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RESUMO

Este trabalho estuda implicações do tempo na modelagem de dados e o

tratamento a ele dispensado nos Modelos de Dados construídos para este fim' Busca-

se soluções à representação do tempo em Sistemas de Informações apoiados em BD

relacionais . paraeste fim foram pesquisados conceitos de tempo, modelos de dados

temporais e outras soluções propostas na literatura'

A base desta pesquisa é resolver situações práticas de um projeto de Sistema de

Informações (estudo de caso em uma Empresa de Telefonia) onde o tratamento de

tempo é imprescindível. são propostas soluções que incorporam o tratamento de

tempo no Modelo Entidade- Relacionamento Estendido, as quais podem ser

generalizadasparaatenderproblemascomcaracterísticassemelhantes.
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ABSTRACT

This research studies the implications of time in data modelling and its

treatment in Temporal Data Models constructed for this objective' It searches solutions

to the time representations in Information Systems based on relational databases' To

reach our aim, we researched time concepts, temporal data models' and other solutions

proposed in the literature related to this subject'

Our main objective was to resolve the practical situations of an Information System

project (case study of a telecommunications company in Brazil) where time treatment

is essential. Solutions that incorporate Time representation in Extended Entity-

Relationship Model (EE-R) are proposed. These solutions can be generalized to solve

problems with similar characteristics'
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Capítulo L

Introdução

L.l.- Considerações Iniciais

Ao modelar-se o mundo real, o tempo é parte essencial das informações a

considerar. Sua passagem pode resultar em alterações no modelo construído' Os fatos

oco¡1em em determinados instantes ou em períodos de tempo e' assim' existem aplicações

para as quais os aspectos temporais das ocorrências precisam de tratamento'

os sistemas de aplicação devem retratar os fatos do mundo real' entretanto' nem

sempre o modelo de dados que suporta a construção destes sistemas contempla os

aspectos temporais. Quando o fator tempo é determinante' resta às aplicações seu

tratamento. Elas tornam-se complexas, de dificil manutenção' gerando maior risco de

inconsistências nos dados e sobrecarga de processamento'

1..2- Motivação

uma das limitações dos bancos de dados convencionais é a dificuldade de manter

dados históricos, a informação torna-se imediatamente disponível no momento em que é

gravada. Dados mais recentes são sobrepostos aos dados que existiam anteriormente'

Dados antigos são destruídos quando novos são inseridos' Somente informações correntes

estão armazenadas na base de dados'

os Modelos de Dados e sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD)

convencionais procuram modelar a realidade, mas, de forma geral' não possuem

capacidade para registrar e processar aspectos relacionados ao tempo' Os SGBD

convencionais não oferecem suporte a consultas históricas sobre estados passados' Estes
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aspectos ou são negligenciados ou são tratados pela aplicação' Quando o tratamento do

tempo é imprescindível, o desenvolvimento da aplicação torna-se bastante sofisticado'

No caso de empresas telefônicas' que são enfoque neste trabalho' existem diversas

situações onde este tipo de tratamento é fundamental: sistemas de controle de contratos'

projetos e instalações, sistemas de apoio a decisão e faturamento' Mesmo em aplicações

tipicamente comerciais, manter informações históricas e tratar estas informações é' quase

sempre, essencial.

os Modelos de Dados convencionais tratam atributos de tempo como qualquer

outro atributo. Não existe entendimento quanto à semântica no tratamento do tempo' ou

das propriedades de dados temporais. Desta forma, os usuários devem desenvolver e

programar sua própria semântica de tempo na aplicação' Entretanto' a necessidade do

tratamento do tempo em grande número de sistemas de informação, mostra a premência

de novas ferramentas conceituais e práticas que atendam esta demanda'

A proposta tratadaneste trabalho é que a semântica de tempo seja incorporada ao

modelo de dados retirando do usuário atarefade transformar a semântica e características

temporais em processos computacionais, podendo utilizar para este fim os recursos

oferecidos Pelo SGBD.

Diversas soluções têm sido apresentadas na literatura no suporte ao tempo' Estas

soluções podem ser classificadas basicamente em [TAN90]:

I Desenvolvimento de um novo modelo para suportar a dimensão de tempo; ou

I Estender modelos existentes para suportar a dimensão de tempo de uma maneira

coerente.

A grande maioria das propostas têm seguido a segunda opção: estender modelos

existentes e ainda, entre estes, a maioria tem por base o modelo relacional' Este trabalho

aborda vários destes modelos e suas propostas para tratamento da informação temporal'

Busca-se estabelecer a melhor representação do tempo no modelo lógico, independente

do apoio fisico para sua implementação'
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A capacidade das Bases de Dados Temporais (BDT,s) é, de modo geral,

afmazeîaf e gerenciar todos os dados relativos a uma aplicação [ELMA93]' Isto inclui o

estado corrente, e um "histórico" de todas as mudanças ocorridas na base, incluindo o

registro do momento em que ocofreram. Estados futuros da base podem também ser

armazenados e gerenciados, tanto para consultas como para atvalizações.

1.3- Objetivos:

A proposta para modelagem do tempo é feita a partir da inclusão da modelagem

do tempo no Modelo Entidade- Relacionamento (ME-R), ou seja, a proposta é incluir este

conceito e sua representação a um modelo preexistente, considerado um modelo

semântico de freqüente utilização. As propostas e discussões apresentadas usam como

referência sistemas de uma empresa telefônica, onde o conceito de tempo precisa ser

tratado, sendo atualmente trabalhado pelas aplicações'

1.4- Organizaçáo da Dissertação:

O Capítulo II, Conceitos, apresenta os principais conceitos utilizados pela

comunidade envolvida com a pesquisa de BDT e sua classificação mais atual' o capítulo

III, Propostas de BDT, discorre sobre algumas das principais propostas de tratamento de

tempo descritas na literatura. O Capítulo IV, Tratamento Semântico do Tempo' aborda o

modelo de referência usado no Estudo de Caso proposto: o ME-RX (Modelo Entidade-

Relacionamento Estendido) e extensões propostas para atender a necessidade de

modelagem da aplicaçáo alvo. O Capítulo V, Estudo de Caso, apresenta o sistema de

operações de uma empresa teleñnica, assim como a discussão envolvida para a obtenção

do ME-R e formas de representação das extensões temporais neste modelo' Finalmente, o

Capítulo VI conclui o trabalho e apresenta sugestões para futuras pesquisas'



Capítulo 2

ConceitosAssociadosaoTempoeClassificaçãodeBancosdeDados

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos utilizados na

dissertação e a proposta de classificação apresentada por snodgrass [sNoD92] para

classificação de Bancos de Dados Temporais. A introdução do tratamento do tempo

pelos SGBD, tornou necessária a inclusão de novos conceitos associados à

temporalidade dos dados.

A principal referência utilizadapara o glossário apresentado é o trabalho de

IJEN92] onde são propostos definições e nomes dos conceitos mais utilizados e

específicos da área de BDT, sendo acrescentados novos conceitos pesquisados em

publicações mais recentes. Essa conceituação busca estudar o tempo como ele é

modelado e representado em projetos de BDT'

2.1- Tempo

o tempo é considerado como uma seqüência de pontos eqüidistantes' isto é' 0'

l, 2, 3, ..., now, onde o símbolo 0 representa o tempo de início relativo e now é o

tempo presente (corrente). Para qualquer ponto de tempo , ti : t¡-¡ + L Entre dois

pontos de tempo consecutivos, isto é, t¡ e l¡*l' existe um período de tempo que é

equivalente a uma unidade de tempo. Este período é indivisível' a menos que a unidade

de tempo seja substituída por uma menor [TAN90]'

No Modelo Relacional, o tempo pode ser considerado como uma terceira

dimensão de uma relação e a transforma em uma estrutura tridimensional' podendo ser

informalmente chamada de cubo do tempo'[TAN93a]

o exemplo da Fig. 2.1 mostra esta estrutura através da representação da

relação EmpslGe (Empregado, Salário, Gerente), onde um mesmo empregado pode

ter, durante o tempo em que existir no BD, diferentes salários e gerentes' Portanto a

representação destas alterações exige uma terceira dimensão para a retratar o tempo '
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Fig. 2.1- Cubo de TemPo

2.2- Conceitos Associados ao Domínio de Tempo

2.2.1- Banco de Dados TemPoral

Suportaalgunsaspectosdetempo.AspectostemporaisemBancosdeDados

precisam incluir três tipos de suporte para tempo: pontos de tempo' intervalos de

tempo, e relacionamentos abstratos envolvendo tempo (antes' depois' durante'

simultaneamente, concorrente, e decorrente) [ELMA9a]'

2.2.2- Conjunto TemPoral

Umconjuntotemporaléumconjuntodepontosdetempo,{tj,t*,...,tn}.Um

conjuntotemporalpodeterqualquernúmerodepontosdetempoquenão

necessariamente formem um intervalo [TAN90; CAVA94]

2.2.3- Crono



6
CAP.IL CONCEITOS

É a menor duração de tempo suportada por um SGBD Temporal- é uma

unidade indivisível do tempo. Modelos discretos de tempo são isomórficos aos

números naturais, isto é, existe a noção de cada momento de tempo tem um único

sucessor. Modelos densos são isomórficos aos números racionais: entre quaisquer dois

momentos de tempo sempre existe outro. Modelos contínuos de tempo são

isomórficos aos números reais, são densos e também, não possuem nenhum "gap"

[rANe3b].

2.2.4- Evento

Um evento é uma ocorrência instantânea que representa algum fato' ação ou

condição sendo satisfeita. Eventos significativos em Bases de Dados são transações'

operações ou ações que causam o assinalamento de novos valores aos atributos dos

objetos da BD . Eventos podem ser modelados como um conjunto de processos que

transformam entidades [TAl'{93 b].

2.2.5- Evento e estado

um evento ocofTe num instante isolado no tempo. um evento é dito ocorrer

no tempo t se ocofre no instante representado por l. Eventos delimitam estados'

Estado tem uma existência por um período de tempo' A ocorrência de um evento

resulta em um fato tornando-se verdadeiro, mais tarde, a ocorrência de outro evento

laz com que este fato não seja mais válido. Portanto, estados e eventos são duais:

estados podem Ser representados pelos seus eventos delimitadores e eventos são

implicados pelos estados [CLARA95]'

2.2.6- Expressão temPoral

É uma construção sintatica usada em uma pesquisa que resulta em um valor

temporal, isto é, um intervalo, um evento, ou um ponto de tempo'

2.2.7 - Granularidade TemPoral
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A granularidade de um dado elemento de tempo é o nível de abstração no qual

o elemento é definido. Em sistemas baseados em calendários, por exemplo' o nível dia

de granularidade tem o dia como a unidade de tempo ao nível da abstração [TAN93b]'

2.2.8- Interualo

É o tempo decorrido entre dois eventos [TAN93b]. Pode também ser definido

como o tempo entre dois pontos de tempo, um ponto de inicio e um ponto de término'

Um intervalo de tempo pode ser representado por uma seqüência de cronos

consecutivos, onde cada crono representa todas as instâncias que ocorreram durante

aquele crono [JEN92].

Um intervalo de tempo é um conjunto consecutivo de pontos de tempo e

representa um período de tempo. Pontos extremos, limite inferior (I; e limite superior

(z), são usados para indicar um interv alo,ll,lr]. Este intervalo inclui /' todos os pontos

entre I e u, mas não inclui u.Entáo, é um intervalo aberto no limite superior' O

intervalo que incluir now como seu limite superior, ll, nowf, é um intervalo especial'

fechado em ambos os limites, que se expande conforme o tempo evolui, diferente de

outros tipos de intervalo, com duração fixa. Um ponto I pode ser representado como o

intervalo lt,t+ IJ [TAN90].

2.2.g- Passo Constante ("stepwise Constant")

Refere-se à premissa semântica de que um fato armazenado no BD e

verdadeiro até ser modificado ou atualizado. como exemplo, pode-se considerar o

balanço diário de uma conta bancâria, onde os valores estendem-se durante um

intervalo de tempo, vários pontos de tempo de uma seqüência [SEGE87]'

ll
10 7

J

|23456,7891011:I21314151617ls192021'22

Fig,2.2- Balanço: Passo Constante
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2.2.10- Ponto/ Intervalo de TemPo

Dados do tipo evento ocolrem em pontos específicos do tempo' e sao

instantâneos (pontos de tempo), enquanto que dados do tipo intervalo ocorrem

durante um intervalo de tempo. conforme o tipo de ambiente alvo é mais conveniente

a utilização de uma ou outra representação. Em ISEGESS] os autores afirmam que os

pontos de tempo são fundamentais na representação de eventos em que a duração não

é longa, tais como o registro do momento e a magnitude de terremotos' enquanto que

intervalos de tempo são convenientes para dados com densidade passo constante

('stepwise constant").

2.2.1t- Relação Instantânea ou Estática

são as relações tratadas por SGBD convencionais, que não incorporam

representação do tempo como fator estrutural da Base de Dados' Pode ser vista como

uma estrutura com duas dimensões: tuplas e atributos [TAN93b]. Nesse caso, o tempo

pode ser representado como mais um tipo de dado, que não afeta a estrutura das

relações. Assim, não deve ser usado como chave ou parte da chave das relações'

Tuplas

Atributos

Fig. 2.3- Relação Convencional

2.2.12- TemPo da Transação

o tempo da transação de um fato armazenado na Base de Dados é o momento

em que ele é armazenado na Base de Dados. um fato na BD é armazenado em um

Antônio 0003 34567 PROG 031031s3
Pedro 0002 12345 AS 021021s2
José 0001 22112 DBA l0I0 llsr

Nome Matricula Tel. Curso DL Nasc
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ponto qualquer de tempo, e depois , ele pode ser recuperado' o tempo da transação

não pode ser alterado [TAN93b]'

2.2.13- TemPo Válido

o tempo válido de um fato é o intervalo ou ponto do tempo no qual ele é

verdadeiro na realidade modelada [TAN93b]

2.2.14- Tempo definido pelo usuário

Tempo definido pelo usuário tem sua semântica definida e interpretada por

funções definidas pelo usuário e não pelo SGBD. os atributos temporais definidos pelo

usuário não são interpretados pelo SGBD, e apenas a representação interna e funções

de entrada e saída são necessárias [TAN93b]. Podem haver mais de um tempo

definido pelo usuário. Tempo de transação, tempo válido e tempo definido pelo

usuário representam diferentes "Dimensões Temporais"' linearmente independentes

entre si [SILVA93].

2.2.15- Tempo de vida ("Lifespan")

Tempo de vida de um objeto em um BD é o período de tempo sobre o qual ele

é definido. cada dimensão temporal pode ter um tempo de vida: tempo de vida tempo

vatido refere-se ao tempo em que o correspondente objeto existe na realidade

modelada; enquanto o tempo de vida tempo de transação refere-se ao tempo em que

o objeto estâ armazenado no BD. Se o objeto (atributo, tupla ou relação) tem um par

de "timestamps" associados, então o tempo de vida deste objeto é o intervalo definido

por estes ..timestamps". se os componentes de um objeto possuem "timestamps"

associados, então o tempo de vida do objeto é determinado pelo modelo de dados que

está sendo utilizado [TAN90]. Este conceito é importante pois garante a inexistência

de valores nulos durante o tempo de vida do objeto modelado'

Exemplificando, seja a relação EmpDep = (EmpS' ENome' Dept) que

registra o nome e o departamento dos empregados (identificados pelo atributo

..Surrogate" EmpS). Se os empregados sempre têm um nome quando pertencem a um

departamento e vice- versa, isto significa que não existirão nulos nas instâncias do
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esquema. com o uso do conceito tempo de vidø, esta propriedade pode ser mantida

com a afirmativa que todos os "surrogates" EmpS e os atributos ENome e Dept têm o

mesmo temPo de vida.

2.3- Classificacão dos SGBD's

Considerando-se o tratamento do tempo, os SGBD's podem ser classificados

em [SNOD92] :

2.3.I- SGBD Instantâneos :

Representam o mundo como uma fotografia' Novas informações irão sobrepor-

se às informações existentes. Portanto não permite verificar estados do Banco de

Dados para um determinado tempo passado ou futuro' Os aspectos temporais nestes

Bancos de Dados são tratados através de atributos definidos pelos usuários' e o

sistema não os interpreta como atributos temporais' O gerenciamento destes atributos

é feito através dos aplicativos usuários. No modelo relacional' um BD instantâneo é

uma coleção de relações. cada relação consiste de um conjunto de tuplas e é

usualmente representada como uma tabela bidimensional' São denominadas relações

instantâneas.

