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Author: Osvaldo Kotaro Takai 
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ABSTRACT 

This work starts defining what is an Attribute with Graphical Characteristics to 
the MRO (Object Representation Model), based in the most proeminent graphics 
support systems studied. Thus, it may be applied directly into the modeling of 
data for application that use databases intensively to store graphics information. 

The basic operations are defined for the graphical attributes in object oriented 
databases, including the storage and retrieval of graphical information, in a 
consistent way. 

The main goal of developing a generic SIGGBD (Graphics and Database 
Manager System) is to aid the creation of new applications that need the support 
of database and graphics systems. As a first step in order to fulfill this purpose, a 
proptotype SIGGBD was constructed, aimed ai supporting a MRO-Schema 
Editor (MRO-EE). 

The MRO-EE was constructed using a specifc graphics system and an object-
oriented database system named GEO (Object Manager), based in the MRO, 
extended with Attributes of Graphical Characteristics. With this purpose, the 
GEO was extended with the basic operations of storage and retrieval of 
graphics. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1- Considerações Iniciais 

Um fator comum dentro do universo dos sistemas para auxílio a projeto, tais 
como sistemas para CAD, CIM e CASE, é a necessidade de representar 
atributos gráficos numa base de dados. Este trabalho procura contribuir para o 
desenvolvimento de Sistemas Gerenciadores de Base de Dados (SGBD) no 
sentido de estabelecer métodos, algoritmos e estruturas de representação e 
manipulação de atributos gráficos em bases de dados orientadas a objeto. 

1.2 - Motivação do Trabalho 

O avanço tecnológico ocorrido nas últimas 5 décadas, principalmente na área 
de eletrônica, tem permitido que as indústrias recorram cada vez mais à 
automação para auxiliar não apenas o processo criativo, mas também o 
processo de fabricação. Por volta de 1940 era esperada uma nova revolução 
industrial para os anos vindouros, devido ao surgimento de máquinas-
ferramentas controladas numericamente através de algum equipamento 
eletrônico programável [68]. Atualmente, a expectativa dos anos 40 parece estar 
bem próxima. Isso porque várias áreas de pesquisa vêm se consolidando desde 
então, principalmente as áreas de CAD ("Computer Aided Design") e CAM 
("Computer Aided Manufacturing"). 

A área de Apoio Computadorizado para Atividades de Projeto preocupa-se em 
dar suporte à fase de projeto de algum produto, fornecendo ao projetista uma 
variedade de ferramentas de software e, dessa forma, liberando-o para 
questões ligadas ao raciocínio e à criatividade. O conjunto de hardware e 
software voltado para esta finalidade é denominado Sistema CAD. 

A área de Apoio Computadorizado para Produção e Manufatura procura dar 
subsídios à fase de produção, a fim de aumentar a produtividade, diminuir 
custos e melhorar a qualidade dos produtos fabricados. Para tanto, esta área 
faz uso intensivo de máquinas-ferramentas controladas numericamente através 
de computador (ou NC - "Numerical Control"), robôs e outros equipamentos 
eletro-mecânicos. O sistema que aglutina esses componentes é denominado 
Sistema CAM. 







1.3 - Organização do Trabalho 

O presente trabalho está dividido em 9 capítulos. Os assuntos principais de 
cada capítulo são resumidos abaixo: 

• Capítulo 1: são apresentadas as idéias que motivaram o 
desenvolvimento deste trabalho, bem como a sua organização. 

Capítulo 2: são abordados aspectos referentes às necessidades e 
aplicações de SGBDs em sistemas CAD. 

• Capítulo 3: são apresentadas classificações de SGBDs Orientados ao 
Objeto, segundo vários autores. Além disso, é feita uma breve descrição 
do modelo de dados MRO, que servirá como base de estudo e 
experimentação para a representação e manipulação de atributos 
gráficos. 

• Capítulo 4: são apresentados conceitos fundamentais da área de 
Modelagem Geométrica. 

• Capítulo 5: são apresentadas duas modelagens de padrões gráficos, em 
termos do MRO, e definido um modelo de representação de informações 
gráficas genérico. 

• Capítulo 6: são definidos e espeficados os elementos que compõem 
os Atributos com Características Gráficas, de acordo com o modelo 
genérico obtido no capítulo 5, e ainda, é apresentado o DRO do meta-
esquema com alterações que refletem a inclusão de Atributos com 
Características Gráficas. 

• Capítulo 7: é definido um conjunto de operações que manipulam 
atributos gráficos, bem como são feitas considerações a respeito de sua 
implementação no GEO. 

• Capítulo 8: é feita a especificação da aplicação, bem como 
considerações a respeito de sua implementação. 

