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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um Modelo de Dados Temporal que agrega conceitos 
dos modelos de dados pesquisados na literatura sobre tratamento de tempo em Modelos de 
Dados e Bases de Dados conhecidas como Bases de Dados Temporais (BDI) - sendo 
mostrado como pode ser realizada a incorporação desse modelo em um Modelo Orientado 
a Objetos. O Modelo de Dados Temporal desenvolvido proporciona suporte genérico ao 
tratamento de tempo, permitindo que estruturas semânticas sejam temporizadas. 

Além disso, é descrita a implementação desse Modelo de Dados Temporal que propicia 
suporte a tempo de forma eficiente. Também foi desenvolvida uma Linguagem de Consulta 
necessária para a realização das operações com a Base de Dados. 
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Capitulo 2 
Bases de Dados Temporais 

2.1 - Considerações Iniciais. 

Neste capítulo inicialmente são apresentados alguns conceitos de tempo e a proposta de 
classificação de BDT formulada por Snodgrass [SNOD86a]. 

Em seguida discorre-se sobre trabalhos disponíveis na literatura que visam incorporar 
o tratamento de informações de tempo em modelos de dados e SGBD. 

2.1.1 - Tempo. 

O tempo varia continuamente e pode ser representado por números reais. Contudo, 
neste trabalho considera-se tempo como uma sequência de pontos de tempo equidistantes, 
isto é, 0,1,2,3, ..., "now", onde o símbolo O representa o tempo de início relativo e "now" é 
o tempo (momento) presente. Entre dois pontos de tempo consecutivos ti  e t14.1  há um 
período de tempo que é equivalente a uma unidade de tempo ou seja, para qualquer ponto 
de tempo tem-se ti  = t1.1  + 1.. Este período é indivisível, a menos que uma unidade menor 
de tempo seja utilizada. A unidade de tempo não é pré-determinada e cabe ao usuário da 
base de dados a sua especificação. Essa especificação é feita pelo usuário quando da 
definição da propriedade semântica granularidade2. 

2.1.2 - Intervalo de Tempo. 

Um intervalo de tempo é um conjunto de pontos de tempo consecutivos e representa 
um período de tempo. O intervalo é representado por um limite inferior (i) e um limite 
superior (s), cuja representação é [4s). Este intervalo inclui i, todos os pontos entre i e s, 
não inclui s, isto é este intervalo é aberto no limite superior. O intervalo que inclui "now" 
como seu limite superior, [4now] é um caso especial. Ele é fechado tanto no limite inferior 
quanto no superior. Este tipo de intervalo expande-se com a evolução do tempo, sendo 
diferente de outros tipos de intervalo nos quais a duração é fixa. O símbolo 03  (infinito) 
indica que o limite superior é infinito, ou seja não existe limite superior. 

2.1.3 - Evento. 

Um evento é uma ocorrência instantânea que representa algum fato, ação ou condição 
sendo satisfeita. Eventos significativos em BD, são transações, operações ou ações que 

2Esta propriedade é a que está definida em [SEGE87], e o enquadramento desta 
propriedade neste trabalho é apresentado na seção 5.3.4.1. 
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2.3.1.5.5 - Comando "Create". 

Este comando foi abordado na seção 2.3.1.2.1. 

2.3.2 - Modelagem Lógica de Dados Temporais. 

A abordagem de A. Shoshani e A. Segev em [SEGE87] e [SEGE88] é examinar a 
semântica e desenvolver construções para dados temporais de maneira independente de 
qualquer modelo de dados (tais como relacional, entidade-relacionamento). 

A seguir, abordam-se alguns conceitos apresentados em [SEGE87] e [SEGE88]. 

2.3.2.1 - Construções Para Dados Temporais. 

As construções básicas do modelo de dados temporal (TDM - "Temporal Data Model") 
são definidas nesta seção. 

2.3.2.1.1 - Classes. 