Fig. 2.4- Relação Instantânea Fig. 2.5- BD Instantâneo

2.3.2- SGBD Rollback:

IJtilizao conceito de tempo de transação pata armazeîaÍ todos os estados

passados do Banco de Dados.Neste tipo de SGBD, novas informações inseridas não

são sobrepostas às existentes, gerando, assim, novos estados do Banco de Dados' As

alterações podem ser feitas somente sobre o estado atual do Banco de Dados' Permite

a restituição de estados passados do Banco de Dados, ou seja' deslocando-se pelo eixo

Dado

SGBD
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dotempo,épossívelselecionarumestadoinstantâneo,numdadomomento,

possibilitando consultas sobre o estado do BD neste momento'

para um objeto de um BD temporal, os valores de tempo de trønsação serio

totalmente ordenados no tempo. Mudangas neste tipo de BD só são possíveis no

estado mais recente. Cada alteração resulta em um novo estado que será adicionado ao

BD, avançando no eixo do tempo' Desta forma' fica registrado

histórico das atividades no BD e não as atividades da realidade modelada. Não se pode

alterar ou corrigir eIToS passados sendo possível somente a correção de erros no

estado atual, pennanecendo registrados os efTos no estado anterior' Também não

possibilita registrar mudanças pró- ativas ou retroativas'

Fig.2.6- Relação Rollback

Tempo da transação

Dado

SGBD
TT

12

T1

Fig.2.7- BD Rollback
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2.3.3- SGBD Histórico :

lJtiliza o tempo valido como parâmetro pafa armazenar a informação variável

com o tempo. Registra um único estado por relação, cada informação registrada é

mantida junto com a informação do instante a partir do qual esta informação é válida'

Permite a correção de erros em qualquer momento que sejam detectados, o que não é

possível nos SGBD's Rollback. Não são mantidas as informações de estados

anteriores do BD, nem de erros corrigidos. Não permite, entretanto' obter estados

passados do Banco de Dados, sendo possível, somente, obter a história das

informações passadas. A semântic a do tempo valido é muito próxima da realidade' e'

conseguinte, mais complexa que a semântica do tempo de transação, que registra as

atividades do BD

Tempo
Válido

Fig. 2.S- Relação Histórica

TI

T2 TV Dado

Dado

SGBD

Fig.2.9- BD Histórica
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2.3.4- SGBD TemPoral:

Combina as propriedades dos SGBD's Rollback e Histórico, tratando as duas

dimensões de tempo (tempo valido e tempo dø transação)'

Propostas mais recentes para classificação de BDT têm utilizado o termo BD

Bitemporal para referir- se a BD que tratam as duas dimensões do tempo: tempo

válido e tempo da transação. um exemplo é apresentado em [JEN97], que utiliza o

modelo BCDM (Bitemporal Conceptual Data Model)'

Tempo
Vrálido

Tempo de Transação

Fig. 2.10- Relação TemPoral

Fig.2.1l- BD TemPoral

Dado

Dado

SGBD
T2

T1

TT

TI
TV

T2



Capítulo 3

Propostas de Tratamento de Tempo em Bancos de Dados

Neste capitulo são apresentados modelos descritos na literatura e sua proposta

para tratamento do tempo. Os modelos de dados dos SGBD Temporais devem

representar as propriedades semânticas das informações temporais tais como: tempo de

vida, a ordenação do tempo, a granularidade e os relacionamentos envolvendo tempo.

Na escolha do modelo existem, normalmente, duas direções a seguir [TAN90]:

I Desenvolver um modelo para suportar a dimensão de tempo; ou

o Estender modelos existentes para suportar a dimensão tempo de

maneira coerente.

A grande maioria dos modelos de dados desenvolvidos têm seguido a opção de

estender modelos existentes, sendo que, entre estes, a maior parte está baseada no

modelo relacional e tratam, portanto, de aspectos de implementação, que não é o foco

principal desta dissertação. Entretanto, são apresentados trabalhos relevantes na ârea

com o intuito de construir um quadro das idéias e propostas mais recentes para

tratamento da dimensão tempo.

Deve-se ressaltar ainda a grande quantidade de trabalhos que têm sido

publicados sobre o assunto e o enorme interesse com que são acompanhados, com

publicações de resumos de artigos e avanços na í[ea, além de comparações de

propostas de tratamento do tempo (p.ex., [MS9l], [ÖSO95]).

3.1- A Linguagem de Consulta TQUEL

3.1.1- Introdução

A linguagem TQUEL é uma extensão da linguagem QUEL, do SGBD

relacional INGRES, para operações em BD's Temporais [SNOD92]. TQUEL suporta



l5
CAP.Iil- MODELOS

tempo válido e tempo de transação. Suporta também, agregaçáo, tempo válido

indeterminado (quando não se conhece, exatamente, quando um evento ocorreu)'

modificação do BD e evolução de esquema. Funciona pelo acréscimo de novos

atributos para representar tempo em um SGBD relacional convencional' Como o

modelo relacional não suporta diretamente aspectos temporais' a linguagem de

consulta TQUEL precisa traduzir consultas e atualizações que envolvem tempo em

recuperações e modificações nas relações instantâneas'

3.L.2- O Modeto de Dados

A linguagem TQUEL dil suporte a tempo válido, tempo de transação

[sNoD85, SNOD86] e também tempo definido pelo usuário, comum à maioria das

lingUagens convencionais. As tuplas possuem um único "timestamp" quando a relação

modela eventos, ou um par de "timestamps" quando a relaçáo modela intervalos' ou

ainda, opcionalmente, mais um par de"timestamps" que marcam o momento em que a

tupla foi inserida na relação e quando ela foi excluída' O Banco de Dados "Corretor"'

com as relações "Stocks" e "Own" será utilizado para exemplificar as características

principais da linguagem TQUEL [sNoD92]. Esse exemplo é definido a seguir', sendo

composto Pelas relações:

create interval Stocks (Stock is char, Price is monetary)

create persistent intervalown (client is char, stock is char, Shares is 14)

Stocks- é uma relação intervalo de tempo válido (indicado pela chave interua[)' com

dois "timestamps" tempo-válido'

híce- é passo constante ("stepwise constant") durante o intervalo, ou seja' este

atributo não varia durante todo o intervalo definido pelos dois "timestamps"' A chave

é o atributo stock, um atribut o invariante com o tempo' A relação sera atualizada em

tempo real através de comandos diretos do usuário. Se o preço de um item muda' o
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Banco de Dados é atualizado imediatamente' Este casò caractenza uma relação

bitemporal degeneradø [SNOD92], caso particular em que os tempos válido e de

transação são exatamente corelatos. Nestes casos (relações bitemporais

degeneradns), o uso de dois

somente um Par que rePresenta

pares de "timestamps' é redundante' então' utiliza-se

tanto o tempo da transação quanto o tempo válido'

Fig. 3.1- ExemPlo da Relação Stocks

Own- é uma relação intervalo bitemporal. O "timestamp" válido indica quando as

ações de compra e venda foram efetivadas, e o "timestamp" da transação (indicado

pela palavra chave persistent) indica quando a informação foi gravada no Banco de

Dados. Shares, um atribut o passo constante, é o número total de ações daquele tipo

possuídas pelo cliente em qualquer ponto do tempo. A chave é composta pelos

atributos invariantes com o tempo: Ctient e Stock'

A representação dos eventos de compra e venda é mais complexa que a

atualizaçáo de preços do estoque. O cliente submete uma requisição de compra ou

venda ao almoxarifado, que envia a mensagem ao representante da írea de expedição'

Quando a transação é efetivada é marcado o tempo válido' A quantia da transação é o

preço do estoque naquele instante multiplicado pelo número de ações que estão sendo

negociadas. Devido ao processamento que ocorre no computador da Expedição' e do

processamento que ocorre no Almoxarifado, existe um atraso de até 24 horas na

gravação efetiva da transação no BD. De acordo com a nomenclatura proposta' esta é

IBM 23 l-3-92 4:28 PM forever
IBM 27 t2-29-91 9:01 AM -3-92 4:28 PM1
IBM 23 t2-3-9t 8:44 AM 12-29-91 9:01 AMIBM 27 1l-5-91 2:02PM t2-3-9r 8:44 AMIBM 25 tl-2-91 12:53 PM l 1-5-91 2:02PÌ[i4.
IBM l6 30-91 4:57 PMl0- rt-2-91 12:53 PMIBM 19 l0-15-91 4:35 PM I0-3 10-9 4 57 PMIBM l6 l0-7-91 10:07 AM 10-15-91 4:35 PMIBM 72 lO-2-91 2:15 PM r0-7-91 10:07 AMIBM 10 10-l-91 9:30 AM t0-2-91 2:15 PMIBM 8 6-3-91 1l:23 AM 10-l-91 9:30 AM

Stock Price From To
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vma relação bitemporal retroativa delimitada, com o limite de 24 horas para a

gravação da transação depois que a venda ou compra ter ocorrido.

Fig. 3.2- Exemplo da Relação Own

3.1.3- Transação Intervalo-de-tempo

A cláusula as-of retorna uma relação tempo-transação (consistindo de uma

seqtiência de estados da relação estática) ou uma relação bitemporal (consistindo de

uma seqüência de estados da relação tempo-válido) para um estado particular

armazenado na base no passado, num tempo de transação especificado.

t Quat o valor do estoque atual que Melanie possui ?

range of O is Owner

range of S is Stocks

retrieve (O.estoque, Value: O.Shares * S.Price)

where O.Client: "Melanie" and O.Stock: S.Stock

as of present

Esta é a consulta "default" da cláusul a as of, que recupera a informação como

atualmente armazenada.

f Que estoque possuia Melanie ao meio-dia de 30 de dezembro de I99l?

Retrieve (O.all)

where O.client : "Melanie"

as of ll2 PM Dec 30,19911

IBMMelanie 30 L2-30-91l0:314M forever 12-31-913:12 AM until
Melanie 20IBM 9-15-91 3:12 PM 12-30-91 10:314M 12-31-913:12 AM until

20IBMMelanie 9-15-91 3:12 PM forever 9-1.6-912:01AM l2-31-9I3:12 AM
Stoc.CIient Share From To Stort Stop
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Esta consulta usa um evento constante temporal, delimitado por barras verticais : l"'l'

A consulta considera o que estava armazenado na base no instante indicado e

apresenta o resultado:

o resultado não apresenta todo o estoque comprado no dia' pois a compra

efetuada às 10:31 daquela manhã, ainda não havia sido gravada na base.

3.1.4- Seleção de TemPo Válido

A cláusula when é anâloga,para tempo-válido, à cláusula where" ela especifica

um predicado sobre o evento ou o intervalo de "timestamps" das tuplas, que preqsa

ser satisfeito, para que estas tuplas façam parte do resultado da pesquisa'

I Que estoque possuia Melanie ao meio-dia de 30 de dezembro de I99I?

Retrieve (O.all)

where O.client : "Melanie"

when O overlaP 112 PM Dec 30,19911

as of present

Estaconsultarecuperaainformaçãoatualmenteexistentesobreoqueeraválidona

data indicada:

Melanie IBM 20 5-91 3:12 PM9-1 forever
Client Stoc. Share From To

Melanie IBM 30 l5-91 3:12 PM9- forever
Client Stoc. Share From To
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o exame desta pesquisa e da anterior ilustram a diferença fundamental entre

tempo-válido e tempo-de-transação. A cláusula as'of seleciona um tempo-de-transação

particular, e então, retorna a relação ao estado armazenado neste instante específico'

Correções armazenadas depois deste instante não serão incorporadas ao resultado' O

comando when seleciona os fatos válidos da realidade, em seu instante específico'

Todas as correções, armazenadas até o instante em que a pesquisa foi realizada' são

incorporadas ao resultado. Neste caso, sabe-se que Melanie comprou 10 peças

adicionais 1:30 hs. antes do meio-dia do dia 30 de dezembro'

3.1.5- Projeção de TemPo Válido

A cláusula valid serve para o mesmo propósito que uma lista destino:

estabelecer o valor de um atributo na relação derivada. Neste caso, o tempo-válido da

tupla esta sendo esPecificado'

D Que estoque possui Melanie atualmente?

Retrieve (O.stock, Value: O.shares * S'Price)

valid during O overlaP S

where O.client: "Melanie" and O'Stock: S'Stock

when (O.overlap S) overlop present

øs o/present

3.1.6- Definições Formais

O comando o'creâte" define uma relação e proporciona um esquema ela' As

palavras chave "persistent", "intelTal", ou "event" são extensões opcionais à

linguagem TQUEL. A palavra "persistent" refere-se a relações "rollbacK' ou

temporal. As palavras "intelryal" ou "event" referem-se a relações históricas ou

IBM 690 r-3-92 4:28 PM forever
Stock Value From To
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temporais. Entretanto, se nenhuma destas palavras chaves forem utilizadas, tem-se uma

relação instantânea convencional. Assim, pode ser especificado o quatro tipos de

relação (instantânea, "rollback", histórica e temporal)' A especificação do domínio de

dados é similar à utilizada na linguagem QUEL (inteiros, pontos flutuantes' cadeias de

caracter), com a adição de tipos de dados temporais'

Constantes e funções Pré-definidøs

A linguagem QUEL suporta constantes numéricas e cadeias de caracteres' A

linguagem TQUEL possibilita trabalhar também com constantes temporais' As cadeias

de caracteres que são utilizadas cOm aS cláuSulas "valid", "when", "as-of' são

interpretadas como constantes temporais denotando um intervalo de tempo particular'

Por exemplo, a cadeia de caracter "setembro 1,1983" denota um intervalo de 00:00

hs. do dia 1 de setembro de 1983 até 23:59 hs. do dia 1 de setembro de 1983;

"setembro de 1983" denota todo o mês. Tempo válido e tempo da transação são

especificadas pelas constantes "beginning", "now" e "forever".

Os atributos temporais implícitos estão disponíveis através das funções

..validat,,, ..validfrom,,, e "validto" (para tempo válido); "transactionstart" e

"transactionstop" (para tempo de transação) somente para uso em lista alvo e com a

cláusula "where".

3.2- OModelo Temporal Relacional (TRM-Temporal Relational Model)

3.2,1- Introdução

Esta proposta apresenta um modelo de dados teoricamente consistente e uma

linguagem de pesquisa temporal com capacidade de processamento do tempo

[NAVA95]. O objetivo principal é tratar todas as informações relevantes em um único

modelo de dados, independente se as informações são temporais ou não.
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À partir destas premissas é proposto o Modelo Relacional Temporal- TRM

(.Temporal Relational Model"), que incorpora semântica temporal do mundo real no

modelo de dados relacional. Este modelo se propõ e a tÍatar uniformemente o tempo

nos aspectos de intervalos e de pontos de tempo' Os conceitos de atributos síncronos e

a noção de forma temporal normal são utilizados para representação eficiente e

consistente da semântica dos dados. A linguagem temporal TSQL é um super conjunto

da sQL. Desta forma, o modelo TRM em conjunto com a TSQL oferece uma

perspectiva eficiente e coerente para o gerenciamento de informações variantes e não

variantes com o temPo.

3.2.2- O modelo TRM

os principais conceitos utilizados para modelagem de um BD Temporal com

relações estáticas e relações variantes com o tempo são:

Banco de Dados Temporal, definido pela união de dois conjuntos de relações R. e Rt'

onde&é o conjunto detodas as relações estáticas e& é o conjunto detodas as

relações variantes com o tempo (TVR- "time-varying relation")' Neste modelo cada

esquema relacional variante com o tempo tem dois atributos "timestamp" obrigatórios:

Tempo de início (7,) e Tempo de término (I,). Estes atributos (TSAs) correspondem

aos limites inferior e superior de um intervalo de tempo' Em uma TVR' um valor de

atributo de uma tupla é associado com os "timestampu T, è T" se ele for válido

continuamente no intervalo ÍT,, T"f.Relações variantes com o tempo são chamadas

relações de tempo valido. Atributos variantes com o tempo são os wAs'

45 30K Eng. Sr. 38 42
45 27K Eng. Jr. 28 37
JJ 25K Secretária 25 35
JJ 20K t2 24

Empno Salario Posição T, T"

Fig.3.3- ExemPlo da relação Empregados
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considerando-se a relação Empregados (Fig. 3.2.1), a tupla 1e, s, p, tI' t2>

nesta relação significa que o empregado e temum salário s, e que este fato é válido do

instante tI atéo instante t2, ovseja, o salário s é válido continuamente no intervalo

ItI, t2l.

uma chave invariante com o tempo (Til9 normalmente serve como chave

primária de uma versão estática de uma relação variante com o tempo' um atributo

variante com o tempo não pode ter múltiplos valores num instante particular do tempo'

Assim, cada relaç¿o variante com o tempo terá duas chaves candidatas: (TIK' f") e

(TIK, f,). (Ttrç Z,) é definida como chave primária'

Cada tupla de uma TVR tem um valor Z" preciso; entretanto' T" pode não ser

conhecido quando a tupla é criada' Neste caso' T"terá o valor:

f :: NOW, se 7" (

f :: NULL, se Z, )
NOW

NOW

Existem duas ramificações importantes deste esquema' Primeira' se o evento

iniciou-se no passado e seu Z, não é conhecido assume-se que ele é válido somente até

agora(Now); o uso ds ø para T"podenater a implicação errônea de que ele também

será válido no futuro. segunda, se algum evento vai ser iniciado no futuro e seu I'

não é conhecido, então ele terá um valor nulo (isto é, desconhecido); o uso de NULL

implica que esta tupla não poderá participar de operadores de comparação temporal

envolvendo o limite superior do intervalo. Isto implica que, de acordo com o intervalo

de tempo fechado, não é permitido Ø como valor de 7" '

SeumTVArefere-sesomenteaumpontodetempo,podeserrepresentado

por um intervalo de tempo degenerado, onde T": T, . Assim, o modelo pode suportar

eventos.

