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Resumo 

Este trabalho trata de um problema característico de organizações constituídas por 
diversas unidades operacionais com autonomia para definir as próprias regras de desenvolvimento 
de suas atividades e formas de atuação, mas que também precisam interoperar. Esse problema 
pode ser traduzido em necessidades de flexibilidade e especificidade dos sistemas de informação. 
Uma maneira de permitir o desenvolvimento de sistemas de informação com a flexibilidade 
necessária é a construção de sistemas modulares, onde cada unidade operacional escolhe os 
módulos que lhe convém, podendo escolher diferentes versões de um módulo para cada função. 
Para alcançar autonomia de gerenciamento de dados por parte dos subsistemas que compõem 
urna aplicação é necessário modularizar a base de dados, fazendo com que cada módulo possa ter 
seu próprio repositório de dados que conterá apenas os dados relevantes as suas transações. 
Desse modo, este trabalho propõe diretrizes para a modularização de bases de dados, 
contemplando o compartilhamento e a interoperabilidacle da informação. A modularização foi 
incorporada ao processo genérico de projeto de base de dados através da inclusão de duas novas 
fases nesse processo. Como conseqüência da modularização, surgem relacionamentos entre 
módulos, propondo-se, então, a integração desses através de objetos integradores, que 
contemplem a possível heterogeneidade do ambiente de gerenciamento de dados. Para 
caracterizar e delimitar o problema, bem como validar a solução proposta por este trabalho, foi 
utilizado um estudo de caso de urna associação de cooperativas médicas. 

vi 



Abstract 

This work is considering a typical problem of organizations composed by several 
operational units that have autonomy to define their own mies for the development of their 
activities and modus operandi, but they also need to interact. This problem can be translated in 
needs of fiexibility and specificity of the information systems. A solution for this problem is the 
construction of modular systems, where each operational unit is able to choose its modules and 
different versions of each function. For the subsystems of an application to manage data 
autonomously, the database must be modularized so that each module generated can have its own 
repository of data containing only the data relevant to its own transactions. Thus, this work 
proposes guidelines for the database modularization, considering information sharing and 
interoperability. The modularization is done including two new phases in the generic database 
design process. The relationships among modules, resulted from the modularization process, can 
be solvecl through a software component to integrate the modules. Thus, this work also proposes 
the construction of integration objects to integrate database modules, considering the 
heterogeneity of the data management. The solution proposecl by this work is ifiustrated and 
validated through a case study of a medicai services administrating company. 
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Capítulo '1 

Introdução 

1.1 Introdução 

Organizações de médio e grande porte dispõem usualmente de diversas unidades 

operacionais, que têm cada vez mais liberdade para definir as próprias regras de desenvolvimento 

de suas atividades, procedimentos e formas de atuação. Essa liberdade significa que, por um lado, 

os sistemas de informação devam ser flexíveis para que possam ser configurados para atender às 

necessidades e formas específicas de atuação de cada unidade operacional e, por outro lado, 

possam também atender às necessidades de interoperabilidade de informação das unidades. 

Uma maneira de permitir o desenvolvimento de sistemas de informação com a 

flexibilidade necessária é a construção de sistemas modulares, onde cada unidade operacional 

escolhe os módulos que lhe convém, potencialmente podendo escolher, entre diferentes versões 

de um módulo para cada função. Genericamente, os diversos módulos podem ser tanto diferentes 

peças de código, usualmente denominadas subsistemas, quanto diferentes estruturas de dados. 

Para alcançar autonomia de gerenciamento de dados por parte dos subsistemas que 

compõem uma aplicação é necessário conseguir modularizar a base de dados, fiwendo com que 

cada módulo possa ter seu próprio repositório de dados que conterá apenas os dados relevantes 

às suas transações. 

O desenvolvimento de sistemas de informação, em qualquer tipo de organização, tem 

cada vez mais utilizado o suporte de SGBD's (Sistema Gerenciador de Bases de Dados), cuja 

frente tecnológica atual apoia-se nos SGBD's relacionais. Assim, do ponto de vista de um SGBD, 

a modularização de uma base de dados significa a necessidade de existirem diferentes estruturas 
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para determinadas tabelas ou tipos de objetos, bem como a possibilidade de existência ou não de 

determinadas tabelas ou tipos de objetos. 

Este trabalho propõe diretrizes para a modularização de bases de dados. Os módulos são 

criados de forma a terem estruturas de dados genéricas, visando o compartilhamento e a 

interoperabilidade de informação, podendo, se necessário, serem especializados para contemplar 

particularidades locais e garantir a flexibilidade dos sistemas desenvolvidos. A modularizaç'ão foi 

incorporada ao processo genérico de projeto de base de dados (Ceri et al., 1987; Navathe, 1992; 

Elmasri & Navathe, 1994a), através da inclusão de duas novas fases nesse processo. 

Como conseqüência da modularização, surgem relacionamentos entre módulos, 

viabilizando-se, então, a integração desses módulos através da criação de um componente de 

software, denominado objeto integrador, contemplando a possível heterogeneidade do ambiente 

de gerenciamento de dados. 

Finalmente, para caracterizar e delimitar o problema, bem como validar a solução 

proposta pelo trabalho em questão, foi utilizado um estudo de caso 

1.2 Resultados principais 

Com a adição de mais duas fases no processo de projeto de bases de dados e a criação 

dos critérios para geração dos esquemas conceituais de dados de cada módulo, é possível 

construir sistemas de informação para suportar as necessidades específicas de cada unidade 

operacional de grandes corporações. 

O conceito de autonomia de informação foi revisto e caracterizado em função das 

transações e dos dados envolvidos. O projeto de modularização de bases de dados decorrente de 

tal revisão pode delimitar a ação de cada subsistema, viabilizando uma objetiva utilização de bases 

de dados compartilhadas e eventualmente heterogêneas. Isso pode ser comprovado com a criação 

de procedimentos armazenados que encapsulam um conjunto de dados muito bem definido em 

cada um dos módulos criados. 

Detalhes dessa abordagem poderão ser encontrados no capitulo 4 desta dissertação e 

também foram publicados em (Ferreira & Busichia, 1999). 

A utilização do objeto integrador pressupõe o conceito de desenvolvimento de sistemas e 

acesso aos servidores de dados em n-camadas. Assim, a utilização e a delimitação do objeto 

integrador passam a ser elementos a mais para a flexibilização e independência da criação das 
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interfaces de acesso a bases de dados. Detalhes poderão ser encontrados no capitulo 5 desta 

dissertação e também em (Busichia & Ferreira, 1999a). 

De posse dos quatro subsistemas descritos no estudo de caso (contratos, planos, 

prestadores e pessoas), e do esquema global de dados da aplicação, geraram-se os módulos Ml, 

M2, e M3, com seus respectivos esquemas parciais e interfaces de acesso através dos 

procedimentos públicos e privados, como detalhado no capítulo 6 e em (Busichia 8c Ferreira, 

1999b). 

1.3 Organização do trabalho 

No capítulo 2, é feita uma revisão da literatura, apresentando detalhes sobre: abstrações 

nos modelos de dados, uma técnica para estruturar um esquema de dados em níveis de abstração, 

distribuição de bases de dados, tipos de conexões com bases de dados e recursos tecnológicos 

dos SGBD's relacionais. 

No capítulo 3, são apresentadas a descrição e a delimitação do problema tratado por este 

trabalho, descrevendo a hipótese para sua solução e circunstaciando-o no contexto da revisão da 

literatura realizada no capítulo 2. 

Nos capítulos 4 e 5, são mostradas, respectivamente, as soluções para a reali72ção do 

projeto de modularização de bases de dados e para a integração dos módulos obtidos. 

No capítulo 6, é exposto o estudo de caso de uma associação de cooperativas médicas. 

Finalmente, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões e contribuições deste trabalho, 

bem como idéias e propostas para trabalhos futuros. 



Capítulo 2 

Revisão da Literatura 

2.1 Introdução 

A revisão da literatura teve como objetivo levantar trabalhos que, primeiramente, 

buscassem a modularização de bases de dados mesmo que não explicitamente, isto é, mesmo que 

a modularização não fosse sua meta, mas de alguma maneira visou-se decompor o esquema global 

de dados de uma aplicação. Em seguida levantaram-se recursos para a implementação da 

integração de módulos de bases de dados. 