Uma classe é qualquer coleção de objetos que tenham os mesmos atributos. Todo objeto 
de uma classe tem um identificador único, denominado "surrogate". Uma classe pode ter 
um ou mais identificadores. Uma classe composta é uma classe que possui mais do que um 
identificador. 

2.3.2.1.2 - Sequências de Tempo. 

Um valor de dado temporal é uma tripla <s, t, a> , onde s é o "surrogate", t é o 
tempo e aé o atributo. Para dados não temporais, t é considerado o valor corrente e 
omitido. 

Uma característica desses dados é que para um dado "surrogate" e um determinado 
atributo, os valores de dados temporais estão totalmente ordenados no tempo, isto é, 
formam uma sequência ordenada. Essas sequências são denominadas sequências de tempo 
(TS - "Time Sequences"). 

2.3.2.1.3 - Coleções de Sequências de Tempo. 

Coleção de sequência de tempo (TSC - "Time Sequence Collection") é uma coleção de 
TSs para a mesma classe de "surrogate" e com as mesmas propriedades. 
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TSCs são utilizadas para expressar os atributos temporais de uma classe e relacioná-los 
com outros atributos (temporais ou não) da classe. 

2.3.2.1.4 - TSCs Simples. 

TSC simples é definida para uma classe simples (uma classe com identificador único) 
e um único atributo temporal. Essas TSCs podem ser vistas como a coleção de todos os 
valores temporais de um único atributo para todos os "surrogates" de uma classe simples. 

2.3.2.1.5 TSCs Complexas. 

TSCs complexas são TSCs cujos componentes S, T e A não representam um único 
elemento. 

O caso em que S não é um único elemento corresponde a uma classe composta, e é 
representado por (5,T,A). Essa estrutura é útil na representação do comportamento 
temporal de relacionamentos e seus atributos. 

O caso em que T não é um único elemento corresponde à situação em que valores 
temporais têm mais do que uma TS associada a eles, e é representado por (S,T,A). Essa 
situação está presente nos conceitos de tempo válido, tempo da transação e tempo definido 
pelo usuário definidos no trabalho de Snodgrass, vide [SNOD86a]. 

O caso em que A não é um único elemento, ocorre quando muitos atributos ocorrem 
nos mesmos instantes, e é representado por (S,T,Ã). 

É possível a ocorrência simultânea dos três casos apresentados. 

2.3.2.2 - Propriedades Semânticas de Dados Temporais. 

Nesta seção descrevem-se as propriedades semânticas de dados temporais. 
Os autores apresentam uma distinção entre pontos de tempo ("time points") e pontos de 

dados ("data points") de uma TS. Pontos de tempo são todos os pontos no tempo que 
podem assumir valores de dados. Pontos de dados são os pontos que possuem valores de 
dados associados com eles. 

A seguir, apresentam-se as propriedades semânticas de TSs que são : granularidade, 
tempo de vida, regularidade e densidade ("type"). 

2.3.2.2.1 - Granularidade. 

Esta propriedade especifica a granularidade dos pontos de tempo de uma TS, i. é, os 
pontos no tempo que podem ter valores de dados. 

A representação da granularidade do tempo pode ser feita de duas maneiras: ordinal 
e calendário. A representação ordinal implica que os pontos de tempo são contados pela 
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Figura 4.2 - DRI da Aplicação de Informações Financeiras 

simplesmente, Colônias. Cada colônia é constituída por um conjunto de objetos, e se refere 
a um determinado aspecto de interesse. Os objetos que pertencem a uma colônia são 
chamados habitantes dessa colônia. Cada objeto habita exatamente uma colônia. As 
colônias são classificadas em Tipos de Colônias. Cada tipo de colônia determina um 
conjunto de tipos de objetos. Assim objetos de um dado tipo podem somente habitar 
colônias de um único tipo. 