NomodeloTRM,otempovalidoéutilizadocomoapartefundamentaldas

relações variantes com o tempo, pois representa adequadamente as alterações do

mundo real. Deste modo, podem ser representadas atualizaçóes pró-ativas e

retroativas, pois o tempo válido refere-se ao instante em que os eventos efetivamente

ocorreram na realidade modelada. O modelo pode incorporar tempo de transação e
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tempo definido pelo usuario, se necessário em aplicações especiais, defrnindo-os

como atributos "timestamp" adicionais. O modelo, utilizando o intervalo de tempo

fechado, permite a representação de eventos e intervalos'

O modelo TRM pode suportar o uso de "timestamp" em tuplas' apesar de que

ele pode representar esta situação com o comportamento independente dos atributos

variantes com o tempo reconhecendo a existência de atributos assíncronos e

incorporando a noção de normali zaçáo do tempo. Assim, o TRM pode suportar a

variação de "timestamps" de atributos dentro da teoria clássica de Bancos de Dados

Relacionais.

considere- se uma situação onde deve ser modelado o histórico de um

relacionamento sobre o tempo onde nenhum dos atributos possui "timestamp": por

exemplo, a relação Despacho (D#, P#). Neste caso, a abordagem envolvendo atributos

com ..timestamp" não oferece nenhuma solução para modelar o histórico do

relacionamento, que é muito importante na príûica' Com o uso de "timestamp" na

tupla, o relacionamento variante com o tempo pode ser representado da mesma forma

que nas entidades. Por exemplo, Despacho- Histórico (D#, P#, T" 7") representa o

histórico dos despachos, sendo que nem D#, nem P# são atributos variantes com o

tempo

Sincronismo e Dependência Temporal

um conjunto de atributos variantes com o tempo em uma dada relação são

ditos síncronos se cada TVA pode ser aplicado diretamente e associado aos valores de

.,timestamp" em cada tupla da relação. Tomando por exemplo a Fig' 3'3' ' um

empregado terá aumento de salário se e Somente se tiver uma promoção' e um

empregado nunca é rebaixado. Desta forma, Salário e Posição formam um conjunto de

atributos síncronos.
,considerando uma outra relação, Manutenção, Fig. 3.4, onde Aviao# é o

identificador de um avião, parte é o nome da peça, Cond descreve a condição da peça

com problemas, Local é o local onde ela está sendo usada, Custo é o custo associado à
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manutenção,I,,éomomentoemqueamanutençãofoiiniciada,eT"omomentoem

que termtnou.

Fig. 3.4- A relação Manutenção

Neste exemplo, vm quasi-sincronismo é imposto sobre todos os atributos

variantes com o tempo, pois seus valores estarão associados com o mesmo par de

"timestamp". Portanto, estes TVAs formam um conjunto síncrono'

Desta forma, o sincronismo de atributos variantes com o tempo ocofre em dois

contextos: o sincronismo real (válido), definido pelo seu comportamento natural, e o

quasi-sincronismo (fisico), imposto pela simultaneidade da gravação destes valores de

atributos. Nota-se também, que o sincronismo é equivalente a um relacionamento' pois

satisfaz as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade' Um conjunto

síncrono simplificado satisfaz somente a propriedade de reflexividade e é síncrono com

ele próprio.

A presença de mais de uma classe equivalente síncrona em uma relação implica

que alguns TVAs realizam alterações de uma maneira assíncrona' considerando a

relação Sal- Ger, Fig. 3.5, que mostra o gerente e o salário de empregados sobre um

período de tempo, os atributos Salário e Gerente formam dois conjuntos síncronos

simplificados.

Forma Normal TemPorol

A falta da informação de sincronismo provoca a fragmentação da informação

de tempo de vida de um TVA em várias tuplas e cria anomalias de atvalização e

142 Asa Partida Boston 7000 60 72105 Porta Não Fecha L.A. 2500 55 62105 Porta N.Y 2000 35 479l Roda Solta Atlanta 1000 10 20
Aviao# Peça Cond Local Custo T. Tu
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recuperação da informação. A proposta então, é o uso dos conceitos de dependência

temporal eforma normal temporal, que evitam as anomalias'

Sendo R uma relação variante com o tempo, onde K é sua TIK, a X¡, purã i e

I|,nl,serem seus TVAs e, T" e Z, serem suas TSAs. Em um esquema relacional R"

para quaisquer duas TVAs X¡ e Xj (i |. : j), R é dito ter uma dependência temporal X

<- T -+ X¡, see somente se existe uma extensão de R que contem duas tuplas tt è tz

tals que

(Ð rr (K) : tz(IS),

(iÐ tt(X,) : tz(X¡) XOR /t (Xi) = tz(X¡)'e

(iii) osintervalos Ítt(T), tt(Ts)le I'tz(T), tt(G)l são adjacentes'

Aqui, t(T) signifrca a projeção da tupla I sobre algum atributo IZ Dois intervalos fl'ul e

ÍL,(Isão ditos adjacentes se definidos com a mesma unidade de tempo e satisfazem a

condição L' u: 1 OR I - U = 7'

Fig. 3.5- A relaçlio Sal-Ger
97 35K l8Brad now
97 30K Brad l2 t7
52 38K Smith 48 now
52 3lK Smith 43 47
52 31K Jones 39 42
52 25K Jones 30 38
52 25K 2lSmith 29
52 20K Smith 10 20
52 18K Smith 5 9

Empno Salario Gerente T, T,
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Na relação Sal- Ger os atributos Salário e Gerente, conforme as definições'

acima, têm uma dependência temporal, Salário<- Z +Gerente' Considerando-se as

duas tuplas < 52, 18K, Smith, 5, g > e 1 52,20K, Smith, |0, zo>, os atributos Salário

e Gerente não pertencem a mesma classe de equivalência síncrona: as tuplas têm a

mesma TIK, e o valor do atributo Gerente é o mesmo; e seus intervalos [5,9] e U0,20]

são adjacentes.

A noção de dependência temporal é análoga à dependência multivalorada'

Dependências multivaloradas acontecem quando dois ou mais fatos não relacionados'

cada um envolvendo um relacionamento um-para-muitos, são colocados em uma única

relação. Dependências Temporais ocorrem quando dois ou mais fatos não relacionados

temporalmente são colocados em uma única relação variante com o tempo'

Normalização TemPoral

Intuitivamente, para que uma relação esteja na forma normal-temporal, ela não

pode conter atributos que não estejam na mesma classe síncrona' Uma relação está na

forma normal temporal (TNfÐ se e somente se estiver na BCNF (Forma Normal de

Boyce-codd) e não existir nenhuma dependência temporal entre seus atributos não-

chaves. É sempre possível decompor uma relação, se existir dependência temporal' em

duas ou mais relações normalizadas temporalmente dividindo adequadamente seus

atributos e fundindo os intervalos de tempo relevantes. Esta decomposição satisfaz a

propriedade de que não existem dois atributos dependentes temporalmente na mesma

relação da mesma dimensão de tempo, mas assíncronos em atualização em relação a

esta dimensão temporal. Por exemplo, a Fig. 3.5- Sal-Ger, pode ser decomposta em

duas relações, Gerente, Fig. 3.6, e Salário, Fig' 3'7'



97 Brad nowL2
52 Smith 43 now
52 Jones 4230
52 Smith 5 29

Empno T.Gerente T"
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Fig. 3.6- A relaçÍio Gerente

97 35K no\¡/18
97 t230K 17
52 38K 48 now
52 31K 43 47
52 393lK 47
52 2sK 2l 38
52 20K 20l0
52 18K 5 9

Empno Salario T" T.

Fig. 3.7- A relação Salário

Esta decomposição não permite somente uma menor perda de informação' mas

também representa a informação sobre o tempo de vida de um atributo de forma

compacta e concisa. A normalização do tempo garante que o tempo de vida da tupla e

os valores de seus atributos são os mesmos'

Basicamente, a normalizaçáo do tempo corresponde à exigência conceitual de

que uma tupla precisa ser semanticamente independente de qualquer outra' Por

definição, uma relação é um conjunto e, portanto' seus elementos precisam ser

independentes de qualquer outro, e em um BD Relacional, uma tupla é a mais

fundamental unidade de informação. Em uma TVR não normalizada, cada tupla terá

informações incompletas sobre o tempo de vida de seus atributos , portanto' torna-se

semanticamente dependente de outras tuplas para a determinação daquela informação'

Na relação usada como exemplo, Sal- Ger, onde existe uma dependência temporal'

Salário+- z ->Gerente, a tupla <52,20K, Smith, 10,20> tem os valores T0 e 20 pata

T, e T"., respectivamente, que não representam o tempo de inicio e tempo fim do

valor do atributo .,Smith" como Gerente. Portanto, esta tupla tem informação
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incompleta referente ao tempo de vida do valor do atributo "Smith". Eles referem-se

ao período de tempo efetivo do atributo Salário com valor 20K' Uma alteração

assíncrona de um atributo reparte a informação do tempo de vida de outros atributos

sobre tuplas diferentes. A recuperação da informação do intervalo de tempo em que

um dado valor de atributo foi efetivo é um problema padrão em todos os BD com

informações temporais. Para recuperação desta informação a relação precisa ser

pesquisada por tuplas tendo o mesmo TIK, e os mesmos valores de atributo válidos

por intervalos de tempo adjacentes; destes intervalos o mínimo T, e o máximo T"

precisam ser calculados obtendo-se o período de tempo exigido.

3.2.3- TSQL: A Linguagem para interface para o TRM

A linguagem TSQL, projetada para pesquisar BD Temporais, é um

super- conjunto da SQL e introduz várioscomponentes sintáticos e semânticos novos

tNA87l. Várias construções TSQL têm uma analogia na SQL, embora trate de

aspectos temporais do BD. Outros componentes são voltados para as características

especiais do tempo e seus dados associados' Todos os comandos padrão SQL são

válidos na TSQL, e possuem a mesma semântica quando não têm alguma referência ao

tempo. Neste modelo são permitidas relações variantes com o tempo e relações não

variantes com o tempo.

A TSQL tem as seguintes construções adicionais

o Expressões condicionais usando a cláusula WHEN

o Recuperação de valores "timestamp" com ou sem cálculos

o Recuperaçáo de informações ordenadas temporalmente
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o Especifi caçáo do domínio de tempo usando a cláusula TIME- SLICE

o Funções de agregação e cláusula GROUP BY modificadas

o Especifi caçãodo tamanho de um intervalo de tempo usando a cláusula

MOVING WINDOW

Como exemplo, serão utilizados os esquemas relacionais

E ( eno, nome, endereço, data-nascimento) - Empregado

S ( eno, salr, T, , T") - Salário

M ( eno, ger, T, ,T") - Gerente

T ( eno, cidade, pais, custo, T, , T, ) - Viagem

Viagem mostra a história da viagem de empregados através da gravaçáo da

cidade visitada, o país a que pertence esta cidade, o custo envolvido, e o tempo de

início e fim da viagem de uma dada instância de viagem' Empregados é uma relação

não variante com o tempo. Nestas TVRs, assume-se que os "timestamps" são

compostos dos seguintes campos: ano/ mes/ data'

A TSQL pode distinguir entre diferentes tipos de nulos, e terâ como resultado

uma mensagem descrevendo as razões pelas quais foi gerado resultado nulo para uma

pesquisa. Existem basicamente três diferentes razões para que uma pesquisa retorne

resultados nulos:

o o valor de um atributo foi gravado como nulo, pois não estava disponível'

¡ as condições especificadas nas cláusulas wHEN ou \ilHERE não foram

satisfeitas; então o resultado foi nulo.

o os dados não estavam disponíveis para o período de tempo especifico no

BD, provavelmente pela descontinuidade da história de um objeto'
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O último caso pode ocofÏer com certa freqüência devido à natureza temporal

dos dados no TRM, então, alguma explicação deve ser geradacom o resultado'

A clausula WHEN

AcláusulaWHENésimilaràcláusulaWHEREdaSQL.Elaespecificao

relacionamento temporal de tuplas participantes na derivação' isto é' ela avalia

predicatos temporais examinando a ordem cronológica dos valores "timestamp" das

tuplas.

Todas as operações são tratadas em termos de intervalo de tempo' sendo que

um ponto no tempo é tratado como um intervalo de tempo degenerado' As definições

abaixo mostram a conversão dos operadores em um ou mais operadores de

comparação aritmética:

o la, bl

o la, bf

o la, bl

o la, bl

o la, bl

o la, bl

o la, bl

o la, bl

BEFORE lc,dl IFF b < c

AFTER lc,dl IFF a> d

DURING lc,dl IFF (a >c) e (b <d)

EQUIVALENT lc,dl IFF (a : c) e (b : d)

ADJACENT lc,dl IFF (c-b: 1) | (a-d: I)

OVERLAP lc,dl IFF (a <d) & (c <b)

FOLLOWS Íc,dl IFF (a - d: I)

PRECEDS Íc,dl IFF (c- b : I)

Os operadores de comparação BEFORE' AFTER' DURING' PRECEDS' e

FoLLowS não são comutativos, enquanto EQUIVALENT, ADJACENT' e

OVERLAP são.

Exemplo 1: Encontrar o salário do empreg ado 125 quando Smith era seu gerente
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SELECT salr

FROM S, M

WHERE S.eno: M.eno AND M.eno: 125

Alr{D M.mgr: 'Smith'

WHEN S.INTERVAL OVERLAP M.INTERVAL

O operator .INTERVAL é usado para especificar o intervalo lT, , T" ] da tupla'

Exemplo 2: Encontrar o gerente do empregado 23 que sucedeu imediatamente o

gerente Jones e o tempo de ocorrência deste evento'

SELECT B.mgr, B.TIME-START

FROMMAbMB

WHERE A.eno : B.eno AND A.eno :23

Alt{D A.mgr: 'Jones'

WHEN B.INTERVAL FOLOOWS A.INTERVAL

As pesquisas acima permitem a pesquisa tanto baseadas em pontos de tempo quanto

em intervalos de tempo

Recuperação de " TimestamPs "

Para recuperação dos valores de "timestamPS", & lista desejada de "timestamps"

é especific ada na cláusula SELECT. Estalista contem os operadores TIME- START

ou TIME- END, que precisam ser qualificados pelo nome da relação se duas ou mais

relações participam da pesquisa. A TSQL permite uma operação chamada

inter(intersecção do tempo em que ocolre 'overlap") à ser aplicada nos "timestamps"

da lista. o operado r inter toma dois intervalos e retorna outro intervalo que é sua

intersecção. A condição é que estes intervalos se sobreponham, sendo que a operação

pode ser definida como:
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la,bf inter lc,dl : lmax (a,c), min (b,d)J

Ordenação TemPoral

Em BD Temporais, várias versões de uma entidade são associadas à cada

chave invariante com o tempo (TtrQ Para uma TIK particular, caóa versão tem um

único par de valores de "timestamps" associados a ela' Versões Temporais e tempo de

uma entidade têm uma ordem inerente. Isto significa que pesquisas em BD Temporais

podem necessitar referir-se à esta ordem'

Uma TVR é dita ser ordenada temporalmente quando todas suas tuplas com a

mesma TIK são classificadas em Ordem ascendente pelos seus valores de

"timestamps". Desde que nenhuma tupla para uma dada TIK tenha sobreposição de

periodo de tempo e cada tupla com a mesma TIK tenha um único par de valores de

..timestamps", a classificação pode ser feita sobre ambos os "timestamps"' um único

número ordinal é associado com as tuplas de cada TIK na TVR ordenada

temporalmente. Por exemplo, a primeira tupla de cada TIK será associada com 1' a

segunda com2,e assim por diante. Portanto, para cadaTIK haverá um grupo de uma

ou mais tuplas classificadas em ordem ascendente pelo seus valores de "timestamps" e

com um número ordinal associado a cada tupla'

A ordenação temporal pode ser especificada

(i) Nas cláusulas WHERE ou WHEN; ou

(ii) Na cláusula SELECT.

Existe uma diferença significativa na semântica de cada opção: no caso (i)' a

ordenação temporal e a associação de números ordinais precedem a seleção das tuplas

baseadas nas condições especificadas nas cláusulas WHERE ou WHEN; no caso (ii),

entretanto, a pesquisa é processada na forma convencional e os resultados

intermediários são ordenados temporalmente e as tuplas são geradas com base na

especificação constante da cláusula SELECT'
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30K73 3125 J
73 t724K 22 2

t8K73 l0 1l6
6l T231K t7 J

25K61 9 tl 2
6t l7K I4 I
25 3640K 38 7
25 34K 33 635
25 273lK 30 5

25K25 23 426
25 t72tK 22 J

l8K25 8 213
25 l6K 7^t I

Empno T.Salario T.