A seção 2.2 trata de abstrações de dados no contexto da evolução dos modelos de dados, 

caracterizando a busca por mais semântica durante o processo de modelagem de dados e, 

conseqüentemente, maior capacidade de representação por parte dos modelos. Descreve-se 

também uma técnica que permite estruturar um esquema de dados em níveis de abstração. A 

seção 2.3 trata de bases de dados distribuídas, abordando características de projeto de 

distribuição top-down e bottom-up. Finalmente, nas seções 2.4 e 2.5 descrevem-se recursos 

tecnológicos que poderão vir a ser úteis para solucionar o problema da integração de módulos de 

bases de dados. 

2.2 Abstrações de dados 

Base de dados é a denominação de uma coleção de dados armazenados em estruturas 

fisicas (memória dinâmica, discos, fitas etc), a fim de que possam ser operados de forma eficiente. 

Para que esses dados sejam dispostos lógica e fisicamente de forma adequada para 

armazenamento e recuperação, deve-se elaborar um esquema de dados. Assim, o esquema de 
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dados é a estrutura na qual se baseiam as operações a serem reali7acias em uma base de dados, 

sendo esse organizado segundo um modelo de dados. Por sua vez, um modelo de dados é um 

conjunto de conceitos a ser utilizado para descrever a estrutura de uma base de dados (tipos de 

dados, relacionamentos etc), bem como as operações sobre essa base (recuperação, inclusão, 

remoção e modificação de dados). 

O processo de modelagem de dados envolve a transformação de um problema real em 

uma representação implementável (Chen, 1976). Esse processo consiste em abstrair a 

informação do mundo real que necessita ser armazenada em uma base de dados e construir, 

utilizando um modelo de dados específico, um esquema que represente essa informação. Assim, 

pode-se considerar que um esquema de dados é composto por um conjunto de abstrações de 

dados semanticamente integradas e que, nos modelos de dados, as abstrações são as estruturas 

disponíveis para a representação da informação. Entretanto, o conceito de abstrações de dados foi 

ficando mais evidente no decorrer do processo de evolução dos modelos de dados, como 

apresentado na seção 2.2.1. 

Segundo Smith e Smith (1977b) um esquema de dados pode ser organizado segundo uma 

hierarquia de abstrações, permitindo que detalhes relevantes sejam introduzidos de maneira 

controlada e que o esquema seja acessado em diferentes níveis de abstração. Assim, o nível mais 

alto da hierarquia corresponde ao nível mais alto de abstração, onde a informação está 

representada da forma mais abstrata possível. O nível mais baixo da hierarquia corresponde ao 

nível mais baixo de abstração, onde a informação se encontra em sua forma mais detalhada. Na 

seção 2.2.2 encontra-se uma técnica para estruturar um esquema de dados em níveis de abstração. 

2.2.1 Abstrações no contexto da evolução dos modelos de dados 

Com o objetivo de reduzir a distância semântica entre a informação do mundo real e 

aquela a ser armazenada na base de dados, durante o processo de evolução dos modelos de dados 

(Navathe, 1992; Sheck & Shcoll, 1990) buscou-se sempre aumentar a capacidade de 

representação dos modelos. 

Os primeiros modelos de dados idealizados para bases de dados foram classificados como 

modelos baseados em registros e relações, os quais organizam o esquema da base em tipos de 

registros e relações, respectivamente. Os modelos que representam a primeira classe são o 

modelo hierárquico (Tsicbritzis & Lochovsky, 1976) e o modelo rede (Taylor & Frank, 1976), e a 
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segunda, o modelo relacional (Codd, 1970, 1979), sendo este último o mais utilizado por 

projetistas de bases de dados. Descrevendo resumidamente, o modelo hierárquico organiza os 

tipos de registros em uma estrutura de árvore, o modelo rede organiza o esquema colocando os 

tipos de registros como nós de um grafo, e por fim, o modelo relacional organiza os dados com 

uma visão orientada a conjuntos. A estrutura de dados baseada em relações foi adequadamente 

desenvolvida para o suporte da álgebra de relações, sendo o modelo relacional totalmente 

formalizado segundo essa teoria, a qual pode ser encontrada detalhadamente em Maier (1983). 

A visão que se obtém através dos esquemas de dados desenvolvidos a partir de modelos 

baseados em registros e relações é muito próxima à implementação. Assim, a idéia de se criar 

modelos que representassem a modelagem de uma forma mais lógica, com maior distância da 

implementação, e que atribuísse mais semântica às modelagens, direcionou as pesquisas para uma 

nova classe de modelos de dados, os guiais foram denominados modelos semânticos. Existem 

vários modelos semânticos na literatura, tais como, o ME-R (Modelo Entidade-Relacionamento) 

(Chen, 1976), o SDM (Semantic Data Model) (IVIcleod & Hammer, 1981) , o SAM* (Semantic 

Association Model) (Su, 1986) etc. Entretanto, o ME-R é o modelo semântico mais conhecido e 

utilizado até hoje para a concepção de projetos conceituais de bases de dados, existindo várias 

extensões do modelo, as miais deram origem ao ME-R Estendido (Ehnasri & Navathe, 1994a). 

Juntamente com os modelos de dados semânticos ficou mais evidente o conceito de 

abstrações de dados (Smith & Smith, 1977a, 1977b), que consiste em, durante o processo de 

modelagem dos dados, abstrair-se a informação que é necessária, desconsiderando-se a que não é. 

Por sua vez, os modelos de dados semânticos providenciam mecanismos para a representação de 

abstrações em um esquema de dados (Hull & King, 1987), permitindo que a informação seja 

mantida tanto em sua forma mais abstrata como em sua forma mais detalhada, sendo possível 

acessar a informação dessas duas formas. 

Considerando uma informação como uma coleção de objetos, pode-se identificar um 

objeto como a representação da informação de maneira mais abstrata, chamado objeto abstrato, 

e a informação mais detalhada como representada por um ou mais objetos, chamados objetos 

detalhe. Na Figura 2.1 é apresentada uma interpretação genérica de abstração (Biajiz, 1996), 

onde o objeto abstrato relaciona-se com o objeto detalhe através dos relacionamentos abstrai e 

detalha. Essa conexão semântica entre os objetos envolvidos em uma abstração é responsável por 

permitir uma visão mais abstrata ou detalhada da informação, além de proporcionar um certo grau 

de modularidade aos esquemas de dados produzidos. 
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Figura 2.1:Elementos de uma abstração 

Devido aos beneficios obtidos com o uso de abstrações durante o processo de modelagem 

de dados, a mais recente classe de modelos de dados também providencia mecanismos de 

abstração semelhantes aos dos modelos semânticos. Essa terceira classe de modelos, 

denominados modelos de dados orientados a objetos, foi desenvolvida paralelamente ao 

surgimento de aplicações complexas (envolvendo multimídia, automação de escritórios, bases de 

dados especialistas etc) que, até então, não tinham suporte computacional e começaram a tornar-

se possíveis graças a evolução do hardware. No contexto de modelagem de dados, o paradigma 

de orientação a objetos resume-se à concentração de toda a informação em elementos 

denominados objetos. Dessa forma, todas as entidades conceituais de unia aplicação são 

modeladas através de objetos dispostos de maneira que representem, da melhor forma possível, a 

semântica do problema a ser resolvido. Existem vários modelos de dados orientados a objetos na 

literatura, tais como, o ORION (Kim, 1995), GemStone (Bertino & Lorenzo, 1993; Cattell, 

1994), SIRIUS (Trairia Jr. et al., 1994; Biajiz, 1996) etc. 

Constata-se, assim, o importante papel que as abstrações de dados tiveram no processo de 

evolução dos modelos de dados, principalmente por atribuir mais semântica às modelagens de 

dados. 

Desde o surgimento dos modelos semânticos até os dias de hoje, uma tendência forte é o 

emprego de um modelo semântico, na maioria das vezes o ME-R Estendido ou um modelo 

orientado a objetos, durante a fase de projeto conceituai da base de dados, ou seja, no processo 

de modelagem de dados. O esquema de dados resultante é, então, mapeado em um modelo de 

dados específico do SGBD a ser utilizado. Como na maioria das vezes utiliza-se um SGBD 

relacional, o modelo relacional segue sendo amplamente utilizado. Isso faz com que o modelo 
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relacional tenha que suportar a representação de abstrações de dados (Codd, 1979), ou seja, deve 

existir uma forma de se mapear para o modelo relacional uma abstração de dados representada, 

por exemplo, através do ME-R Estendido (Elmasri & Navathe, 1994a). 

