11 Considerações Finais
Neste capítulo podem ser observados três blocos de informações gerais que forneceram
conceitos para o desenvolvimento da ferramenta de modelagem de dados. O primeiro
bloco apresentado está relacionado com a tecnologia atual de ferramentas que auxiliam a
construção dos sistemas de informação de uma empresa, onde foram abordados os
conceitos de CASE Integrado e enciclopédia. O segundo está relacionado com as fases
lógicas de uma metodologia para desenvolvimento de base de dados, onde foram
abordadas as tarefas necessárias para uma análise lógica dos dados. O último está
relacionado com a tecnologia de sistemas baseado em conhecimento, onde a sua
utilização está localizada na implementação das caracteristicas de verificação de
consistências de uma ferramenta para modelagem de dados.
Neste trabalho é proposto a construção de uma ferramenta para modelagem de dados que
envolve os conceitos apresentados neste capitulo. 0 próximo capítulo apresenta tanto os
requisitos relacionados com as fases lógicas da metodologia para desenvolvimento da
base de dados como os requisitos necessários para a implementação dessa ferramenta.
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4 REQUISITOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA

FERRAMENTA PARA MODELAGEM DE DADOS
4.1 Considerações Iniciais

Neste capítulo são apresentados os requisitos necessários para a implementação de uma
ferramenta para modelagem de dados. Estes requisitos são provenientes de dois blocos
fundamentais [CORREA-9%]: metodologia de desenvolvimento de banco de dados e a
tecnologia da informação.

Metodologla para DesenvoMmento
de Banco de Dados
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Figura 4.1: Blocos de Requisitos para o Desenvolvimento da Ferramenta
Como pode ser observado na Figura 4.1, os requisitos são provenientes de três fontes: as
fases lógicas da metodologia para desenvolvimento de base de dados, a enciclopédia e os
recursos computacionais.
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4.2 Metodologia de Desenvolvimento de Base de Dados
Como mencionado, as fases da metodologia de desenvolvimento de banco de dados
envolvidas neste trabalho são projeto conceitual e projeto lógico. Estas fases são
escolhidas por estarem dentro de um contexto lógico no qual pode ser aplicado a uma
maior variedade de empresas, uma vez que as fases físicas da metodologia são especíãcas
para cada SGBD. Esta característica se enquadra na filosofia da metodologia de
integração da manufatura, abordada no capítulo 2, onde a implementação das soluções
depende dos recursos da tecnologia de informação disponiveis.
E importante ressaltar que a fase de análise das necessidades gerais de informação da
metodologia é realizada por ferramentas de propósito estratégico, as quais levantam o
fluxo de informações entre os processos de uma empresa.

4.2.1 Projeto Conceitual
Para a fase de projeto conceitual é necessária a utilização de um modelo lógico que
auxilia e documenta o desenvolvimento da mesma, onde o mais utilizado é o modelo
entidade-relacionamento (MER) com algumas extensões. O MER fornece uma
documentação diagramática das entidades e relacionamentos que suportam as
necessidades gerais de informação,
Além do conhecimento sobre os conceitos envolvidos em um MER, o projetista de banco

de dados deve possuir um nivel de experiência adequado para desenvolver sistemas livres
de "impurezas", ou seja, de inconsistências e redundâncias. Por exemplo, o projetista da
área de Planejamento e Controle da Produção -- PCP (componente do conceito CIM)
deve possuir elevado conhecimento sobre o assunto a fim de levantar as entidades e
——

relacionamentos existentes para a construção do MER da respectiva. área. Caso esta
tarefa não seja realizada por um projetista ºlªª—ntº, o MER elaborado pode não ter
uma representação satisfatória na área em questão. Isto implica na geração de uma base
de dados contendo inconsistências e, portanto, não confiável.
Dessa maneira, os requisitos que podem ser ressaltados aqui estão relacionados com o
conhecimento envolvendo o MER e a área onde ele é aplicado. Uma ferramenta para
modelagem de dados pode ter módulos de aconselhamento a nivel de como se elaborar
um MER para uma determinada área. Para isso, é necessário que a ferramenta armazene
modelos, de dados já consistentes da área onde está sendo realizado o projeto, o que
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viabiliza o aconselhamento. No entanto, neste trabalho a ferramenta visa apenas auxiliar a
verificação de consistências de modelos de dados.

4.2.2 Projeto Lógico
Para a fase de projeto lógico o conceito de normalização torna-se fundamental. A
normalização, como já foi dito, é um processo que cristaliza os conjuntos de entidades e
seus relacionamentos no formato de tabelas utilizando os conceitos relacionais. Esta
cristalização se dá através da delinição de chaves candidatas e primárias. A partir desta
definição, e' possível levantar as dependências tímcionais entre os atributos de uma
entidade e com isso realizar a normalização.
Para a realização da normalização, novamente o requisito necessário é a experiência do
projetista do banco de dados na área onde está sendo realizado o projeto. Vale ressaltar
novamente que um projeto normalizado garante a integridade dos dados minimizando as
redundâncias e incOnsistências, e com isso aumentando a confiabilidade da base de dados.
Dessa forma, o requisito principal que uma ferramenta de modelagem de dados deve
representar nesta fase e' a garantia de que o modelo de dados seja normalizado.

4.3 Requisitos de uma Enciclopédia
Como já foi mencionado, uma enciclopédia contém a representação completa e
codificada de planos, modelos e projetos, com módulos capazes de fazer a verificação
cruzada e validação desta representação. A enciclopédia deve armazenar as informações
representadas em diagrama e garantir a consistência desta representação.
De acordo com esta definição de enciclopédia é possível definir a arquitetura de uma
ferramenta para a modelagem de dados, ilustrado na Figura 4.2. Com isso, o
levantamento de requisitos é direcionando por cada componente desta arquitetura.
Como pode ser observado na Figura 4.2, os componentes da arquitetura para uma
ferramenta de modelagem de dados são um Sistema Baseado em Conhecimento, uma
interface com o usuário e uma base de dados que armazena as informações sobre os
modelos de dados.
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Figura 4.2: Arquitetura de uma Ferramenta para Modelagem de Dados.

4.3.1 Interface da Ferramenta
Uma enciclopédia deve possuir interfaces diagramáticas para facilitar a compreensão e
desenvolvimento dos planos, modelos e projetos. Como o objetivo deste trabalho é o
desenvolvimento de uma ferramenta para modelagem de dados, a forma diagramática
para a interface corresponde à de um MER. Para isto> é necessário criar objetos de tela
que correspondam aos elementos do MER e suas extensões.
O requisito principal para a implementação desta interface é que tanto o sistema
operacional a ser utilizado quanto a linguagem de desenvolvimento devem fornecer
meios de desenvolver a diagramação (Figura 4.3). Neste sentido, a utilização de uma
ferramenta de desenvolvimento em ambiente Windows é indicada devido aos recursos
fornecidos que torna a interface mais amigável para o usuário.
A linguagem de desenvolvimento por sua vez deve conter interfaces padrões para
programas de aplicação (Application Programing Interface - API) de acesso a SGBD's e
interface com o usuário. *A API de acesso a banco de dados está dentro do contexto de
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arquitetura de conectividade aberta que utiliza a abordagem por interface comum
discutida no capítulo 2.
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Figura 4.3: Requisitos da Interface

4.3.2 Base de Dados
Para a implementação da base de dados é necessário entender em que nível de abstração
se encontra a análise para o desenvolvimento da ferramenta. Por se tratar de uma
ferramenta que auxilia a construção de modelos, a análise é realizada em um nível "meta",
ou seja, é necessário desenvolver um modelo de dados que represente os elementos de
um modelo de dados. Em outras palavras, um MER é elaborado para representar os
elementos de um MER (Figura 4.4). Neste trabalho, o MER da ferramenta é denominado
meta modelo de dados.
Além desta colocação sobre o nivel de análise, outro requisito para a base de dados da
ferramenta é que a mesma esteja localizada de maneira centralizada. Isto implica que as
informações contidas na base de dados da ferramenta possa ser acessada por toda a
empresa. Com isso, a utilização de um SGBD para gerenciar a base de dados da
ferramenta é de fundamental importância. Por outro lado a utilização de um SGBD em
um servidor de rede fornece alguns requisitos que serão abordados na seção 4.4.
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Figura 4.4: Requisitos para a Base de Dados da Ferramenta

4.3.3 Sistema Baseado em Conhecimento
Os requisitos para a construção do SBC estão diretamente relacionados com seus

componentes (Figura 4.5).
O SBC deve ser um componente independente da ferramenta, ou seja, pode ser acessado
diretamente pelo usuário sem interagir com a interface. Desse modo, para que o usuário
acesse o SBC é necessário a construção de dois tipos de interface: uma que o SBC

interage apenas com a interface da ferramenta e a outra onde o SBC interage diretamente
com o usuário.
'

Como já foi mencionado, o motor de inferência contém os métodos de raciocínio. Quanto
maior as variações dos métodos básicos (foward e backward chaining) que podem ser
utilizados maior será o número de opções que o engenheiro do conhecimento pode usar
para estruturar o Sistema Baseado em Conhecimento. Devido à grande dificuldade de se
implementar um motor de inferência, é aconselhável a utilização de um Shell para o
desenvolvimento de SBC's. O Shell, além de conter o motor de inferência, fornece
modelos para a representação do conhecimento. Dessa forma, um requisito fundamental
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para a construção do SBC é a utilização de um Shell, sendo assim eliminada a
necessidade de se construir um motor de inferência.
No entanto, para a aquisição de um Shell é necessário levantar os modelos nos quais o
SBC fará a representação do conhecimento. Como o Shell já contém alguns modelos de
representação do conhecimento, os mecanismos levantados para a construção da SBC
direcionam a escolha do Shell apropriado.
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Figura 4.5: Requisitos do SBC
Para a realização das fases envolvidas na Engenharia do Conhecimento (aquisição,
representação e validação) é necessária a utilização de uma metodologia que especifique
as atividades a serem realizadas em cada uma dessas fases. Com o levantamento da
metodologia, pode ser formada uma equipe onde cada elemento pertencente possui
determinadas funções dentro das atividades da metodologia.
Os requisitos para a realização destas fases baseiam-se principalmente na interação com
um especialista na área de projeto de base de dados. Além de fornecer diretamente o
conhecimento do domínio estabelecido, o especilista pode indicar algum material onde
são realizadas pesquisas complementares para a aquisição de novos conhecimentos. Deste
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material podem ser levantados alguns modelos de dados já consolidados para a realização
da fase de validação.

4.4 Recursos Computacionais
Para “cada componente da arquitetura da ferramenta foram abordados os recursos
computacionais necessários para a sua implementação. Um ponto a ser considerado na
escolha destes recursos é que estes suportam a filosofia de sistemas abertos que suporta a
integração dos componentes,. Os requisitos para a integração entre estes componente
pode ser ilustrada na Figura 4.6.
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Figura 4.6: Integração dos Componentes da Arquitetura da Ferramenta
O fato do SGBD estar localizado em um servidor de rede fornece alguns requisitos
adicionais para a implementação da ferramenta. O mais importante deles é a escolha do
sistema operacional que armazenará o SGBD, pois para cada sistema operacional existe
um conjunto específico de produtos que podem ser utilizados. O primeiro produto a ser
selecionado a partir desta escolha é o protocolo de rede. Conforme a escolha da
plataforma,. basicamente dois protocolos de redes podem ser utilizados: TCP/IP ou
SPX/IPX.
A escolha da plataforma e do protocolo direciona a seleção de outros produtos como as
API's de acesso ao banco de dados. Para a integração da interface e do SBC com o
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SGBD, localizado no servidor de rede, é necessário algumas API's dentre as quais podese destacar:
o

um produto de interface comum que viabiliza tanto a interface da ferramenta como o
SBC acessar o SGBD escolhido;

o

um soâware que possibita a comunicação entre cliente e servidor. Este produto
geralmente é fornecido pelo representante do SGBD e possui a função de encapsular
as transações com a base de dados no formato do protocolo de rede utilizado.

4.10 Considerações Finais
Os requisitos para a construção de uma ferramenta para modelagem de dados envolvem
conceitos de: uma metodologia para desenvolvimento da base de dados, uma

enciclopédia e recursos computacionais fornecidos pela tecnologia da informação. Para
a construção da ferramenta para modelagem de dados, foram abordados os requisitos
relacionados com cada componente da arquitetura.
A implementação da ferramenta proposta neste trabalho visa atender os requisitos
apresentados neste capítulo baseada em uma concepção geral abordada no próximo

capítulo. Além da concepção, o próximo capítulo mostra as metodologias utilizadas e os
passos realizados para a implementação da ferramenta.
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CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
FERRAMENTA PARA MODELAGEM DE DADOS

5

UMA

5.1 Considerações Iniciais
De uma maneira geral, a concepção de uma ferramenta para modelagem de dados é
baseada nos requisitos levantados no capítulo anterior. Para a realização deste trabalho
foi elaborada uma metodologia para o desenvolvimento geral da ferramenta.
O passo inicial foi levantar a funcionalidade de uma ferramenta deva ter para realizar a
fase de modelagem de dados, ou seja, foi desenvolvida a concepção. A partir desta
concepção iniciou-se O desenvolvimento de cada componente da arquitetura da

ferramenta. Para cada componente e' mostrado a metodologia e O recurso computacional
utilizados em seu desenvolvimento e uma descrição de sua implementação. Além disso,
este capítulo apresenta os recursos utilizados para a integração dos componentes e uma
visão geral da arquitetura final implementada.