Os objetos que habitam uma colônia tornam-se disponíveis quando a colônia é aberta 
para acesso. Das várias instâncias de colônias de cada tipo que podem existir apenas uma 
pode estar aberta num dado instante. Uma das colônias deve estar permanentemente 
disponível e é denominada Colônia Global. Os objetos da colônia global são os que estão 
disponíveis quando se está no nível menos detalhado de acesso ao sistema e permanecem 
sempre disponíveis. Existe também um Tipo de Colônia Global que contém os tipos de 
objetos existentes na colônia global. 

O conceito de colônia é distinto do conceito de classes de objetos: enquanto uma classe 
corresponde a todos os objetos de um mesmo tipo uma colônia inclui objetos de diversos 
tipos diferentes e - a menos da colônia global não exaure o conjunto dos objetos de cada 
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um dos tipos que a habitam. 
Os tipos de colônias organizam-se segundo uma hierarquia na qual a colônia global é 

o topo da hierarquia, o nível imediatamente subordinado é constituído pelas colônias 
constritas por objetos de tipos que habitam a colônia global e assim sucessivamente. Essa 
hierarquia ocorre devido à existência de um relacionamento intrínseco de composição entre 
o objeto que constringe a colônia e os objetos que a habitam. 

O conceito de colônias suporta o controle de versões e alternativas de um projeto 
permitindo a geração de instâncias de colônia de objetos. Uma colônia pode ter várias 
instâncias sendo cada uma chamada de variante. Podem existir variantes que permitem 
alterações no conteúdo da colônia - que correspondem às alternativas de projeto ainda em 
desenvolvimento - ou variantes já congeladas, denominadas versões, que não podem mais 
ser alteradas. 

Os tipos de objetos e de relacionamentos definidos no esquema podem ser especializados 
em Subtipos de objetos e Subtipos de relacionamentos. Subtipos podem ser novamente 
refinados em novos subtipos ou reagrupados com outros tipos e subtipos formando outros 
subtipos. Subtipos são mantidos através de relacionamentos de generalização intrínsecos. 
Um Subtipo é especificado através da indicação de: 

a) um tipo, ou um conjunto de subtipos já previamente especificado, que será 
denominado Tipo Mestre do Subtipo; 

b) um predicado, que estabelece o critério de como escolher os objetos do Tipo Mestre 
que constituirão o conjunto de objetos daquele subtipo, através da indicação de atributos 
e relacionamentos; 

c) um conjunto padrão de valores de atributos e de relacionamentos que podem ser 
usados para inicializar os valores ainda não definidos de um objeto desse subtipo quando 
este é criado. 

4.2.4 - Esquema e Meta-Esquema de Dados. 

Considerando que cada Colônia, Objeto, Relacionamento e Atributo possui seu 
respectivo Tipo, pode-se descrever um esquema genérico do modelo MR0e  através de um 
Meta-Esquema de Dados (figura 4.3), onde cada elemento pode ser encarado como um 
Meta-Tipo, ou seja, uma definição do que é "ser um Tipo" e qual a sua relação com os 
outros Tipos. 

A existência de um Meta-Esquema de Dados permite então, definir o Esquema de 
Dados de uma aplicação como um conjunto de informações representadas em uma 
estrutura sintaticamente idêntica à usada na representação dos dados da Base, sendo, 
portanto o Esquema, uma Base de Dados (Meta-Base de Dados) com a mesma estrutura 
da Base de Dados que ela define e assim, o Esquema pode ser armazenado em uma 
Colônia de Objetos, denominada Colônia Esquema. 

4.3 - GErenciador de Objetos - GEO. 
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Figura 4.3 - Meta-Esquema de Dados do MRO. 
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Capítulo 6 
LAMRO* (Extensão) 

6.1 - Considerações Iniciais. 