• Capítulo 9: São apresentadas as conclusões e propostas para futuras 
pesquisas. 
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2.5 - Pesquisas sobre SGBDs para Aplicações não 
Convencionais 

A comunidade de BD tem feito esforços na busca de modelos de dados e 
técnicas apropriadas para SGBDs voltados à aplicações não convencionais. 
Atualmente há duas grandes linhas de pesquisa nessa área, segundo Melo [47]: 

• Estender os modelos de dados convencionais; 
• Descobrir um novo modelo expressivo e bem fundamentado. 

Dentro da primeira linha de pesquisa estão, entre outras: 

• Extensões ao System-R [30]: Haskins e Lorie estão entre os primeiros a 
estender um modelo de dados relacional, visando atender os requisitos 
impostos pelas aplicações não convencionais, tais como objetos 
complexos e campos longos. Para isso, utilizaram o System-R [2], 
incorporando os seguintes conceitos: 

a) identificador de tuplas: idêntico ao conceito de "surrogates" 
apresentado por Codd [13]; isto é, o sistema atribui 
automaticamente a cada tupla de uma relação um código único 
não reutilizável, mesmo que alguma tupla seja eliminada da base. 

b) atributo de composição em uma tupla: o valor de atributo é igual 
ao identificador de tuplas. Como um objeto complexo caracteriza 
uma hierarquia de composição, este atributo permite que esta 
hierarquia seja estabelecida; 

c) atributo de referência: este atributo permite que tuplas se 
referenciem a outras tuplas; por exemplo, para criar uma lista; 

d) campos longos: foram criadas instruções para manipular, como um 
todo, várias cadeias de caracteres; por exemplo, um texto. 

• Sistema AIM-II [20]: Na busca da eficiência em SGBDs para aplicações 
de CAD, CAM e CIM, Dadam e outros desenvolveram um protótipo de um 
SGBD apoiado num modelo de dados relacional estendido AIM-II. O 
modelo chama-se NF2  ("Non First Normal Form") [34], e procura 
generalizar o modelo de dados relacional, permitindo que relações 
possam ser manipuladas sem estarem necessariamente na primeira 
forma normal. A idéia chave do modelo é permitir que relações ocorram 
como valores de atributo de tuplas em relações. Além do modelo, é 
também definida uma linguagem de consulta, semelhante ao SQL [7], 
[11], e uma interface de programação de aplicações API, especialmente 
para manipular objetos complexos. 
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Capítulo 3 

Classificações de SGBDOO e o MRO 

3.1 - Considerações Iniciais 

Os objetivos deste capítulo vão além de simplemente fazer a descrição do MRO. 
Conforme foi comentado no capítulo anterior, as buscas por novos modelos de 
dados para atender aos requisitos de Aplicações não Convencionais podem 
levar em consideração aspectos de Orientação a Objetos. Uma questão que 
está em voga é: "Quando um SGBD é Orientado a Objeto?'. Para tentar 
responder a esta questão e comprovar que qualquer SGBD apoiado no MRO é 
Orientado a Objeto, na seção 3.2 são definidos alguns conceitos de Orientação 
a Objetos. Estes conceitos fornecerão subsídios às classificações, que serão 
feitas posteriormente na seção 3.4, segundo as definições de alguns autores. 
Na seção 3.3, uma descrição bastante resumida do MRO é apresentada. 

3.2 - Conceitos de Orientação a Objetos 

Recentemente, tem aumentado o interesse em se aplicar os conceitos de 
orientação a objetos em várias áreas de pesquisas da Ciência da Computação, 
tais como: Base de Dados, Linguagens de Programação, Representação do 
Conhecimento e Arquiteturas de Computadores. No entanto, ainda não existe 
um consenso geral sobre o que seja, precisamente, um objeto e, 
consequentemente, o que significa o termo "Orientado a Objeto". Talvez isso 
esteja acontencendo devido aos fundamentos conceituais de orientação a 
objeto terem se desenvolvido em quatro áreas de pesquisas distintas: 
inicialmente em Linguagens de Programação, então em Inteligência Artificial e 
gerenciadores de Interface Homem/Computador e, por fim, em BD. 

Simula-67 [6] é geralmente apontada como a primeira linguagem de 
programação orientada a objetos. A partir de Simula-67, pesquisadores em 
linguagens de programação adotaram duas abordagens diferentes de pesquisa. 
A primeira, foi a de desenvolver novas linguagens orientadas ao objeto como, 
por exemplo: Smalltalk [25] e Eiffel [48]. A outra, foi a de estender as linguagens 
de programação convencionais, resultando em linguagens como ObjectLISP 
[52], Clascal [60] e C++ [64]. 