De forma geral, o tratamento das abstrações nem sempre é uniforme entre modelos de 

dados, ou seja, cada modelo de dados contém suas próprias abstrações, podendo definir suas 

propriedades e nomes de forma diferente de outros modelos. Entretanto, as abstrações conhecidas 

como classificação/instanciação, generalização/especialização, agregação e composição são 

encontradas na maioria dos modelos de dados. A seguir, tem-se uma descrição genérica de cada 

uma dessas abstrações: 

Classificação/Instanciação: o processo de classificação consiste em determinar objetos de 

mesmo tipo e agrupá-los em classes. Cada grupo de objetos de mesmo tipo compartilham o 

mesmo conjunto de regras e propriedades que definem o comportamento e a estrutura de seus 

objetos. Por sua vez, instanciação é o detalhamento da abstração de classificação, consistindo 

na criação e inspeção de objetos distintos de uma classe. 

Generalização/Especialização: o processo de generalização consiste em abstrair em dados mais 

genéricos possíveis as características contidas em vários objetos. O processo de especializar 

consiste em determinar objetos que possuam dados adicionais, fazendo com que esses 

adquiram relacionamentos ou exerçam algum comportamento especifico. Assim, especialização 

é o detalhamento correspondente a abstração de generalização. A propriedade da abstração de 

generalização é a de herança, pois o objeto genérico (supertipo) possui todas as características 

comuns aos objetos específicos (subtipos) a ele ligados, fazendo com que esses herdem essas 

características. Os objetos específicos podem ainda ter características particulares. 

Agregação: corresponde ao ato de associar objetos e atributos, sem que essa associação resulte 

na criação de um novo objeto, ou seja, um objeto é caracterizado através de atributos que são 

ligados a ele. 

Composição: corresponde ao ato de construir um objeto composto por outros objetos, ou seja, 

consiste em associar objetos entre si, resultando na criação de um novo objeto. 
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2.2.2 Uma técnica para estruturar um esquema de dados em níveis de abstração 

Como já foi dito anteriormente, o ME-R é um modelo de dados semântico amplamente 

utilizado em organizações para a concepção de projetos conceituais de bases de dados. Devido a 

seu potencial semântico, possibilita a elaboração de esquemas de dados complexos o que, por um 

lado, é um beneficio. Por outro lado, esquemas complexos tornam-se dificeis de compreender e 

manter, por causa do grande número de elementos que os compõem. Devido a esse problema, 

muitas vezes não se utiliza todo o potencial de representação do ME-R. 

Com o objetivo de permitir que o ME-R possa ser utilizado na elaboração de esquemas de 

dados complexos, sem perda de seus beneficios, Feldman e Miller (1986) desenvolveram uma 

técnica, denominada entity model clustering, para estruturar um esquema de dados em níveis de 

abstração, de modo a auxiliar o gerenciamento da informação dentro de uma organização. 

Basicamente, essa técnica consiste em estruturar um esquema de dados, construído 

segundo o ME-R, em uma hierarquia de esquemas (também construídos segundo o ME-R) 

sucessivamente mais detalhados, onde um esquema de nível mais baixo é representado como uma 

única entidade no esquema de nível mais alto e mais próximo. O resultado obtido é um único 

esquema de dados, denominado clustered entity model, consistindo de uma árvore de esquemas 

construídos segundo o ME-R. Assim, essa técnica possibilita visões de uma entidade em vários 

níveis de abstração, isto é, de uma visão mais abstrata a uma visão mais detalhada, refletindo o 

contexto da aplicação. 

Para se aplicar essa técnica, deve-se assumir que o esquema de dados a ser estruturado é 

composto apenas por entidades classificadas como principais e secundárias, e por seus inter-

relacionamentos. As entidades principais são aquelas que irão fazer parte de mais de um esquema 

de dados na hierarquia, sendo consideradas de fundamental importância para mais de urna área 

funcional da organização. Por sua vez, as entidades secundárias são aquelas que não foram 

classificadas como principais e irão fazer parte apenas do esquema de dados de nível mais baixo 

de abstração. 

Dentro da hierarquia de esquemas de dados, o número de níveis é determinado pela 

diversidade e complexidade de cada aplicação. Entretanto, na prática, três níveis de esquemas 

geralmente são suficientes, como mostrado na Figura 2.2: um esquema de nível mais alto de 

abstração, denominado high-level diagram; esquemas de nível intemecliário, denominados subject 

area diagrams; e esquemas de nível mais baixo de abstração (ou maior detalhamento), 

denominados information arca diagrams. 



High-levei diagram: é o esquema de dados de 
nível mais alto de abstração. Esse esquema 
consiste de todas as entidades principais, subject 
areas (representadas no esquema como 
entidades) e seus inter-relacionamentos. 

Subject area diagrams: são esquemas de dados 
correspondentes a decomposição de cada subject 
arca do high-levei diagram, consistindo de 
entidades principais, information areas 
(representadas no esquema como entidades) e 
seus inter-relacionamentos. 

Information area diagrams: são os esquemas de 
dados de nível mais baixo de abstração, ou seja, 
de maior detalhamento. Cada information area 
diagram corresponde a decomposição de uma 
information area dos subject area diagrams, 
consistindo de entidades principais, secundárias e 
seus inter-relacionamentos. 

/ High-level diagram 

subject area 

/ Subject area diagram 

information
area 

, 	  

/
/// Information arca 
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Para a construção de um clustered entity model devem ser levados em consideração não 

apenas aspectos algorítmicos, mas também interpretativos, ou seja, aspectos próprios de qualquer 

modelo de atividade humana obtidos a partir da própria atividade e da visão que o projetista tem 

sobre ela. 

Figura 2.2:Hierarquia de esquemas de dados sucessivamente mais detalhados 

O primeiro passo para a construção de um clustered entity model é identificar, no 

esquema de dados a ser estruturado, as entidades principais. Baseado no conceito de horizonte 

lógico, como ilustrado na Figura 2.3, uma entidade principal deve ser identificada unicamente a 

partir de qualquer outra entidade relacionada, isto é, todos os relacionamentos de uma entidade 

principal devem ser do tipo 1:N (N1) com outras entidades, ou cujos relacionamentos N:1 (Nk.1) 

sejam com outras entidades principais (relacionamentos N:N (N_.1) devem ser tratados como 1:N 

(N_.1)). Assim, entidades principais representam dados a serem compartilhados pela aplicação, 

pois aparecem em mais de um information area diagram. Os resultados obtidos a partir desse 

processo algorítmico devem ser interpretados, podendo-se adicionar entidades ao conjunto de 

entidades principais obtido, ou suprimi-las do mesmo. 

Por sua vez, cada entidade secundária deve aparecer em um único information area 

diagram. Desse modo, o passo seguinte consiste em determinar information areas abstraindo-se 

entidades secundárias dentro de horizontes lógicos e, então, sucessivamente abstraindo-se esses 

horizontes até que existam apenas horizontes lógicos e entidades principais. Freqüentemente, esse 
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O horizonte lógico de uma entidade mostra as entidades que podem ser identificadas unicamente a 
partir dela, o que pode ser determinado através dos relacionamentos 1:N (Na.1) que esta entidade tem 
com as outras. 
Pode-se determinar horizontes lógicos consecutivos considerando-os como abstrações das entidades 
contidas em cada um deles. Por exemplo, de acordo com a figura, o horizonte lógico A pode ser 
considerado como uma abstração de information area e minar entity, de modo que A relacione-se com 
apenas uma organizational view subject area e apenas uma corporate subject area. O processo pode 
ser repetido sucessivamente para B e C. 
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processo resulta em mais de uma information area relacionando-se com uma mesma entidade 

principaL Essas information areas similares devem ser então abstraídas formando uma subject 

area. 

Finalmente, o high-level diagram documenta as subject areas encontradas, as entidades 

principais e seus inter-relacionamentos. 

A técnica entity model clustering não impõe nenhuma restrição em relação à utiliznção de 

hierarquias de generalinção e agregação (Smith & Smith, 1977b) na modelagem de dados. Essas 

abstrações tendem a aparecer em um único esquema de dados na composição do clustered entity 

model. 

Figura 2.3:Explicação do conceito de horizonte lógico através de um clustered entity model simplificado 

2.3 Distribuição de dados 

Com a possibilidade de interligação de múltiplos equipamentos em rede, existem diversas 

alternativas para a distribuição dos sistemas de armazenamento e processamento de informação 
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(Casanova & Moura, 1984; Ceri & Pelagatti, 1984; Adler, 1995). Do ponto de vista do emprego 

de SGBD's para suportar a armazenagem dos dados de uma aplicação, as opções de distribuição 

podem ser, de maneira simplificada, classificadas em: 

Sistemas distribuídos: neste caso, o sistema operacional provê recursos para que as aplicações 

em execução, em diferentes máquinas, possam trocar informação. A informação está 

centralizada e os processos que a acessam estão distribuídos. Assim, uma aplicação pode 

acessar dados cuja proteção de acesso é garantida pelo sistema operacional a nível de arquivos. 