Fig. 3.8- A relação EmP-Sal

As relações ordenadas temporalmente podem ser referidas através do uso das

funções ordinais FIRST, SECOND, THIRD, Nth e LAST como chaves.

Exemplo 3: Encontrar o tempo de início e o salário para empregados que iniciaram

com salário superior a 50 K.

SELECT salr, TIME-START

FROM S

WHERE FIRST (salr) >50 K

Exemplo 4: Encontrar o tempo de início e o salário para todos os empregados ,

quando seu salário excedeu 50 K pela primeira vez.

SELECT FIRST (salr), TIME-START

FROM S

WHERE salr > 50 K
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A clausula TIME-SLICE

A cláusula TIME- SLICE especifica o período de tempo ou ponto de tempo do

universo considerado. Esta especificação implica que somente serão selecionadas as

tuplas válidas parcial ou totalmente para o período ou ponto de tempo especificado'

A sintaxe desta cláusula exige a palavra chave TIME-SLICE seguida por um

intervalo ou Ponto de temPo.

Exemplo 5: Liste todas as alterações de salário durante os anos lg72- 1978 paratodos

os empregados cujo Gerente foi Bradford

SELECT S.eno, salr, S.TIME-START

FROM S, M

WHERE S.eno: M.eno Alr{D mgr:'Bradford'

WHEN M.INTERVAL OVERLAP S.INTERVAL

TIME-SLICE Year [1972, 1978]

Exemplo 6: Liste o histórico dos gerentes de todos os empregados nos últimos 5 anos'

SELECT eno, mgr, TIME-START

FROM M

TIME-SLICE Year INOW - 5, NOW]

Função Agregação e GROUP BY

Em um BD Temporal, somente tempo de início e tempo final são gravados para

cada tupla. Entretanto, uma pesquisa pode referir-se ao tamanho de um intervalo de

tempo dado por lTø - fs I Na TSQL esta referência é chamada DURATION' A

TSQL permite as funções de agregação usuais- max, min, count, avg, and sum- que

são aplicáveis à duração dos intervalos de tempo. Se duas ou mais TVRs participam da

pesquisa torna-se necessário qualificar a duração'
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A cláusula GROUP BY da TSQL é uma extensão da cláusula convencional da

SQlvários componentes. A TSQL permite que "timestamps" sejam usados na cláusula

GROUp By. Como na maioria dos casos "timestamps" são a combinação de vários

campos (p. ex.: ano, mês, data, hora, minuto,etc.), um ou mais destes c¿rmpos podem

ser especificados na cláusula GROUP BY, além da possibilidade da recuperação destes

campos nesta cláusula. A cláusula HAVING permite a comparação entre as funções de

agregação em uma ou mais colunas das relações envolvidas.

Exemplo 7: Encontre os anos nos quais um empreg ado fezmais viagens erternas (fora

dos EUA) que viagens internas'

SELECT A.eno A.TIME-START.Year

FROM T AtT B

WHERE A.eno : B.eno AND A.country: 'EUA'

AND B.country !: 'EIJA'

\ryHEN A.TIME-START.year : B.TIME-START'year

GROUP BY A.eno A.TIME-START.Year

HAVING COUNT (UNIQUE B.TIME-START) >

coLINT GTNIQUE A.TIME-START)

Exemplo 8: Para cada empregado e pata cada ano, liste as cidades que foram visitadas

mais frequentemente naquele ano, e o número de vezes que foram visitadas'

SELECT eno, TIME-START, Year, citY,

MAX(COUNT(*)

FROM T

GROUP BY eno, TIME-START, Year, citY

Os exemplos acima mostram o aninhamento de funções de agregação' A função

de agregação interna, couNT, é aplicada ao grupo formado pelo último atributo na

lista GROUP BY (city); a próxima função de agregação, MAX, é aplicada ao atributo
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que vem antes do último (TIME-START.year). As funções de agregação sempre

retornam um único valor Por gruPo.

3.3-oModelodeDadosTemporal(TDM-TemporalDataModel)

3.3.1- Introdução

A proposta dos autores é apresentar uma abordagem para modelagem de

informações temporais independente de qualquer modelo lógico tradicional (modelo

relacional, modelo entidade- relacionamento, modelo de rede, etc')' [SEGE93]

A proposta é que, inicialmente, a semântica dos dados temporais seja entendida

e especificada e, então, caractenzâ-los com precisão quanto às suas propriedades e

operadores aplicáveis, sem a influência dos modelos tradicionais' os quais não foram

projetados para modelar dados temporais. lJma vez encontrada esta caracterização'

pode-se representar estas estruturas e operações em modelos lógicos específicos'

Tipicamente, esta representação exige estender modelos existentes' ou então'

demonstrará que alguns modelos são inadequados para modelagem temporal'

A motivação inicial para o trabalho, foram aplicações científicas e BD

estátisticos (SSDB's), onde experimentos fisicos, medidas, simulações e estatísticas

são tratadas no domínio do tempo. O interesse principal é capturar a semântica de

sequências ordenadas de valores de dados no domínio do tempo, e estabelecer os

operadores sobre elas. Consequentemente, é definido o conceito de sequências de

tempo (z^l), que é basicamente a sequência de valores no tempo para uma única

instância de entidade, como o histórico do salário de um indivíduo ou as medidas

tomadas por um detector em um experimento'

3.3.2- O modelo TDM

os autores desenvolvem um modelo de dados baseado no conceito de

sequências de tempo. Inicialmente, é feita a descrição de como as sequências capturam

a semântica de dados temporais, e então a coleção de sequências de tempo que é a

construção dos dados do modelo.
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Sequências de TemPo

Um valor de dado temporal é definido para algum objeto (p'ex': pessoa) para

um certo ponto no tempo (p.ex.: março, 1986) para algum atributo daquele objeto

(ex.: salário). Portanto, um valor de dado temporal é uma tripla <s, t'a>' onde s é o

..surrogate" paraaquele objeto, /é o tempo,eaé o valordo atributo'

uma característica importante dos dados temporais é que para um dado

..surrogate" os valores dos dados temporais são totalmente ordenados no tempo; isto

é, eles formam uma sequência ordenada. Por exemplo, a história do salário de John

forma uma sequência ordenada no domínio do tempo. Esta sequência é chamada

sequência de tempo (time sequence- T$. l,Ss são estruturas básicas que podem ser

endereçadas de duas maneiras. Operadores sobre elas podem ser expressos em termos

de propriedades temporais da sequência (como "o salário dos últimos dez meses"' ou

"as vendas para cadasabádo"), bem como em termos de valores (como "salário maior

que 30 K',). Os resultados de cada operador são também uma z,s cujos elementos são

valores temPorais qualifi cados.

Desde que todos os valores temporais em uma ZS têm o mesmo "surrogate"'

eles podem ser representados como <s, (t,a)x>, isto é, uma sequência de pares para um

dado "surrogate".

|234567891011:|2131415161l71819202122

l1

-l

l0
,7

Fig. 3.9- Balanço: Passo
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Fig.3.L0- Livros Vendidos: Discreto

Fig. 3.11- CamPo Magnético: Contínuo

osexemplosmostradosnasFiguras3.g,3.l0e3.llilustramquequandouma

TS é definida estruturalmente como uma sequência ordenada de valores temporais' seu

comportamento semântico pode diferir de acordo com a aplicação envolvida'

Coleções de Sequências de TemPo

É utit e natural considerar a coleção de TSs para os objetos que pertencem a

uma mesma classe ou tipo. Por exemplo, considerar a coleção de TSs que representa o

histórico do salário de todos os empregados de um banco de dados' Nos referimos a

esta coleção como uma coleção de sequências de tempo QSC)' A utilidade da

estrutura de TSC recai sobre a habilidade de endereçar os atributos temporais como

uma classe e relacioná-los a outros atributos e classes (possibilidade não temporal)'

Por exemplo, podemos estar interessados no histórico salarial dos empregados da

informática nos últimos seis meses'
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Desdequeopropósitoaquiéamodelagemsemânticadotempo'preferiu-se

deixar de lado os conceitos de modelagem de um determinado modelo' tais como

entidades, relacionamentos, tipos de registros, conjuntos, e assim por diante' Ao

contrário, optou-se pelo conceito de classe de objetos e a representação dos TSs para

ela. Uma TSC será usado para construir a representação dos valores temporais

associados a uma classe'

A seguir será descrito o conceit o de classe com mais detalhes' Estes conceitos

são bastante discutidos na literatura, e os aqul

descrição das TSCs.

adotados se devem a conveniência para

Classes

A classe é uma coleção de objetos que tem a mesma definição de atributos (tais

comopessoasoudepartamentos)ouseja,omesmotipo.Todoobjetodeumaclasse

possui um único identificador, chamado "surrogate"' IJma classe composta é aquela

que necessita de mais de um "surrogate" como identificador' Por exemplo' matrícula é

a classe cujos identificadores são "estudante e curso"' Em geral' uma classe composta

pode ser definida através do uso de identificadores de outras classes ou de outras

classes compostas. Por exemplo, suponha que determinado curso possa ser ministrado

por diversos professores. Neste caso, uma classe aula é resultado da composição da

classe aula mais a classe professor. uma classe composta pode ser entendida como

uma agregação. classes com propriedades similares irão resultar na generalizaçáo'

Note-se que classes compostas, conforme descrito acima' são construções

bastanteconhecidas.Nomodeloentidade-relacionamento'asentidadesusualmente

correspondemaumaclassesimpleserelacionamentosaclassescompostas'Entretanto'

no modelo ER, não se pode definir novos relacionamentos através de relacionamentos

já existentes, enquanto classes compostas podem ser definidas a partir de outras classes

compostas.omodeloderedeCODASYLéumpoucomaisrestritivo:nãoapenas

conjuntos não podem definir conjuntos futuros ou tipos de registros' como também'

conjuntos não podem ter seus próprios atributos, como é o caso dos relacionamentos

nomodeloER.Classecompostasnãopossuemtaisrestrições'Nomodelorelacional'
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pode-se definir relações com chaves compostas' mas o

informação explícita que tais chaves sejam provenientes

modelo não carrega nenhuma

de outras relações

TCSs SimPles

UmaTSCsimples,queédefïnidaporumaclassesimples(istoé,umaclasse

com um..surrogate" simples como identificador) e um atributo temporal simples' uma

TSC simples pode ser descrita como uma tripla (S'T,A) onde S, T e A são 
..Surrogate'',

tempoedomíniodoatributo,respectivamente.UmaTSCpodeservistacomouma

coleção de todos os valores temporais de um atributo simples para todos "surrogates"

de uma classe simples. É conveniente pensar numa TSC simples de forma

bidimensional, onde cada linha corresponde a um TS simples Com um "surrogatd'

particular

TSCs ComPlexas

TSCscomplexassãoTSCscujoscomponentess,TeAnãorepresentamum

elemento simples. Será discutido um por vez: mas é bom ter em mente que qualquer

combinação pode existir simultaneamente'

o caso em que S não é um elemento simples, corresponde a uma classe

composta, denotado da seguinte forma (S., T, A). Este caso também pode ser

visualizado como uma estrutura bidimensional, onde as linhas são identificadas pelo

..surrogate,, composto de sua classe. Esta estrutura será útil na representação do

comportamento temporal dos relacionameritos e seus atributos' Por exemplo' suponha

quepessoassejamalocadasemdiferentesprojetosnotempo.ohistóricodeste

relacionamento pode ser representado como ((s, s), T, A), onde (s,S) corresponde a

(pessoas,projetos)eAcorrespondeaumatributobinário(quepodeassumirvalores0

e 1, por exemPlo).

ocasoemqueTnãoéumelementosimplescorrespondeasituaçõesondeos

valores temporais tem mais de uma sequência de tempo associada a eles' Este caso é
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denotado por (s, T, A).Este caso exige o suporte de um TSC simples com múltiplas

linhas de temPo.

ocasoemqueAnãoéumelementosimplesocofTequandodiversosatributos

aparecem (ou são mensurados) precisamente num mesmo instante' Por exemplo'

quando são feitas coletas da poluição do ar em intervalos regulares de tempo' muitas

medidas são tomadas como o nível de monóxido de carbono' componentes de

nitrogênio, e assim por diante. Denota-se este caso por (s, T, A)' Em adição as

informações semânticas destes atributos quando ocofrem juntos no domínio do tempo'

este caso também proporciona uma forma consisa de representação conjunta de várias

TSCs que possuem comportamento temporal semelhante' Um caso especial importante

envolve a representação de dados não temporais como uma TSC degenerada (s' a)'

onde todos os atributos não temporais podem ser tratados juntos como uma TSC

simples.

Propriedødes dos TSCs

Definiram-se valores temporais como triplas 4,t,a) e uma sequência de tempo

TS como um objeto 1s' (t'a)x>' consistindo de um conjunto ordenado no tempo de

valores temporais para uma instância de um "surrogate" simples'

Distingue-seentrepontosdetempoepontosdedødosdeumaTS.ospontos

de tempo de uma TS são todos os pontos potenciais do tempo que podem assumir

valores de dados. Em contraste, os pontos de dados de uma TS consistem apenas

daqueles pontos que realmente possuem valores de dados a eles associados' Por

exemplo, suponha-se que o salário de um indivíduo possa variar durante qualquer mes

do ano, mas que as alterações, de fato, somente ocorram em abril e outubro. Então

somente nesses dois meses são chamados pontos de dados daquele TS' Desde que

cada um dos meses do ano poderia receber valores, refere-se a eles como pontos de

tempo dessa TS. Em geral,pontos de dados de uma TS são subconjuntos de seus

pontos de temPo

A seguir serão definidas as propriedades de uma TS



42
CAP.IN- MODELOS

. granularídade de tempo - especifica a granularidade dos pontos de tempo (t) de

uma TS, isto é, os pontos no tempo que podem potencialmente receber valores de

dados. Permite-se duas representações de granularidades de tempo - ordinal e

calendário. A representação ordinal simples significa que os pontos de tempo

potenciais são contados por posições ordinais inteiras (1,2,3,...). A representação

calendário pode assumir a hierarquia usual de um calendârio: anos' meses' dias'""'

segundos e assim Por diante.

. tempo de vída - cada TS tem um tempo de vida associado. Este tempo de vida é

especificado pelo início e final de um intervalo de "tempo de dado" válido em um

TS. O início e fim podem ser representados por ordinal ou calendário'

Normalmente, a granularidade de tempo e o tempo de vida tem a mesma

fepresentação, isto é, ambos podem ser ordinal e calendário. Entretanto,isto não é

necessário. Por exemplo, uma experiência pode produzir uma TS de medidas

tomadas todos os segundos. Suponha que o tempo de início e fim deste

experimento não seja importante. Assim, esta TS tem a granularidade calendário de

segundos e um tempo de vida ordinal. Importa aqui discutir tres casos de tempo de

vida: tempo de início e fim fixos; tempo de início fixo e tempo de fim corrente; ou'

uma distância fixa é estabelecida entre o tempo de início e fim. O tempo de fim é o

tempo corrente, e o dee início é dinamicamente estabelecido para manter fixa a

distância ao tempo de fim. Em geral, o tempo de vida consiste em intervalos

descontínuos. Entretanto, ele pode ser representado explicitamente numa TS

através do uso de valores nulos. Um ponto de tempo com valor nulo significa que

não existe valor para aquele ponto de tempo. O uso de valores nulos pode

simplificar o processamento das TSs' já que não é necessário checar os segmentos

legais do tempo de vida. Assim, prefere-se o uso de valores nulos que definir

múltiplos segmentos no tempo de vida.

o regularídade -uma TS regular contém valores para cada ponto de tempo em seu

intervalo de tempo de vida. Assim como a especificação desta propriedade é

bastante útil para o projeto das estruturas fisicas, ela também possui valor

semântico. É importante para o usuário saber se um valor de dado é esperado para
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todos os pontos de tempo da TS. Também, a maioria dos métodos para análise de

séries de tempo pode ser aplicada somente em uma TS regular'

o típo- o tipo da TS determina os valores de dados da TS para pontos de tempo que

não possuem valores de dados explícitos. Em geral, não há função de interpolação

associada a cadaTS. Algumas funções de interpolação são bastante com"ns' É

interessante descrever os seggintes tipos de sequências de tempo: intervalos

constantes (se (t¡, ai ) e (tr., aL) são dois pares consecutivos em TS tal que t¡(t¡'

então â¡:Ít¡ pâfâ todo t¡St¡ 3ty); contínuo (umafunção contínua descreve o intervalo

entre (t¡,a¡) e (tr, ar) que marca a¡ a t¡ (t¡<t¡ <t¡) baseada em uma função curva);

discreto (cada valor (a) numa TS não está relacionado a outros valores'

consequentemente, os valores omissos não poderão ser interpolados); e tipo

definido-pelo-usuário (valores omissos na TS poderão ser computados com base

em funções de interpolação definidas pelo usuário)'

Pode-se notar que estas propriedades podem ser aplicadas em ambas TSs,

regulares ou irregulares. Por exemplo, o tipo intervalo constante para uma TS regUlar

significa que uma regra de interpolação associada aplica-se a todas as granularidades

menores ou iguais a granularidade da TS; isto é verdade para todos os tipos continuos'

nos quais os intervalos constantes constituem um caso particular.