Em Inteligência Artificial, o esquema de frames para representação do 
conhecimento, desenvolvido por Minsky [50], tem permitido o desenvolvimento 
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• Abertas: são aquelas características que podem ser incorporadas ao 
sistema de acordo com o projetista, tais como: o paradigma de 
programação, sistema de representação, sistema de tipos e 
uniformidade. 

Considerando o grupo das obrigatórias, pode-se verificar o seguinte: 
(1) o sistema de BD orientado a objeto deve ter, inicialmente, as 

características de qualquer SGBD convencional, tais como: 
persistência, gerenciamento do armazenamento secundário, 
concorrência, restauração da BD e facilidades de consultas não 
planejadas; e 

(2) características que estão associadas às linguagens de programação 
orientadas a objetos, tais como: objetos complexos, identificador de 
objetos, encapsulamento, tipos ou classes, herança, "overriding" 
combinado com "late binding", extensibilidade e completeza 
computacional. 

As características descritas no item (1) são bastante contundentes; por outro 
lado, algumas características descritas no item (2) são um tanto duvidosas. O 
fato é que os conceitos ali expostos dizem respeito a três coisas distintas, quais 
sejam: modelo de dados, implementação do modelo e linguagem de consulta. 
Sendo assim, pode-se fazer uma subclassificação da seguinte forma: 

(a) modelo de dados: fornece características como: objetos complexos, 
identificador de objetos, tipos ou classes e herança; 

(b) implementação do gerenciador apoiado no modelo: fornece 
características como: encapsulamento, "overriding" combinado com 
"late binding" e extensibilidade; 

(c) linguagem de consulta: fornece a característica de completeza 
computacional e consultas não planejadas. 

O MRO, como um modelo de dados, possui todas as características listadas em 
(a). Quanto à implementação do modelo, o artigo sugere que se utilize uma 
linguagem de programação orientada a objeto e o paradigma de orientação a 
objeto. Isto pode ser um fator benéfico para a codificação, manutenção e 
extensibilidade de SGBDs; no entanto, as características de encapsulamento e 
"overrriding" combinado com "late binding", listadas em (b), talvez não sejam de 
fundamental importância para que um SGBD seja orientado a objeto. Isso 
porque um sistema de BD pode ser implementado, com maior ou menor 
dificuldade, utilizando-se de alguma linguagem de programação não orientada a 
objeto e, ainda assim, fornecer aos usuarios do sistema, todas as facilidades e 
conceitos de orientação a objetos descrito na seção 3.2 (Conceitos de 
Orientação a Objetos). 

A completeza computacional, em (c), transmite a idéia de que uma linguagem 
de consulta possa, por exemplo, expressar qualquer função computável, isto é, 
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abordagem CSG quanto a B-rep podem admitir. No entanto, do ponto de 
vista da edição do modelo (interface com o usuário), a situação é um 
pouco diferente. Existem técnicas eficientes de edição baseadas no CSG 
que não podem ser implementadas de maneira razoável em abordagens B-
rep, pois estas não mantêm a informação de como o objeto sólido foi 
construído. A habilidade de modificar, realocar e remover primitivas ou 
subárvores numa árvore CSG, por exemplo, permitem maiores 
modificações no modelo de sólido com poucas entradas ("input"). Por outro 
lado, existem também métodos poderosos baseados em B-rep que não 
podem ser razoavelmente suportados num contexto puramente CSG. Por 
exemplo, para fazer mudanças locais no modelo, como a operação de 
chanfrar arestas e vértices, o usuário necessita manipular faces, vértices e 
arestas, que são precisamente os elementos de uma estrutura de dados B-
rep. Dessa maneira, o autor sugere uma arquitetura híbrida, composta 
pelas duas abordagens, CSG e B-rep com o objetivo de obter num único 
sistema, o potencial de ambos. 

4.4 - Modelos Gráficos 

Os modelos gráficos representam as informações geométricas, em última 
instância, em termos de pontos e retas. Como muitas das técnicas para 
processar modelos gráficos são de interesse para a Modelagem de Sólidos, 
tornou-se necessário estudá-las. 

A construção de um modelo gráfico é baseada na seleção das primitivas de 
modelagem, e na coleção de procedimentos de modelagem disponíveis para 
sua instanciação e manipulação. O conjunto de primitivas e procedimentos 
podem variar de acordo com o padrão gráfico que está sendo utilizado. 
Segundo Cunha [18], existem vários padrões gráficos adotados 
internacionalmente, além de outros em estudo. A seguir, são listados alguns 
deles, com suas principais características. 

• GKS ("Graphical Kernel System"): 
• Interface gráfica padrão para programas aplicativos; 
▪ Adotada como norma americana pelo ANSI ("American National 

Standards Institute"), em 1985; 
• Adotado como norma internacional pela ISO ("International Organization 

for Standards), em 1985. 