Múltiplas aplicações podem acessar o mesmo dado, desde que cada uma delas respeite um 

protocolo de acesso definido pelo projetista do sistema. Não existe um controle de acesso a 

nível de registros. Exemplos típicos são sistemas de controle de postos de vendas: diversos 

terminais (caixas registradoras) são gerenciadas por um aplicativo, que compartilha dados com 

programas geradores de relatórios. A característica básica é a existência de apenas um 

programa que modifica os dados num determinado instante. 

Sistemas cliente-servidor: neste caso, o SGBD provê recursos para que as diversas aplicações 

possam compartilhar os dados por ele gerenciados. A informação está centralizada, porém, 

diversos aplicativos podem solicitar a manipulação de dados ao SGBD. Do ponto de vista do 

sistema operacional, o SGBD é uma aplicação com direito de acesso exclusivo aos dados, a 

qual pode manipular esses dados atendendo às solicitações dos demais aplicativos. O controle 

de acesso aos dados pode ser tão refinado quanto se queira. Porém, se existirem diversos 

servidores no sistema, os aplicativos devem saber onde a informação pode ser encontrada. 

Exemplos típicos são sistemas de informação gerenciais e sistemas baseados em transações. A 

característica básica é a possibilidade de diversos programas poderem acessar os dados tanto 

para consulta quanto para modificação, simultaneamente, em servidores explícitos. 

Sistemas de bases de dados distribuídas: neste caso, também conhecido como cliente-rede, a 

informação está distribuída em diversos servidores. Cada servidor atua como no sistema 

cliente-servidor, porém as consultas oriundas dos aplicativos são feitas para qualquer servidor 

indistintamente. Caso a informação solicitada seja mantida por outro servidor ou servidores, o 

sistema encarrega-se de obter a informação necessária, de maneira transparente para o 

aplicativo, que passa a atuar consultando a rede, independentemente de conhecer seus 

servidores. Exemplos típicos são bases de dados corporativas, em que o volume de informação 

é muito grande e deve ser distribuído por diversos servidores, porém não é dependente de 
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aspectos lógicos da carga de acesso aos dados, ou bases de dados fracamente acopladas, em 

que uma informação solicitada vai sendo coletada numa propagação da consulta numa cadeia 

de servidores. A característica básica é a existência de diversos programas aplicativos 

consultando a rede para acessar os dados necessários, sem o conhecimento explícito de quais 

servidores dispõem desses dados. 

O grande desenvolvimento de SGBD's relacionais têm permitido a implementação e 

disponibilidade comercial de SGBD's com arquitetura cliente-servidor e SGBD's distribuídos 

(Date, 1988; Buretta, 1997). O mesmo não se tem verificado com os SGBD's orientados a 

objetos (ou gerenciadores de objetos). No caso do desenvolvimento de gerenciadores de objetos 

distribuídos, o próprio paradigma de orientação a objetos conduz naturalmente a uma distribuição 

tanto do processamento quanto do armazenamento dos objetos (Cattell, 1994; Edward, 1996; 

Siegel, 1997), o que leva a uma importância redobrada dos aspectos de projeto de um sistema, 

para que a distribuição inerente a uma aplicação possa ser adequadamente modelada e suportada 

pelo sistema uma vez informatizado. 

2.3.1 Bases de dados distribuídas 

e/zsu e Valduriez (1999) apresentam uma taxonomia que classifica as possíveis 

alternativas para a distribuição de bases de dados ao longo de três dimensões: 

Autonomia: refere-se à distribuição do controle e indica o grau em que SGBD's individuais 

podem operar independentemente, de acordo com a consideração de alguns fatores como a 

necessidade de interoperabilidade dos sistemas componentes e a execução de transações de 

forma independente por parte desses sistemas; 

Distribuição: refere-se ao local de armazenamento fisico dos dados, que podem estar 

armazenados em um único local ou de forma distribuída sobre vários locais; 

Heterogeneidade: refere-se à utilização de SGBD's distintos ou não, para gerenciamento dos 

dados, ou seja, SGBD's heterogêneos ou homogêneos, respectivamente. 

A necessidade de ter-se um controle de transação global em bases de dados distribuídas 

(por exemplo, devido ao controle de réplicas) faz com que seja necessário o entendimento da 

essência de autonomia, pois quanto mais independentes forem os sistemas componentes, menor 

será a necessidade de um controle de transação global. A maioria dos pesquisadores considera a 

existência de nenhuma ou total autonomia. A taxonomia proposta por ózsu e Valduriez (1999) 
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apresenta uma visão diferenciada do conceito de autonomia, considerando a existência de três 

tipos de autonomia: forte integração, semi-autonomia e total autonomia (ou total isolamento), 

que correspondem, respectivamente, a três tipos de sistemas: 

Sistemas fortemente integrados: uma visão única de toda a base de dados é disponibilizada aos 

usuários que querem compartilhar a informação que pode estar fisicamente armazenada em 

múltiplas bases de dados; 

Sistemas semi-autônomos: consistem de SGBD's que podem operar independentemente, mas 

que participam de uma federação para permitir o compartilhamento de seus dados; 

Sistemas totalmente isolados: os componentes individuais são SGBD's stand-alone que 

desconhecem a existência de outros SGBD's, bem como a maneira de se comunicar com eles. 

Entretanto, entre nenhuma autonomia e total autonomia provavelmente existam muitos 

níveis intermediários, devendo-se delineá-los e defini-los precisamente, identificando o grau de 

compartilhamento de dados existente em cada um deles e discutindo modelos de transação 

apropriados para cada um dos níveis de autonomia delineados. 

2.3.2 Projeto de distribuição de dados para bases de dados relacionais 

O desenvolvimento sistemas de bases de dados distribuídas surgiu da necessidade de se 

compartilhar dados, usados em locais distintos. Portanto, pressupõe-se a existência de um 

conjunto de unidades computacionais interligadas (nós), cada uma contendo um SGBD, idênticos 

ou não, capazes de processar as transações locais (operações sobre a base de dados local) e as 

transações globais que solicitam o acesso a dados em outros nós. 

Por distribuição de dados, em bases de dados relacionais, entende-se: a replicação de 

duas ou mais cópias do mesmo arquivo alocadas em nós distintos; ou o particionamento de 

arquivos divididos em conjuntos disjuntos e alocados em nós específicos, sem duplicação da base 

de dados. 

O projeto de distribuição de dados é de fundamental importância para o bom desempenho 

de um sistema de bases de dados distribuídas. Existem duas abordagens de projeto de distribuição 

de dados para bases de dados relacionais: top-down e bottom-up, sendo que na literatura existem 

muitos trabalhos realizados dentro de cada uma delas. Ceri et al. (1987) discutem essas duas 

abordagens e a interação entre elas. 
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A abordagem top-down 

A abordagem de projeto de distribuição top-down assume que o projeto da base de dados 

distribuída parta da estaca zero. Desse modo, nesta abordagem, o projetista deve realizar as 

quatro fases de projeto já existentes no método de projeto de bases de dados centralizadas 

(análise de requisitos, projeto conceituai, lógico e fico), além de uma fase adicional específica de 

projeto de bases de dados distribuídas (projeto de distribuição): 

Análise de Requisitos: consiste em entender os requisitos especificados informalmente pelo 

usuário, produzindo uma definição não-ambígua e classificando os elementos a serem 

considerados no projeto da base de dados. 

Projeto Conceituai: consiste em produzir, ignorando detalhes de implementação (em particular, 

distribuição de dados), o esquema conceituai global da base de dados e das aplicações que irão 

interagir com essa base 

Projeto Lógico: consiste em transformar o esquema conceituai global da base de dados em um 

esquema especifico para um dado tipo de SGBD (Relacional, Rede ou Hierárquico). 

Projeto Físico: é realizado de acordo com as características e os recursos do SGBD, produzindo 

a definição das estruturas fisicas de acesso à base de dados. 