5.2 Concepção deuma Ferramenta para Modelagem de

Dados

Normalmente, os usuários de uma ferramenta para modelagem de dados são pessoas
ligadas à área de desenvolvimento e implantação de aplicativos dentro da empresa. Neste
sentido, a elaboração de modelos de dados suporta principalmente a atividade de
desenvolvimento dos sistemas de informação.
-

A implementação de uma ferramenta para modelagem de dados pode apresentar várias
funções dependendo dos requisitos levantados. Duas grandes dificuldades de
implementação são os recursos para a diagramação e a verificação de consistências,
Caso não seja solicitada uma interface diagramática, não há necessidade de se
implementar rotinas que manipulem os objetos de tela ou de se utilizar uma linguagem de
desenvolvimento em ambiente windows. Consequentemente, a complexidade para a
implementação de um componente da ferramenta diminui em uma grande escala.

Concepção e Implementação de uma Ferramenta para Modelagem de Dados 78

Caso a implementação da verificação automática de consistência dos modelos de dados
não seja requisitada, um componente da ferramenta pode ser eliminado (SBC), e com isso
esta função de verificação tica sob total responsabilidade do projetista.
No entanto, a concepção geral de uma ferramenta para modelagem de dados, além de
apresentar os dois conceitos acima, apresenta uma série de outras íimções. Uma
ferramenta em ambiente Windows pode apresentar as seguintes opções de trabalho, como
mostra o menu principal ilustrado como área de trabalho (Figura 5.1).
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Figura 5.1: Menu Principal de uma Ferramenta para Modelagem de Dados
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As opções do menu principal apresentado na Figura são:

.

Arquivo: aqui estão presentes todas as opções para a manipulação de arquivos tais
como carregar, deletar, salvar, renomear, entre outros. Além dessas, existem outras
funções para impressão de diagramas e relatórios,

0

Edição: esta opção está ligada à manipulação dos objetos pertencentes a interface
diagramática, ou seja, as entidades, relacionamentos, imagens ("bitmap" que auxiliam
a visualização do diagrama), entre outros. As opções de manipulação são: deleção,
cópia e mudança de localização;
opção está relacionada à definição dos modelos de dados e seus
respectivos atributos, entidades e relacionamentos de uma forma não diagramática.
Além dessas definições, a checagem de consistências do modelo e geração do
modelo lógico para o modelo relacional estão presentes nesta opção do menu

. Dicionário: esta

principal,
e

Opções: fornecem os recursos semelhantes ao de um software gráfico. Estes recursos
seriam para agrupar, esconder e proteger os objetos da interface diagramática',

.

Estilo: esta opção define os estilos dentro do diagrama tais como tamanho, tipo e cor
de letras, definição de cores dos objetos, e opções para mostrar ou não os nomes dos
objetos,

'

.

Display: esta opção é para a manipulação da visualização do diagrama,
esta opção é para a manipulação das janelas que contêm os diagramas, ou
seja, a ferramenta pode ter mais de um diagrama na memória onde cada um estaria em
janelas separadas. A manipulação refere-se à alteração dos atributos da janela e

. Janela:

visualização de mais de uma janela ao mesmo tempo,

. Ajuda: esta opção contém informações sobre a utilização da ferramenta.
Como pode ser observado, grande parte das opções do menu principal está relacionada
aos recursos para diagramação. Neste sentido, a decisão sobre a interface diagramática é
estratégica na elaboração da metodologia de desenvolvimento da ferramenta.
Dentro do conceito de enciclopédia, uma outra grande funcionalidade é a integração com
outros tipos de modelos tais como Diagrama de Fluxos de Dados, SADT ("Structured
Analisys and Design Technique"), diagramas orientados a objetos, entre outros. No
contexto de Integração das Empresas de Manufatura, onde o desenvolvimento integrado
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de sistemas de informação é de vital importância, este tipo de ferramenta que verifica a
consistência entre diferentes tipos de modelos tornou-se um recurso poderoso para esta
finalidade. Neste sentido, a ferramenta para modelagem de dados deve fornecer meios
para a integração com diferentes modelos.
No entanto, o processo de desenvolvimento de uma ferramenta envolvendo outras
metodologias requer um grupo de pessoas especializadas nas mesmas. Além do domínio
programadores qualiiicados para a
das metodologias, existe a necessidade de
implementação dos elementos correspondentes aos diagramas.
Apresentada a concepção de uma ferramenta para modelagem de dados, a próxima seção
refere-se a uma visão geral do desenvolvimento da ferramenta deste trabalho.

5.3 Visão Geral do Desenvolvimento da Ferramenta
Baseado no capítulo anterior, proponho uma ferramenta para modelagem de dados
composta de três componentes bem definidos: base de dados, interface e SBC. O
desenvolvimento de cada componente foi suportado pela elaboração de um meta modelo
de dados (Figura 5.2). O meta modelo é essencial para o desenvolvimento da base de
dados pois constitui—se no MER da ferramenta. Com relação aos outros componentes,
será descrita
a influência deste meta modelo nos respectivos processos de
desenvolvimento, Dessa forma, o meta modelo tornou—se um documento fundamental
pois constituiu-se o elo de ligação entre as pessoas do grupo de desenvolvimento do
protótipo.
O desenvolvimento dos componentes ocorreu de forma paralela pois, como mencionado,
houve a formação de um grupo de pessoas para esta atividade. Vale ressaltar que a base

de dados comum só foi implementada depois da instalação do SGBD no servidor de rede
do laboratório onde foi desenvolvido este trabalho (LAMAFE). Antes da instalação do
SGBD, tanto a interface como o SBC acessaram base de dados próprias mas com a
mesma coniiguração gerada a partir do meta modelo de dados.
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Figura 5.2: Processo Geral do Desenvolvimento da Ferramenta
O restante deste capítulo descreve o desenvolvimento de cada componente da
ferramenta, os recursos computacionais utilizados e a arquitetura linal implementada.

5.4 Desenvolvimento da Ferramenta

'

«

No processo de desenvolvimento de cada componente foram utilizados softwares
comerciais de grande porte como um SGBD corporativo, um Shell para construção de
Sistemas Baseados em Conhecimento e uma ferramenta portável entre sistemas
operacionais para a interface da ferramenta. Da seção 5.4.1 ate' a 5.4.3 são mostrados os
processos de cada "componente abordando as metodologias utilizadas e uma descrição da,
implementação, incluindo os softwares utilizados] A seção 5.4.4 aborda os recursos
levantados para viabilizar a integração entre os componentes.
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5.4.1 Base de Dados
Como já foi dito, o meta modelo de dados corresponde ao MER da ferramenta. Dessa
forma, o componente que depende diretamente da sua elaboração é a base de dados, e
por isso será o primeiro a ser apresentado. Esta seção aborda a metodologia utilizada
para elaborar o meta modelo de dados e o processo de implementação da base de dados.
5.4.1.1 Metodologia Utilizada para a Representação do Meta Modelo
Para a construção do meta modelo foi necessário selecionar um modelo lógico baseado
em objetos (uma classificação foi mostrada no capítulo 3) capaz de representa-lo. Este
modelo teria que fornecer meios para viabilizar a representação de uma metodologia para
desenvolvimento de modelos de dados. O resultado desta seleção foi a utilização do

MER que consiste na técnica mais utilizada para modelagem lógica de dados. O nível de
elevado pois permite representar um alto nivel de abstração nos
relacionamentos entre as entidades.
semântica do MER

e'

Atualmente são metodologias que utilizam o MER com algumas extensões para uma
melhor representação do mundo real, em termos de dados. No campo de
desenvolvimento de sistemas, essas extensões abstraem alguns conceitos utilizados em
orientação a objetos tais como generalização, composição e agregação.
Para a representação do meta modelo foi utilizado o MER sem qualquer extensão, ou
seja, foram utilizados apenas os conceitos iniciais estabelecidos por Peter Chen [CHEN90]. No entanto, a representação deste meta modelo permite a elaboração de modelos de
dados que contenham abstrações de generalização, composição e agregação.
Após a elaboração do meta modelo de dados, iniciou-se o processo de implementação da
base de dados, que é abordada na seção 5.4.1.3. Para viabilizar esta implementação foi
necessário adquirir conhecimento sobre o SGBD, incluindo a sua instalação.
A próxima seção apresenta o meta modelo de dados elaborado na forma de um MER
com a descrição de seus atributos e o elo de ligação para outras ferramentas que atuam
em modelagem de processos.
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5.4.1.2

0 Meta Modelo

de Dados Desenvolvido

O meta modelo de dados elaborado contém uma representação das entidades relevantes a
um MER. Este nível de abstração é complexo, uma vez que foi elaborado um MER para
representar MER Extendido. Dessa forma, existe uma entidade para descrever entidades,
outra para descrever relacionamentos e assim por diante. A Figura 5.4 ilustra o meta
modelo de dados elaborado.
Como pode ser visto na Figura 5.3, todas as entidades são relacionadas à elaboração de
um MER, com exceção de duas: informação e associa_dados. Estas entidades são
relevantes para construção de modelos de processos nos quais há uma associação das
informações com os processos que as utilizam. O elo de ligação entre o modelo de dados
e o modelo de processos e' a entidade atributos, que corresponde aos dados das
informações. Como este trabalho não verifica consistências com outros tipos de modelos,
essas entidades não foram detalhadas, e o interesse na sua descrição foi apenas o de
ressaltar a ligação com o modelo de processos.
'

A fase de normalização do meta modelo de dados apresentou dificuldades para viabilizar
a representação de relacionamentos envolvendo mais de duas entidades. A solução
encontrada foi a descrição de duas entidades: relacionamento que descreve o tipo de
relacionamento entre as entidades e ent_re/ que determina as entidades envolvidas no
relacionamento O restante das entidades do meta modelo não apresentou maiores
dificuldades para a obtenção da terceira forma normal, O meta modelo de dados
normalizado é o seguinte:

entidade (codigo entidade, nome, numero, normalizada, agregação, descrição)
»

relacionamento (codigo relação, nome, tipo, descrição)
atributo (codigo atributo, nome, codigo_dominio, opcional)
sinonimo (codigº_atributo_ codigo sinonimo. nome__sinonimo, descrição)

dominio (codigo dominio, nome, codigo_valor, tipo_elementar, descrição,
maxval, minval, tamanho, precisão)

lista_valores (codigo atributo, valor)
modelo (codigo modelo, nome, descrição)
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ent_rel (codigo relação. codigo entidade.. auto. dependencia, cardinalidade,
opcional)

De acordo com as regras de derivação para o modelo Hsico, & partir dos relacionamentos
do tipo mzn são geradas algumas tabelas de relacionamento que não foram representadas
no modelo. As tabelas de relacionamentos e seus atributos são:

mod_ent (codigo modelo. codigo entidade)
mod_rel ( codigº_modelo. codigo relacao)

atri _ent (codigo atributo, codigo entidade, chave_primária, chave_estrangeira)
atri_rel (codigo atributo. codigo relacao)
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Figura 5.3: Meta Modelo de Dados
Como pode ser observado na Figura 5.3 e na descrição dos atributos do meta modelo,
grande parte de suas entidades (tais como domínio, sinônimo, valores, entidade, entre
outras) estão relacionadas com a entidade atributo. Isto se deve ao fato que os atributos
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suportam as informações que fluem na empresa, e dessa maneira têm que ser muito bem
definidos. Isto reflete a importância que os dados (atributos) possuem para a empresa e
justifica a afirmação apresentada no capítulo 3 de que o dado deve ser tratado como um
recurso da empresa.
semântica, os conceitos de
generalização/especialização, composição e agregação estão associados com a abstração
representada no relacionamento entre as entidades. Para representar esses conceitos, foi
necessário incluir um atributo "tipo" na entidade relacionamento para detemiinar qual
Como

o

MER

possui

um

alto

nível

de

conceito está sendo utilizado. Como já foi dito, a entidade ent_rel indica quais entidades
do modelo estão envolvidas nos relacionamentos.
'