Pode-se agofadefinir uma coleção de sequência de tempo com maior presisão'

uma TSC é uma coleção de sequências de tempo para uma mesma classe de

"surrogate" e com as mesmas propriedades. A TSC é uma construção básica para o

TDM e pode ser manipulada através de operadores. As propriedades de uma TSC são

as mesmas definidas para uma TS, já que todas as TSs que pertencem a uma mesma

TSC possuem as mesmas propriedades. Segue um exemplo de uma TSC e suas

propriedades, assim como duas instâncias de TSs que pertencem a ela'

Exemplo

Classe de "surrogate": número de conta bancária'

Tipo de atributo temporal: balanço da conta.

Tipo de granularidade: dia.
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Tempo de vida: início:l/l/1986; ñm:ll9l86'

Regularidade : irregular.

Tipo: intervalo constante.

Um TS para a conta 1462 é

{(l I I I 86,57), (l I 4 I 86,50), (1 I 6 I 56,65), (l I 9 I 86, 60) }

Um segundo TS para a conta número 2526 é

{ ( I / l/86,3 5 ), (r 13 186,45), (l 17 I 86,5 5)}

3.4 - O Modelo de Dados Entidade-Relacionamento Estendido Temporal (TEER)

3.4.1- Introdução

os autores propõem uma extensão temporal para o Modelo Entidade-

Relacionamento Estendido (ME-RX), considerando ser mais natural especificar

consultas e dados temporais em um modelo de dados conceitual, orientado a entidade

que em um modelo de dados relacional orientado a tuplas, que é o modelo mais

difundido e divulgado na literatura [ELMA93]'

3.4.2- O Modelo TEER

será utilizado o conceito de intervalo de tempo. A notação [tt,tz] indica um

conjunto de instantes eqüidistantes consecutivos l¡ o primeiro instante a tz o último

instante do intervalo.

Um BD Temporal (BDT) armazenainformações históricas para um intervalo

10, nowf, onde 0 representa o instante inicial do BD da aplicaçáo que está sendo

modelada e, now é o instante atual, em contínua expansão. Um ponto discreto (ponto

de tempo) t é facilmente representado como um intervalo [t,t], cuja notação será [t]'

por simplicidade. Esta representação de intervalo pode facilmente ser usada para

representar seqüências de tempo discretas e passo constante, podendo ainda'

representar seqüências de tempo contínuas se o intervalo 10, nowi for denso'



45
CAP.Iil. MODELOS

Elemento temporal é uma união finita de intervalos de tempo, com notação

{Ir, Ir, ..., In}, onde Ii é um intervalo em lO,nowl' Esta definição é válida considerando-

se o conceito de tempo válido. As operações da teoria dos conjuntos podem ser

facilmente definidas [Gad88a]. Da mesma forma, predicados de comparação de

conjuntos de dois elementos usando :, t, )-, c, também o são' sendo fundamentais

para implementação de linguagens de consulta ao BDT [ELMA93]'

Entidodes

Um conjunto de entidades é formado por entidades do mesmo tipo, isto é'

entidades que possuem os mesmos atributos básicos. Entidades representam objetos no

universo que está sendo modelado.

Deve- se considerar, no empreendimento que está sendo modelado, como seus

componentes (entidades, objetos, relacionamentos, atributos) evoluem (sofrem

alterações) em função do tempo. Esta evolução pode ser representada conforme Fig'

4.2.1.

Intuitivamente, pode- se inferir que o tempo de vida de um atributo de uma

dada entid ade e é todo o tempo em que esta entidade existir no mundo real' ou seja'

enquanto a entidade tem um valor. Cada conjunto de entidades E¡ temum conjunto de

atributos básicos A,t, A,z, ..., A,ne cada atributo .4i; é associado com um domínio de

valores dom (A¡). Cada entid ade e do conjunto de entidades E é associado com um

elemento temporal T(e) Cl1,nowl, que é o tempo de vidø ('lifespan') da entidade' O

tempo de vida T(e) podeser um intervalo de tempo contínuo ou a união de intervalos

de tempo separados. O valor temporal de cada atributo A¡ de e, A¡ (e) ' é uma função

parcial A, (e) .. 7(e) -+ dom(A), que também pode ser chamado designação temporal

[GADI88]. O Elemento temporal dø designação temporal,T(A, (e)), é o subconjunto

de T(e) no qual A, (e) está definido. Assume-se que A¡ tem um valor NULL (ou

LINKNOWN) durante os intervalos T(e) - fØ¡ þ))'

No modelo, "surrogates" são atributos que representam a entidade' Eles não

variam com o tempo no sentido que duas entidades identificadas por "surrogates"

idênticos são a mesma entidade, e duas entidades identificadas por diferentes
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"surrogates" são entidades diferentes. Ou seja, o principal requisito de um atributo

"surrogate" é que ele seja invariante com o tempo. A proposta é que os "surrogates"

sejam definidos pelo sistemapara cada entidade no BD e cujo valor não seja visível

para o usuário e não se altere durante o tempo de vida da entidade. O elemento

temporal do "surrogate" define o tempo de vida da entidade T(e).

Considerando- se o exemplo da X'ig. 3.12, e assumindo que a granularidade

adequada é dia. Uma dada entidade INSTRUTOR e com tempo de vida T(e)

[g/I/78, nowJ pode ter os seguintes valores de atributos temporais:

Fig. 3.12- Banco de Dados ExemPlo

\URR)GATE (e) : {([9 I I I 7 8, now)-+surrogate _id](* system generate *)

Name(e) : {l9lll78, nowf -+ JohnSmith}

Numldent(e) : {[911178, now) --> 123456\

Cargoþ) : {l9lll78,3118184) -+ Prof. Assistente

Dcod
Dname
Telefone
lnstituto

Nome
Número
Hora
Descriçäo

Nome
Telefone
Status

Cargo
Sala

PROFESSOR
CURSO

POSSUIOFERECE

DEPARTAMENTO
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ll/9184, 3 l/8/881 -+ Prof. Associado

Ul9l88, nowl + Prof. Titular\

Sala (e) : {l9lll78, 3ll5l85| w 1116186, l515/881 -+ 53 I SP

[ 16/5/88, nowl -+ 4441F\

Status(e) : {[9l|l78,3ll5/85f w 1116186, nowf -+ Tempo_integral

I 116185, lll 5 186l -+ Iicença\

Te leþne (e) : {[9 I | /7 8, 3 | / 5 I 85] w ll / 61 86, nowf -+ {(0 I 6) I 2 3- I 2 3 4},

I U6l8s, 3U s/861 --> {(0 r 6) 234-234s\}

Atríbutos e Chaves

Os tipos de atributos possíveis são

Atributos Mono- valorados

Atributos Multi- valorados

Atributo Composto

Atributos que têm um único valor

atômico para cada entidade em cada

instante [{.

Atributos que podem ter mais de um valor

para uma entidade num dado instante [l],

então seu domínio é o conjunto P(V) com

algum domínio úruco V.

É, uma lista de vários atributos

componentes : (r4¡, A2, ..., l,). Assim,

seu valor para cada entidade num dado

instante t4 será a

concatenação dos valores de seus

componentes.
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Atributo Chave

(simples ou comPosto)

48

É um atributo / de um conjunto de

entidades E com a condição de que em

um instante qualquer [r], não existem duas

entidades em E com o mesmo valor de A'

É possível a alteraçáo dos valores dos

atributos chave, pois cada entidade é

identificada Pelo "SURROGATE'

definido Pelo sistema.

Entidades Fracøs

um conjunto de entidades fracas não possui nenhum atributo chave [CIIE76]'

Este tipo de entidade pode ser identificado pela combinação do valor de seu atributo

chave e o da entidade proprietária ao qual é relacionado através de um relacionamento'

O sistema atribui um "surrog ate" paÍacada entidade fraca' As propriedades temporais

da entidade fraca são similares às propriedades das entidades regulares exceto que o

elemento temporal T(e) de cada entidade precisa ser um subconjunto do elemento

temporal da entidade proprietária'

Relacíonamentos

um conjunto de relacionamentos J? de grau n temn conjuntos de entidades

participant es Et, 82, ..., En. Cadainstância r em 'R é uma n- tupla r : < €t' €2' "" €n)

onde cada e1 € 81. Cada instância r é associada com um elemento temporal T(r) que

define o tempo de vida da instância do relacionamento. A condição é que T(r) precisa

serum subconjunto da intersecção dos elementos temporais das entidades €t' ê2' "" €'

que participam em r. Isto é, fØ c €@t)nT( e'')ñ "'ñ f@Ð considerando- se que a
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instância do relacionamento existe num dado instante [t , todas as entidades

participantes daquela instância precisam existir neste instante'

Atríbutos de Reløcíonømentos

Atributos de relacionamento são tratados de maneira similar aos atributos de

entidade; o valor temporal A, (r) de cada atributo A¡ de r é vma função parcial

(designação temporal¡ Ar ft) : T(r) -+ dom (A) e seu elemento temporal T(4 (r)) c

rØ.

Evenlos

Eventos provocam alterações nas propriedades das entidades do BD' Portanto'

quando um evento ocorre, assume-se que são alteradas algUmas propriedades

(atributos) das entidades do BD. Um evento é instantâneo' ou seja, seu tempo de vida

pode ser representado como f(ù : [t, t]

Classes e Relacíonamentos sub/superclasses

uma classe é um conjunto de entidades, então, um conjunto de entidades

tambem é uma classe. Geralmente é necessário o agrupamento de entidades que são

subclasses (subconjuntos) das entidades em outra classe' Um relacionamento

superclasse/ subclasse é implicitamente definido para cada subclasse' Membros das

entidades em uma subclasse podem ser especificados via um predicado' subclasse

definida por predicado , ou explicitamente pelo usuário' Nas subclasses definidas por

predicado cada entidade na superclasse que satisfaz o predicado será membro da

subclasse
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GRADUAçÃO PÓgGRAOUAçÃO
COI.IVIDADO

MATR

ESTUDANTE

EscAnt

'Iîpo em {5, 6} em 11 ,2, 3, 41

DefTese

EdNum
Endereco
Classe
Nome

Fig. 3.13- Generalização

No exemplo da Fig. 3.13, suponha que os valores possíveis para o atributo

Tipo são 1,2,3, 4, 5, 6 (para Graduação em Matemática, Graduação em ciências da

Computação, Pós em Matemática, Ciências da Computação, Estatistica, Fisica)'

porranto, GRADUAÇÃO e pÓS- GRADUAÇÃO sao subclasses predicado-definidas

com o predicado Tipo e {5, 6} e Tipo e {1,2,3, 4} respectivamente. CONVIDADO

é uma subclasse definida pelo usuário, onde cada estudante convidado pode ser

incluído via uma operação explícita do usuário.

Uma entid ade e da superclasse E pertencerá a subclasse C predicato-definida

durante todo o intervalo de tempo em que o predicato for verdadeiro para aquela

entidade. Para uma subclasse definida pelo usuário, o usuário deverá especificar em

instantes específicos se a entidade deve ser membro ou ser retirada da subclasse' Em

ambos os casos, a entidade terá um elemento temporal fþ/C) que especifica o

intervalo de tempo durante o qual ela é membro da subclasse C, mantendo- se a

condição que T(e/C) c T(e) .

Atributos da subclasse têm o mesmo tratamento que outros atributos: o

elemento temporal de suas atribuições temporais precisam ser subconjuntos de T(e/C)'
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3.4.3-Modificações Temporais no BDT:

As modificações temporais em um BDT sobre as entidades (ou objetos) do

modelo de dados podem ser definidas pelas operações [GER95] e pLMA93l:

oINSERTENTITY(E,atribute-values'valid-start-time)

UmanovaentidadedoconjuntoEécriadatendoumvalorchave..surrogate''

único, criado pelo sistema e com os valores de atributo especificados' Os elementos

temporais pafa aentidade e todos os seus atributos serio fvalid;tart-time' nowf' que

definem o tempo de vida (inicial) da entidade' A entidade não pode violar qualquer

chave ou outras condições'

. ADD TO REITITIONSHIP (R,, e1,"',en" attribute-valltes' valid;tart-time)

Uma nova instância de relacionamento r : 1eL"''ê') do conjunto de

relacionamentos R é criada com os valores de atributo especificados' O elemento

temporal para a instância do relacionamento e todos os seus atributos será

|validstart-time,nowf.Asentidades€1,...,€n,precisamexistiremseusrespectivos

conjuntos de entidades durante todo o tempo de vida da instância do relacionamento'

oADD-TOSUBCLASS(C,S,e'attribute-values'valid-start-time)

A entidade e da superclasse ,s é adicion ada à subclasse c com os valores de

atributo especificados. o elemento temporal para a entidade e como membro da

subclasse C e todos os seus atributos serít lvalid star-time, now!' A entidade e

precisa existir na superclasse s durante todo o tempo de vida válido de seus

componentes em C.

o DELETE ENTITY (8, e, valid-end-time)
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o elemento temporal da entidade E é alterado, sendo que now será atualizado

paravalid-end-time.A mesma alteração é efetuada em todos os elementos temporais

dos atributos de e

o REIIft7W_FR1M_RELATI)NSHIP (R, r, valid_end time)

o elemento temporal da instânci a r é alterado sendo qlJe now é atualizado para

valid end time. A mesma alteração é efetuada em todos os elementos temporais dos

atributos de r.

o REMOVE FROMjSUBCLASS (C' e' valid-end-time)

o elemento temporal da entidade e é alterado sendo qvenow é atval\zado para

valid-end-time . A mesma alteração é efetuada em todos os elementos temporais dos

atributos de e como membro de C'

oMODIFY-ATTNBUTE(E,e,A'new-value'valid-change-time)

AdesignaçãotemporaldoatributoAdaentidadeeéalteradosendoquenowé

afiializado para valid-change-time ' I e uma nova entrada lvalid-change-timel -+

new valueé adicionado a designação temporal de A(e)'

3.4.4- Linguagem de Consulta :

Em um BDT, os critérios de seleção não são baseados unicamente em valores

de atributos, mas também em condições temporais' Quando uma entidade é

selecionada o usuário pode estar interessado em conhecer toda a história (designação

temporal) de alguns de seus atributos ou relacionamentos' ou então' em limitar os
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valores exibidos à certos intervalos. Os principais conceitos envolvidos em pesqulsas

com construções temPorais são:

Expressões

(temporais)

Condição de

(temporal)

Booleanas Expressão condicional sobre os atributos e

relacionamentos de uma entidade. A condição boolean4

quando aplicada a uma entidade e, avalia para uma

designação temporal de T(e) quando esta assume os

valores ITRUE, FALSE, UNKNOWI.

O tempo-verdade de uma expressão booleana c, [[c]],

estima um elemento temporal para a entidade e' O

elemento temporal é o tempo para o qual a condição é

verdadeira para e.

seleção compara dois elementos usando os operadores de

comparação de conjuntos :, *, = e g' Quando aplicado a

um conjunto de entidades (classe), ele retorna as entidades

que satisfazem a condição de seleção temporal' As

condições de seleção temporal são usadas para selecionar

determinadas entidades baseadas em dados temporais.

Projeção Temporal É aplicado sobre uma entidade e restringe todas as

designações temporais (atributos e relacionamentos) para

aquela entidade para um dado periodo de tempo

especificado pelo elemento temporal in São usadas para

limitar os dados que serão mostrados para entidades

selecionadas à um determinado periodo de tempo'

3.5- Considerações Finais

O capítulo apresentou alguns dos modelos mais dicutidos na literatura e suas

propostas para tratamento do tempo. O número de artigos e outras publicações sobre
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o assunto é bastante grande, conforme [öso95], 600 artigos tratando de BD

Temporais haviam sido publicados até outubro/1993 com várias propostas diferentes'

o que demonstra a importância do tema e a complexidade para obtenção de consenso

pela comunidade envolvida na pesquisa do assunto. A grande maioria dos autores têm

optado pela extensão do modelo relacional, e alguns, mais recentemente têm utilizado

modelos orientados a objeto para tratamento do tempo em BD'

Dos modelos utilizados como referência desse trabalho, o TDM é um modelo

conceitual; TQUEL, uma linguagem que utiliza o modelo relacional' assim como o

TRM; e o TEE\ que propõe uma extensão para o modelo EE& conforme resumo

apresentado na Fig. 3.14:

Fig.3.14 - Modelos APresentados

o foco principal do trabalho é a representação grífrca do tempo no ME-RX'

um modelo amplamente utilizado e, embora alguns dos modelos apresentados tenham

por base o modelo relacional, vários aspectos discutidos aplicam-se a qualquer

modelo, pois abordam questões semânticas das informações relativas ao tempo'

TEER Tempo Válido )ME-RX (Semântico
TRM Tempo Válido RelacionalModelo

"TQUEL" ransaçaoTempo Válido/ TemPo T Modelo Relacional
TDM Tempo Válido Modelo Semântico

MonsLo DTUNNSOES TEMPORAIS Moonlo
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Modelagem Semântica do Tempo

Este capltulo examina a semântica do conceito tempo e propõe sua

modelagem a partir do modelo ME-Ð( ( Modelo Entidade- Relacionamento

Estendido) [ELMA94], extensão do modelo Entidade- Relacionamento [C[IE76]. Esta

proposta mantém a independência entre o modelo lógico da aplicação e o modelo de

dados que será utilizado para sua implementação. A partir da análise de un problema

prático, o sistema de controle operacional de uma empresa teleffinic4 serão

discutidas alternativas de modelagem dos principais elementos temporais existentes na

aplicação, e proposta uma notação para a representação gráfica destes elementos. A

inclusão do tempo e seus conceitos incrementam o diagrama semanticamente e

tornam o modelo básico muito mais rico e com maior poder de representação da

realidade modelada.