Projeto de Distribuição: consiste em dividir o esquema global de base de dados em 

subesquemas, possivelmente sobrepostos, onde cada um representa um subconjunto de 

informações associadas a cada  localização da base de dados distribuída A princípio, essa fase  

pode ser aplicada a qualquer um dos esquemas globais (conceituai, lógico ou fisico). A escolha 

de quando realizar essa fase está sujeita ao seguinte argumento: "Detalhes sobre 

implementação devem ser decididos apenas após ser feita a distribuição da base de dados, 

permitindo realizar o projeto fisico de rads  base de dados local independentemente. Projeto 

fisico independente é obrigatório se os SGBD's de rads  localização forem heterogêneos. Por 

outro lado, uma descrição precisa de dados e operações ajudam a estimar a performance de 

distribuições". Esse argumento sugere que o projeto de distribuição deve ser realizado no 

início da fase de projeto lógico, quando dados e operações são precisamente descritos e os 

primeiros problemas de implementação são considerados. 

A distribuição da base de dados requer determinar a fragmentação e a alocação de 

dados. A fragmentação é o processo de subdividir um objeto global (entidade ou relação) em 
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vários pedaços, chamados de fragmentos. A alocação é o processo de mapear cada fragmento a 

um ou mais locais. Cada fragmento deve ser definido como uma coleção homogênea de 

informações do ponto de vista de transações de acesso, isto é, tal que todas as instâncias dos 

fragmentos sejam uniformemente acessadas pelas transações. Dois tipos de fragmentos são 

possíveis: 

• fragmentos horizontais: consistem de subconjuntos de instâncias (ou tuplas) de um objeto 

global. Cada fragmento está associado a um predicado (chamado qualificação) que indica a 

propriedade específica das instâncias daquele fragmento; 

• fragmentos verticais: são obtidos através da projeção de objetos globais em subconjuntos de 

seus atributos. Cada fragmento deve incluir o atributo chave do objeto global ou, pelo menos, 

um identificador de tupla interno. 

O objetivo da fragmentação horizontal é produzir fragmentos com o potencial máximo de 

localidade em relação a operações, de modo que cada fragmento esteja localizado onde é mais 

freqüentemente usado. Deve ser considerada a possibilidade de não se particionar uma entidade, 

pois a sobrecarga devido ao particionamento horizontal pode não ser compensada pela vantagem 

do processamento local. 

O objetivo da fragmentação vertical é agrupar atributos que são freqüentemente usados de 

forma conjunta. Uma fragmentação vertical ideal existe quando cada fragmento é usado por 

apenas uma aplicação. De forma geral, deve-se balancear os beneficios (devido a possibilidade de 

se posicionar cada fragmento perto da aplicação que o usa mais freqüentemente) e as 

desvantagens (devido a um fragmento ser acessado por mais de uma aplicação). 

No processo de fragmentação, o projetista aplica repetidamente fragmentação horizontal e 

vertical para cada objeto até que os fragmentos apropriados sejam obtidos. 

A alocação de fragmentos pode ser: não-redundante, onde cada fragmento é mapeado 

para exatamente um local; ou redundante, onde cada fragmento é mapeado para um ou mais 

locais. 

Na alocação redundante o projetista deve decidir o grau de replicação de cada fragmento. 

O beneficio da replicação cresce com a razão entre recuperação e atualização, pois manter a 

consistência da base de dados requer a atualização de todas as cópias. Entretanto, o sistema pode 

permitir inconsistências temporárias e, nesse caso, a replicação torna-se conveniente. O beneficio 

da replicação cai com o aumento do custo de armazenamento, pois cópias requerem mais espaço. 

Entretanto, a replicação possibilita a recuperação de falhas, pois a perda de várias cópias 
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independentes ao mesmo tempo é improvável e as aplicações podem acessar cópias alternativas 

quando alguma falha afeta as cópias usualmente acessadas. 

A abordagem top-down para o projeto de distribuição consiste em resolver, para cada 

objeto global, os problemas de particionamento horizontal e vertical e alocação redundante e não-

redundante, os quais estão claramente relacionados entre si. 

De acordo com a taxonotnia de ózsu e Valduriez (1999) apresentada anteriormente, a 

abordagem top-down se aplica ao projeto de distribuição de sistemas forten:ente integrados, em 

ambiente de gerenciamento de dados homogêneo ou heterogêneo. 

A abordagem bottom-up 

A abordagem de projeto de distribuição bottom-up assume que as bases de dados de cada 

local já existem, devendo-se integrá-las produzindo uma especificação globaL Desse modo, nesta 

abordagem, o ponto de partida para o projeto são os esquemas representando a porção de dados 

armazenada em cada local e o projeto de distribuição consiste em identificar os dados comuns a 

cada esquema, bem como suas diferenças. 

Os problemas do projeto de distribuição bottom-up estão na construção do esquema 

global de dados, com os seguintes passos para construí-1o: 

1) Reconhecer similaridades: consiste em reconhecer o "casamento" (match) entre entidades e 

seus atributos, identificando porções de esquemas que se sobrepõem devido a similaridades no 

nome ou estrutura ou, então, através da análise dos dados de bases de dados ou arquivos pré-

existentes. 

2) Reconhecer conflitos: consiste em identificar representações ou definições de domínios 

diferentes para dados similares em esquemas distintos. Pode-se resolver conflitos incorporando 

as diferenças no esquema global ou fazendo ajustes nos esquemas locais. Os conflitos que não 

podem ser solucionados na frise de projeto requerem o uso de políticas de respostas de 

consultas para dados inconsistentes. Os conflitos incluem: 

• conflitos de nome: existem dois tipos, os sinônimos, quando objetos de dados que 

representam os mesmos objetos do mundo real têm nomes diferentes em esquemas 

distintos, e homônimos, quando objetos de dados com o mesmo nome em esquemas 

distintos representam diferentes objetos do mundo real. Esses conflitos podem ser 

solucionados armazenando uma tabela de correspondência de nomes no esquema global; 
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• diferenças de domínio: ocorre quando entidades em esquemas distintos se sobrepõem 

parcialmente, ou seja, existem atributos que são comuns a todas essas entidades e outros 

que são específicos de algumas delas. A solução, nesse caso, é a utili71ção de uma 

hierarquia de generalização no esquema global, onde os atributos comuns ficam associados 

ao supertipo e para cada entidade que contenha atributos específicos é gerado um subtipo; 

• diferenças de escala: podem ocorrer em diferentes visões do mesmo valor numérico. Nesse 

caso, o dado deve ser recuperado usando-se, se possível, a escala mais precisa, sendo 

convertido para a escala desejada através de fórmulas de conversão; 

• diferenças estruturais: ocorrem devido a diferentes escolhas de projeto, por exemplo, um 

mesmo objeto do mundo real pode ter sido modelado como um atributo em um esquema e 

como unia entidade em outro. Nesse caso, o ideal seria modificar um ou ambos os 

esquemas. Entretanto, quando isso não for possível, deve-se recorrer a procedimentos de 

modificação de consultas complexos. 

O gerenciamento de fórmulas de conversão, procedimentos de modificação de consultas ou 

políticas para respostas de consultas para dados inconsistentes, requerem uma extensão das 

capacidades tradicionais dos SGBD's. Caso o SGBD a ser utilizado não tenha essas 

capacidades, deve-se implementá-las nos aplicativos. 

1) Tratar dados inconsistentes durante operação: operacionalmente multibases têm erros 

devidos, por exemplo, a falhas de sincronização de atualizações e recuperação inadequada de 

erros de sistema. Desse modo, o projetista da base de dados deve decidir as políticas a serem 

utilizadas para tratar inconsistências que surgem durante a operação da base de dados global. 

As políticas incluem: 

• apresentar qualquer um dos valores inconsistentes sem notificar o usuário: é a solução mais 

direta e ao mesmo tempo a mais perigosa; 

• apresentar todos os valores inconsistentes e mostrar ao usuário as fontes da informação: 

nesse caso o usuário deve estar apto a avaliar as causas de inconsistências; 

• avaliar alguma função agregada (média, mínimo, máximo) e apresentar o resultado da 

função ao usuário; 

• apresentar o valor mais recente: requer o time-stamping das operações de atualização; 

• apresentar o valor do sistema mais seguro: assume que o projetista está apto a avaliar a 

confiabilidade de cada local da base de dados distribuída. 
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De acordo com a taxonomia de ózsu e Valduriez (1999) apresentada anteriormente, a 

abordagem bottom-up se aplica ao projeto de distribuição de sistemas mutibase de dados semi-

autônomos, pois envolve a integração de bases de dados existentes. É o caso de um sistema de 

bases de dados federadas (Sheth & Larson, 1990), o qual é um sistema multibase onde as bases de 

dados componentes participam de uma federação para permitir o compartilhamento de seus 

dados. Assim, essas bases de dados podem ser gerenciadas por SGBD's que podem operar 

independentemente, havendo também a necessidade de um SGBD federado. 