5.4.1.3 Implementação da Base de Dados
A implementação da base de dados da ferramenta foi feita a partir da descrição do meta
modelo apresentado. De acordo com as regras de derivação apresentadas no capítulo 2,
foram geradas tabelas a partir das entidades pertencentes ao MER. Novamente vale
ressaltar que para as entidades informação e associa_dados não foram geradas tabelas,
pois para este trabalho não foi levada em consideração a implementação desta ligação.
Para a geração das tabelas, foi necessário a criação de um arquivo que contém os
comandos de definição de dados (Definition Data Language -— DDL, Anexo A). O SGBD
utilizado para a implementação da base de dados é o Oracle V7.0.12 e, com isso, a DDL
utilizada contém comandos específicos desse SGBDR. Após a instalação do Oracle, um
usuário com privilégios de DBA (Database Administrator) foi cadastrado para criação e
manutenção da base de dados da ferramenta. Dessa forma, com a utilização da senha do
usuário citado acima, foi carregado para o Oracle o arquivo que contém, a definição das
tabelas.
Atendendo aos requisitos da ferramenta, o Oracle foi instalado no servidor de rede. Para
viabilizar a comunicação através da rede foi utilizado um produto (SQL*Net) também
fornecido pela Oracle, o qual é instalado tanto no servidor como nas estações. Este
produto será descrito na seção 5.4.4.3. Os privilégios dos usuários que acessam as tabelas
da base de dados da ferramenta são de leitura e escrita ("connect"), não sendo permitido
criar ou deletar as tabelas da base de dados da ferramenta.
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O Oracle, fornece soluções eficientes para o gerenciamento da informação, e as suas
caracteristicas atendem aos requisitos citados no capítulo 2. Algumas delas que podem

ser ressaltadas são:

.

suporte a bases de dados com potencial de centenas de gigabytes,

.

suporte a um elevado número de usuários concorrentes executando uma variedade de
aplicações sobre os mesmos dados;

.

trata-se de um sistema aberto pelo fato de aderir aos padrões industriais em relação a
linguagem de acesso a dados, sistemas operacionais, interfaces para o usuário e
protocolos de rede para comunicação;

.

garantia de integridade de dados através de "business rules" (regras de negócios), que
ditam os padrões de dados aceitáveis;

.

fornece a tecnologia de banco de dados distribuídos;

.

portabilidade sobre os diferentes sistemas operacionais,

.

compartilhadamento de informações entre diferentes tipos de computadores e
sistemas operacionais através de redes.

0 SGBDR Oracle ainda possui diferentes produtos tais como precompiladores, drivers de
rede, CASE, automação de escritórios, entre outros. Com isso, o SGBDR Oracle
constitui—se em uma solução que atende a grande parte dos requisitos de gerenciamento
das informações de uma empresa.
»

5.4.2 Interface
Para a construção da interface da ferramenta foi utilizada a metodologia de projeto
funcional associado a diagramas de eventos, abordado na seção 5.4.2.1. A seção 5.4.2.2
apresenta, além do sistema operacional e da linguagem utilizada, uma descrição da
implementação dos elementos da interface e da definição das estruturas de dados. Para
mostar a funcionalidade da ferramenta para modelagem de dados, na seção 5.4.2.3 é
apresentado o menu principal da mesma. Na seção 5.4.2.4 é apresentada uma descrição
da implementação dos recursos para a diagramação.
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5.4.2.1 Metodologia Utilizada para o Desenvolvimento da Interface
A primeira etapa no desenvolvimento da interface foi a construção do projeto funcional,
onde é determinada a sequência de telas da ferramenta. Para realizar este projeto
funcional, algumas ferramentas de modelagem de dados disponíveis no mercado foram
analisadas com o objetivo de levantar a funcionalidade de uma interface diagramática.
Entre as ferramentas observadas estão S-Designor, System Architect, Bachman e
Easy*Case. De acordo com o resultado desta análise, foram levantados os requisitos para
uma interface diagramática apresentados no capítulo anterior e a base para que se
realizasse o projeto funcional da ferramenta.
No projeto funcional foram descritas as telas que a ferramenta suporta para a entrada dos
elementos de um modelo de dados (Figura 5.4). Dentro desta fase, um grande tempo foi
consumido para especiiicar & funcionalidade de uma interface diagramática. Para tanto,
foi necessário desenvolver'um diagrama de eventos que controla os dispositivos para
entrada de dados (teclado + mouse), ou seja, para manipular os objetos contidos nos
diagramas em tela são utilizados eventos que por sua vez são acionados pelos periféricos
de entrada.

Existem dois tipos básicos de telas suportados pela ferramenta, acionadas a partir do
menu principal. Um tipo é para entrada de dados na fórma não diagramática (caixas de
diálogo), tanto para elementos do modelo de dados como para descrição de outros
recursos, tais como impreSSão de relatórios, renomeação de aquivos, entre outros. O
outro tipo corresponde a uma tela que contém os recursos para a diagramação, à qual é
associado um diagrama de eventos mais elaborado. A partir desta tela são acionadas
outras telas, não diagramáticas, para a descrição dos elementos do modelo de dados.
Após a definição do projeto funcional, partiu-se para escolha da linguagem de
desenvolvimento para a implementação da ferramenta. A próxima seção apresenta o
processo de implementação da ferramenta, abordando as caracteristicas do sistema
operacional e da linguagem de desenvolvimento utilizados.
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Figura 5.4: Projeto Funcional da Ferramenta
5.4.2.2 Implementação da Interface
para a implementação da interface foi o DOS/Windows.
Algumas justificativas para esta escolha são: a maioria das. ferramentas analisadas
apresentam uma versão neste ambiente, facilidade na aquisição de uma linguagem para o
desenvolvimento de sistemas, recursos poderosos para a implementação de sistemas,

0 sistema operacional escolhido

entre outros. Algumas das caraterísticas largamente usadas pelas linguagens neste
ambiente são a facilidade para geração de menus, manipulação de janelas e a utilização do
padrão ODBC de acesso a diferentes SGBD's.
Os principais elementos da interface implementados utilizando-se destas características
são:

.
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.

menus: estes são responsáveis pelas operações principais requeridas pelo usuário.
Existe apenas dois níveis de menu: o principal, que aparece horizontalmente na janela
principal, e os submenus, que são acionados a partir de cada opção do menu
principal;

o

ambiente de trabalho: é a janela principal da aplicação onde é realizada a elaboração
diagramática dos modelos de dados. Podem, existir no máximo 2 ambientes de
trabalho abertos ao mesmo tempo,

.

caixa de ferramentas: é uma janela filha que "flutua" em cada janela de diagrama.
Funciona como uma caixa de ferramentas ("toolbox") para que o usuário possa
escolher sua opção para a modelagem. As opções contidas nesta janela são descritas
na seção 5.4.3.4,

.

caixas de diálogo: são janelas filhas utilizadas para entrada de dados de uma forma
não diagramática. Este tipo de janela corresponde a um dos tipos básicos de telas
abordados na seção 5.4.2.1,

Outro recurso importante fornecido por este sistema operacional são as barras de
rolagem ("scrollbars"). Estas são utilizados nas janelas diagramáticas onde o usuário pode
rolar seu ambiente de trabalho para visualizar o modelo de dados além dos limites da tela.
Antes da implementação destes elementos da interface, foi realizada a definição das
estruturas de dados a serem manipuladas pelos mesmos. A dependência da interface. em
relação ao meta modelo de dados baseia-se justamente nesta definição, onde para cada
entidade foi implementada uma estrutura de dados correspondente. Devido à
caracteríStica de diagramação da interface, foram incluídos alguns campos nas estruturas
que identificam a posição relativa dos objetos na janela. Estes campos são utilizados pelas
rotinas disparadas pelos eventos, cujo objetivo é a manipulação visual dos elementos da

janela diagramática.
Para a implementação desses recursos, foi utilizada a ferramenta de desenvolvimento
PowerBuilder Enterprise Edition. Para alguns autores, é considerada a principal
ferramenta para desenvolvimento de aplicativos cliente/servidor no ambiente Windows.
No entanto, a principal característica considerada é que esta ferramenta permite uma
rápida prototipação, atendendo os requisitos para a implementação deste trabalho.
Uma grande vantagem na utilização desta ferramenta está no fato de fornecer interfaces
para a- maioria dos servidores de base de dados, além de prover suporte para ODBC
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(descrito no capítulo 2). Além disso, o PowerBuilder fornece uma interface direta com
SGBD Oracle, cuja performance e' melhor. Neste sentido, optou-se pela utilização da
interface para acessar a base de dados da ferramenta para modelagem de dados.
O PowerBuilder é orientado a eventos, ou seja, monitora constantemente os periféricos
de entrada acionando as rotinas da ferramenta para modelagem de dados. De acordo com
o projeto funcional, esta característica foi considerada fundamental na escolha da
ferramenta para desenvolvimento.
Outra característica relevante do PowerBuilder é que os elementos da interface tais como
menus, janelas, barras de rolagem, entre outros recursos, têm a concepção de
composição; Em outras palavras, para cada ambiente detrabalho existe uma caixa de
ferramentas e várias caixas de diálogo para a entrada dos elementos dos modelos de
dados.

"

5.4.2.3 Descrição do Menu Principal da Ferramenta para Modelagem de Dados
Na seção 5.2 foi apresentada a concepção de uma ferramenta para modelagem de dados,
e foi descrito um menu principal com várias opções representando sua funcionalidade.
No desenvolvimento deste protótipo, foram implementadas algumas das opções
apresentadas, ilustradas na Figura 5.5. A opção que aciona o sistema baseado em
conhecimento é a checagem do modelo, dentro de dicionário.
Com a implementação destas opções, acredita-se que a ferramenta forneça grande parte
da funcionalidade apresentada na concepção de uma ferramenta para modelagem de
dados.
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Figura 5.5: Menu Principal da Ferramenta.
5.4.2.4 Interface Diagramática
Entre os recursos implementados na interface, o ambiente de trabalho constituiu-se no
mais importante, pois nele e' feita a digramação dos modelos de dados, e a partir dele são
acionados tanto a caixa de ferramentas quanto as caixas de diálogo.

No ambiente de trabalho foram definidos objetos de interface correspondentes a cada
elemento de um modelo de dados, ou seja, um objeto para representar entidade, outro
para representar relacionamento, e assim por diante. A notação utilizada para representar
graficamente o modelo de dados foi a de Bachman, com algumas modificações para
representar as extensões citadas anteriormente. A caixa de ferramentas, descrita a seguir,
possui todos os objetos que podem ser representados em um modelo de dados baseado
nesta ferramenta.
Como já foi dito, esta ferramenta manipula até dois modelos de dados simultaneamente.
Outra restrição está relacionada ao número de entidades que cada ambiente de trabalho
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deve ter: no máximo trinta, devido a limites de tempo de execução apresentados pelo
PowerBuilder.
Para cada ambiente de trabalho existe uma caixa de ferramentas que manipula o
respectivo modelo. Para a criação de um MER, o usuário deve inicialmente abrir um
ambiente de trabalho (janela vazia). Com o ambiente pronto para receber informações,
deve-se, então, iniciar a criação do MER propriamente dito. Para isso é essencial o uso
da caixa de ferramentas, que "flutua" na janela principal da aplicação. Um item da caixa
de ferramentas deve ser selecionado e então a operação sobre o modelo em questão pode
ser alcançada. A seguir estão os ítens da caixa de ferramentas e suas respectivas funções
(Figura 5.6):

1.

seta: a mais importante no sentido de organização diagramática do modelo. Com esta
ferramenta e' possível marcar qualquer elemento do modelo e modifrcá—lo (tamanho,
posição, atributos, etc)“,

entidade: para a criação de uma entidade;
a

relacionamento comum: para a criação de um relacionamento entre duas entidades;

manu“

agregação: para a criação de um relacionamento agregado entre duas entidades,
generalização: para a criação de relacionamentos que indicam processos de
generalização/especialização entre duas ou mais entidades,
6.

composição: para a criação de relacionamentos que indicam processos de
composição entre duas ou mais entidades,

Com a utilização sucessiva desta caixa de ferramentas, 0 usuário elabora um modelo de
dados referente a alguma área da empresa. Para verificar se o modelo elaborado está
consistente, aciona-se a opção checagem do modelo, abordada na seção anterior. Após a
inferência, o resultado da verificação é apresentado em uma janela do ambiente de
trabalho sendo utilizado. A próxima seção aborda a construção deste SBC.
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Exemplo

Figura 5.6: Caixa de Ferramenta Representando os Elementos de um Modelo de
Dados

5.4.3 Sistema Baseado em Conhecimento
O componente responsável pela veriiicação de consistências dos modelos de dados
cadastrados pela ferramenta é um SBC. Como já foi mencionado, estes sistemas diferem

dos sistemas convencionais pelo fato de representar e manipular o conhecimento.
O passo inicial para o desenvolvimento deste componente foi a identificação das
caracteristicas envolvidas no domínio do conhecimento em questão, onde também foi

verificada a validade da construção do mesmo (seção 5.4.3.1). A seção 5.4.3.2 apresenta
a metodologia adotada para construção deste componente da ferramenta. As seções
5.3.4.3 e 5.3.4.4 apresentam o processo de implementação resultante da metodologia
adotada.