• GKS-3D ("Graphical Kernel System for Three Dimensions"): 
• Extensão tridimensional do GKS; 
4,  Proposta de norma internacional em estudo na ISO. 
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• CGI ("Computer Graphics Interface"): 
▪ Especificação de técnicas de interfaceamento para uso padronizado de 

dispositivos gráficos; 
▪ Objeto de estudo no âmbito da ISO e ANSI. 

• PHIGS ("Programmer's Hierarchical Interative Graphics System"): 
• Interface gráfica bi e tridimensional para programas aplicativos; 
• Adotado como norma na ISO e ANSI. 

4.5 - Considerações Finais 

Como foi discutido, os modelos de sólidos e os modelos gráficos são os mais 
utilizados em sistemas de CAD, sendo que os modelos de sólidos sustentam-se 
nos modelos gráficos para que suas primitivas de modelagem possam ser 
construídas. Sendo assim, verifica-se que as informações gráficas que devem 
ser armazenadas são, em última instância, as primitivas de modelagem que 
compõem os Modelos Gráficos. Os Modelos Gráficos, por sua vez, sustentam-
se em padrões gráficos tais como GKS, PHIGS e CGI. 

Logo, o procedimento de trabalho, a ser adotado no capítulo a seguir, será o de 
modelar alguns padrões gráficos, a fim de capturar os conceitos e a semântica 
dos dados manipulados, e tentar abstrair um modelo genérico para 
armazenamento de informações gráficas. 
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Capítulo 5 

Modelagem do GKS e PHIGS em MRO 

5.1 - Considerações Iniciais 

O objetivo deste capítulo é modelar dois padrões gráficos através do MRO e, 
assim, determinar um modelo geral de representação de informações gráficas. 
O modelo geral, incorporado ao Meta-esquema do MRO, pode definir uma nova 
Característica de Atributo (Característica Gráfica), para que informações 
gráficas possam ser convenientemente representadas e manipuladas pela BD. 

Nas seções 5.2 e 5.3, foram modelados os padrões gráficos GKS ("Graphical 
Kernel System") [33] e PHIGS ("Programmer's Hierarchical Interative Graphics 
System") [19]. O objetivo de modelar, em termos do MRO, esses dois padrões 
gráficos (GKS e PHIGS) foi o de abstrair um modelo genérico de representação 
de informações gráficas para o GEO-MRO. Este modelo genérico encontra-se 
na seção 5.4. 

5.2 - Modelagem GKS 

O GKS é um sistema que permite ao usuário definir gráficos através de alguma 
linguagem de alto nível como FORTRAN, BASIC ou C, fazendo chamadas a 
rotinas da biblioteca do GKS. A modelagem inicialmente realizada do GKS 
(figura 7) demonstra que alguns gráficos usuais, tais como: Barra e Setor, 
podem ser facilmente confeccionados. Um aspecto importante desse sistema é 
que a forma de acesso a periféricos é normalizada através do Objeto VDI 
('Virtual Device Interface"). Através deste Objeto, os Objetos Gráficos podem 
ser editados, impressos ou armazenados. O VDI gerencia os Drivers individuais 
de cada periférico, fazendo com que os comandos de acesso normalizados 
sejam convenientemente interpretados pelos periféricos, tais como: impressora, 
Plotter e Display. 

Dentre os periféricos, o Metafile permite que os gráficos sejam armazenados 
num formato padrão VDM ('Virtual Device Metafile"). Este formato fornece ao 
GKS maior portabilidade dos gráficos, pois armazena informações de como 
construir o gráfico, ao invés de armazenar dados do gráfico. 
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Figura 7: Modelagem Inicial do GKS 

Além dos gráficos usuais, o GKS permite que o usuário defina os seus próprios 
gráficos (vide figura 8). Para tanto, o sistema fornece algumas Primitivas 
Geométricas (PG), tais como: "PolyLine", "PolyMaker" e Texto, que podem ser 
livremente selecionadas, através do "Pick", para compor um Segmento. O 
Segmento é um Objeto que pode ser composto por PG e por outros Segmentos. 
Uma vez que Segmentos estejam definidos, eles são tratados como gráficos que 
podem ser armazenados em Metafile, visualizados ou impressos. 
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Figura 9: Modelagem do PHIGS 

forma interativa, o PHIGS fornece um Módulo de Interação. Sua função básica é 
proporcionar ao usuário uma interface amigável do tipo VVYSIWYG ("What You 
See Is What Vou Get"). 