Interação entre as abordagens top-down e bottom-up 

Na abordagem top-down o projetista ignora qualquer detalhe fisico, incluindo distribuição, 

durante o projeto conceituai. Entretanto, existem situações nas quais isso não é apropriado. Por 

exemplo, uma empresa que é organizada por funções, cada uma sendo diretamente mapeada a 

uma base de dados local. Nesse caso, não é natural ignorar informações sobre distribuição. Uma 

possível abordagem é proceder parcialmente top-down e parcialmente bottom-up, realizando o 

projeto conceituai para cada função independentemente, em seguida integrando os esquemas 

conceituais em um esquema global e, finalmente, redistribuindo a informação (para introduzir 

replicação e mover alguns objetos de um esquema local para outro). 

Resumindo, a abordagem top-down é conveniente em situações onde nas fases iniciais do 

projeto não se tem uma correspondência direta com distribuição, enquanto que a abordagem 

bottom-up é conveniente quando nas fases iniciais do projeto já se tem uma correspondência 

imediata com cada local da base de dados distribuída. 

2.3.3 A metodologia DATAID-D 

Desenvolvida no Politecnico di Milano, a metodologia DATAID-D (Ceri & Pernici apud 

Ceri et aL I) para projeto de bases de dados distribuídas segundo a abordagem top-down, provê 

uma estrutura metodológica para o projetista, indicando os problemas de projeto relevantes, quais  

os parâmetros necessários para solucioná-los, e como cada problema pode ser abordado. 

Ceri, S.; Pernice, B. DATA1D-D: methodology for distributed database design. Computer Aided Database 
Design, A. Albano, V. de Antonellis, and A. di Leva, Eds. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1985. 
Apud Ceri, S.; Pemici, B.; Wiederhold, G. Distributed database design methodologies. Proceedings of the IEEE, 
v.75, n.5, p.533-546, May 1987. 
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DATAID-D é uma extensão da metodologia DATAID-1 (Ceri apud Ceri et al.2) para 

projeto de bases de dados centralizadas, que é dividida em quatro fases: análise de requisitos, 

projeto conceituai, projeto lógico e projeto fisico. A metodologia DATAID-D requer a inclusão 

de duas fases na arquitetura DATAID-1 original: análise de requisitos de distribuição e projeto 

de distribuição. A Figura 2.4 mostra todas as fases de projeto segundo a metodologia DATAID-

D. As duas fases adicionais, que tratam da distribuição de dados propriamente dita, são discutidas 

a seguir: 

Análise de Requisitos de Distribuição: tem por objetivo obter informações sobre distribuição, 

tais como, predicados de particionamento para fragmentação horizontal e a freqüência de 

ativação de cada aplicação em cada local. Essa fase utiliza os requisitos do usuário em relação 

a distribuição e o esquema global de dados e operações construídos na fase de projeto 

conceituai, gerando três tabelas: 

• tabela de freqüência: contém o número de ativações de cada aplicação em cada local. 

Assume-se que todas as aplicações são potencialmente executáveis em todos os locais. 

Quando uma aplicação nunca é executada em um dado local sua freqüência é zero para esse 

local; 

• tabela de particionamento: contém os critérios de particionamento horizontal aplicados a 

cada entidade do esquema. São definidos dois tipos de particionamento horizontal: 

primário, onde o particionamento de uma entidade E é expresso usando-se vários 

predicados disjuntos nos atributos de E; e derivado, onde o particionamento de uma 

entidade E2 é determinado pelo relacionamento binário (do ME-R) entre E2 e outra 

entidade El que já é particionada; 

• tabela de polarização: indica, de forma quantitativa, como as partições influenciam a 

localidade de processamento de aplicações, ou seja, cada valor de polarização indica a 

probabilidade de um dado fragmento ser acessado por uma dada aplicação de um dado 

local São indicados apenas os valores que não seguem uma distribuição uniforme. 

Projeto de Distribuição: tem por objetivo alocar os dados aos locais, a partir do esquema global 

de dados e das tabelas lógicas de acesso construídas na fase de projeto lógico global, e dos 

requisitos de distribuição obtidos na fase de análise de requisitos de distribuição. O esquema 

2  Ceri, S. Methodology and tools for database design. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland, 1983. Apud 
Ceri, S.; Pemiei, B.; Wiederhold, G. Distributed database design methodologies. Proceedings of the IEEE, v.75, 
n.5, p.533-546, May 1987. 
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global da base de dados é descrito usando uma versão simples do ME-R, que inclui apenas 

relacionamentos binários (a primeira parte da fase de projeto lógico, ou seja, a fase de projeto 

lógico global, deve simplificar o esquema global de dados obtido na fase de projeto conceituai, 

pois esse esquema pode ter sido construído utilizando o ME-R Estendido). As tabelas lógicas 

de acesso indicam o tipo das operações de acesso à base de dados (leitura/escrita) realizadas 

por cada aplicação em cada entidade. A fase de projeto de distribuição gera um esquema 

lógico de dados e tabelas lógicas de acesso para cada local. O projeto de distribuição na 

metodologia DATAID-D é subdividido em quatro fases: 

• projeto de fragmentação: aplica fragmentação horizontal e vertical nas entidades com o 

objetivo de determinar possíveis unidades de alocação para as fases subseqüentes. A grosso 

modo, para um fragmento ser uma boa unidade de alocação, deve conter instâncias que são 

acessadas com a mesma freqüência por cada aplicação executada em cada local. 

Obviamente, uma aplicação rigorosa desse critério resultaria na fragmentação caindo a nível 

de atributos ou tuplas individuais. Entretanto, existe um limite além do qual uma 

fragmentação adicional não é factível. Mais freqüentemente, o projeto de fragmentação é 

uma decisão lógica realizada através da seleção de predicados das tabelas de polarização e 

da composição desses dentro de fragmentos definidos logicamente; 

• alocação não-redundante: realizada através do mapeamento de cada fragmento ao local 

onde é mais freqüentemente usado. A freqüência de uso de cada fragmento em cada local é 

obtida pela somatória, para todas as transações emitidas daquele local, do produto entre 

polarizações e freqüências de uso do fragmento. Desse modo, é possível identificar o local 

que acessa o fragmento mais freqüentemente, e alocar o fragmento ao local; 

• alocação redundante realizada através da seleção de locais adicionais para cada 

fragmento inicialmente alocado de forma não-redundante, usando heurísticas "gananciosas". 

Antes de se fazer cópias de fragmentos, deve-se levar em consideração se os beneficios 

obtidos em relação à recuperação da informação, compensam os custos e complexidade 

gerados pela necessidade de atualização das cópias. Esses beneficios são dificeis de 

quantificar, pois é muito dificil medir a complexidade gerada pela manutenção das cópias. 

Entretanto, é possível avaliar a diferença entre o número de recuperações de informação 

que torna-se local devido a adição de uma cópia, e o número de atualizações remotas 

adicionais requeridas para a manutenção daquela cópia. O resultado deve ser muito positivo 

para justificar a inclusão de redundância; 
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Figura 2.4: Fases de projeto de bases de dados distribuídas segundo a metodologia DATAID D 
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• reconstrução de esquemas locais: constrói esquemas locais a partir da versão final da 

alocação de fragmentos. Essa fase também é responsável pela alocação dos relacionamentos 

(do ME-R) do esquema global. Assumindo que a maioria dos relacionamentos são 

implementados como associações entre os identificadores das entidades correspondentes, a 

metodologia DATAID-D sugere posicionar os relacionamentos no mesmo local das 

entidades ou fragmentos com a maior cardinalidade, fazendo com que poucos 

identificadores de entidade tenham que ser transmitidos. 

2.3.4 Distribuição de bases de dados heterogêneas 

Segundo Quataihat e Gray (1997), em um ambiente de distribuição de bases de dados, a 

heterogeneidade pode ocorrer de várias formas: diferenças de hardware, diferenças de protocolos 

de rede, vários gerenciadores de dados e vários modelos lógicos de dados. A abordagem de 

projeto de distribuição de bases de dados bottom-up considera a pré-existência de múltiplas bases 

de dados com esquemas de dados independentes e autônomos. Assim, a abordagem bottom-up é 

muito utilizada para a solução de problemas de distribuição de bases de dados em ambientes 

heterogêneos. 