Concepção e Implementação de uma Ferramenta para Modelagem de Dados 94

5.4.3.1 Identificação das Características
Um passo importante no processo de construção de um SBC é a identificação das
caraterísticas do domínio do conhecimento. A partir deste levantamento, é realizada uma
avaliação para verificar a real necessidade de se utilizar a tecnologia de SBC para o
domínio em questão. No caso do desenvolvimento deste trabalho, as justificativas
encontradas para a construção do SBC foram:

.

o domínio foi bem limitado às fases de projeto conceitual e projeto lógico da
metodologia para desenvolvimento de base de dados,

.

existe a necessidade de retenção do conhecimento relacionado ao projeto de base de
dados, devido a existência de uma certa rotatividade de pessoas responsáveis por esta

área,

.

a falta de um projetista com experiência pode afetar a eficiência do SGBD sendo
utilizado, uma vez que modelos de dados mal elaborados afetam a performance

desses recursos.
Como o objetivo deste SBC é indicar inconsistências em modelos de dados, o seu
domínio de conhecimento pode ser classificado como diagnose e/ou aconselhamento,
pois o sistema oferece soluções para as inconsistências encontradas. Para a
representação do conhecimento foram utilizados regras de produção e conceitos de
orientação a objetos pois o shell disponivel para a implementação do SBC possui estes
esquemas de representação, o que toma possível a atuação nos domínios de
conhecimentos citados acima..
5.4.3.2 Metodologia Utilizada para a Construção do SBC
A metodologia utilizada para a construção do SBC é ilustrada na Figura 5.7, onde pode
ser observado um ciclo de vida no qual o ponto de partida é a aquisição do
conhecimento.
Como foi apresentado no capítulo 3, quando a aquisição é realizado por uma equipe de
engenheiros de conhecimento, o processo é denominado elicitação, e contém as fases de
aquisição, validação, estruturação e pré-representação. Neste trabalho, estas fases estão
representadas nos 3 retângulos iniciais da Figura 5.8. As fases que complementam o ciclo
de desenvolvimento são implementação (representação) e validação do sistema.
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Uma característica importante que deve ser ressaltada é que no processo de
desenvolvimento de SBC's sempre pode haver retinamentos. Isto implica em novos
conhecimentos a serem adquiridos e incorporados à base de conhecimento, o que justifica
o termo golº.
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Figura 5.7: Ciclo de Vida de um SBC
_

A próxima seção aborda a estruturação do SBC e é seguida pela apresentação das
atividades desenvolvidas dentro de cada fase citada acima.
5.4.3.3 Estruturação do SBC
A estrutura básica de um SBC foi discutida no capítulo 3. A partir desta concepção foi
desenvolvida a estrutura do SBC para a implementação deste trabalho. Como pode ser
visto na Figura 5.8, foram levantados cinco componentes para a implementação.
O SBC utiliza uma memória de trabalho -- MT -- que armazena todas as informações em
tempo de execução. Estas informações podem ser geradas pela própria inferência do SBC
ou recuperadas da base de dados. A base de dados do SBC é a mesma para a interface da
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ferramenta, ou seja, foi gerada a partir do meta modelo e está armazenada no SGBD
Oracle em um servidor de rede. Os outros componentes são discutidos nas próximas
seções.

Memória”

';

ÚTrabalho

interface com o Usuário

Figura 5.8: Estrutura do SBC Implementado
5.3.4.4 Descrição do Shell Utilizado
Como já foi no capítulo anterior, um shell auxilia a construção de SBC's, pois já contém o
motor de inferência, com os métodos de raciocínio, e mecanismos de representação de
conhecimento. Para a implementação do SBC foi utilizado o shell SmartElements que
constitui em uma nova versão do shell Nexpert Object. Assim como o Nexpert Object, o
SmartElements roda em ambiente Windows e em diferentes plataformas operacionais.
Os métodos de raciocínio fornecidos por este shell são algumas variações do foward
chaining e backward chaining apresentados no capítulo 3. Isto confere ao engenheiro do
conhecimento um maior número de opções na obtenção da melhor performance para o
SBC.

Os mecanismos de representação fornecidos por este shell são dois: alguns conceitos de
orientação a objetos e regras de produção. Com a sua utilização, o engenheiro de
conhecimento descreve o mundo em termos de símbolos tisicos chamados
generalizações destes objetos chamadas de classes, partes destes objetos chamados de

ºgiª,
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ªçº

propriedades, que descrevem os objetos e classes, e
que são
propriedades especilicas dos objetos e classes. Uma característica que pode ser ressaltada
é que o mecanismo de herança pode ser definido tanto no sentido do objeto para a classe
subobietos,

»

como da classe para o objeto. No entanto, o mecanismo "default" é oprimeiro. Dessa
forma, o conhecimento é codiâcado em forma de regras queoperam em objetos, classes e
slots como mostra a Figura 5.9.
'

[hua regra pode verificar a
validade de urna outra hipótese

X

Figura 5.9: Relação Regras-Objetos no SmartElements
Como pode ser observado, uma regra no SmartElements é dividida em três campos
básicos: 0 lado esquerdo ("Left Hand Side" - LHS) contém as condições e o lado direito
("Right Hand Side" - RHS) contém a hipótese e as ações a serem tomadas. Uma hipótese
é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras e com isso são disparadas as ações.
Tanto as condições como as ações operam sobre as propriedades das classes e dos
objetos.
Este shell oferece uma grande variedade de ferramentas tais como geradores de gráficos,
linguagens para programação, produtos de redes, e "bridges" que viabilizam o acesso a
banco de dados tais como Ingres, Sybase, Informis, Dbase, Oracle, entre outros. Para
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este trabalho, está sendo utilizada a "bridge" que permite a conexão com a base de dados
da ferramenta implementada em Oracle.
5.4.3.5 Interface do SBC
Para viabilizar a troca de informações com o SBC foram implementados dois tipos de
interfaces: uma é realizada através de uma rotina embutida na interface da ferramenta e a
outra através de uma interface desenvolvida no shell.
No primeiro 'caso, a inferência para a verificação de consistência do modelo é acionada
através de uma opção presente em dicionário no menu principal da ferramenta para
modelagem de dados. Quando esta opção é escolhida, o modelo que está sendo
cadastrado é gravado em uma área específica da base de dados e o shell SmartElements é
acionado via uma rotina implementada na linguagem C++ embutida na interface como
uma biblioteca de ligação dinâmica (Dynamic Link Library DLL). Através desta rotina
——

são passados alguns parâmetros ao SBC, que neles se baseia para recuperar as
informações necessárias na base dados. Após a inferência, o shell grava o resultado em
uma tabela específica da base de dados, a qual é acessada pela interface da ferramenta a
fim de mostrar este resultado em uma janela,

'

No caso do acesso direto ao SBC, foi necessário implementar uma interface desenvolvida
no próprio shell onde o usuário deve fornecer o nome do modelo e alguns parâmetros
para a realização da inferência. Uma característica desta interface direta com o SBC é a
independência dos componentes da ferramenta, ou seja, não é necessária a utilização da
interface da ferramenta para verificar a consistência dos modelos de dados.
5.4.3.6 Engenharia do Conhecimento
O último componente do SBC a ser descrito é a BC. Como já foi dito, o processo para a
construção da BC e denonimado Engenharia do Conhecimento.
O primeiro passo foi delimitar o domínio de conhecimento com o objetivo de atender às
justificativas para a construção deste SBC. O resultado desta tarefa foi a seleção das fases
de projeto conceitual e projeto lógico da metodologia para o desenvolvimento da base de
dados, abordada no capítulo anterior. A escolha destas fases baseou-se no fato que o
objetivo principal da ferramenta e' a modelagem lógica dos dados.

'
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Com isso foi realizado um levantamento bibliográiico relacionado a estas fases. Este
levantamento teve o objetivo de aprofundar-se em tópicos importantes de como um
projetista raciocina para verificar a consistência de um modelo de dados. A partir deste
estudo inicial

deu—se

início ao desenvolvimento das fases citadas na seção 5.4.3.2. A

Figura 5.10 ilustraas atividades realizadas nestas fases.
A aquisição de conhecimento consistiu em buscar informações referentes às fases de
modelagem lógica dos dados, ou seja, projeto conceitual e projeto lógico. Como
mencionado, a fase de análise das necessidades gerais de informação, que também
constitui-se em uma fase lógica, e" desenvolvida por outro tipo de ferramenta que visa a
modelagem de processos que inclui o fluxo de informações da empresa,
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Figura 5.10: Atividades Realizadas no Processo de Elicitaçâo
A partir daí, a aquisição foi direcionada pelo nível de abstração representado no meta
modelo, ou seja, levantar todo o conhecimento envolvido na elaboração de um MER
juntamente com as extensões desejadas. É importante ressaltar que nesta fase houve
algumas consultas ao grupo de Base de Dados do ICMSC.
Ainda neste processo inicial de aquisição de conhecimento foram analisadas algumas
ferramentas existentes no mercado relacionadas a modelagem de dados. Nesta análise,

Concepção e Implementação de uma Ferramenta para Modelagem de Dados

lOO

foi observada a parte de verificação de consistências de modelos de dados, ou seja, quais
as regras utilizadas pelas ferramentas para consolidar um modelo. De acordo com o
escopo deste trabalho, as regras observadas foram as que verificavam a consistência de
modelo de dados e não a consistência entre diferentes tipos de modelos, como o de
processos.
Um ponto importante a ser ressaltado é que a checagem da normalização, que
corresponde a fase de projeto lógico, baseou-se no fato de verificar se a entidade está ou
não assinalada como normalizada. Em outras palavras, na definição de uma entidade na
interface da ferramenta, o usuário é totalmente responsável pela sua normalização. Isto é
justificado pelo nível alto de semântica que deve ser representado para uma verificação
automática da normalização.
Após este estudo inicial, já com uma idéia mais concisa do conhecimento a ser
estruturado, decidiu-se subdividir o domínio de conhecimento. Cada elemento
componente do MER (Entidade, Relacionamento, Atributo, Sinônimo,vDominio, Chaves)
foi
passou a compor um subdomínio que foi analisado separadamente e, paralelamente,
realizado um estudo sobre suas interdependências. Assim o conhecimento adquirido
sobre cada subdomínio pôde ser analisado sobre a estrutura global estabelecida, e
mantido em subdomínios diferentes para serem tratados de maneira independentes.
Essa divisão se fez necessária principalmente para manter uma certa organização do
conhecimento, mas foi importante também para se obter uma visão da extensão e real
complexidade do domínio de conhecimento.
O próximo passo na elicitação foi a validação do conhecimento. Uma maneira de se
realizar a validação do conhecimento adquirido foi reunir pessoas com um certo domínio

em projeto de banco de dados e apresentar o conhecimento adquirido. Após as
discussões realizadas sobre esta apresentação, partiu-se, então, para a fase de PréRepresentação.

Na última fase da elicitação, a Pré-Representação, o conhecimento adquirido e validado
foi representado através de português estruturado. Acredita-se que com esta notação, o
conhecimento pode ser representado de maneira clara e padronizada. O formato que se
Pré-Representação também tinha a finalidade de servir como parte da
adotou

para
documentação. No Anexo E há uma descrição dessa Pré-Representação.

Concepção e Implementação de uma Ferramenta para Modelagem de Dados 10]

A fase de Representação do Conhecimento teve como ponto inicial o documento gerado
pela fase de Pré-Representação. Como já foi dito, os mecanismos utilizados para a
representação do conhecimento foram alguns conceitos de orientação a objetos e regras
de produção onde o shell SmarElements foi usado na construção da base de
conhecimento. A Figura 5.11 ilustra as fases de Representação e Validação do
Conhecimento.