PHIGS armazena as estruturas numa BD de propósito especial denominada 
CSS ("Central Structure Storage") para garantir maior velocidade na atividade 
de se mostrar uma imagem na tela, e para estabelecer uma correlação entre os 
Periféricos de entrada, Pick ou teclado, com a Primitiva ou estrutura 
selecionada. O conteúdo do CSS pode ser traduzido e armazenado em 
metafiles. O metafile produzido pelo PHIGS utiliza o formato padrão definido 
pela ANSI e pela ISO, denominado "Computer Graphics Metafile" (CGM). Esta 
abordagem permite que outros sistemas, tais como ambientes de editoração 
eletrônica, utilizem o metafile com propósitos de capturar a imagem. 
Infelizmente o metafile em Código CGM permite somente a visualização 
bidimensional de objetos gráficos. Consequentemente, qualquer aplicação que 
tenha obtido as informações de uma figura via CGM, terá apenas a visão 
bidimensional da figura, mesmo que a figura original seja tridimensional. 
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1 O O 
Translação =0 	1 	O 

Tx Ty 1 

Tx e Ty indicam o deslocamento de um ponto nas direções x e y 
respectivamente. 

cosa sena O 
Rotação=-sen a cos a O 

1 

O ângulo a indica a rotação de um ponto em torno da origem das 
coordenadas cartesianas. 

A combinação de operações sucessivas pode ser obtida pela matriz produto das 
matrizes de cada operação elementar, na ordem em que as operações devem 
ser aplicadas. O resultado é uma matriz cuja terceira coluna é sempre o vetor 
(0 ,0 ,1). Dessa forma, armazena-se na base apenas as duas primeiras colunas. 

É importante destacar que a matriz de transformação é armazenada e utilizada 
pelo gerenciador de base de dados em operações de recuperação de dados. 
Assim, para a manipulação de atributos gráficos, a base mantém sempre uma 
matriz de transformação corrente, que é aplicada sobre todas as coordenadas 
recuperadas (ou gravadas) pela base. Isso é importante em particular para as 
operações de busca baseada em valores de atributos gráficos. 

6.3.4 - Especificação da Estrutura Gráfica 

Um atributo com características gráficas é na realidade uma seqüência de 
primitivas, matrizes de transformação e "bundles" de atributos. Partes dessa 
seqüência podem ocorrer repetidas vezes em um mesmo atributo ou em outros 
atributos. Assim, foi criado o conceito de estrutura gráfica, a qual nada mais é 
do que a lista ordenada de primitivas gráficas, matrizes de transformação e 
"bundles" de atributos que compõem um gráfico. 

Note-se que uma estrutura gráfica pode ser composta por outras, ou compor 
outras, não estando necessariamente vinculada a um particular valor de atributo 
gráfico. No entanto, cada valor de atributo gráfico consiste de exatamente uma 
estrutura gráfica. 
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Utilizando o identificador João, pode-se realizar a operação de posicionamento 
sobre o objeto para torná-lo corrente. Uma vez que exista um objeto corrente, 
neste caso o objeto (do tipo Pessoa) João, tornam-se factíveis quaisquer 
operações sobre atributos e relacionamentos que este objeto tenha. No caso de 
se fazer uma consulta para se obter uma lista de endereços de empresas onde 
João trabalha, a seqüência necessária de operações seria a seguinte: 

Alaoritmo Listar todos os endereços de empresas onde o João 
trabalha 

Posicionar no objeto João; 
Posicionar no primeiro relacionamento Trabalha; 
Enquanto relacionamento = Trabalha faça  

Obter o obieto destino do relacionamento; 
Salvar o estado corrente; 
Posicionar no obieto destino; 
Posicionar no atributo do tipo Endereço; 
Ler a propriedade Endereço; 
Mostrar formatado o valor da propriedade Endereço; 
Restaurar o estado anterior; 
Avançar para o próximo relacionamento; 

fim-se  
Fim-Alaoritmo. 

Este paradigma é adotado também para atributos, conforme pode ser observado 
a seguir, na lista de operações já existentes no GEO para atributos com 
característica de propriedade: 

1. Colocar uma propriedade no objeto ou relacionamento corrente; 
2. Retirar a propriedade corrente; 
3. Posicionar na propriedade indicada; 
4. Ler a propriedade corrente; 
5. Ler o tipo de dado da propriedade corrente; 
6. Posicionar na primeira propriedade do tipo de atributo indicado; 
7. Avançar para a propriedade seguinte; 
8. Codificar um valor de uma propriedade a partir de uma cadeia; 
9. Formatar um valor de propriedade como uma cadeia. 
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7.5 - Testes 

A estratégia adotada para a realização dos testes consistiu de duas etapas. A 
primeira envolveu apenas as rotinas de inclusão e leitura conjuntamente; 
posteriormente, a rotina de remoção foi testada em conjunto com as demais. 