Do ponto de vista de modelos lógicos de dados, a heterogeneidade é essencialmente 

contemplada através da criação de um esquema global de dados, capaz de representar os 

esquemas parciais das bases de dados heterogêneas. Entretanto, um obstáculo importante a ser 

ultrapassado é a diferenciação dos valores semânticos em cada esquema de dados. Por exemplo, 

um simples conceito pode ter diferentes significados em dois esquemas de bases de dados 

heterogêneas. Esse problema é típico de ambigüidade semântica e incompatibilidade de 

especificação de projetos ou ambigüidade estrutural. Tais ambigüidades podem ser classificadas 

em: escala (mesmo atributo é armazenado em diferentes unidades de medida), nível de abstração 

(diferentes níveis de detalhes), nome (atributos diferentes com mesmo nome ou atributos iguais 

com nomes diferentes), tipo, tamanho etc. Uma vez identificada a heterogeneidade, o modelo de 

dados deve suportar um tratamento de forma a gerar uma representação única no esquema global, 

garantindo a consistência das ocorrências. 

O esquema global de um sistema de bases de dados heterogêneas deve ter as seguintes 

características (13atini et al., 1986; Uchôa & Melo, 1994): 
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• completude e corretude: o esquema global deve conter todos os conceitos presentes nos 

esquemas componentes e deve ser a representação da união dos domínios das aplicações 

associadas a esses esquemas; 

• minimalidade: se um mesmo conceito é representado em mais de um esquema componente, 

ele tem que ser representado apenas uma vez no esquema global e deve estar relacionado com 

as várias ocorrências; 

• compreensão: o esquema global deve ser fácil de entender para o projetista e para o usuário. 

Isso implica que, entre as várias representações possíveis do resultado de integração permitidas 

por um modelo de dados, somente a que oferece mais facilidade de compreensão deve ser 

escolhida. 

A constatação das incompatibilidades e ambigüidades entre os dados deve ser considerada 

natural, pois os componentes da base de dados foram implementados de forma independente. 

Outra abordagem para permitir a integração de bases de dados heterogêneas (Litwin & 

Roussopoulos, 1990) não-  pressupõe a criação de um esquema global de dados. Para garantir a 

troca da informação entre as bases de dados envolvidas é sugerida a criação de componentes de 

software específicos para interoperabilidade. Tal abordagem, também utilizada em Jakobovits 

(1997), considera a utilização de domínios de integração específicos com os componentes de 

integração (wrapper, mediator etc). Assim, para cada situação de integração de bases de dados 

heterogêneas, os componentes de tal arquitetura são instanciados e implementados para universos 

específicos de integração. Nessa abordagem é mantida a completa autonomia das bases de dados 

heterogêneas com uma estrutura pontual de integração para cada necessidade. 

A criação do esquema global de dados e a construção de componentes específicos para 

integração de bases de dados heterogêneas são duas alternativas de solução disponíveis na 

literatura para a integração de dados em sistemas de informação. 

2.4 Conexão com bases de dados: a ferramenta DBTools.h++ 

Uma característica presente em ambientes de desenvolvimento de aplicativos atuais é a 

diferença (gap semântico) entre os paradigmas utilizados para a construção de interfaces com o 

usuário (imperativo, orientado a objetos e orientado a eventos) e para o armazenamento de 

informações (servidores de dados relacionais). Assim, é de fimdamental importância a construção 
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de aplicativos cujo projeto de implementação da interface seja ortogonal ao projeto de 

implementação de acesso aos servidores de dados. 

Na arquitetura cliente-servidor, utiliza-se a denominação front-end para caracterizar as 

tarefas eminentemente relacionadas com as interfaces e os eventos dela decorridos, e back-end 

para caracterizar os serviços e procedimentos realizados pelos servidores de dados. O front-end é, 

então, o software cliente, responsável pela interface com o usuário, e o back-end é o SGBD dos 

servidores de dados, sendo que a comunicação entre ambos, front end e back-end, é realizada 

através de conexões com bases de dados. Caracteriza-se, assim, a necessidade de independência 

entre o projeto de construção da interface com usuário e o projeto de implementação de acesso 

aos servidores de dados em ambiente cliente-servidor. 

Os SGBD's relacionais existentes atualmente no mercado (Sybase SQL Server, Microsoft 

SQL Server, Oracle, Informix etc) disponibilizam bibliotecas em linguagem C que possibilitam aos 

aplicativos acessarem suas bases de dados. O problema é que essas bibliotecas são nativas de cada 

fabricante, o que não permite que o código de acesso a bases de dados de um aplicativo seja 

genérico em relação aos diversos SGBD's relacionais existentes. 

Outra possibilidade de acesso a bases de dados é através da interface ODBC (Open 

Database Connectivity) que possibilita que o código dos aplicativos possa ser escrito de maneira 

uniforme para os diversos SGBD's relacionais existentes. O problema, nesse caso, é a degradação 

do desempenho dos aplicativos nas operações com bases de dados. 

A ferramenta DBTools.h++ (DBTools.h-FF User's Cuide and Tutorials), desenvolvida 

pela Rogue Wave Software, é uma  biblioteca C-H- que permite conexão nativa com bases de 

dados de diversos fabricantes de forma genérica, ou seja, combina a generalidade da utilização de 

ODBC com o desempenho da interface nativa de cada fabricante. Essa biblioteca é composta por 

um conjunto de classes C-FE fundamentais para acesso e manipulação de dados de base de dados 

relacionais. Assim, a ferramenta DBTools.h++ tem três características principais: 

• permite o desenvolvimento de aplicativos com paradigma orientado a objetos, enquanto a base 

de dados é relacional, através do encapsulamento em C-FE da linguagem SQL (Structured 

Quety Language); 

• permite o desenvolvimento de aplicativos de forma independente dos SGBD's que estiverem 

sendo utilizados, ou seja, o código do aplicativo não muda se algum servidor de dados tiver 

seu SGBD trocado, basta manter a estrutura das bases de dados; 
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• oferece acesso nativo aos SGBD's Oracle, Sybase SQL Server, Microsoft SQL Server, DB2 e 

Informix, o que permite melhor desempenho do que a utilização de interface ODBC. 

2.5 Recursos tecnológicos dos SGBD's relacionais 

Os SGBD's relacionais existentes atualmente consideram as bases de dados como sendo 

compostas por objetos, tais como tabelas, views, stored procedures, triggers, rules etc, e 

disponibilizam meios de se referenciar esses objetos. Geralmente, um objeto é referenciado 

através de um identificador que pode armazenar, entre outras informações, o nome da base de 

dados em que está contido. Por exemplo, no SGBD Sybase SQL Server, a sintaxe permitida para 

o identificador que referencia um objeto é a seguinte (Transact-SQL User' s Guide): 

[ [ nome da base de dados. ] nome do proprietário. ] nome do objeto 

O valor default para a base de dados e para o proprietário são, respectivamente, a base de 

dados corrente e o proprietário corrente. Entretanto, especificando-se explicitamente o nome da 

base de dados, torna-se possível referenciar objetos de outras bases de dados que não a corrente. 

Desse modo, views, triggers e stored procedures são recursos que poderão vir a ser úteis 

para solucionar o problema de compartilhamento da informação. 

2.5.1 Views 

Uma view é um recurso disponível nos SGBD's relacionais que possibilita a observação 

de dados de uma ou mais tabelas ou de outras views. Pode-se imaginar uma view como uma 

moldura através da qual vêem-se apenas dados de interesse. 

De forma convencional, views são utilizadas para focalizar, simplificar e personalizar a 

percepção de cada usuário em relação à base de dados, além de servir como mecanismo de 

segurança, permitindo que os usuários acessem apenas os dados que lhes sejam convenientes, 

possibilitando o encapsulamento de dados. 

Uma view é criada através de um comando select da linguagem SQL e seus dados nada 

mais são que o resultado da aplicação desse comando. Após sua criação, urna view pode ser 

tratada de forma similar a qualquer tabela da base de dados. A impressão que se tem ao acessar 

os dados de uma view é de estar acessando os dados de uma tabela. Entretanto, não há replicação 

dos dados das tabelas que compõem uma view, pois o SGDB armazena apenas sua definição. 
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Desse modo, os dados acessados através de uma view são os mesmos que estão armazenados nas 

tabelas que a compõem, implicando que qualquer modificação feita nos dados diretamente nas 

tabelas reflita na view e vice-versa. 