4.1- O modelo ME-RX

O modelo utilizado no estudo de caso é uma extensão do ME-RX ( Modelo

Entidade- Relacionamento Estendido) [ELMA94], cuja representação será descrita a

seguir:

Conjunto de Entidades: "alguma coisa" no mundo real com

existência independente. Uma entidade pode ser um objeto com

existência fisica (urna pessoa, um catro, um empregado), ou

entf[o, um objeto com existência conceitual (uma companhia, um

emprego, um curso) que partilhem dos mesmos atributos. O

conjunto de Entidades (CE) que possuem mesma "estn¡tura" e

mesmo "significado", são representados por um retângulo.
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Conjunto de Relacionamentos- defïnem um conjunto de

associações entre entidades. Os relacionamentos enfie entidades

dos mesmos conjuntos, que sejam estnrfural e semanticamente

iguais são representados através de um Conjunto de

Relacionamentos.

N M

Cardinalidade dos Relacionamentos:

um relacionamento envolvendo dois

conjuntos de entidades pode gerar três

tipos de associação entre eles: N:M

(muitos para muitos), l:N (um para

muitos) ou l:1 (um para urn). A

cardinalidade canctet'tz.a o tipo de

associação enfe os conjuntos de

entidades.

Grau dos Relacionamentos: um

conjunto de relacionamento pode

envolver dois ou mais cor{untos de

entidades. O grau do conjunto de

relacionamento é o número de conjuntos

de entidades envolvidos, ex: grau binrário

( dois conjuntos de entidades envolvidos

pelo relacionamento), ternfuio (três

conjuntos de entidades envolvidos pelo

Atributos : Cada entidade ou relacionamento tem propriedades

particulares que a descrevem, seus atributos. O Conjunto de

Entidades sem atributos perde seu sentido na modelagem. O

mesmo já não acontece com os Conjuntos de Relacionamentos,

que podem existir mesmo não possuindo atributos próprios. Todo

conjunto de entidades deve ter um atributo chave (Notação:

atributo chave; no ex., Matrícula) cujo valor identificará de forma

unívoca cada entidade do conjunto.

Matrlcula



CAP. TI/. MODEI.AGEM SETIÂNTICA DO TEMPO 57

Entidades Fr¡cas- não possuem um atributo chave próprio.

Sua identificação é feita com o atributo chave de outra

entidade combinado a algum(ns) de seus atributos.

Abstração de Generalização- corresponde à idéia de que

os elementos de modelagem têm cada um seu tipo, os quais

podem ser especializados através do conceito de subtipos.

Uma especialização sempre ocorre ou porque os

subconjuntos de entidades específicos possuem atributos

adicionais aos já associados ao CE genérico, ou porque se

relacionam de maneira diferente a outros conjuntos de

entidades.

Abstração de Generalização com Exclusão Mritua ou

com Sobreposição: a ocorrência da generalização é

mutuamente etcclusiva se pa¡a qualquer par de CE (conjunto

de entidades) e com CEG sendo o conjunto das entidades

genéricas, CEE's os conjuntos das entidades específïcas

que a compoem), dados j e k distintos, CEE¡ ñCEEy= @.

Caso a intersecção não seja um conjunto vazio, será uma

ocorrência de especialização com sobreposìção. Os arcos

indicam que as entidades especializadas são mutuamente

uclusivas.

Abstração de Generalização Total ou Parcial: a

ocorrência da generalização é total quando todas as

entidades genéricas estäo também em, ao menos, um dos

CE específicos, ou seja, a união de todos os CEE's resulta

no CEG. Por outro lado, quando existir entidades genéricas

que não estejam em nenhum dos conjuntos de entidades

específicos, a ocorrência da abstração de generalização será

parcial. A haste dupla indica generzlização total.
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Agregação- abstração que permite a associação de

elementos à partir de seus objetos componentes,

resultando em outros objetos. É sempre gerada a

partir de apenas um conjunto de relacionamentos.

Geralmente ocone em duas situações: quando é

necessiirio identificar-se cada relacionamento de um

cor{unto ( o relacionamento tem chave), ou porque

há mais de um relacionamento envolvendo as

mesmas entidades.

Representação usada para simplificação do diagrama.

4.2- Representando a dimensão tempo:

Serão propostas representações gráficas que, utilizadas como extensão do

modelo ME-RX' possam representar o tempo e que permitam seu mapeamento para

qualquer modelo, desde que seja estabelecida uma metodologia para realizá-lo.

Os principais conceitos que devem ser considerados para obter-se uma

representação gráfica consistente para a modelagem proposta säo:

DnmnsÃo Tnupon¡,r,

O nabalho utilizará a dimensão temporal tempo válído, que representa a

efetivação de um fato modelado, isto é, quando ele se torna verdadeiro [GER95]. No

caso do empreendimento que está sendo modelado, o grande interesse em permitir que

o modelo suporte esta dimensão é que, assim, não há necessidade de incorporar

também a dimensão tempo de transação, ao contário de aplicações onde o tatamento

desta dimensão do tempo é imprescindível. O tempo válido de um fato pode estar no

passado ou no futuro e pode ser alterado livremente [JEN97].
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6SunRoclTEs'

"surrogates" são ahibutos que representam a entidade. Eles não variam com o

tempo no sentido que duas entidades identificadas por "surrogates" idênticos são a

mesma entidade, e duas entidades identificadas por diferentes "stltrogates" são

entidades diferentes. Ou seja, o principal requisito de um atributo "surrogate" é que

ele seja invariante no tempo. A proposta apresentada em [ELlvfA93], e ta¡nbém

adot¿da neste trabalho, é que os "surrogates" sejam definidos pelo sistema para cada

entidade criada no BD, cujo valor não seja visível para o usuário e não se altere

durante o tempo de vida da entidade.

Estntrnru Do TEMPo

Deve ser est¿belecido como se dará a evolução do tempo, ou seja, como o

tempo evolui. Pa¡a o caso estudado, será adotada a semântica de pøsso constante,

onde cada fato armazenado no BD é verdadeiro até ser modificado.

Extm¿,ons

Um conjunto de entidades é formado por entidades do mesmo tipo, isto é,

entidades que possuem os mesmos atributos brísicos. Entidades representam objetos

no universo que está sendo modelado.

Deve-se considerar, no empreendimento que está sendo modelado, como seus

componentes (entidades, objetos, relacionamentos, atributos) evoluem (sofrem

alterações) em função do tempo. Esta evolução pode ser representada, genericamente,

conforme Fig. 4.1.
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Cria Entidade Desaparece ("morre')

Evolui

(é alterada)

3æ
Atributos são alterados

Tempo de Vida- Entidade ø Tempo

X'ig.4.1 - Comportamento de entidade em relação ao tempo

É n¡n¿amental a representaçäo gráfïca dos componentes que têm uma relação

significativa çom o tempo, conferindo maior clarez.a ao modelo que se está

constn¡indo. Assim, toda entidade que evolui no tempo deve possuir uma

representagão específïca, sendo a proposta do habalho a daFig.4.2 :

ESTUDANTE

T

Fig.4.2 - RepresentaçÍio de uma entidade variante com o tempo

Considerando-se que o BDT armazena informações para um intervalo de

tempo f0, nowl, onde 0 representa o ponto de tempo de início deste BD, e now o

ponto de tempo atual (corrente), em contínua expansão, cada entidade e do conjunto

de entidades E possui a restrição que seu tempo de vida, T(e), deveút atender a

condição; T(e) ç fl,nowl, O tempo de vida T(e) pode ser um intervalo de tempo
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contínuo ou a união de intervalos de tempo separados. No modelo definido para o

Estudo de Caso deste frabalho, um exemplo de conjunto de entidades variante no

tempo é LEITURA NORMALIZADA, para ele, a seleção ern função do tempo é

fi¡ndamental. Por exemplo, no caso de permuta de um terminal ocupado (quando um

usu¿irio muda de endereço e solicita à Empresa que transfra sua linha telefônica), a

seleção de chamadas anteriores e posteriores à efetivação desta permuta é

imprescindível para a correta aüibuição dos débitos nas contas devidas.

Fig. 4.3 - Representação da entidade Leitura Normalizada

No caso desta entidade, utilizada como exemplo, todos os atributos varia¡n de

forma síncrona com o tempo, portanto seu mapeamento para o modelo relacional terá

como chave Termínal Ocupado e o tempo (intervalo: hora início, fim) em que oconeu

a ligação.

Rnr,¿,cronAMENTos

Conforme definido em [ELMA93], um conjunto de relacionamentos.R de grau

ntemn conjuntos de entidades participantes Et, 82, ..., Er. Cada instância r em.R é

uma tupla r - < ê1, €2, ..., ên> onde cada et e Et .Cada instância r éassociada a um

elemento temporal T(r) que define o tempo de vida da instância do relacionamento. A

condição é que T(r) precisa ser um subconjunto da intersecção dos elementos

temporais das entidadas êr, ê2, ..., enq¡1e participam em r. Isto é, T(r) C€þìnf(
ez¡n ,..n T(e)), considerando-se que, se a instâ¡rcia do relacionamento existe num

L€itura

Nonnalizada

Terminal OcuPado
Numero Ligado
Data
Hora inlcio

Horafim
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dado instante [t], todas as entidades participantes daquela instância precisam

existir neste instante. Desta forma a representaçio gráffrca, para clarcza do modelo,

deverá contemplar tanto o relacionamento quanto as entidades envolvidas, as quais

definem o tempo de vidaválido deste relaciona¡nento. A proposta está representada na

Fi9.4.4, abaixo:

CIJRSA

T

ALTJNO

T

urrÉn¡e

Fig.4.4-Exemplode Representação Relacion¡mento Temporal

No Estudo de Caso, o relacionamento INSTALAÇÃO ¿ um bom exemplo de

temporalidade no relacionamento: a instalação de um terminal exige a existência de

ambas entidades envolvidas, no instante de sua efetivação- é necessário o par trançado

no local (rede fisica) e trm número disponível com o prefixo daregião.

lnstalação

T

terminal

T

nfurEro

rprrml

sta[s
(tsc/deÊitJvaeo)

lro

dûirstalação
rmlctlaresp.

rro
ragdocçJres.
Dm¡(Jn)

Fig.4.5 -Exemplo de Rel¡cionamento Temporal

Arnrnuros

Na maioria dos ca.sos, as alterações relativas a prissagem do tempo são

efetuadas nos atributos, portanto na constnrção do modelo deve-se considera¡ como
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ocorre a evolução destes atributos. O esttrdo de caso mosûa que, na realidade, existem

duas situações:

o as entidades sofiem alterações, portanto todos os seus atributos ño síræronos. Por

exemplo, na entidade LEITURAS NORMALIZADAS, cada registro corresponde

a um intervalo de tempo onde todos os atributos possuem os mesmos valores

durante todo este intervalo e qualquer alteração será refletida em todos os

atributos da entidade simultaneamente.

o os atributos são alterados e não a entidade. Por exemplo, no caso da entidade

CELULAR, cujos atributos principais são: nro.tel. cod.pessoa.proprietriri4

sigla.cental, chassi, nro.nota" nro.contrato). Quando o proprietário troca seu

aparelho, os atributos são alterados em instantes diferentes. O nrlmero do chassi

chassi e o número da nota fïscal de oompra sofiem alterações, os outros atributos

não variam. Portanto, neste caso o tempo não pode ser atrelado à entidade, mas

sim aos atributos e o modelo deve permitir esta representação. A proposta é que a

representação gråfica dos atributos indique quais deles possuem sìncronismo de

atualização evitando desta formA no mapeamento pa¡a o modelo relacional, a

dependêncìa ternporal FENS97].

CELUIÁR

T¡nrror
nro.corffi
ro. tel.

cod.pessoapropriearia

siglacemal
cl¡¡ssi
lf.ú

X'ig.4.6 - Representação de atributos com dependência temporal

Intuitivamente, pode- se inferir que o tempo de vida de tm atributo de uma

dada entidaÅe e é todo o tempo em que esta entidade existir no mundo real, ou seja'

enquanto a entidade tem um valor. Portanto, fØi) C T(e), onde fØ) é o tempo de

vida do atributo A¡; e T(e) é o tempo de vida da entidade e.
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Ansrru,çÃo nr Gnx¡n¡¡¡ztçÃo

A absfração de generaliz.ação define um conjunto de relacionamentos

entre os elementos de dois ou mais conjuntos de entidades. A observaçlio semântica

destes relacionamentos pennite sua classificação em diferentes tiPos de

especializações: total, parcial, mutuamente exclusivas e sobrepostas, sendo possíveis

as seguintes combinaçöes:

(a) Total, mutuarnente æclusivas þ) Parcìal, Sobrepostas

Pessoa Pessoa

Homem

(c) Parcíal, mutuømente øclwivas (d) Total, Sobrepostas

Veículo Jogador

No Estudo de Caso, o conjunto de entidades CONTRATO é total e

mutuamente exclusivo. Total porquê todos os contratos da Empresa pertencem a uma

de suas especializações, não há ocorrência de quaisquer outros tipos de confratos.

Mutuamente æclusivo porquê cada contato firmado conesponde a um único tenninal

fixo privado, e as$lme sempre uma, e apenÍÉ uma de suas especializações: COMPRA'

LOCAçÃO, INSCRIÇÃ.O ou EMPRÉSTIMO. Caso houvesse outros tipos de

confratos mantidos nesse conjunto de entidades, a abstração de generalização seria

parcial mutuamente exclusiva. Neste exemplo, os membros da subclasse são

especificados via um predicado ou defïnidos pelo usuário, sendo que o tempo de vida

da entidade da subclasse ((e-scl) deveni atender à condição: T(e;c) ç T(e), onde

T(e) é o tempo de vida da entidade da super classe.

MulherHomem

Futebol
t èn¡s
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contratos mantidos nesse conjunto de entidades, a abstração de generalização seria

parcial mutuamente exclusiva. Neste exemplo, os membros da subclasse são

especificados via um predicado ou definidos pelo usuário, sendo que o tempo de vida

da entidade da subclasse (T(e;c)) deverá atender à condição: T(e;c) c T(e), onde

T(e) é o tempo de vida da entidade da super classe.

O conjunto de entidades PESSOAÆMPRESA corresponde a abstração de

generalização total sobreposta. Sobreposla porquê um proprietário pode possuir uma

inscrição, ou várias inscrições. Também o usuário pode ser o proprietário, usuários

também podem ter inscrições, e assim por diante. Total porquê não há outras pessoas

ou empresas cadastradas que não sejam inscritos, proprietários, usuários ou

proprietários de CIC (utilizado quando o inscrito ou comprador não possui o

documento; a Empresa deseja manter todos os dados de seu proprietário)' Se este

mesmo cadastro possuísse os dados dos funcionários da Empresa, a abstração de

generalização passaria a ser parcial caso algUm deles não pertencesse a pelo menos um

dos conjuntos de suas especializações.

T

usutrlo

T

insctito proprieÉrio

T
titular

CPF

T

vínculo

Pessoa/
empresa

T

F'ig.4.7-Exemplo de Representação Generalização Total - SobrePosta
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CAP.IV- MODELAGEM

Neste exemplo, uma entidade pode pertencer a um dos conjuntos de

especialização pela passagem do tempo: a ocorrência de um evento determina que uma

entidade pode migrar de um conjunto para outro. Este conceito corresponde ao de

uma máquina de estado finito, onde em resposta a uma entrada é gerada uma saída

modificada, e, portanto, o evento ocasiona uma mudança no estado da entidade

(máquina abstrata).

O trabalho então, propõe a representação do evento, que é de grande

importância semântica, e busca evitar, com a opção escolhida, que o modelo fique

poluído.