-

'
-
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Figura 5.11: As Fases de Representação e Validação
Para representar os elementos de um MER extendido foi concebida uma hierarquia de
classes e objetos que contém todas as informações sobre as entidades do meta modelo.
Além dessa representação foi necessária a elaboração de outras classes que aUxiliam o
processo de inferência do Shell.
Uma grande influência para estabelecer essa representação foi a forma pela qual o meta
modelo estava representado, ou seja, o diagrama que continha a hierarquia de classes
tinha que fornecer meios para manipular as informações contidas em um modelo
relacional (modelo gerado a partir do MER que representa o meta modelo).
Para o SBC acessar essas informações, foi elaborado um mapeamento entre um modelo
relacional e um diagrama orientado a objetos, segundo os mecanismos fornecidos pelo
Shell utilizado. Dessa forma, o Shell, que contém a representação na forma de diagrama
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orientado a objeto, pôde acessar as informações contidas no SGBD relacional Oracle.
Este mapeamento e' descrito na seção 5.4.4.1.
As regras levantadas para a verificação de consistência do modelo de dados foram
representadas através de regras de produção. As regras de produção, juntamente com a

troca de mensagens entre as mesmas, são as responsáveis pela ativação da inferência do
Shell. Em outras palavras, a estratégia utilizada por um projetista para consolidar um
modelo de dados foi representada como regras de produção.
No processo de validação foram utilizados alguns modelos de dados consolidados para
verificar o conhecimento representado no Shell. Para a realização destes testes, foram
feitas modificações nestes modelos a fim de "forçar" o aparecimento de inconsistências.
Esta estratégia foi utilizada para validar todas as regras armazenadas na BC.
Com isso, completou-se a primeira fase do ciclo de desenvolvimento do SBC na
metodologia utilizada. Posteriormente serão realizados refmamentos conforme as
necessidades daferramenta para a modelagem de dados.
Dessa forma, foram descritos o processo de desenvolvimento dos três componentes da
ferramenta, incluindo uma apresentação sucinta dos softwares utilizados. Além do
mapeamento descrito acima, para a integração dos componentes (softwares utilizados
para a implementação) foram utilizados alguns recursos que viabilizaram sua
comunicação. Uma descrição desses recursos e' apresentada a seguir.

5.3.4 Recursos Utilizados para a Integração dos Componentes
Um dos principais conceitos utilizados para a integração dos componentes é o de
sistemas abertos (abordado no capítulo 2). Neste trabalho, foram utilizados softwares
"abertos" que viabilizaram a integração dos componenentes. No entanto, como foram
adotadas diferentes metodologias para a implementação dos componentes da ferramenta,
foi necessário elaborar um mapeamento entre as mesmas. Além desses recursos, foram
utilizados alguns produtos que viabilizaram a comunicação através da rede e com o
SGBD Oracle.
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5.4.4.1 Mapeamento do MER para Orientação a Objetos
Como já foi dito, a base de dados da ferramenta está implementada na forma de tabelas
derivado do
que consistem em uma derivação do modelo relacional, que por sua vez é
MER (meta modelo de dados). O SBC, outro componente da ferramenta, utiliza a forma
de classes e objetos para representar a descrição do domínio. Dessa forma, foi necessário
realizar um mapeamento entre estas diferentes formas derepresentação. A estratégia
utilizada neste mapeamento foi a de encontrar elementos correspondentes àqueles do
meta modelo de dados em um diagrama orientado a objetos;. As principais regras para
este mapeamento são:

.

as entidades entidade, relacionamento, atributo, dominio, sinonimo e modelo do
meta modelo são classes no diagrama orientado a objeto. Em termos de

implementação, para cada registro das tabelas, geradas a partir destas entidades,
existe um objeto correspondente na BC ,
o

os relacionamentos do tipo mzn do meta modelo tais como enl_rel, atri_ent, atri_rel,
mod_ent e mod_rel também são mapeados como classes. Em termos de
implementação, para cada registro de uma tabela gerada a partir desses
relacionamentos, existe um objeto correspondente na BC.

A Figura 5.12 ilustra um exemplo deste mapeamento, onde a entidade relacionamento
corresponde à classe de mesmo nome.
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Figura 5.12: Exemplo de um Mapeamento Realizado pela Ferramenta
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No meta modelo, as entidades relacao e entre] abstraem os conceitos de generalização,
composição e agregação. Em relacao, um atributo descreve o tipo de relacionamento
entre as entidades e em ent_rel estão as entidades envolvidas. Quando é realizado o
mapeamento, existem algumas que separam os diferentes tipos de relacionamentos em
diferentes classes na representação do Shell. O objetivo desta estratégia foi modularizar a
representação do conhecimento para facilitar o processo de inferência do Shell.
Com isto, as informações manipuladas pela interface da ferramenta são gravadas no
SGBD Oracle, o qual também é acessado pelo Shell SmarElements, que por sua vez
busca as informações para a verificação de consistências.
5.4.4.2 Descrição dos Produtos Utilizados na Integração dos Componentes
A integração da interface da ferramenta e do SBC (localizados em estações clientes) com
o SGBD (localizado no servidor) foi viabilizada com a utilização de alguns programas

para interfaces de aplicações" (Application Programing Interface -- API's). A Figura 5.13
ilustra como é realizada a utilização destas API's.
Para a interface, implementada em PowerBuilder, acessar o SGBD Oracle foram
utilizados dois produtos: a interface direta com o Oracle e o SQL*Net que viabiliza a
comunicação de um cliente com o servidor através da rede. Novamente, vale ressaltar
e'
que o Oracle está no servidor de rede, cujo sistema operacional o Netware Novell
V3.l 1, e o SQL*Net está instalado tanto no servidor quanto no cliente.
Para o SBC, implementado no SmartElements, acessar o Oracle foi utilizada uma
"bridge" fornecida pelo fabricante do Shell. Vale ressaltar que a "bridge" é específica para
o Oracle. Aqui também foi utilizado o SQL*Net para viabilizar a comunicação na rede.

Concepção e Implementação de uma Ferramenta para Modelagem de Dados 105
-

PowerBuílder SmartElements

l

Interface Direta

!

+
Bridge

I

SQLNetdoOrade

,

«ªsª
Servidor

pr

4I

"

ª“

l'

Cliente

Figura 5.14: API's Utilizadas pela Ferramenta

5.5 Arquitetura de Implementação da Ferramenta
Vários usuários podem, ao mesmo tempo, utilizar a ferramenta para modelagem de
dados, instalada nas estações clientes, e acessar a base de dados comum que está
instalada-em um servidor de rede Novell 3.11. O controle de acesso as tabelas e' realizado
pelo SGBDR Oracle,
O usuário, em uma estação cliente da rede, acessa a interface da ferramenta para
modelagem de dados onde realiza o projeto conceitual (MER—extendido) e o projeto
lógico (normalização) de uma área da empresa. O processo de desenvolvimento do

modelo de dados é realizado pelos recursos de diagramação implementados no ambiente
de trabalho da interface. Dessa maneira, o usuário graficamente descreve as entidades,
relacionamentos e atributos. Essas informações a respeito do modelo são armazenadas
em memória até que o usuário grave o modelo elaborado ou acione a opção para
verificação de consistência.
Quando esta última opção é selecionada, a interface grava o modelo sendo desenvolvido
em uma área específica da base de dados e então o SBC é acionado. Este, por sua vez,
resultado em uma
recupera as informações necessárias e checa o modelo gravando o
tabela específica. A interface, após a inferência, acessa esta tabela e mostra o resultado na
janela que contém o modelo.
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Outra opção consiste na opção do usuário carregar um modelo de dados já existente na
empresa e realizar algumas modificações. Novamente, ele pode verificar a consistência do
modelo, conforme foi citado acima.
Como foi mencionado, a verificação de consistência do modelo de dados pode ocorrer
de duas maneiras. A outra maneira de se acessar o SBC é através de uma janela
implementada no próprio Shell, onde o usuário escolhe o modelo de dados e aciona o
motor de inferência. O resultado é apresentado na mesma janela.

5.6 Considerações Finais
Neste capítulo foi apresentado todo o processo de implementação da ferramenta para
modelagem de dados. Primeiro foi mostrada a concepção de uma ferramenta para
modelagem de dados onde foi apresentado um menu principal com várias opções
representando a íimcionalidade. A seguir foi apresentada uma visão geral do
desenvolvimento da ferramenta, onde cada componente da arquitetura foi abordado
separadamente. Também foram apresentados os recursos utilizados para a integração
destes Componentes. Por“ último, foi mostrada a arquitetura de implementação da
ferramenta.
Com esta implementação, foi possível atender aos requisitos levantados no capítulo
anterior, e boa parte da concepção de uma ferramenta para modelagem de dados. No
entanto, o resultado desta implementação deve ser considerado como um protótipo, uma
análise das
vez que para a construção de uma ferramenta comercial seria necessário uma
reais necessidades do mercado brasileiro. Em outras palavras, seria necessário um contato
maior com empresas a fun de levantar os seus requisitos com relação à area de
modelagem de dados.
No próximo capítulo é mostrado um exemplo de aplicação do protótipo da ferramenta
caraterísticas de diagramação e de
para modelagem de dados, onde são evidenciadas as
verificação de consistências. As áreas envolvidas neste exemplo estão inseridas no
contexto de CIM e a empresa da qual estas fazem parte é a Fábrica Integrada Modelo,
localizada no Projeto da USP de São Carlos.
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6 EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA

6.1 Considerações Iniciais
de dados na
Este capítulo apresenta uma aplicação da ferramenta para modelagem
de
Fábrica Integrada Modelo -- FIM. -- demonstrando a sua situação atual em termos
resultantes do
modelagem de processos. A ferramenta e' aplicada em duas funções
onde são descritos os
processo de modelagem da FIM (considerada como uma empresa),
modelos de dados e suas representações na ferramenta.
Para demonstrar a opção de verificação de consistência nos modelos de dados, este
acima
capítulo mostra ainda a inferência realizada pelo SBC em um dos modelos citados
exemplos que
e apresenta os resultados da mesma. Finalmente, são apresentados alguns
dados
contém as extensões do MER discutido neste trabalho, uma vez que os modelos de
levantados na FIM não apresentam estas caracteristcas.

6.2 A Fábrica Integrada Modelo
Atualmente a modelagem da FIM encontra—se na sua segunda versão, conhecida como
Cenário 2. Nesta versão, a fabricação de uma'peça e' coberta por todas as fases para sua
produção, do projeto ate' a sua usinagem.
dos
Como mencionado, o processo de modelagem de empresa facilita a integração
sistemas de informação da empresa. Para a modelagem de processos da FM foi utilizada
hierarquia de
a técnica de SADT (mencionado no capítulo 5), que determina tanto a
O resultado desta modelagem,
processos como o fluxo de informações entre os mesmos.
versão 2, foi a configuração de oito funções, classificadas em dois processos macros:
cinco funções estão
orçamento e fabricação. Como pode ser visto na Figura 6.1,
classificadas em orçamento (planejar orçamento, preparar projeto, preparar processo,
definir prazos e apresentar orçamento) e quatro em fabricação (programação CN,
planejar produção e fabricar).
são
A nível de hardware, os sistemas de informação que representam estas funções
servidor
executadas em microcomputadores no padrão IBM-PC (PS-ValuePoint), onde o
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de rede é um PS/2. Estes microcomputadores estão interligados através de um cabo
coaxial onde o software de rede é o Novell Netware V3.11.
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fluxo .de
como o AutoCAD VlO para a fase de projeto do produto. O controle do
informações entre os sistemas neste cenário é realizado por um sistema, o CIM-Manager,
executadas juntamente com os dados
que habilita as funções (sistemas) que devem ser
necessários.

,

“ªmº“"

vnnnuçxn

.

BLQXhªthW

Novum-gio

Apnsonhv

Allvldndnu

rnOGnAuAçAo
CN

(!

Exemplo de Aplicação da Ferramenta

109

Atualmente existem alguns estudos sobre futuros cenários da FIM, entre os quais a
utilização de uma base de dados centralizada usando o SGBDR Oracle é prevista. Como
já foi mencionado, para a utilização de um SGBDR é necessária a elaboração de modelos
de dados normalizados para garantir que a base de dados seja livre de anomalias de
transações. Neste sentido, a utilização desta ferramenta serve como um mecanismo para
garantir a elaboração destes modelos normalizados, além de fornecer uma documentação
computadorizada que pode ser acessada de qualquer local da FIM.
'

Para mostrar como isto pode ser realizado, as próximas seções apresentam uma descrição
das funções de projeto e processo e os respectivos modelos de dados. Vale ressaltar que
estas funções foram escolhidas por conterem um. número razoável de entidades e
relacionamentos para a demonstração da ferramenta para modelagem de dados.

6.2.1 Projeto do Produto
O primeiro processo realizado na fabricação de um novo produto é o planejamento do
cliente onde o
orçamento. Nesta fase, é realizado um cadastramento do pedido do
produto recebe um codigo no qual é referenciado por todas as fases do desenvolvimento.

Na FIM, este codigo

é

descrito na entidade peca que é utilizada praticamente em todos

OS pI'OCBSSOS.