Neste capítulo apresenta-se a linguagem de acesso ao MR0' - LAMR0', definida 
anteriormente em [PIZZ92]. Para adicionar os conceitos temporais incorporados ao MR08  
apresentados neste trabalho foram realizadas alterações em alguns comandos da LAMR0' 
e incluidos outros. Neste trabalho não são descritos todos os comandos da linguagem 
LAMR0s, mas somente os novos comandos e os que sofreram alguma alteração em sua 
concepção original. 

Essa linguagem possui comandos para a manipulação tanto da BD propriamente dita 
quanto do esquema de dados. No MR08  considera-se que o esquema da aplicação evolui 
através de sucessivas versões (atemporais) que podem ser reativadas a critério do usuário. 
Como um esquema é tratado como uma colônia da base - composta de objetos, atributos, 
etc - tal como todo o restante da base (meta-sistema), esses elementos do esquema passam 
também a poder ser temporizáveis. Este trabalho, e em particular a implementação descrita 
no capítulo seguinte, permitem que se temporize os atributos dos objetos e relacionamentos 
de um esquema. No entanto o significado disso não foi analisado, embora reconheça-se que 
o impacto que isso traz sobre os conceitos de definição e evolução de esquemas precisam 
ser estudados em particular vinculado ao conceito de gerenciamento de versões de colônias 
em geral. 

No MR0'/GEO a utilização de atributos temporais em cláusulas subsequentes é 
possível pois o modelo armazena TEMPO diretamente (as informações derivadas de 
operações realizadas com informações temporais armazenadas na base manterão a 
informação sobre tempo e podem ser utilizadas em operações subsequentes que manipulem 
tempo). 

6.2 - Especificações. 

Para possibilitar uma melhor definição e entendimento do subconjunto de comandos 
para a definição e manipulação de dados temporais algumas especificações foram 
desenvolvidas e são descritas a seguir. 

6.2.1 - Classificação dos Comandos. 
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Os comandos da linguagem12  atuam sobre os elementos do MR0*  e suas instâncias tais 
como objeto, relacionamento e atributo. Baseados na função e finalidade a que se destinam 
os comandos foram classificados da seguinte forma: 

a) Inclusão - permite incluir a definição de um novo tipo ou a instância de um elemento 
do modelo; 

b) Eliminação - permite eliminar algum elemento anteriormente incluído; 

c) Substituição - permite a alteração de alguns dos elementos da base de dados; 

d) Estabelecimento de Ambiente - permite considerar colônias a fim de tornar objetos 
disponíveis e a manipulação de tempo associado aos componentes do MR0* passíveis de 
tratamento temporal. 

e) Seleção de Objetos - permite obter agrupamentos de objetos através de consultas a 
base de dados; 

O Lista/máscara para Seleção - permite listar objetos pertencentes a uma seleção 
exibindo as informações através de um filtro - máscara; 

g) Mostra Elemento - permite exibir informações sobre os diferentes elementos 
pertencentes ao modelo. 

Como ilustração da linguagem, alguns comandos são apresentados na seção 6.3 tal como 
descrito em [PIZZ92]. Na seção 6.4 apresenta-se as modificações que a linguagem13  sofreu 
para tratar atributos temporais. 

6.2.2 - Notação Utilizada. 

Na definição sintática dos comandos foi utilizada a seguinte notação: 

As palavras reservadas da linguagem aparecem em letras maiúsculas e todos os 
argumentos fornecidos pelo usuário em letras minúsculas; 

120s comandos da linguagem foram divididos em um grupo que manipula o 
esquema e outro que manipula a base. De maneira geral os comandos de manipulação 
do esquema não afetam o estado corrente da base. 

130s valores de tempo limite inferior e superior que aparecem na sintaxe dos 
comandos a seguir não se aplicam ao atributo temporal tempo da transação para 
operações de atualização da BD pois apenas o SGBD atualiza os valores do tempo 
da transação. 
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< > delimitam um símbolo fornecido pelo usuário; 

[ ] delimitam um conjunto de símbolos opcionais; 

( )* delimitam um conjunto de símbolos que podem aparecer zero ou mais vezes; 

( ) + delimitam um conjunto de simbolos que podem aparecer uma ou mais vezes; 

{ } delimitam um conjunto de símbolos dos quais ao menos um componente deve 
aparecer; 

; finaliza um comando; 

/* */ delimita um comentário. 

