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RESUMO 

Este trabalho define uma linguagem para consulta e manipulação em bases de 
dados, baseada nos conceitos do MRO (Modelo de Representação de Objetos), denominada 
LAMRO (Linguagem de Acesso ao MRO). A implementação de um subconjunto de comandos 
da linguagem foi realizada através de um interpretador de comandos, utilizando o sistema GEO 
(GErenciador de Objetos) que suporta parte dos conceitos definidos no MRO. 

A linguagem é caracterizada como uma linguagem de comandos, e situa-se entre 
as linguagens definidas para um modelo de base de dados especifico. O processo de definição 
da linguagem utilizou padrões e procedimentos bem determinados para garantir que todos os 
conceitos do MRO estivessem presentes na linguagem. 

Foram criados na linguagem dois novos conceitos: Seleções de Objetos e 
Máscaras. A consulta aos objetos na base de dados é realizada por comandos que manipulam o 
conceito de Seleções de Objetos. Estes comandos permitem elaborar consultas utilizando a 
semântica presente na base de dados. As Seleções de Objetos obtidas, podem ser formatadas 
utilizando o conceito de Máscara. Os comandos que manipulam a seleção de objetos com 
Máscaras podem ser caracterizados como geradores de relatórios. 
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SUMMARY 

This work defines a language for database queries, based on the MRO's (Object 
Representation Model) concepts, which is named LAMRO (Access Language to MRO). The 

• implementation of a subset of commands for that language was perfomed through a cotrunand 
interpreter, using the GEO (Object Manager) system which supports partially the concepts defined 
in MRO. 

The LAMRO is characterized as a command language, and it is placed among the 
languages defined for a specific data base model. Well defined procedures and standards were 
used in the process of defining this language, which assured that every MRO's concepts were 
presents in the language. 

Two new concepts were created: Object Selection and Mask. The objects queries 
in the data base is performed by commands that manipulate the concept of Object Selection. 
These commands allow to elaborate queries using the semanthics present in the data base. The 
obtained Object Selection can be formated thorough the concept of Mask. The commands that 
permit Object Selection through Masks can be characterized as report generator. 



Capítulo 1 
INTRODUÇÃO 

Desde que a gerência da informação armazenada em alguma memória auxiliar 
deixou de ser exercida por programas aplicativos, e passou a ser exercida por algum Sistema de 
Gerenciamento de Base de Dados (SGBD), verificaram-se as vantagens que esta abordagem 
trouxe. Na medida em que ocorreu a centralização do controle da informação, foi possível uma 
independência dos dados em relação aos aplicativos, e um controle maior de consistência 
[Date_86], beneficiando as aplicações que necessitam manipular as informações armazenadas. 

Devido à necessidade de captar os dados do mundo real, foi necessário estruturar 
a representação dos dados, iniciando-se estudos de Modelagens de Dados e construção de SGBDs 
que implementassem estes conceitos. Assim surgiram os Modelos Hierárquico (um SGBD 
correspondente é o IMS [Date_86]), de Rede (um SGBD correspondente é o IDMS [Date_86]) 
e o Relacional (um SGBD correspondente é o Sistema-R) [Codd_70, Date_86]. Estes sistemas 
adequam-se bem às aplicações ditas convencionais, tais como: Controle de Estoque, Contas à 
Pagar, etc. Já outras aplicações ditas não convencionais, tais como: Sistemas Geográfico de 
Informação [Roberts_91], Hipertextos, Projetos Auxiliados por Computador, Automação de 
Escritórios entre outros [Melo_88]; necessitam de SGBDs com características especiais, os quais 
são denominados em [Traina_86] como Sistemas de Base de Dados para Engenharia (SGDE). 
Com esses novos tipos de aplicações não convencionais, novos modelos de dados foram surgindo 
tentando incorporar seus requisitos. Estes modelos têm por finalidade estabelecer uma maior 
capacidade semântica nas representações dos dados, objetos (entes, eventos, coisas, conceitos), 
não prevista nos modelos anteriores. 

Vários sistemas foram implementados baseados em conceitos desenvolvidos nos 
modelos de base de dados orientados a objetos. Entre eles pode-se citar: Postgres 
[Stonebraker_86], Exodus [Carey_88], GenStone [Copeland_84], GEO [Traina_91], etc. 

Sistemas baseados em modelos de dados orientados a objetos assumem novas 
características adquiridas pela maior capacidade semântica em expressar os dados. Em 
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[Traina_88] são descritas características que as implementações (SGDEs) adquirem quando são 
baseadas no Modelo de Representação de Objetos (MRO): 

"Atendem a um amplo espectro de aplicações,tais como aplicações integradas de 
projeto e produção de sistemas em geral; 

Permitem a construção de meta-sistemas onde a especificação e requisitos da 
própria aplicação devam ser mantidos na Base de Dados; 

Aproveitam-se das vantagens advindas do aumento da eficiência de arquiteturas 
de processamento paralelo". 