Para que os testes pudessem ser realizados segundo essa estratégia foi criada, 
para a primeira etapa, uma extensão para um programa já existente denominado 
GEO_INC. Este programa permite, através de uma linguagem simplificada, 
realizar inserções e consultas à base de dados. Para a segunda etapa, foi 
criada uma aplicação onde a manipulação dos atributos gráficos fosse bastante 
intensa. Esta aplicação será apresentada no capítulo 9. 

A extensão feita para que o GEO_INC pudesse manipular Atributos com 
Características Gráficas consistiu na implementação de dois comandos: 

1. Para a inserção: GRÁFICO Tipo_atributo_gráfico Valor_atributo_gráfico 
2. Para a consulta: MOSTRA CORRENTE 

Para a inserção, foi adicionado, basicamente, o seguinte código: 

// Verificar se existe objeto corrente 
if (BNOBJ(&co) != O) { 

printk (nnNao existe objeto correnteAn"); 
retum 1; 

// Verificar se o Tipo_atributo_gráfico está definido no esquema 
lexico(str); 
opera_string(str, str1); 

// Obter o código do Tipo_atributo_gráfico 
if ((erro = CodATR (str1, &cta)) != O) ( 

printknn Tipo de grafico desconhecido: %a 1n",str1); 
retum 1; 

// Converter a cadeia contendo o Valor atributo_gráfico para o formato interno 
while ((erro=GTGRA (linha, &valor)) == O) ( 

CTGRA (valor, da); // Insere o Valor do_atributo_gráfico do tipo da 

if (errol=3) printk ("Erro:%d: Formato de grafico invalido\n",erro); 
retum O; 











65 

Os SGBDs permitem que se armazene dados de uma aplicação segundo um 
modelo de dados (esquema). No entanto, na maioria dos casos, os esquemas 
são definidos estaticamente, e qualquer extensão ou modificação que venham a 
sofrer poderá acarretar uma drástica reorganização das bases de dados 
associadas. Desse modo, para facilitar a extensão efou mudança do esquema, 
bem como minimizar a necessidade de reorganização da base de dados, o 
GEO, desde a sua concepção, permite que o esquema da aplicação seja tratado 
como uma base de dados, tendo o meta-esquema como seu esquema. O meta-
esquema é, portanto, o esquema do próprio Modelo de Representação de 
Objetos. Verifica-se claramente que um dos benefícios decorrentes desta 
abordagem é o tratamento homogêneo que o gerenciador pode dar tanto à 
base de dados intencional (esquema da aplicação) quanto à base extencional 
(base de dados da aplicação). A abordagem aqui descrita confere ao GEO a 
característica de sistema meta [65] [5] [9]. 

O meta-esquema é o esquema da base intencional; assim, a forma dos 
elementos gráficos que definem o DRO devem estar no meta-esquema — 
semelhante a uma aplicação de CAD para projeto de engenharia civil, onde 
encontra-se a forma de uma porta, ou de um bidê definidos em seu esquema. 
Tendo em mente essas considerações, o meta-esquema foi alterado, 
acrescentando-se um tipo de atributo gráfico denominado Forma, onde é 
especificado o formato de cada elemento que compõe o DRO. 

Note-se que, nesse caso, houve a necessidade de modificar o meta-esquema 
apenas para dar suporte ao armazenamento das formas dos elementos que 
compõe o DRO do EE, e não devido à adição ou à modificações conceituais no 
meta-esquema. Sendo assim, esta alteração foi realizada apenas na 
implementação do GEO e não no DRO do meta-esquema. 

Atrelado ao atributo do tipo Forma, um conjunto de rotinas foi definido para que 
o EE pudesse consultar, no meta-esquema, a forma gráfica de um elemento do 
DRO no momento de sua instanciação. 

Tais rotinas são descritas a seguir. 

• pal2 MPosPrimPRIM(pal2 tipo): Dado o tipo do elemento gráfico (tipo de 
objeto, subtipo, tipo de relacionamento, tipo de atributo, etc.), posiciona 
no primeiro valor gráfico correspondente. 

• pal2 MAvancaPRIM(pal2 tipo): Dado o tipo do elemento gráfico, avança 
para o próximo valor gráfico. 

• pal2 METAGRA(pal2 tipo, ValorGRA *valor): Recupera em valor, o valor 
gráfico correspondente ao tipo do elemento gráfico corrente. 
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• pal2 FormaGRA(coditipo tgra, coditipo tipo, ValorGRA valor(J, int *i): 
Dado o tipo do atributo gráfico e o tipo do elemento gráfico, retorna os 
valores gráficos associados, bem como a sua quantidade. 