Note que a linguagem é sensível ao caixa das letras para os símbolos definidos pelo 
usuário porém não às palavras reservadas. 

6.3 - Exemplos da Linguagem. 

Os comandos de inclusão permitem que elementos do MR0*, possam ser introduzidos 
tanto na base como no esquema (tais como objetos, relacionamentos e atributos). Para que 
um relacionamento ou um atributo seja incluído na base deve haver um objeto corrente. 
Quando um objeto ou um relacionamento é criado na base torna-se corrente. De um modo 
geral, o comando "LOCALIZA" é utilizado para tornar um objeto, relacionamento ou 
colônia corrente na base. 

Através dos comandos de eliminação os elementos do MR0* incluídos tanto no esquema 
como na BD podem ser removidos. Sua sintaxe é semelhante aos comandos de inclusão 
para seus respectivos elementos utilizando o símbolo "ELIMINA". 

6.3.1 - Operações de Elementos do MR0*  no Esquema. 

O comando "DEFINE" seguido do nome do elemento é utilizado para incluir um 
elemento do modelo no esquema corrente. Este comando não afeta o estado corrente. A 
sintaxe deste comando é: 

DEFINE TIPO <elemento> ...[;] 

Qualquer elemento já definido no esquema pode ser referenciado em um comando de 
eliminação acrescentando em seguida ao comando, o símbolo "TIPO". 

Um comando de eliminação de elementos do esquema só terá sucesso se não existirem 
ocorrências do elemento na BD. A sintaxe deste comando é: 
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6.4.1.2 - Inclusão de Atributo Temporizado. 

Após a definição do atributo temporal, define-se o atributo temporizado, o tipo de dado 
seguido da cláusula AFETADO POR seguida de um ou mais atributos temporais. Se o 
atributo temporal referenciado não existir é emitida uma mensagem de erro. Após o 
atributo temporal, especificam-se as propriedades semânticas granularidade, densidade e se 
o atributo temporizado é do tipo intervalo ou evento. Se a granularidade e/ou densidade 
definidas não forem válidas é emitida uma mensagem de erro. Caso a granularidade e a 
densidade definidas sejam incompatíveis com o que foi definido anteriormente para outros 
atributos temporizados associados ao objeto ou relacionamento, emite-se uma mensagem 
de erro. A sintaxe deste comando é a seguinte: 

DEFINE PROPRIEDADE" < atributo temporizado> 
[TIPO DE DADO <tipo_dado> 	r 

[AFETADO POR ( < atributo...temporal > ( < atributo_temporal > )*)+ ] [;] 

[GRANULARIDADE <unidade>] 	/* dia */ 
[DENSIDADE < densidade> ] 	/* passo constante */ 
[INTERVALO EVENTO] 	/* intervalo */ 

ASSOCIADO [A] 
({ 	[RELACIONAMENTO < modalidade_graul> 

<tipo_objeto_origem> 
<tipo_objeto destino> ] 

[OBJETO 	<tipo objeto > ] 
[TRIPLO 	<modilidade_grau2> 

<tipo objeto dl> 
<tipo_objeto—c12> 
<tipo objeto—d3>]) 

[ MÍNIMO <número> 
[ MÁXIMO < número > 1) + 
[ INICIALIZAÇÃO ]; 

A ação semântica correspondente é: 

1- Criar o Objeto <atributo_temporizado> e seu atributo <característica>; 
2- Enquanto houver <atributo_temporal> no comando faça (3 até 6); 