O MRO é um modelo de base de dados orientado a objetos, definido em trabalho 
de doutorado desenvolvido por [Traina_88], no Instituto de Física e Química de São Carlos da 
Universidade de São Paulo. A formalização deste modelo foi feita a partir do acúmulo de 
experiências adquiridas no desenvolvimento dos seguintes sistemas: Sistema de Apoio por 
Computador à Documentação de Sistemas - SACDS [Traina_82] e do Sistema Integrado de 
Produção de Software (SIPS) [Akharas_89]. Nestes sistemas estão implementadas bases de dados 
que permitem suportar a especificação de metodologias, o que caracteriza estes sistemas como 
Meta-sistemas. 

O GEO (Gerenciador de Objetos) é um Sistema de Base de Dados Orientado a 
Objetos baseado no MRO. Este trabalho vem sendo desenvolvido pelo grupo de Base de Dados 
e Engenharia de Software do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos - Universidade de 
São Paulo. O protótipo atual deste sistema implementa os conceitos básicos do MRO, sendo esta 
versão utilizada de várias formas: com objetivo didático nas disciplinas de Banco de Dados do 
referido Instituto, para suportar ambientes de desenvolvimento de Software [Rodriguez_90, 
Valêncio_90], e em outros trabalhos de pesquisas na área de base de dados entre elas pode-se 
citar [Feffe ira_91, C alõnego_91, Talcai_91]. 

De uma forma geral a utilização de SGBDs é feita através de linguagens de Base 
de Dados, que estabelecem uma interface de "alto nível" entre estes sistemas e as aplicações. 
Nestas linguagens estão expressos todos os conceitos previstos pelo Modelo de Dados suportados 
pelo SGBD. 

As pesquisas em linguagens de base de dados acompanharam a definição e 
evolução dos modelos e SGBDs. Várias linguagens foram desenvolvidas, entre elas pode-se citar: 
a linguagem SQL [Chamberlin_74] implementada no Sistema-R e em vários SGBDs baseados 
no Modelo Relacional, a linguagem PostQuel do sistema Postgres [Stonebraker_86], a linguagem 
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No capítulo 6, são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho, organizadas 
da seguinte forma: decisões de projeto que não foram descritas nos capítulos anteriores, sugestões 
de futuras pesquisas e as conclusões gerais. 
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relacional, os quais serão utilizados na descrição da linguagem SQL no Item 22.1. 
• Relação pode ser definida informalmente como sendo uma tabela de valores, 

organizada em linhas e colunas, onde cada coluna é um atributo e os valores de uma coluna estão 
definidos em um domínio de valores válidos [Date_86]. Mais precisamente o conceito de relação 
está fundamentado na Teoria de Conjuntos ECodd_70], da seguinte maneira: 

Definição: Seja R uma relação; seja Dl, D2, 	Dn domínio de conjuntos e dl, 
d2, ...dn valores de tais domínios respectivamente. R é o conjunto de n-tuplas <dl,d2,...,dn>. 

Onde o grau da relação é n. 

Exemplo: considere a tabela de Funcionários: 

1 Número 1 Nome I Cargo 	1 Endereço 

1 	100 1 Paulo 1  Professor 	1 R. 1 
1 	200 1 João 1 Secretário1 Av. 2 
1 	300 1 Marcos 1 Operador 	1 R. 4 

Através deste exemplo, serão enunciados os principais conceitos que constituem 
o modelo relacional, destacados a seguir: 

Os nomes das colunas (Código, Nome, Cargo e Endereço) são chamados de 
Atributos da relação, para cada um dos quais está definido um Domínio. Exemplo: o atributo 
número pode ter valores inteiros situados no intervalo aberto entre O e 1000. 

Cada linha da tabela representa uma Tupla e a quantidade de tuplas numa relação 
é a sua Cardinalidade. No exemplo a cardinalidade da relação "Funcionário" é 3. 

O Esquema de uma relação é representado pelo seu nome, seguido pelos nomes 
dos Atributos entre parenteses: 

Funcionário(Namero, Nome, Cargo, Endereço). 

As Formas Normais [Meier_83] tratam das dependencias entre os Atributos, 
sendo definidos vários tipos de normalizações. Uma normalização muito importante para a 
construção de relações definidas para um SGBD é a chamada P forma normal. As relações 
podem ou não estarem na P forma normal. Uma relação está na P forma normal quando para 
cada valor de atributo de cada uma das tuplas pertencentes a relação, existir somente um valor 
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