Em seguida inicia-se a fase de projeto do produto, onde o principal objetivo é o
desenvolvimento de novos produtos. No caso da FIM, esta atividade é realizada com a
utilização de elementos padronizados, ou seja, para cada produto são identicados os seus
desses
componentes e a sua diferenciação baseia-se na descrição dos parâmetros
onde para cada
componentes. Para esta atividade é utilizado o sonare AutoCAD VlO,
elemento padronizado foi implementado uma rotina. Estas rotinas auxiliam a geração dos
desenhos de pecas e do produto final. A geração de cada desenho tem a responsabilidade
de um colaborador (pessoa habilitada para esta atividade).
e'
O modelo de dados que atende as necessidades de informações descritas apresentado na
modelo já
Figura 6.2. Uma descrição dos atributos das entidades envolvidas neste
normalizado é mostrada a seguir. Vale ressaltar que a descrição detalhada de cada

atributo não faz parte do escopo deste trabalho.
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Figura 6.2: Modelo de Dados da Fase de Projeto do Produto
desenho_do_produto (codigo dpr, nome*dpr, local_dpr, status_dpr, data_dpr, dwg_dpr)
desenho_de_peca (codigo dpe, nome_dpe, locali__dpe, status_dpe, data_dpe, dwg_dpe )
arvore_do_produto (codigo arv, data_arv, id_pai, nivel)
pedido (codigo ped, nome_ped, status_ped, data_ped, custo, preco, prazo)
peca (codigo peca, nome_peca, fabric_peca, local_peca, status_peca, custo, preco)
produto (codigo prod, nome_prod, fabric__prod, local _prod, status_prod, custo, preco)
colaborador (codigo col, nome_col, status_col, endereco, fone, cargo)
material (codigo mat, nome_mat, descrição_mat)
elemento padronizado (codigo elp, nome_elp, descricao_elp)
Como pode ser observado, todas as entidades têm como chave primária um codigo que a
determina. O atributo status aparece em várias entidades e indica. a disponibilidade do
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recurso associado. A entidade arvore_do_produto indica a composição de um produto,
ou seja, as pecas que juntas formam a estrutura do produto.
Utilizando a ferramenta desenvolvida para auxiliar a modelagem de dados, este modelo
de dados é representado segundo a representação do meta modelo de dados apresentada
no capítulo anterior. A Figura 6.3 ilustra uma das fases de desenvolvimento deste
modelo.
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Figura 6.3: Modelo de Dados da Fase de Projeto do Produto na Ferramenta
Com a utilização da ferramenta é possível realizar as fases de projeto conceitual e de
Dessa
projeto lógico e com isso ter uma representação computadorizada do modelo.
forma, qualquer modiíicação pode “ser realizada a qualquer instante sem ter que
redesenhar manualmente o modelo. Após a realização destas fases, pode ser acionada a
6.3
opção de verificação de consistências, através do SBC, que é apresentada na seção
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6.2.2 Planejamento do Processo
A fase seguinte a de Projeto do Produto é o Planejamento do Processo. As principais
infomações que fluem de uma fase para outra estão relacionadas com a geração dos
desenhos (peca e produto).

'

O objetivo desta faseve' & confecção tanto do plano de montagem do produto como dos
planos de processo de fabricação das pecas que compõem o produto, No caso da FIM,

para a elaboração desses planos são utilizados planos "neutros" devido ao conceito de
elemento padronizado utilizado na fase de projeto. Como os produtos-contém pecas que
variam apenas na definição dos parâmetros destes elementos, planos "neutros" podem ser
gerados basicamente com as informações presentes em todos os planos. Neste sentido, na
elaboração dos planos (processo e montagem) são utilizados estes planos "neutros" o que
diminui o tempo global para a fabricação do produto. Uma descrição do modelo de dados
desta área é ilustrado na Figura 6.4.

Segue uma descrição dos atributos das entidades envolvidas neste modelo já
normalizado:

produto (codigo prod, nome _prod, fabric _prod, local _prod, statusjrod, custo, preco)
peca (codigo peca, nome_peca, fabricante_peca, local _peca, status_peca, custo, preco)
colaborador (codigo col, nome_col, status_col, endereço, fone, cargo)
plano_de_montagem (codigo pm, nome_pm, status_pm, data__pm)
plano_de_processo (codigo pp, nome_pm, status_pp, data_pp)
operacao (codigo op, nome_op, status_op, data_op, termpo_duracao, num_sequencia)
croqui codigo crg, nome_crq, status_crq)

Novamente, todas as entidades têm como chave primária um codigo que a determina.
Como pode ser observado nesta descrição, existem três entidades que são comuns às
duas fases: colaborador, produto e peca. A entidade operacao contém todas as
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'

relaciona-se com a
operações relacionadas aos planos de montagem e de processo e
entidade croqui (ilustração gráâca do produto ou da peca) que auxilia a elaboração das
operações contidas nos planos.
PLANO DE
MONTAGEM
N

PRODUTO
I

N

OPERAÇÃO

COLABORADOÍ?
*

PEÇA

,

CROQUI

'

'

.

N

PLANO DE

PROCESSO

Figura 6.4: Modelo de Dados da Fase de Planejamento do Processo
Utilizando a ferramenta para modelagem de dados, este modelo de dados é representado
das fases
segundo a estrutura apresentada no capítulo anterior. A Figura 6.5 ilustra uma
de desenvolvimento deste modelo de dados.
modelo de
Analogamente é gerada a mesma estrutura computacional para representar o
consistência
dados desta área. Com o modelo de dados normalizado, é possível verificar a
do modelo.
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Figura 6.5: Modelo de Dados da Fase de Planejamento do Processo na Ferramenta

6.2.3 Visualização Simultânea dos Modelos de Dados
e'
Para mostrar a funcionalidade da ferramenta, uma situação que pode ser evidenciada
diferentes modelos de
que os projetistas“ destes modelos podem realizar consultas a
dados, gerando uma situação com mais de um modelo na memória. Para ilustrar esta
situação a Figura 6.6 mostra os modelos de dados de preparar projeto e planejar processo
simultaneamente na memória da ferramenta para modelagem de dados.

Nesta situação, apenas um dos modelos tica ativo para a manipulação. Para ativar o outro
modelo de dados, basta um "clic " com o mouse na janela que contém o mesmo. Com
este recurso, o projetista pode consultar os modelos de outras áreas para auxiliar a
construção do seu modelo de dados.
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Figura 6.6: Visualização Instantânea dos Modelos de Dados.

6.3 Verificação de Consistências nos Modelos de Dados
da consistência dos
Após a elaboração dos modelos de dados, é realizada a verificação
do produto foi
de
mesmos. Para ilustrar esta situação, o modelo de dados da área projeto
Isto foi feito
alterado para "forçar" o aparecimento de uma inconsistência (Figura 6.7).
do SBC que é apresentado em uma janela da
para mostrar o resultado de uma inferência
interface da ferramenta. Esta janela contém o erro e uma possível ação para a correção.
dois
Como pode ser visto na Figura 6.7, a entidade colaborador "perdeu" seus
SBC que por sua
relacionamentos. Escolhida a opção para a verificação, foi acionado o
inconsistência. A janela localizada
vez realizou a inferência sobre o modelo e identificou a
A solução proposta está
no meio da tela apresenta o erro que causou a insconsistência.
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é relacionar
presente, mas é necessário rolar a janela para a direita. Neste caso a solução
a entidade colaborador à alguma outra entidade.
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Figura 6.7: Modelo da Área de Projeto Alterado.
Voltando a situação anterior e acionando novamente o SBC, o resultado apresentado na
janela mostra que o modelo está livre de inconsistências Figura 6.8.
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Figura 6.8: Modelo da Área de Projeto Consolidado

6.4 Exemplos de Utilização das Extensões do MER
do mundo real em
Como foi mencionado no capítulo 3, para uma melhor descrição
extensões tais como generalização,
termos de MER é necessária a utilização de algumas
são realizadas tanto
composição e agregação. Vale ressaltar que estas representações
ferramenta para
visualmente quanto a nivel de base de dados. Em outras palavras, a
modelagem de dados armazena o significado dos modelos de dados.
visual destas extensões podem ser
Com a utilização desta ferramenta, a representação
observadas nas úguras 6.9, 6.10 e 6.11.

,,
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6.5 Considerações Finais
mostrando a sua
Neste capítulo foi apresentada brevemente a Fábrica Integrada Modelo
fase de modelagem. Para
situação atual, cenário 2, e os processos resultantes da
foram detalhadas as
exemplificar uma aplicação da ferramenta para modelagem de dados,
duas funções, foram
funções de preparar projeto e planejar processo. Para as
foi
da
apresentados os modelos de dados utilizando a ferramenta. Para este exemplo FIM,
de
mostrada uma aplicação do SBC onde foi feita uma alteração no modelo de dados
extensões do MER.
projeto. Por último, foram apresentados alguns exemplos com as
foi mostrar
Novamente vale ressaltar que o objetivo da apresentação deste exemplo
O
capítulo apresenta a
algumas telas e parte da funcionalidade da ferramenta. próximo
futuros.
conclusão do trabalho realizado e mostra algumas sugestões para trabalhos

.
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CONCLUSÓES E SUGESTÓES PARA TRABALHOS
FUTUROS

7

O desenvolvimento deste trabalho envolveu a aplicação de vários conceitos relacionados
as áreas de base de dados, inteligência artificial e manufatura. Além desses conceitos,
também foram aplicadas teorias de desenvolvimento e integração de sistemas de
foi a
informação através de uma rede de computadores. O resultado desta aplicação
de um
concepção de uma ferramenta para modelagem de dados e a implementação
protótipo dessa ferramenta.
Dentro de cada uma dessas áreas foram abordados conceitos relevantes para a integração
das empresas de manufatura. Foi mostrada a importância de uma estratégia de atuação e
de
apresentada uma metodologia de integração da manufatura que suporta o processo
de informação
integração frente às estratégias de negócios da empresa e às tecnologias
disponíveis. A MIM é suportada pelo modelo de empresa que contém as informações
necessárias para o desenvolvimento de planos diretores de integração. A ferramenta
desenvolvida neste trabalho atua na fase de desenvolvimento de modelo de dados, no
qual consiste em um componente do modelo de empresa.
conceitos
A elaboração da arquitetura da ferramenta evidenciou a utilização de
Sistemas Baseado em
provenientes de áreas distintas da computação tais como
da
Conhecimento, Análise Lógica dos Dados e a Tecnologia Informação.
de
A experiência de um projetista de banco de dados e' de vital importância no processo
conhecimento humano foi
integração dos sistemas. Para representar e manipular esse
viabiliza a
utilizado um Sistema Baseado em Conhecimento. O uso desta tecnologia
tranferência do conhecimento e/ou experiência de especialistas da empresa para o

computador.
analise
Foi mostrado que a integração dos sistemas de informação inicia com uma
da empresa.
estratégica dos dados, ou seja, das informações que fluem entre os processos
dado
A abordagem sobre a análise lógica dos dados mostrou a importância que o
Dessa forma, a elaboração de
representa como um recurso para a integração da empresa.
modelos de dados consistentes suporta fluxo de informações consistentes.
ressaltando a
Com relação a tecnologia de informação, foram mostrados vários recursos
deste trabalho foram
importância de cada um. No entanto, para o desenvolvimento
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utilizados parte desses recursos, os quais relacionam-se principalmente com SGBD e
rede de computadores.
Vale ressaltar que a MIM ainda está em desenvolvimento e, com isso, não foi aplicada na
prática. No entanto, algumas de suas filosofias estão sendo implantadas na Fábrica
Integrada Modelo e uma delas, como já foi dito, é a implantação de um SGBD de grande
porte. A utilização da ferramenta para modelagem de dados já suporta um requisito
dessa tarefa que e' a elaboração de modelos de dados normalizados e integrados. Os
modelos de dados elaborados por esta ferramenta estão armazenados
computacionalmente no servidor Oracle da FIM.
Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível adquirir grande maturidade nos
de"
requisitos necessários para integração dos sistemas de informação de uma empresa
manufatura. Dessa forma, os objetivos traçados para este desenvolvimento foram
plenamente atingidos.
Alguns trabalhos podem ser realizados utilizando a documentação gerada pela
implementação desta ferramenta e outros necessitam de uma nova implementação. Entre
as funcionalidades que podem ser adicionadas à implementação realizada neste trabalho
estão uma verificação mais rigorosa da normalização e a geração do modelo relacional
dos modelos de dados. A primeira requer um nível de semântica adicional, pois existe a
necessidade de se armazenar as dependências funcionais entre os atributos de uma
entidade. A segunda requer a adição de regras ao Sistema Baseado em Conhecimento da
ferramenta que viabiliza o mapeamento do MER ao modelo relacional. Ambas alteram o
meta modelo de dados adicionando novas entidades para suportar essas funcionalidades.