As três primeiras rotinas realizam consultas específicas da forma gráfica 
definida no meta-esquema. Já a rotina FormaGRA, pode ser utilizada para 
realizar consultas dos valores gráficos tanto do meta quanto do esquema Isto 
pode ser verificado no seguinte fragmento de código de FormaGRA: 

Et_lepglobal (META, &como, &longvar); // Obtém o estado corrente do META 
if (como==OFF) (II Se meta-desligado, ou seja se esquema ligado 

if (PNOBJ(tipo)1=0) ( // Tomar o objeto corrente 
erro=801; 	// objeto não encontrado 

) else ( 
// Obter atributos do objeto corrente 
if (TAGRA(tgra)!=0) (II Posicionar no primeiro gráfico do tipo tgra 

erro = 802; // Não existe este tipo de GRA definido para este objeto 
else ( 

// Obter o valor do primeiro gráfico 
BDGRA(84(valor[0]), &CTA); 

while (!VNGRAO) (II Avança para o próximo valor gráfico 
BDGRA(&(valor(*ij), &CTA); 
(*i)++; 

} else ( // Caso contrário consulta o meta-esquema 
// Se tipo do atributo gráfico igual ao especificado no meta-esquema (Forma) 
if (tgra == Forma) ( 

if (MP0sPrimPRIM(tipo)!=0) { il Posiciona no primeiro valor grafico 
erro = 802; 

} else ( 
METAGFtA(tipo, 8,(valor[0])); il Avança para o próximo valor gráfico 

while (!MAvancaPRIM(tipo)) ( 
METAGRA(tipo, 8,(valorri])); 
(*O"; 

} else retum 802; 

retum erro; 







Valores inicializados no meta-esquema 
Referente ao círculo 
val_forma[0].v_tipo = ARCO; 
val_forma[0].v_arco.ai = 0; // 'Amplo inicial em graus 
val_forma[0].v_arco.af = 360; // Angulo final em graus 
val_forma[0].v_arcos = 30;!! Raio em pixels 
Referente à reta 
val_forma[1].v_tipo = PLANE; 
val_formarlp_pline.n = 2; // Número de pontos  

Figura 16: Forma de um Tipo de Objeto 
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8.4.1 - Representação Interna de Tipos de Objetos 

Considerando novamente as figuras 14 e 15, pode-se guardar a ocorrência 
gráfica do Tipo de Objeto Pessoa em um atributo gráfico pertencente ao objeto 
Pessoa. Para que isso possa ser feito, 
adicionou-se na implementação do meta-
esquema um tipo de atributo denominado 
Vai forma. O conteúdo deste atributo deve ser 
definido de acordo com a Forma de um Tipo de 
Objeto definido no meta-esquema, como mostra 
afigura 16. 

Como pode ser verificado, a forma de um Tipo 
de Objeto é composto de dois tipos de 
primitivas: ARCO e PUNE. O fragmento de 
código a seguir detalha como a forma do tipo 
de objeto foi definida. 

ValorGRA val_forma[3]; 
int compoe; 

// Obtém a forma de um Tipo de Objeto 
FormaGRA(Forma, Objeto, vai...forma, &compoe); 

// Valores inicializados no momento da instanciação 
// Referente ao circulo 
val_forma[0].v_arco.p.x = X; 
val_forma[0].v_arco.p.y = Y; 

// Referente à reta 
val_forma[1].v_pline.p[0].x = X - 30; 
val_forma[1].v_pline.p[O].y = Y; 
val_formapp_pline.p[1].x = X + 30; 
val_forma[1].v_pline.p[1].y = Y; 
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As variáveis X e Y referem-se às coordenadas do centro da figura no momento 
de sua instanciação, e a variável compoe indica a quantidade de tipos de 
primitivas gráficas que compõe a figura. 

O conteúdo da variável val_forma é armazenado no esquema através do 
atributo Val_forma que está associado ao objeto Pessoa, pelo código: 

// Posiciona no objeto Pessoa 
• • • 

// Insere no esquema a ocorrência de um Tipo de Objeto 
for (i = O; i < compoe; i++) CTGRA (val_forma[i], Val_forma); 

8.4.2 - Representação Interna de Tipos de Relacionamentos 

A representação de Tipos de Relacionamentos pode ser armazenada da mesma 
maneira que a representação de Tipos de Objetos, ou seja, no atributo 
Val_forma. Porém, como pode ser constatado na figura 15, a ocorrência de um 
Tipo de Relacionamento envolve a instanciação de quatro objetos na base: dois 
do tipo binário e dois do tipo modalidade1 (ou modalidade de primeiro grau). 
Assim, em qual desses objetos o atributo Val_forma deve ser associado? 

Para responder a esta pergunta, Í 	  
considere o DRI da figura 17. A  
figura ilustra que um Tipo de 
Relacionamento pode aparecer 
mais que uma vez em um mesmo 
diagrama. Para cada nova 
ocorrência de um Tipo de 
Relacionamento, são acrescidos 
apenas mais dois objetos do tipo 
binário, mantendo-se o número de 
objetos do tipo modalidade1. Esta 
correspondência indica que, para 
cada ocorrência de um Tipo 
Relacionamento, existem dois 
objetos binários associados. 