Ansrn^LçÃo DE AGREGÀçÃo

Existem dois tipos de abstração de agregação consideradas no trabalho:

(a) Agregação em que o relacionamento deve possuir uma chave, podendo, portanto

ser identificado univocamente, e

(b) Agregação em que há mais de um relacionamento, de mesmo tipo, envolvendo

mesmas instâncias dos conjuntos de entidades'

No Estudo de Caso, um exemplo de abstração de agregaçáo descrita no item

(a) é o TERMINAL OCUPADO. Todo telefone é identificado a partir de dois

conjuntos de informações: sua posição na rede fisica, descrita pelo conjunto de

entidades TERMINAL e por um número disponível que se define a partir da central a

qual a linha está ligada, descrita pelo conjunto de entidades ttÚl'mno NORMAL'

Somente um terminal ocupado permite a utilização da linha telefônica e a instalação é

o evento que a efetiva. Este fato sintetiza o serviço prestado pela Empresa em telefonia

fixa. Todos os dados sobre a instalação como data, matrícula do responsâvel, número

de ordem de serviço, etc, referem-se a entidade agregada' É clara a necessidade de

uma chave neste caso sendo que o tempo deve fazer parte desta chave, pois é essencial

na representação da realidade.



CAP, IV- MODELAGEM SEMÂ,NTICA DO TEMN 67

Também a abstração de agregação INTERCEPTAÇ.ÄO pertence ao primeiro tipo.

Quando a permuta é solicitada, ou seja, quando o usuário muda de endereço e solicita

a Empresa que transfira seu telefone, será estabelecido novo terminal ocupado

privado para o usuário e, por determinado período de tempo, chamadas para o antigo

número serão interceptadas para inserção de uma mensagem informando o novo

número. A chave do relacionamento PERMUTA permite identificar dados como data

da solicitação da permuta, data de seu atendimento, etc.

Já a abstração de agregação BLOQUEIO, pertence ao segundo tipo. Um mesmo

terminal ocupado privado pode estar bloqueado por falta de pagamento, por corte de

área ou mesmo por solicitação do usuário. Cada uma destas situações exige uma

identificação própria já que o tratamento requerido é específico a cada caso' Também

neste caso, o tempo é parte da chave, pois faz parte da identificação da entidade em

questão. A proposta do trabalho é que seja representado graficamente estas premissas,

conforme Figura 4.8:

Fig.4.8-Exemplo de Representação Agregaçäo

terminal número
normalinstalação

instal

1 1

data instalaçäo
matrlcula resp.

nro

status
(uso/defeito/vago)

nro
vag o/o cu pad o/res e rvad o

DDG(s/n)
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4.3- Conclusões:

A proposta de utilização de um modelo amplamente utilizado, o ME-RX, tem

como objetivo permitir que a inclusão do tempo na representaçio gfâñca não

provoque novas dificuldades para a equipe para o entendimento dos sistemas em

etapa de modelagem, mas sim aumente a cafga semântica destes modelos' O

trabalho procura apresentar soluções simples que não poluam demasiadamente o

modelo e permita a expansão da análise do universo em questão.



Capítulo 5

Estudo de Caso

O Modelo Entidade Relacionamento Extendido (ME-RX) será utilizado para

modelagem do Estudo de Caso analisado neste trabalho. Criado o ME-RX do caso em

questão e estabelecidos os aspectos temporais de seus dados, será apresentado o

método proposto para o tratamento e representação do tempo. A proposta, portanto,

pode ser considerad a ela própria, uma extensão do ME-RX, englobando

temporalidade à base de dados.

Como procura-se a solução de um problema prático, é através dele que

definiremos o contexto da metodologia a ser desenvoMda, determinando os critérios a

considerar em um projeto com tratamento temporal. Não serão avaliados os diferentes

aspectos de implementação do banco de dados. Busca-se levantar subsídios que

possam definir um método para o tratamento temporal dos dados no ME-RX.

5.1 Dados Gerais sobre a EmPresa

O caso prático que norteará a construção da metodologia consiste na

informatização de uma companhia municipal de telefonia.

Criada em I I de abril de 1969, a Empresa operava com 8200 terminais. Em

1973 entrou em funcionamento o sistema de Discagem Direta a Distância-DDD e 20

anos depois, os Sistema de Telefonia Celular. Conta hoje com 1.100 empregados, 13

centros de fios e 2l centrais, 140 mil telefones convencionais instalados e 40 mil

terminais celulares (móvel e rural). Mantém hoje uma média de 27 telefones

convencionais mais 4 celulares para cada cem habitantes, atuando em numa área

territorial de cerca de 1.000 km2.

Em comunicação de dados, presta serviços como:

o datafone 64k - conexões digitais comutadas entre computadores para

comunicação de dados, voz e imagem em alta velocidade, própria para

teleconferências, interligação de redes locais e transações financeiras automatizadas;
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o circuitos digitais de alta velocidade dedicados - usados para integração

dos vários ambientes de uma empresa. Permite velocidades entre 64Kbps e 2Mbps, é

transparentes a protocolos, sendo ideais para redes corporativas de voz, dados e

imagens, interligação de redes locais e conexão remota de estações de trabalho

CAD/CAM;

o video texto - para acesso a base de dados de noticiários, Bolsa de Valores,

DETRAN, SPC, etc com fotos e informações 24h por dia e;

o Seruiço Especializado de Comunicação (LPlCD-Linha Privativa e

Circuito de Dados) - ponto a ponto ou multiponto que, utilizando circuitos dedicados

e modens apropriados, faz comunicação de dados nas velocidades entre 1'200 e

14.400bps. Este serviço é destinado ao atendimento das necessidades de comunicação

interna à empresa.

Em 1994 foi criada a Gerência de Informática. Até então, o processamento

de dados da Empres a era realizado por um bureau municipal' Estudos preliminares'

realizados por consultores com base na análise dos sistemas em operação, apontavam

o uso de equipamentos RISC ligados a redes locais e sugeriam a utilização de

tecnologia de Banco de Dados. Esses estudos deram as primeiras indicações para

aquisição dos equipamentos, contratação e formação dos profissionais' Hoje a

Empresa conta com o seguinte quadro de funcionários na área:

03 escritório
04 operadores

o4 analistas de técnico
10 analistas de sistemas
0l gerente de informática

numero Cargo

Possui o seguinte parque de equipamentos

Centro 2 G-30HP 48Mhz

Local MarcaQtd Modelo Detalhes
Hardwarc
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I Intel Pentium

I Intel Pentium

I HP

128 MB RAM
24 GB de armaze¡amento em disco

12 GB pàra esPelhamento

24 terminais

l00Mhz
32MB RAM
1 GB disco
comNovell

7sÌvfrrz
32lvß RAM
I GB disco
com SCO e Lan Mannager

Estação de Trabalho X-Windows
para gerenciamento de rede e

backup centralizado

*vaflas82
I

mlcros
notebook

vanas

486

JI

INoroeste

mlcros

Dx2 16 MB RAM
I GB disco
com SCO e Lan Mannager-
*

I

I

1

6

Leste

mlcros
notebook

Dxz486

vanas

16 MB RAM
I GB disco
comNovell.
*

vanas

486

Intel

2

2

58
ll
22

Norte Pentium

mrcros
notebook
micros

Dxz

7sMflrz
321\/ß RAM
I GB disco
Um deles com Novell,
outro com SCO e Lan Manager

centro de atendimento

*

16 MB RAM
1 GB disco
ambos com Novell



72
CAP. V- ESTWO DE CASO

(* ) configuração mínima 486 SX ,3lfrlz,8MB em disco; com possibilidade de

conexao a servidor

Divisão
Comercial

vanas

486

2L

1

mrcros

Dx2 16 MB RAM
I GB disco
com Novell.
*

Mantém o seguinte software básico instalado

Btisico

x.25 Protocolo de comunicação
(comunicação com sistemas da EMBRATEL e

TELESP).

SNA - IBM

IPX Protocolo de Comunicação

Microcomputadores

em Rede de

TCP/IP Protocolo de Comunicação Unix e SCO

PREDICT 3.2.2 Sistema auxiliar Para modelagem e

dados do SGBD ADABAS
dicionário de

NATURAL 2.I.2 Linguagem de Programação de 2a. Geração

ADABAS 2.2.1 Sistema Gerenciador de Banco de Dados

V/indows 3.ll Ambiente de Janelas e Utilitários

MS-DOS 6.2 Sistema Operacional Para Microcomputadores

Lan Manager 2.2.2 Sistema Gerenciador de Rede que

microcomputador emular terminal LINIX-
permite a um

Novell Netware 4.01 Sistema Gerenciador
Microcomputadores

de Rede de

SCO Open Server 5.0 Sistema Operacional UNIX Para plataforma Intel

HP-IIX 1O.O Sistema Operacional I-INIX RISC

Nome e versllo Descrição
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A meta da nova Gerência de Informática seria absorver os sistemas aplicativos

utilizados pela TeleC earâ, - empresa com um dos melhores níveis de automação

operacional na ârea. Entretanto, a TeleCeará opera com computadores de grande porte

e não equipamentos RISCruNIX em redes locais. Foi então necessário que os sistemas

fossem adaptados, todos em Linguagem NATURAL e COBOL e sistema gerenciador

de banco de dados ADABAS da empresa alemã Software AG, representados no Brasil

pela CONSIST. A fim de facilitar a transferência do software aplicativo operacional'

optou-se pela versão NATURAL/ADABAS para plataforma UNIX' Já para os

sistemas administrativos, foram contratados sistemas da CONSIST, também em

NATURAL/ADABAS.

Sintetizand o, o software aplicativo da Empresa hoje é:

Sistemøs dø Áreø Admínístrøtíva

Sistemøs da Área Técnico-

AP
PO
IM
GL
FA
VC
HR

Sistema de Contas aPagar
Sistema Administrativo de Compras e Financeiro

Sistema de Gestão de Estoques

Sistema Contábil e Financeiro

Controle Patrimonial
Fornecedores e Clientes
Recursos Humanos e Pagamentos

implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado
implantado

S Nome Situ

linguagem NATURAL
SGBD ADABAS
sistemas integrados
desenvolvimento externo, manutenção local

Características Gerais:

CPI Pré-
S Nome Situ

"on-line" em linguagem NATIJRAL
"batch" em liguagem COBOL
SGBD ADABAS

Tele-Ceará
adequação interna de sistemas provenientes da

Características Gerais:
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CFR
CEN
CGO
CFT
CIN

Facilidades de Rede
Entroncamento
Cadastro Geral de Operações
Faturamento Urbano
F aturamento Interurb ano

implantado
implantado
implantado
a implantar
a implantar

A primeira etapa do projeto consiste na implantação desses sistemas e a

migração dos dados já existentes para, numa segunda etapa, se proceder a distribuição

dos dados pela rede, aproveitando a distribuição geográfica própria dos negócios da

Empresa. Ela abrange praticamente a extensão do município, com equipamentos de

processamento em todas as cinco unidades regionais, como vimos no quadro de

equipamentos. Nessa rede, serão tratadas todas as necessidades de processamento de

dados, tanto a nível operacional quanto administrativo.

Existem hoje três bancos de dados em uso: o banco de dados usado para

desenvolvimento de sistemas, o banco de dados em produção operacional e o banco de

dados em produção para sistemas administrativos.

Característícss Gerøís dos Bøncos de Dados Centralízados

J Produção
Operacional

Técnico- 688M8 área de dados e índices livre
l.150MB área de dados e índices definida

150M8 ârea de trabalho do SGBD

definida
93 arquivos

2 Produção Administrativa 381M8 área de dados e índices livre
830M8 área de dados e índices definida

80MB área de trabalho do SGBD definida

64 arquivos

1 Desenvolvimento 4l3MB ârea de dados e índices livre
l.l50MB âreade dados e índices definida

l50MB ârea de trabalho do SGBD

definida

Nro. Nome Características Gerais

5.2 Descricão do,Saffxrar¿ Aplicativo Técnico-Operacional
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A fim de avaliar as características temporais dos sistemas, faremosr a segulr,

uma descriçao suscinta do escopo de cada um, suas fontes de alimentação e consulta

mais significativas.

5.2.L CPI-Pré-Inscrição:

Este sistema é responsável pelo controle dos interessados em adquirir um

telefone, seja fixo ou celular. A pessoa fornece à uma telefonist4 numa central de

atendimento, dados cadastrais como nome, RG, CIC, data de nascimento, endereço

para colTespondência, telefone para contacto, endereço para instalação (em caso de

telefone fixo), relação de dependência (esposa, filho,etc.) com o assinante em

potencial. A inscrição não é necessariamente realizada pelo futuro assinante, uma

mesma pessoa pode possuir diversas inscrições para telefone fixo, assim como pode

adquirir um telefone em nome de um terceiro, o que não é possível para inscrição de

compra de um telefone celular. A inscrição alimenta um arquivo chamado Dados de

Inscrição. São solicitadas insformações adicionais para o arquivo de Clientes como

estado civil, agência e conta bancária,etc.

Havendo disponibilidadeparainstalação ou habilitação do telefone, é gerada e

enviada ao interessado uma cópia do contrato de aquisição e ficha de compensação

com valor à vista, para seu pagamento em rede bancária autonzada. Caso o interessado

pague o telefone, a Empresa dispõe de l8 meses para sua instalação/habilitação. O

Banco encaminha comprovante de crédito que alimenta o sistema, transformando o

interessado em cliente. A empresa não trabalha com financiamento, esta opção

somente é oferecida pelos bancos.

Na telefonia fixa, o setor de Facilidade de Rede, quando da instalação de novos

terminais, solicita relação da fila de espera compatível com a região beneficiada' A

instalação transforma o cliente em assinante, atualizando o cadastro de terminais do

CGO-Cadastro Geral de Operações.
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Na telefonia celular, o setor de Atendimento a Telefonia Celular, quando

habilita determinado aparelho transforma o cliente em assinante, atvalizando o cadastro

de terminais do CGo-Cadastro Geral de Operações.

Em ambas situações, determinados eventos no tempo transformam o conjunto

de entidades "inscrito" em "cliente", e este em "assinante".

5.2.2 CFR-Facilidade de Rede:

Este sistema controla toda a informação proveniente da planta (rede) de

telefonia fixa de assinantes de todas as Centrais Regionais. Informa o caminho fisico

que determinado terminal de assinante traça desde sua saída da central, qual o tipo de

utilização feita (particular, público, linha privada, etc) e sua situação (em uso, com

defeito, vago).

Toda linha telefônica possui uma ligação fisica única com uma Central Reginal

através de um par de fios trançados. A fim de facilitar a instalação fisica e a

manutenção desta rede, existem alguns estágios de derivação que acabam por definir

um esquema em árvore conforme ilustrado a seguir:

Rede Rígida de Tefelonia Fixa

cabo I cabo 2 cabo n

I

lateral nlateral I lateralZ

caixa I caixa2

par2Q

central

par I parZ

caxa n
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Onde:

Cabo

Lateral

Caixa

Par

conjunto protegido de pares trançados em rede subterrânea. Possui, no

máximo, 2400 pares.

conjunto de pares trançados que sobe da rede subterrânea em tubulação

conjugada a um poste de luz. Possui, em geral, 200 pares' Marca o

início da distribuiçáo aérea.

existem dois tipos de caixa: a extema ventilada (CEV), geralmente

fixada na parte superior dos postes de luz, concentrando no máximo 20

pares trançados; ou a caixa interna a um edificio, proveniente da rede

subterrânea, quando o número de pares necessários em um único local

justifica sua instalação. Dentro de uma caixa é possível a inserção de

componentes eletrônicos que permitem o compartilhamento de um

único par trançado por diversos aparelhos telefônicos. Estes

componentes podem ser: Sistema Carrier Multi-Canal - um par fisico

pode sustentar até oito aparelhos; Sistema Multi-Gain - até quatro

aparelhos por par e Sistema Mono Canal Físico e Derivado,

comportando dois aparelhos. Estes recursos são usados para

transferência de linhas quando a região da nova instalação possui

ocupação muito intensa e não estão previstas expansões na rede de

telefonia para aquele local. Devido a seu alto custo, assim que possível,

estes componentes são retirados.

pares de fios trançados que permitem a comunicação entre assinante e

Central Regional.

Foram representados acima as Redes Rígidas de Telefonia Fixa. IJma nova

tendência é a instalação de Redes Flexíveis de Telefonia Fixa. A única diferença entre

ambas é a divisão fisica dos pares trançados no armario. Esta divisão cria duas redes:

a primária - da central de fios até o armario; e secundária - do ørmario até o
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assinante. O armário marca o início da distribuição aérea. O esquema a segur

representa a Rede Flexível:

Rede Flexível de Tefelonia Fixa

cabo I cabo 2 cabo n

ôfTnâfl0 II2

rede
primária

rede
secundária

armário 1

caixa I caixa2 caxa n

par I par2

Onde:

armano tipo de construção em concreto, do tamanho aproximado de um pequeno

armário, localizado em geral em praças, cruzamento de avenidas ou

esquinas concentrando a distribuição de 400 pares trançados,

provenientes, na maioria dos casos, de um único cabo. Dá início a rede

aérea (rede secundária), com 600 pares trançados, 200 a mais que os da

rede primária, possibilitando maior flexibilidade para solução de defeitos,

que em geral ocorrem na rede secundária.