Outras características que podem ser implementadas estão relacionadas com a geração de
"triggers" (recurso altamente utilizado pelos SGBDR's que ajudam a manter a integridade
do banco de dados) e engenharia reversa (método para a obtenção de uma análise lógica
envolvidas com
a partir de uma estrutura implementada). Estas duas características estão
a modelagem física da base de dados.
Como foi dito, com relação a implementação, foi desenvolvido um protótipo de uma
ferramenta para modelagem de dados. No entanto, para o desenvolvimento de uma
melhor
ferramenta comercial é necessária a utilização de uma linguagem que forneça uma
utilizada
performance. Uma análise da ferramenta desenvolvida indica que a linguagem
(PowerBuilder) atendeu os requisitos deste trabalho pois além de fornecer uma rápida
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de
prototipagem, é de rápido apredinzado. Uma linguagem que atenderia os requisitos
performance é o C++, porém seu aprendizado é demorado.
Dentro do objetivo de uma ferramenta comercial, uma iimcionalidade importante a ser
adicionada é o direcionamento da utilização dos recursos fornecidos pela Tecnologia da
Informação. Por exemplo, na descrição de uma entidade haveria algumas definições a
mais tais como a localização do banco de dados (em um ambiente distribuído), por quais
abordagens (arquitetura de conectividade aberta, capítulo 2) seria acessada, entre outras.
Com isso, haveria uma maior nível de documentação que auxiliaria o processo de
integração dos sistemas de informação da empresa.
Uma última sugestão é a utilização desta ferramenta como um material educacional, uma
do sistema de
de
vez que envolve vários conceitos tanto de computação como integração
manufatura.
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ANEXO A CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS
—

dados torna-se possível a sua
Após a realização dos projetos lógico e físico de uma base de
de dados.
de
implementação, possívelmente através de algum gerenciador banco
de dados optou-se
Como mencionado, para a implementação da ferramenta para modelagem
Relacionais (SGBDR) Oracle para a
pelo Sistema de Gerenciamento de Base de Dados
utilizou-se os comandos
criação das tabelas necessárias à Base de Dados. Neste intuito,
de consulta SQL
DDL (Linuagem de Deíinição de Dados) providos pela linguagem
acessando o SGBDR através de uma interface fornecida pela Oracle chamada SQL*DBA.

Tablespaces e Data Files
sobre estruturas lógicas
O armazenamento de tabelas dentro do SGBDR Oracle é feito

“DataFiles”
chamadas " Tablespaces" (Espaços da Tabela), as quais estão relacionadas aos
Urna tablespace pode ter
(Arquivos de Dados) que correspondem às estruturas fisicas.
está diretamente
vários arquivos de dados associados e a capacidade de armazenamento
relacionada aos mesmos.
da linguagem
A criação de "tablespaces" e "datafiles" é realizada através de comandos DDL
criou-se uma tablespace
SQL do SGBDR Oracle. Para o desenvolvimento da ferramenta
sintaxe exata do
chamada base_de_dados com dois dataiiles: bd_arq_l e bd_arq_2. A
comando é descrita abaixo:

create tablespace base_de_dados
/ * cria uma "tablespace" chamada base_de_dados */
datafile 'bd_arq_l' size SM, 'bd_arq__2' size SM
*/
/ * arquivos de dados bd_arq_1 e bd_arq_2 são usados para deiinir a "tablespace"
online;
tabelas com
O comando create tablespace nome_tablespace, cria um espaço para
é definido por seus arquivos de dados
o nome nome_tablespace, cujo tamanho
*
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A permissão de acesso às tablespaces para os usuários, visando a criação de objetos (por ex.
tabelas), é dada pelo Administrador da Base de DadosÇDBA).

Criação de tabelas
De forma análoga à criação de tablespaces e datafiles, as tabelas foram criadas por meio do
comando DDL Create Table da linguagem SQL. Os comandos para criação de todas as
tabelas relativas à Base de Dados foram colocados dentro de um único “arquivo chamado
NBD_DDL.SQL. Os comandos são executados pela ferramenta SQL-*DBA do SGBDR
Oracle. A sintaxe dos comandos é descrita a seguir:
O comando create table nome_da_tabela (lista de atributos), cria uma tabela com
o nome nome_da_tabela, com os atributos descritos em lista de atributos.
*

create table modelo

/ * cria a tabela de modelos

(

modcod number primary key, /* código do modelo; chave primária da tabela
modnome varchar2(30)t not null, / * nome do modelo (não pode ser nulo)
/ * descrição do modelo

moddesc varchar2(200));

/ * cria a tabela de relacionamentos

create table relacionamento (
relcod number primary key,

/*

código do relacionamento, chave primária da
tabela

relnome varchar2(30) not null, / * nome do relacionamento-(não pode ser nulo)
tipo_rel number not null,

'

/*

tipo do relacionamento

reldesc varcbar2(200),

/ * descrição do relacionamento

nX number,

/* coordenada do eixo dos X onde o objeto que

representa o relacionamento está situado
nY number,

/*

coordenada do eixo dos Y onde o objeto que
representao relacionamento está situado
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objnum number);

/* número do objeto representado pelo

relacionamento

create table tipodado (
tipocod number primary key,

/ * cria a tabela de tipos de dados
/* código do tipo de dado; chave primária da

tabela
tipo_elem varchar(20) not null); /* tipo de elemento do tipo de dado

create table entidade ('
entcod number primary key,

/ * cria a tabela de entidades
/ * código da entidade-, chave primária da tabela

entnome varchar2(30) not null, / * nome da entidade
ger_tab number(l) not null,

/ * indica se a entidade gera uma tabela

entagreg number(l) not null,

/ * indica se a entidade é uma entidade agregada

entdesc varchar2(200),

/ * descrição da entidade

nX number,

/ * coordenada do eixo dos X onde o objeto que
representa a entidade está situado

nY number,

/ * coordenada do eixo dos Y onde o objeto que
representa a entidade está situado

nLargura number,

/ * largura do objeto que representa a entidade

nAltura number,

/ * altura do objeto que representa a entidade

objnum number);

/ * número do objeto representado pela entidade

create table ent_rel ( / * cria a tabela ent_rel
relcod number not null, / * código do relacionamento; não pode ser nulo

entcod number not null, /* código da entidade; não pode ser nulo
foreign key (relcod) references relacionamento ou delete cascade,
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/ * indica que relcod é chave estrangeira vinda da tabela relacionamento

foreign key (entcod) references entidade ou delete cascade,
/ * indica que entcod e' chave estrangeira vinda da tabela entidade

auto number(l) not null, / * indica se a entidade relaciona-se consigo mesmo
nesse relacionamento
*
constraint er_ch primary key (relcod, entcod, auto), / a chave primaria dessa

tabela será composta por relcod, entcod e auto
dep number(l), / * indica se a entidade é dependente nesse relacionamento

card varchar2(3), / * a cardinalidade desse lado do relacionamento
status number(l),

/*

status desse lado do relacionamento

nLadoLig number, / * nLadoLig, nInterX, nInterY, fporcX, fporcY:

*/
"coordenadas" da entidade em relação ao relacionamento no diagrama do MER

nInterX number,
nInterY number,
fporcX number,
fporcY number);

create table dominio ( / * cria a tabela de domínios
domcod number primary key, / * código do domínio; chave primária da tabela
.

*
domnome varchar2(30) not null, / nome do domínio

tipocod number not null, /* código do tipo de dado do domínio
foreign key(tipocod) references tipodado on delete cascade,
/ * indica que tipocod é chave estrangeira vinda da tabela tipodado
domdesc varchar2(200), /* descrição do domínio
maxval number, / * valor máximo que algo nesse domínio pode assumir
minval number, /* valor mínimo que algo nesse domínio pode assumir
defval number, /* valor "default" para algo nesse domínio

tamanho number, /* tamanho de algo nesse domínio
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precisao number); /* precisão de algo nesse domínio

create table atributo

( /* cria a

tabela de atributos

atricod number primary key, /* código do atributo; chave primária da tabela
atrinome varcliar2(30) not null, /* nome do atributo; não pode ser nulo
domcod number not null, /* código do domínio do atributo; não-nulo
foreign key(domcod) references dominio on delete cascade,
/ * indica que domcod é chave estrangeira vinda da tabela domínio

atriop number(l),

/* indica

se o atributo é opcional

atridesc varchar2(200)); / * descrição do atributo
*
create table lista_valores( / cria a tabela de entradas em listas de valores

atricod number not null, / * código do atributo ao qual está relacionado a lista",
não pode ser nulo
foreign key(atricod) references atributo on delete cascade,
/ * indica que atricod é chave estrangeira vinda da tabela atributo
*
constraint lv_ch primary key(atricod), / a chave primária dessa tabela será a

correspondente ao atributo ao qual está ligado

valor varchar2.(30)); / * um valor contido na lista
create table sinonimo( /* cria a tabela de sinônimos de atributos
.sincod number not null, /* código do sinônimo; não pode ser nulo
*
sinonome varchar2(30) not null, / nome do sinônimo; não pode ser nulo

atricod number not null, / * código do atributo ao qual o sinônimo pertence;
não pode ser nulo
foreign key(atricod) references atributo on delete cascade,
/ * indica que atricod e' chave estrangeira vinda da tabela atributo

Aneon

131

.constraint sin_ch primary key(sincod,atricod), /*» a chave primária dessa
tabela será composta por sineod e atricod
*
sindesc varchar2(200)); / descrição do sinônimo

create table mod_ent ( / * cria a tabela mod_ent
modcod number not null, /* código do modelo; não pode ser nulo
não pode ser nulo
entcod number not null, / * código da entidade;
foreign key(modcod) references modelo on delete cascade,
/ * indica que modcod é chave estrangeira vinda da tabela modelo
foreign key (entcod) references entidade ou delete cascade,
/ * indica que entcod é chave estrangeira vinda da tabela entidade
*
constraint me_ch primary key(modcod,entcod)); / a chave primária dessa

tabela será. composta por modcod e entcod

create table mod_rel ( / * cria a tabela mod_rel
modcod number not null, / * código do modelo; não pode ser nulo
nulo
relcod number not null, / * código do relacionamento; não pode ser

foreign key(modcod) references modelo on delete cascade,
/ * indica que modcod e' chave estrangeira vinda da tabela modelo
foreign key (relcod) references relacionamento on delete cascade,
/ * indica que relcod é chave estrangeira vinda da tabela relacionamento
*
constraint me_ch primary key(modcod,relcod)); / a chave primária dessa

tabela será composta por modcod e releod

create table atri_ent ( / * cria a tabela atri_ent (ver ....)
atricod number not null, / * código do atributo; não pode ser nulo
entcod number not null, / * código da entidade“, não pode ser nulo
foreign key(atricod) references atributo on delete cascade,

/ * indica que atricod é chave estrangeira vinda da tabela atributo
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foreign key (entcod) references entidade on delete cascade,
/ * indica que entcod é chave estrangeira vinda da tabela entidade

constraint ae_ch primary key(atricod,entcod), /* a chave primária dessa
tabela será composta por atricod e entcod

chprim number(1), /* indica se o atributo é chave primária da entidade
chest number(1)); / * indica se o atributo é chave estrangeira da entidade

create table atri_rel ( / * cria a tabela atri_rel (ver ....)
atricod number not null, / * código do atributo; não pode ser nulo
relcod number not null, / * código do relacionamento; não pode ser nulo

foreign key(atricod) references atributo on delete cascade,
/ * indica que atricod é chave estrangeira vinda da tabela atributo
foreign key (relcod) references relacionamento on delete cascade,
/ * indica que relcod é chave estrangeira vinda da tabela relacionamento
*
constraint me_ch primary key(atricod,relcod)); / a chave primária dessa

tabela será composta por atricod e relcod
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ANEXO B - ENGENHARIA DO CONHECIMENTO"

BASE DE CONHECIMENTO
Para a construção da base de conhecimento, foram utilizados conceitos de orientação a
auxílio à construção de
objetos e regras de produção. Por isso, utilizou-se a ferramenta de
_sistemas baseados em conhecimento Smart Elements v. 2.0, composto pela Open
Interface, ambiente de desenvolvimento de interface gráfica, e pela Nexpert Object,
ambiente de desenvolvimento da base de conhecimento,
Como mencionado anteriormente, os elementos de um MER e seus relacionamentos são
descritos no Meta Modelo de Dados. Para cada elemento é possível criar uma classe de
MER criado, daquele
objetos, onde cada objeto ligado a essa classe é uma instância, num
classe
elemento. Por exemplo, uma classe Entidade pode ser criada, onde cada objeto dessa
Modelo de Dados.
representa uma instância do elemento Entidade do Meta
Dessa forma, as classes criadas foram: Entidade, Atributo, Sinônimo, Domínio,
Relacionamento, Modelo e Tipo de Dado. Cada objeto das classes possui um nome e um
Além dessas características
código dentro de sua respectiva classe, além de uma descrição.
foi incluída uma outra chamada código da classe para facilitar a identificação do objeto.
Foram criadas ainda duas classes especializadas de Relacionamento: GB, para
relacionamentos do tipo Generalização/Especialização, e CO, para relacionamentos do tipo
Composição.
As regras (ou hipóteses) foram levantadas juntos a especialistas e outras fontes. Grande
necessitam de uma certa intuição por
parte delas pode ser considerada "subjetivas". Estas
certa
parte do projetista. Por isso foram deixadas de lado, principalmente por apresentarem
dificuldade para serem representadas no computador. Dentre as subjetivas podem ser citadas
são aquelas que foram
aquelas que tratam da normalização da base de dados, As "objetivas"
da
representadas com o auxilio da NEXPERT e são listadas a seguir (junto com o nome.
U

1

rªr—tese,
...ru

“J'“

'

A
entre parenteses, usada na base de conhecimento),
.