Figura 17: Duas ocorrências de um mesmo Tipo de Relacionamento Assim, a representação gráfica de 
um Tipo de Relacionamento deve ser armazenada no atributo Val_forma ligado 
a um dos objetos do tipo binário. É indiferente associar este atributo a um objeto 
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que a ativação destas operações, por intermédio da Aplicação (EE), deve 
provocar chamadas à rotinas tanto do GEO quanto do Windows pelo SIGGBD. 
Essas chamadas a rotinas constatam o alto grau de interação existente entre o 
SIGGBD e os componentes GEO e Windows. 

A verificação do alto grau de interação entre a Aplicação (EE) e o Windows é 
imediata, uma vez que a própria interface gráfica da aplicação é implementada 
utilizando-se os recursos de gerenciamento de interfaces do Windows. 

8.5.1 - A Abordagem Adotada para a Implementação da Aplicação 
(EE) e do SIGGBD 

De acordo com o que foi discutido no final do capítulo anterior, a implementação 
do EE fez uso das bibliotecas OWL. A biblioteca OWL foi escrita para o 
compilador Turbo C++ "for Windows", a fim de que o usuário pudesse criar 
aplicações para o ambiente Windows de forma mais simples do que se 
utilizasse a biblioteca SDK ("Software Development Kit"). O uso dessa biblioteca 
obrigou a utilização do paradigma de programação orientada a objetos para 
implementar as componentes Aplicação (EE) e SIGGBD. 

8.5.1.1 - A Aplicação (EE) 

A Aplicação (EE), além de fornecer os elementos necessários para a interação 
gráfica aplicativo-usuário, também seleciona as ações que devem ser tomadas 
de acordo com a mensagem recebida pela janela da aplicação. Estas 
funcionalidades foram encapsuladas em uma classe denominada 
TAreaWindow, como mostra o código abaixo: 

class TAreaVVindow public TWindow ( 
public: 

TAreaWindow(PTWindowsObject pwParent, LPSTR IpszTitle, img lista_img); 
virtual LPSTR GetClassName(void); 
virtual void GetWindowClass(WNDCLASS&); 
virtual void WMSize(TMessage& msg) 	= [VVM_SIZE]; 
virtual void WMLButtonDown(TMessage& msg) = [WM_LBUTTONDOWN]; 
virtual void WMLButtonUp(TMessage& msg) 	= [WM_LBUTTONUP]; 
virtual void WMMouseMove(TMessage& msg) = [VVM_MOUSEMOVE]; 

void Selecao_(TMessage& msg) 	= [WM_USER + 21; 
virtual void Paint(HDC, PAINTSTRUCT&); 

private: 
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8.6 - Considerações Finais 

Neste capítulo foram discutidos os aspectos de implementação da aplicação 
(EE). Discutiu-se sobre a localização das formas gráficas do DRO, a maneira de 
armazenar o esquema, na base intencional, juntamente com sua forma gráfica, 
bem como a abordagem utilizada para a implementação da Interface 
Homem/Máquina e do SIGGBD. 

O EE foi construído com o objetivo de possibilitar o teste das rotinas 
implementadas para a manipulação de Atributos com Características Gráficas. 
Acredita-se que esse objetivo foi alcançado com êxito, pois as operações de 
inserção e remoção de elementos gráficos no esquema, bem como o 
salvamento e recuperação de um esquema editado na base intencional, são 
feitas sem maiores problemas. 

Com a implementação do EE, constatou-se que a utilização de uma linguagem 
de programação orientada a objetos (Turbo C++ "for Windows"), em conjunto 
com a biblioteca OWL para confeccionar o EE sobre o ambiente Windows foi 
uma estratégia acertada. O uso destes elementos, facilitou e agilizou o 
desenvolvimento do EE. A linguagem orientada a objetos contribui para a 
organização do programa em hierarquias de classes de objetos, permitindo a 
reutilização de código já existente e facilitando o entendimento da lógica do 
programa. A biblioteca OWL forneceu mecanismos de alto nível para manipular 
os recursos existentes no Windows, e o ambiente operacional Windows, com 
seus recursos de gerenciamento de interface gráfica e memória forneceu a 
principal sustentação para que o EE pudesse ser implementado. Haja vista que 
não houve a necessidade de se criar rotinas para tratamento do "mouse", de 
implementar o gerenciamento de janelas e todo o conjunto de rotinas para traçar 
primitivas gráficas utilizadas, e tão pouco houve a preocupação em reduzir o 
código ou em se criar "overlays". 
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