3- Procurar o <atributo temporal>; 
4- Se não encontrou então operação inválida; 
5- Criar o Relacionamento AFETA entre os Objetos: 
<atributo temporal> e <atributo temporizado>; 

14Neste trabalho realizou-se somente a temporização da característica 
Propriedade. 
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6- Criar os atributos Granularidade, Intervalo/Evento, Densidade no 
Relacionamento AFETA; 

7- Se <característica> é Sinônimo então faça (8 até 11); 
8- Enquanto houver <tipo_objeto> no comando faça (9 até 11); 

9- Procurar o <tipo_objeto>; 
10- Se não encontrou então operação inválida; 
11- Criar o relacionamento IDENTIFICA entre os Objetos: 

<atributo temporizado> e <tipo_objeto>; 
12- Se <característica> não é Sinônimo então faça (13 até 29); 

13- Enquanto houver <tipo_objeto> no comando faça (14 até 19); 
14- Procurar o <tipo_objeto>; 
15- Se não encontrou então operação inválida; 
16- Criar o relacionamento ATRIBUTO DE entre os Objetos: 

<atributo temporizado> e <tipo_objeto>; 
17- Criar os atributos Multiplicidade Mínimae Máxima no 

Relacionamento ATRIBUTO DE; 
18- Se a <característica> é Propriedade então faça 19; 

19- Criar o atributo <tipo_dado> no Objeto <atributo temporizado>; 
20- Enquanto existirem Tipos de Relac. Bináriosis  no comando faça 

(21 até 24); 
21- Procurar o Tipo de Relac. Binário; 
22- Se não encontrou então operação inválida; 
23- Criar o relac. ATRIBUTO DE entre os Objetos: 

<atributo temporizado> e Tipo de Relac. Binário; 
24- Criar os —atributos Multiplicidade Mínima e Máxima no 

relacionamento ATRIBUTO DE; 
25- Enquanto existirem Tipos de Relac. Triplos" no comando faça 

(26 até 29); 
26- Procurar o Tipo de Relac. Triplo; 
27- Se não encontrou então operação inválida; 
28- Criar o relac. ATRIBUTO DE entre os Objetos: 

<atributo temporizado> e Tipo de Relac. Triplo; 
29- Criar os atributos Multiplicidade Mínima e Máxima no 

relacionamento ATRIBUTO DE; 
30- Fim; 

Exemplo: DEFINE PROPRIEDADE Total 

15Um Tipo de Relacionamento Binário é especificado pelos Tipos de Objeto 
Origem e Destino que o utilizam e pela Modalidade Grau 1 que o compõe. 

16Um Tipo de Relacionamento Triplo é especificado pelos Tipos de Objeto da 
Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3 que o utilizam e pela Modalidade Grau 2 que o 
compõe. 











































































APÊNDICE B 

Rotinas de Manipulação de Tempo 

Manual de Referência 

Considerações: 

Este manual apresenta as rotinas que manipulam tempo em uma Base de Dados GEO. 
Tais rotinas podem ser utilizadas internamente por aplicativos ou diretamente por um 
programador. 





NOME 
CTTMP - Atribui valores de tempo ao atributo temporizado do Objeto ou 

Relacionamento. 

SINOPSE 
CTTMP(vtl, vt2, vt3, vt4) 
v tempo vtl, vt2, vt3, vt4; 

DESCRIÇÃO 
Esta rotina atribui os valores de tempo dos atributos temporais associados aos atributo 

temporizados do Objeto ou Relacionamento. 

RETORNO 
.erro (vide ERROS). 

ERROS 
- não há erro. 

403 - a propriedade indicada não é temporal. 
405 - já existe registro de tempo para a propriedade corrente. 

EXEMPLO 
main() 

pal2 erro; 
v tempo vtl, vt2, vt3, vt4; 
vainicio = '05.01.1993'; 
vtl.fim 	= '06.01.1993'; 
erro = CITMP(vtl, vt2, vt3,vt4); 
••• 