M
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Regras para atributos

. Regra:

Nenhum atributo pode ser livre (Verifica_Atiibutos_Livres)

Erro:

Atributo não está sendo usado para caracterizar nenhuma entidade ou
relacionamento

Sugestão:

Atribui-lo a alguma entidade ou algum relacionamento

' Regra:

Todo atributo deve ter um domínio (Verilica_se_Atributo_Tem_Dominio)

Erro:

Atributo não tem um domínio dehnido

Sugestão:

Defina um domínio para ele, ou use um dos já delinidos

Regras para entidades

. Regra:

Toda entidade deve ter no mínimo um Atributo e uma Chave Primária

(Ent_Tem_Atr_e—Chave)

Esta regra implica em dois erros possíveis:
Erro 1

'.

Entidade não tem nenhum atributo caracterizando-a

Sugestão:

Defina um atributo para ela, ou use um dos já definidos

ErroZ:

Entidade não tem chave primária

Sugestão:

Um dos seus atributos deve ser usado como chave primária dela

. Regra:

Toda entidade deve participar de um relacionamento, mesmo que seja com

Erro

:

Sugestão:

ela mesma (Verifica_Part_Ent_em_Rel)
Entidade não se relaciona com outras entidades, nem consigo mesmo
Definir um relacionamento para ela, ou utilizar um dos já definidos
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Regra p_ara relacionamentos em geral

. Regra:
.

Erro:

A

cardinalidade deve ser sempre definida (Verifica_Card_Indef)

A cardinalidade de uma das entidades relacionadas pelo relacionamento não

está definida
Sugestão:

Definir sua cardinalidade

Regras para relacionamentos especiais

. Regra:

Toda composição deve ter pelo menos duas partes; se não tiver, pode não
ser útil mantê-la (CO_com_Unica_Parte)

Erro:

Este relacionamento de Composição foi definido para apenas duas
entidades, provavelmente um "todo" e uma "parte"

Sugestão:

Ver se é realmente necessário e, se for, colocar as outras partes

. Regra:

Tada generalização deve ter pelo menos duas especializações,“ se não tiver,

Erro:

pode não ser útil mantê—la (GE_com_Unica_Especializacao)
Este relacionamento de Gener./Espec. foi definido para apenas duas
entidades, provavelmente um "pai" e um "filho"

Sugestão:

Ver se é realmente necessário e, se for, colocar outros filhos

Regra geral para os elementos num MER
a'»

É»

. Regra:

Nome deve ser único na base de dados (Verifica_Nome_Unico)

Erro:

Este nome já é usado em outros lugares na base de dados
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Sugestão:

Procurar um nome que seja único

Além das regras já mencionadas, foram definidas algumas outras hipóteses com a finalidade
de criar classes especiais, recuperar dados e testar condições auxiliares:

utilizados pelo método
Atr_Ligadoúem_Rel
Encontrar_Atributos_Livres para verificar se todo atributo está ligado numa entidade ou
Atr_Ligado_em_Ent

e

:

num relacionamento;
Recupera_AtriRel, Recupera_D0minio,
Recupera_Entidade, Recupera—EntRel, Recupera—Modelo, Recupera_Relacionamento,
recuperam os dados necessários para a
Recupera_Sinonimo e Recupera_TipoDado
verificação das regras, da base de dados armazenado no SGBDR ORACLE,
Recupera_Atributo, Recupera_AtriEnt,
:

Relacion_CO e Relacion_GE a partir dos relacionamentos recuperados, estas
hipóteses, com o auxílio dos métodos Associa_CO e Associa_GE, agrupa 'os
CO 6 GB,
relacionamentos de Composição e de Generalização/Especialização nas classes
:

respectivamente.
conceito
de
Embora sejam poucas regras, elas se tornam poderosas por se aproveitarem um
de padrão. Para
importante da NEXPERT OBJECT: o "pattern-matching", ou casamento
desse conceito, é
fazer uso dele, basta escrever <ln0me_da_classe|>.propriedade.Através
da existência ou
a
possível percorrer todos os objetos de uma determinada classe procura
não
ausência de determinadas características. Por exemplo, se deseja-se saber quais atributos
tem um domínio definido, basta fazer uma condição com um "pattern-matching" como, por
de ter que pegar o nome de cada
exemplo, <|Atributo|>.DomCod = UNKNOWN, ao invés
objeto e daí processar o atributo DomCod de cada um.

V. 3.0: o uso de
Além desse, há outro conceito importante na NEXPERT OBJECT
inclusive
métodos. Um método possui regras e procedimentos embutidos, sendo que podem
variáveis locais. Os métodos comunicam-se com classes, objetos e
trabalhar

com
determinados valores em seus slots
propriedades através de mensagens, de forma a colocar
ser coniirmada ou
ou processar algum conhecimento para que uma hipótese possa
eles se tornam
descartada. Quando a comunicação é realizada através de "pattern-matching",
então se
ainda mais úteis pois permitem que se selecione um objeto por vez numa classe, e
processe alguma condição ou hipótese em

cima dele.

todas as informações
Por exemplo, na regra que verifica atributos livres, após ter recuperado
Livres" para todos
referentes a atributos, pode-se enviar um método "Encontrar_Atributos
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Neste método,
os atributos na classe Atributo, através de um "pattern-matching".
da classe AtriEnt, ou em
processam-se as informações necessárias (se está em algum objeto
tabela
algum objeto da classe AtriRel, ou seja, se existe uma entrada para o atributo na
AtriEnt ou AtriRel) para um objeto, e ao terminar passa-se ao próximo, até o processamento
de todos.
Segue-se uma descrição de como os métodos são usados, além de quais regras os usam:

Método

Regra ou Método
que o Aciona

Descrição do Método

Associa_CO

Relacion_CO (Regra)

Procura por objetos que
representam relacionamentos de
Composição na classe Relação.
Quando encontrados, são ligados
à classe CO

Associa_GE

Relacion_GE (Regra)

Procura por objetos que
representam relacionamentos de
Generalização/Especialização na
classe Relação. Quando
encontrados, são ligados à classe
GE

Encontrar_Atributos_Livres

Verifica_Atributos_Li- Para cada objeto da classe
Atributo, verifica-se se este está
vres (Regra)
ligado numa entidade ou
relacionamento, através das
hipóteses Atr_Ligado—em_Ent e
Atr_Ligado_em__Rel, que

procuram uma entrada para o
atributo em questão nas classes
AtriEnt e AtriRel
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Descrição do Método

Método

Regra ou Método
que o Aciona

Encontra_Atributo_sem_Dom
inio

Veriâca_se_Atributo_ Para cada objeto da classe
Tem_Dominio (Regra) Atributo, verifica-se se este tem
um domínio deiinido

Encontra_Card_Indeiinida

Verifioa_Card_Indef
(Regra)

_

Para cada objeto da classe
EntRel, verifica-se se este tem a
cardinalidade definida, ou seja, se
a entidade relacionada pela
instância da tabela EntRel
(representada por um objeto nessa
classe) tem sua cardinalidade
deiinida

Lista_das_Especializacoes

RelCod—do_GE ou

RelCod_do_CO
(Método)

Procura entre os, objetos da classe
EntRel por entidades que são
especializadas através de
_RelCorrente e coloca-as numa
lista em _Lista1

sendo processado) e _Lista (lista de entidades
1Utiliza duas variáveis locais: _RelCorrente (o relacionamento
relacionadas pelo relacionamento)
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Método

Regra ou Método
que () Aciona

Descrição do Método

Nao_Possui_ChPrim

Ent_Tem—Atr_e_Chav

Verifica se cada objeto (que

e (Regra)

representa uma entidade) de
Ent_com_Atr pertence tambem à
classe Ent_com_ChPrim; se nao
pertencer o objeto é associado a
classe Ent_sem_ChPrim, ou seja,
'isola' as Entidades que não têm

chave primaria

Nome_Unico

Pega_Nome_ClasCod
_e_Codigo (Método)

Busca os nomes que são
repetidos, através da comparação
do Nome de cada objeto com os
Nomes dos outros objetos. Para
que nao seja comparado consigo
mesmo, basta verificar se o
Código da Classe e Codigo do
'

objeto sendo comparado com ele
são diferentes2

do
2Utiliza três variáveis locais: _Nom, _Clas e _Cod (Nome, Código da Classe e Código, respectivamente
Pega_Nome_ClasCod_e_Codigo
objeto em questão) cujos valores provém do método
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Descrição do Método

que o Aciona
Pega_Nome_ClasCod_e_Codi Verifica_Nome_Unico Pega o Nome, ClasCod e Codigo
de cada objeto, e verifica se o
(Regra)
go
nome é único mandando essas
informações para o método
Nome_Unico
Possui_Atr

Ent_tem_Atr_e_Chav
e (Regra)

Separa os objetos da classe
Entidade em aqueles que tem
atributos e aqueles que não têm,
ligando-os nas classes
Ent_com_Atr e Ent_sem_Atr,
respectivamente

Possui_ChPrim

Ent_Tem_Atr_e_Chav Separa as Entidades que possuem
chave primária das que não têm
e (Regra)

Procura_CO_com_Erro

CO_com_Unica_Parte

Se o tamanho da lista de partes,

(Regra)

armazenado na propriedade Num
do relacionamento, for igual a 2,
indica que o relacionamento C0
em questão tem uma única parte.
Assim liga-se esse relacionamento
à classe CO_com_Unico_Subtipo
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Método

Regra ou Método
que () Aciona

Descrição do Método

Procura_Ent_sem_Rel

Verifica_Part_Ent_em

Através dos objetos armazenados

_-Rel (Regra)

na classe EntRel, procura-se
descobrir se a Entidade participa
de algum relacionamento,
procurando algum objeto dessa
classe que contenha seu código.
Se não houver, e ligada à classe
Ent_sem_Rel

Procura_GE_com_Erro

GE_com_Unica_Espe
cia-lizacao (Regra)

Se o tamanho da lista de

especializações, armazenado na
propriedade Num do
relacionamento, for igual a 2,
indica que o relacionamento GE
em questão tem uma única
especialização. Assim liga-se esse

relacionamento à classe
GE_com_Unico_Subtipo
RelCod_do_CO

CO_com_Unica_Parte
(Regra)

Busca-se o código do
relacionamento CO na classe CO
e então aciona-se dois métodos:
Lista_das_Especializacoes (para a
classe EntRel) e
Retoma_Tamanho (para a classe
CO)
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Método

Regra ou Método

Descrição do Método

que o Aciona
RelCod__do_GE

GE_com_Unica_Espe
cia-lizacao (Regra)

Busca-se o código do
relacionamento GE na classe GE
e entao aciona-se dois metodos:
Lista_das_Especializacoes (para a
classe EntRel) e

Retoma_Tamanho (para a classe
GE)
Retorna_Tamanho

Rel_Cod_do_GE ou

Retorna em _Num o tamanho de

Rel_Cod_do_CO

uma lista3

(Método)

estão com erro. Estes são
A partir destes métodos e regras, obtém-se os elementos que
dos erros ocorridos e sugestões
ligados a classes de erros, das quais "herdam" descrições
classes de tipos de erros são:
sobre como podem ser consertados (ver lista das regras). Estas

domínio),
sem
(Atrributos
Atr_sem_Dom
livres),
(atributos
Atr_Livre
único subtipo),
CO_com_Unico_Subtipo (relacionamentos de Composição com um
(entidades sem chave
Ent_sem_Atr (entidades sem atributos), Ent_sem_ChPrim
relacionamento), GE_com_Unico_Subtipo
primária),— Ent_sem_Rel (entidades sem
(nomes repetidos) e
(relacionamentos de Generalização/Especialização), Nome_Repetido
ambos dos lados),
de
Rel_sem__Card (relacionamentos sem cardinalidade um ou

de entidades relacionadas por um
3Utiliza uma variável local: _Num (para armazenar o número
Relacionamento
relacionamento), correspondente à propriedade Num da classe