As redes flexíveis possuem a vantagem de facilitar instalação e manutenção da

rede de telefonia, reduzindo consideravelmente o abandono de pares em consequência

de defeito na linha (é possível isolar o problema na rede primária ou secundária)'

I

par20

central
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Também facilita a transferência de linhas, pela maior diversidade de de ligações

possíveis.

O rápido crescimento da demanda por telefones nos últimos anos resultou no

saturamento de algumas Centrais Regionais. A evolução tecnológica permitiu a criação

de algumas Sub-Estações, que oferecem todos os serviços básicos de uma Central'

com a vantagem de possibilitarem uma instalação mais rápida' Trata-se de uma

estnrtura fisica semelhante a um armário, que ao invés de centralizar a distribuição dos

pares trançados de um ou mais cabos, comunica-se diretamente com a central de fios

através de fibra óptica. Este tipo de armário é chamado ELRC-Estação Linha Remota

comutada, e a partir dele, a rede de telefonia funciona basicamente como a rede

secundária de uma rede fleivel, dando origem a 256 ou 512 pares trançados' O

sistema CFR registra o ELRC como um armário com código de referência

diferenciado.

Através do CFR, é possível identificar a caixa, o armário/lateral e o cabo a que

pertence determinado par. Quando um novo assinante compra uma linha telefônica, ou

quando se solicita uma transferência, o setor de Facilidades de Rede, através do

endereço, pesquisa o par vago na caixa mais próxima. O técnico de rua é acionado

para teste e liberação da linha, autorizando a atualização do sistema.

O CFR também informa o nível de ocupação da rede de telefonia' Quais pares

estão vagos e quais estão com defeito. Existe uma central de chamados para

comunicação de defeitos (CG0-sistema 103), através da qual o assinante informa o

problema a uma telefonista. O registro é feito em um boletim de defeito @D) que é

encaminhado ao setor responsável pelo CFR. 'ii realizado um exame na linha para

certificar-se de que problema não é do aparelho. Confirmado o problema na linha' é

feita a troca de pares e a ainlização do sistema é comunicada pelo pessoal de rua'

Raramente investe-se na recuperação de um par que apresenta defeito. O trabalho em

geral,é anti-econômico, podendo comprometer o funcionamento de pares próximos'

Solicitações de transferência, ou permuta, são feitas também através de

comunicação telefônica do assinante (CGO-sistema 104)' Da mesma forma que na

comunicação de defeito, o setor responsável pelo CFR é informado por uma planilha
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do sistema. Nesta situação, dependendo do tempo em que determinada chamada é

realizada,seu valor será debitado na conta de um ou outro assinante.

Toda a informação de entrada no sistema é realizada a partir de uma ação do

pessoal de rua. As implantações em massa, resultado de planos de expansão' são

digitadas pelo setor de projetos, embora sua ocupação acompanhe o rítmo dos

instaladores para sua efetivação. Assim, a caÍacterística do sistema é essencialmente

"On-line", tanto para consultAs, quantO paraatualização, pOucaS SãO as saídas "batCh"'

em geral, relatórios gerenciais de ocupação da rede de telefonia'

A natureza do trabalho de Facilidades de Rede faz com que os recursos visuais

sejam bastante utilizados. Existem mapas da rede, mapas de ocupação de cabos e

outros relatórios, cuja utilização está fortemente incorporada ao modo de trabalho da

Empresa. Geo-processamento, já em planejamento, seria uma ferramenta de grande

valia para o aprimoramento tecnológico da ârea. Também uma maior integração com o

cadastro de logradouro do município, de modo a permitir consulta direta de pares

vagos pelo endereço, ou consulta automática do nível de ocupação regional' estão

sendo avaliadas.

5.2.3 CEN-Entroncamento :

Este sistema controla a interligação entre centrais de fios' ou as Unidades

Regionais. Da central de fios até o assinante cada linha é de uso exclusivo de um

assinante. Uma formiga poderia caminhar de um aparelho telefrônico até sua central

sobre um único par trançado. O mesmo já não ocorre na comunicação entre centrais de

fios. Os cabos troncos que as interligam são compostos de fios que podem ser

utilizados por diversos assinantes, cada um a seu tempo' durante o período de uma

ligação, uma comunicação entre aparelhos telefônicos'

cada central Regional é responsável pelo roteamento das ligações a fim de

possibilitar aligaçãode um aparelho a outro, efetivando a comunicação' Ao final dela'

é também a Central Regional que libera o par utilizado no tronco em questão'

A exclusividade de uso de um par do tronco só ocorre com o aluguel de uma

LP (linha privada). Este tipo de linha dedicada é, em geral, usada por empresas para
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rapidezna comunicação por voz em mais de um endereço (usando 
Ym 

par trançado),

ou na comunicação terminaVcomputador ou computadoreslcomputadores (usando dois

pares trançados), com a utilização de modens para transformação dos sinais analógicos

em digitais.

O principal papel do CEN é o controle das LP's e CD's. O trabalho técnico de

manutenção e tarifação exige descriminar-se os pares alugados, assim como suas rotas

entre Centrais, troncos, cabos e caixas.

tronco 1

X tronco 3

tronco 4

Y

Supondo uma LP entre o endereço X e o endereço Y, através do CEN é

possível identificar quais pares estão sendo utilizados na rota XY, inclusive quais pares

nos tronco s 2 e 4 estão comprometidos nesta ligação. Cada LP possui um número de

identificação, semelhante a um número telefônico.

A manutenção do CEN é realizada pelo setor de Facilidades de Rede, quando

se define(m) o(s) par(res) destinado(s) a determinada LP(CD)' O pessoal de rua, das

centrais envolvidas, é então acionado para teste e liberação da linha.

D
central

central C

tronco 2

A
central

5.2.4 Cco-Cadastro Geral de Operações:
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Este sistema mantém todo o cadastro de assinantes, tanto de telefonia fixa

quanto móvel. Basicamente possui dois grande conjunto de dados: os dados dos

terminais telefönicos propriamente ditos (arquivo fisico CCl-Terminais) e os dados

flutuantes de ocorrências específicas sobre estes terminais (arquivo fisico CCL-

Transações). Centradas nestes dados, derivam todas as funções que visam sua

afiialização: compra de terminais, transferência de assinantes, permuta, designação de

números telefönicos, programação e controle de instalações/consertos e outras funções

de apoio ao Centro Operacional e Atendimento ao Público, duas áreas da Empresa,

cujo trabalho, age diretamente sobre este cadastro, modificando-o.

Para entender o sistema, serão descorridas, a seguir, as principais funções das

áreas as quais automatiza.

euando não é possível o encaminhamento de qualquer questão através de

contato telefônico o assinante comparece ao Atendimento ao Público-CA. Problemas

como solicitação de transferência de assinante, desligamento de linha, acerto de

cadastro, pendências judiciais, penhora, venda de aparelho,etc, exigem a presença do

interessado. O CA possui um único endereço atendendo aos assinantes de todo o

município. IJtilizao CGO para pesquisa cadastrais do assinante, informações sobre sua

linha (se comercial, particular, locada, etc), histórico das ocorrências dessa linha,

Atendimento ao Público

Terminais Transações

Centro Operacional
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Centro Operacional-Co, é responsável por todas as ações da,ârea operacional'

Mesmo os sistemas descritos em tópicos anteriores, Facilidades de Rede e

Entrocamento, englobam informações de um de seus setores, conforme ilustra o

organograma a seguir:

O Tele-Atendimento recebe as comunicações de defeito feitas pelo número

103, demais solicitações de serviço pelo número 104 (mudança de endereço,

desligamento temporário, implantação de facilidades CPA etc.) e auúlio a lista-

telefônica pelo 102. Este último serviço não é mantido pelo CGO' O volume de

consulta, assim como sua especificidade, justifica equipamento exclusivo, garantindo

tempo de resposta adequado. Há um conjunto de telefonistas que trabalham com um

sistema próprio, permitindo pesquisa por número e pesquisa fonética. Este cadastro

paralelo recebe atualizações diárias do cadastro do CGO'

Já os serviços mantidos pelo 103 e 104 recebem apoio do CGO' O sistema

fornece consultas a informações de cadastro do assinante, histórico de defeitos,

consulta de movimento, consulta de débitos e pesquisa ao Centro de Fios. Dá suporte

ao registro de defeitos, reativação ou cancelamento da linha, registro de instalação,

mudança de endereço e desligamento provisório.

A Facilidade de Números estabelece o código numérico de cada assinante. Os

três primeiros dígitos deste código compõem o prefixo, os quatro dígitos seguintes

Tele-
Atendimento

Número
de

Rede
de

Facilidades
Triagem

Despacho
e

Progpmação Atendimento
Sendço
Celular

Centro Operacional
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permitem a composição de 10.000 (dez mil) diferentes arranjos para cada prefixo. Por

exemplo, o prefixo 627 engloba todos os arranjos possíveis entre 627-0000 e 627'

gggg. Cada prefixo compõe uma Central de Fios, e cada Central Regional abriga, no

mínimo, uma Central de Fios. A designação de determinado código a um par de fios

de uma central é estabelecida e controlada pelo setor Facilidades de Números. O CGO

dá apoio a gerência de números disponíveis, pedidos de troca de números, pedidos de

disposição, reserva ou pendência de números, acompanhamento de remanejamento de

área (corte de área), além dar suporte a consulta ao Centro de Fios e aos dados

cadastrais de determinado assinante/código.

O setor de Triagem promove uma seleção aos chamados de defeitos relatados

pelo 103. A princípio, não há como saber se o problema é do aparelho ou na linha'

Este tipo de detalhamento subsidia uma programação adequada do pessoal de rua,

maximizando o volume de atendimentos e garantindo que os equipamentos necessários

ao reparo sejam levados na visita. O sistema fornece meios para o controle das linhas

em teste, reteste e solicitação de programação de serviço.

O setor de Programação e Despacho controla o serviço do pessoal de rua na

solução de defeitos e instalação de novos aparelhos. O despacho para serviços e

reparos é feito através de uma Ordem de Serviço-OS ou de um Boletim de Defeito-

BD, formularios que acompanham o técnico de rua. Concluído o serviço ou reparo

efetua-se seu encerramento, quando, a OS ou BD retorna ao setor para "baixa". O

CGO emite OS e BD, permite consulta a um serviço despachado, relaciona os serviços

em andamento, emite relatórios e permite consultas necessárias a programação e

controle do trabalho do pessoal de rua. Mantém, também, meios para o gerenciamento

destas atividades fornecendo controle dos terminais em reparo, resumos diários de

BD's e OS's, situação de cabos, volume de aparelhos instalados por dia, etc. Em

relação às Linhas Privadas-LP's, a rotina de trabalho é bastante semelhante a da linha

comum, entretanto, o sistema possui um repertório de consultas e controles em

separado. Há controle dos circuitos inativos, LP's inativas, com defeito, consulta ao

degrau tarifario e estatísticas gerais.

A telefonia móvel, como tecnologia recente e por não possuir rede fisica de

comunicação, exigiu algumas adaptações na incorporação de seu controle ao CGO.
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Em relação a tarifação e cadastramento de assinantes, o modelo seguido é

praticamente o mesmo, entretanto, o sistema possui funções especiais para gerência

dos terminais. Por exemplo, os telelefones celulares são habilitados e não instalados, o

uso da comunicação está estreitamente ligado a identificação do aparelho em sí, que,

por sua vez, pode ser extraviado. Enfim, dadas as particularidades do serviço, foi

criado um setor específico: o de Atendimento a Serviço Celular.

5.2.5 CFT-Faturamento Urbano:

O objetivo deste sistema é automatizar o controle dos códigos de faturamento e

valores estabelecidos para os serviços prestados pela Empresa. Espera-se, com seu

aperfeiçoamento, que a contabilização seja efetuada à medida que estes serviços forem

sendo realizados. Hoje ele atribui valores ao o uso local das linhas de telefonia fixa e

da telefonia celular, conforme registro de ocupação e associação ao cadastro de índices

econômicos, parâmetros tarifärios, além de faturar os serviços efetivados pelo 103 e

104 e cobrados em conta, publicidade, telegrama fonado, serviços de informação, etc. .

Na telefonia fixa, mensalmente são registrados, por processo fotográfico, o uso

das linhas. Estes registros são digitados e transformados em dados de entrada por lote

no sistema de faturamento. Os dados recebidos da Embratel com registros das

ligações interurbanas são a eles compostos. Desta composição resulta o arquivo de

leituras que discrimina data, número de origem e destino, tempo de início e fim de cada

chamada.

Um dos grandes problemas em seu processamento, consiste na atribuição

adequada de leituras quando ocofïe permuta de números, ou seja, num mesmo período

de faturamento, a data da permuta de terminais determinará a atribuição das leituras a

um ou outro assinante. O tempo, neste caso, é fator fundamental.

Gerir o cadastro de contas correntes, devoluções de faturados e arrecadados,

assim como atualizar o cadastro de assinantes e promover a atribuição das leituras a

um determinado cliente, resume o sistema de faturamento.



Capítulo 6

Conclusões e Sugestões de Futuras Pesquisas

6.1 - Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho e discute motivação e

justificativas para a escolha do caso estudado. Além disso, sugere futuras pesquisas e

desenvolvimento de novos trabalhos que enriqueçam a metodologia proposta

tornando-a mais completa e abrangente'

6.2- Decisões de Projeto

Conforme descrito no Cap. V, os atuais sistemas da Empresa estudada utilizam

o SGBD ADABAS da Software AG, com linguagem de programação NATURAL'

Este SGBD, hierárquico, possui várias limitações:

o no desenvolvimento de aplicações - devido a escassez de ferramentas disponíveis

no mercado para esse tipo de modelo, especialmente ferramentas CASE;

o 10 tratamento de inconsistência dos dados - não possui dicionário de dados ativo e

não oferece qualquer controle quanto á estruturação de programas e arquivos;

o à programação - por não possuir facilidades como procedimentos disparados por

eventos, linguagem de consulta, gerador de aplicações, gerador de relatórios;

o não há literatura com propostas para tratamento de tempo.

Enfrm, os SGBD hierárquicos disponíveis no mercado não possuem recursos, Ja

presentes em SGBD relacionais, que possam reduzir tempo de análise e programação'

O crescimento do uso e de investimentos em bancos relacionais, ftzeram com que seu

desenvolvimento tecnológico superasse, em muito, os SGBD hierárquicos'

Além do ADABAS/NIATURAL, cerca de 50Yo dos programas estão em

COBOL. O trabalho adicional de tratamento de arquivos isolados da base de dados'

com resultados, em geral, insatisfatórios ao usuário final e a própria administração da

Empresa. Ela se ressente da necessidade de contratação de programadores,

especialmente para manutenção e atualização destes programas COBOL'
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Em função dessas dificuldades, foi definida a migraçáo dos sistemas da

Empresa para um SGBD Relacional, provavelmente o ORACLE' Este quadro a

necessidade premente de modelagem dos dados da Empresa' com extremo rigor

semântico, buscando reduzir principalmente os recursos envolvidos na manutenção

dos aplicativos utilizados. Optou- se pelo ME-RX para esse fim, sendo que houve a

percepção de que a incorporação do tempo à represent ação gtátfrca conferiria maior

riqueza semântica ao modelo, tornando muito mais efetiva a discussão sobre sua

implementação. O modelo a ser implementado incrementa a representação do tempo

no ME-RX, já bastante conhecido e utilizado pela equipe envolvida no projeto'

6.3-Conclusões

A inclusão da representação do tempo ao modelo conceitual enriqueceu muito

a semântica do ME-RX, demonstrando que a falta de tratamento dos aspectos

temporais representa uma deficiência dos modelos convencionais na representação da

realidade. O valor da informação representada torna-se muito maior com a inclusão do

tempo, tornando eficaz esta representação e permitindo que a obtenção do modelo

lógico de dados à partir da derivação do modelo conceitual seja um processo natural'

sem falhas semânticas significativas.

A utilização de um modelo amplamente utilizado, o ME-RX, mostrou-se uma

boa decisão, pois facilitou o trabalho de modelagem permitindo que as discussões

sobre o modelo em construção fluíssem melhor, sem que houvesse a necessidade de

estudos prévios.

Outra questão importante proposta no trabalho é a abordagem do tempo na

construção do modelo conceitual, ao contrário da maioria dos trabalhos encontrados

na literatura que têm tratado esta questão utilizando modelos lógicos de dados' O

tratamento semântico do tempo permite que a abstração e síntese dos elementos

modelados seja feita com independência do modelo lógico que se vai utilizar na

construção da aplicação. Além disso, a consideração do tempo na modelagem dos

dados de uma Companhia Teleñnica mostrou-se de extrema utilidade, pois seu

tratamento é imprescindível nas aplicações de Companhias desta natureza'
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6.4- Sugestões para Trabalhos Futuros

As propostas apresentadas no trabalho indicam direções para novas pesquisas

no campo de BDT, entre elas, o Desenvolvimento de uma Metodologia para

Mapeamento pafa Modelos de Dados existentes; o Desenvolvimento de um

Dicionário de Dados para o Modelo proposto; o estudo para a incorporação da

dimensão tempo de transação e outras dimensões temporais ao Modelo.
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