A forma de selecionar dados de uma view é exatamente igual a frita em tabelas, entretanto 

a alteração de seus dados (insert, update e delete) deve obedecer a algumas restrições, tais como: 

• a inserção de dados (inseri) através de views deve respeitar todas as colunas de todas as 

tabelas que compõem a view, mesmo que essas colunas não façam parte dela. A solução seria 

incluir na view todas as colunas com opção not null, mesmo que algumas não sejam 

necessárias; 

• a atualização de dados (update) através de views não pode afetar mais de uma tabela que 

compõe a view simultaneamente; 

• a remoção de registros de views (delete) não é permitida no caso da view ser composta por 

mais de uma tabela. 

A questão de desempenho no acesso aos dados através de uma view está ligada não só ao 

desempenho da query de acesso a view, mas também ao desempenho da execução do comando 

select utilizado em sua criação. Quando se acessa dados através da view, o gerenciador 

primeiramente faz a validação habitual da query que a acessa e, em seguida, faz uma combinação 

entre a query de criação da view armazenada quando de sua criação, com a query que acessa a 

view, resultando em uma única query a ser executada. Desse modo, se a view for resultado de 

join, mesmo que uma quer); acesse dados através da view que estejam contidos em apenas uma 

das tabelas que a compõe, ojoin é sempre executado. Assim, dependendo do número de registros 

das tabelas que participam do join, o desempenho fica sempre comprometido, mesmo que a 

maioria dos acessos aos dados através da view não necessitem da execução do join se forem 

feitos diretamente na tabela de interesse. 

2.5.2 Stored Procedures 

Uma stored procedure é um conjunto de comandos SQL e linguagem de controle de fluxo 

que pode receber ou retornar valores através de seus parâmetros, chamar outras procedures e 

retornar um valor de status indicando sucesso ou falha  e o motivo de uma falha. 

Utilizando-se stored procedures consegue-se controlar o acesso e modificação de dados, 

pois um usuário pode ter permissão para executar uma stored procedure mesmo que não tenha 
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permissão nas tabelas ou views ou na execução de comandos específicos referenciados por ela. 

Desse modo, as stored procedures servem como mecanismo de segurança, podendo ser usadas 

para implementar o encapsulamento de dados. 

Em termos de desempenho, a execução de uma stored procedure é mais eficiente do que 

se os comandos SQL que a compõem forem executados diretamente, pois todo o plano de 

execução da stored procedure é preparado no momento de sua compilação. 

2.5.3 Triggers 

Um trigger é um evento especial associado a urna tabela que dispara uma stored 

procedure, sendo ativado automaticamente pelo SGBD quando os dados da tabela forem 

modificados (insert, update ou dele te). Desse modo, cada tabela pode ter no máximo três triggers 

vinculados: um de inserção (insert), um de alteração (update), e outro de remoção (delete). 

Diferente das stored procedures, os triggers não possuem parâmetros e não podem ser chamados 

diretamente. 

Convencionalmente, triggers são utilizados na manutenção de integridade referencial dos 

dados, na modificação de dados em cascata entre tabelas relacionadas entre si, na manutenção de 

restrições mais complexas e na comparação de resultados de modificações de dados, permitindo 

que alguma ação seja tomada 

2.6 Conclusão 

Neste capítulo apresentaram-se detalhes sobre: abstrações nos modelos de dados, uma 

técnica para estruturar um esquema de dados em níveis de abstração, distribuição de bases de 

dados, tipos de conexões com bases de dados e recursos tecnológicos dos SGBD's relacionais. 

Desse modo, objetivou-se caracterizar e delimitar a literatura disponível, que trata dos conceitos e 

soluções envolvidos com a construção de esquemas de dados globais ou locais, em função do 

poder de abstrações de dados. 

Apresentaram-se também as abordagens top-down e botton_up para projeto de 

distribuição de bases de dados, objetivando a construção do esquema fisico de dados a ser 

manipulado através dos SGBD's. 

Este trabalho será, então, circunstanciado no capítulo 3 da dissertação em questão. 



Capítulo 3 

Descrição do Problema 

3.1 Introdução 

Problema: necessidades de flexibilidade e especificidade dos sistemas de informação. 

O desenvolvimento de sistemas de informação, em qualquer tipo de organização, tem 

cada vez mais utilizado o suporte de SGBD's, cuja frente tecnológica atual apoia-se nos SGBD's 

relacionais, e no projeto e desenvolvimento baseados no paradigma de orientação a objetos 

(Bertino & Lorenzo, 1993; Elmasri & Navathe, 1994a, 1994b; Kim, 1995). 

Os aplicativos construidos nas organizações, na grande maioria dos casos, recaem na 

existência de uma administração de dados central. Isso ocorre mesmo quando uma organização é 

constituída por diversas unidades independentes, cada uma com um repositório de dados local 

(bases de dados distribuídas), ou quando mais de um SGBD é utilizado (bases de dados 

federadas) Uma administração de dados centralizada é considerada necessária para permitir que 

diferentes locais ou organizações possam definir urna estrutura de dados comum, que será 

utilizada para a transferência de informações entre si. Isso diminui, ou mesmo anula a flexibilidade 

de cada local ou organização em gerenciar seus dados contemplando particularidades locais. 

Dentro de uma mesma organização, particularidades locais, em geral, são contempladas 

inserindo-se provisão para tratá-las nas estruturas de dados e nos aplicativos de toda a 

organização. Esses aplicativos passam, então, a operar com um conjunto de parametrizações que 

especializam suas operações em cada local. Embora essa abordagem seja amplamente utilizada 

por empresas informatizadas, ela acarreta urna manutenção extremamente custosa do sistema, 

pois procedimentos e dados locais são transferidos para todos os locais da organização, sendo 

freqüentemente mal interpretados, e tornando-se a principal causa de problemas e frustrações da 
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empresa. Essa abordagem também não facilita a possibilidade de evolução de cada local, pois as 

alterações, mesmo ainda locais e freqüentemente em fase experimental, somente podem ser 

atendidas com a implantação de mais parametrizações no sistema global. 

Por outro lado, organizações independentes devem trocar dados entre si, e a tendência é 

que essas trocas sejam cada vez mais efetuadas através de meios digitais. Entretanto, a 

inexistência de um esquema de dados comum faz com que os dados intercambiados sejam 

consultados/alimentados, nas bases de dados de organizações independentes entre si através de 

alguma forma de intervenção manual. 

Constata-se que mais e mais organizações devem interagir em instantes bem 

determinados, de maneira efêmera, e sem previsão da informação a ser trocada. Assim, deve-se 

preservar a independência do gerenciamento e da estrutura das bases de dados de uma 

organização, sendo importante, ao mesmo tempo, propiciar meios para que as bases de dados de 

duas ou mais organizações independentes possam compartilhar informação. 

Empresas e instituições públicas de médio e grande porte dispõem usualmente de diversas 

unidades operacionais, que têm cada vez mais liberdade para definir as próprias regras de 

desenvolvimento de suas atividades, procedimentos e formas de atuação. Do ponto de vista do 

desenvolvimento de software específico para suporte às atividades dessas organizações, essa 

liberdade significa que, por um lado, os sistemas de informação devam ser flexíveis para que 

possam ser configurados para atender às necessidades e formas especificas de atuação de cada 

unidade operacional e, por outro lado, possam também atender às necessidades de 

interoperabilidade de informação das unidades. 

3.2. Delimitação do problema e hipótese para solução 

Uma metodologia de desenvolvimento de sistemas de informação adota duas formas de 

representação do sistema: uma representação conceituai, mais elaborada e mais próxima do 

domínio de discurso da aplicação sendo construída; e uma representação fisica, que representa a 

arquitetura que será adotada para a construção do sistema. 

Uma tendência forte atualmente é o emprego de metodologias de orientação a objetos 

para a representação conceitual de um sistema, e igualmente como paradigma das ferramentas 

conceituais de modelagem. O resultado de um processo de modelagem utilizando essa 

representação é então mapeado para uma arquitetura fisica que na grande maioria das vezes, em 
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ambientes de desenvolvimento de software atuais, é um SGBD relacional, devido à 

homogeneidade, poder, simplicidade e estabilidade providos por esses gerenciadores, aliados ao 

bom desempenho, à confiabilidade e flexibilidade obtidos pelo software produto. Embora estejam 

chegando ao mercado SGBD's orientados a objetos, seu desempenho, bem como a quantidade de 

ferramentas de apoio disponíveis ainda é muito inferior ao disponível para os SGBD's relacionais. 

Para atender à necessidade de flexibilidade e especificidade de sistemas de informação, 

este trabalho propõe considerar a hipótese de construção de sistemas modulares. Cada unidade 

operacional de unia organização escolhe os módulos que lhe convém, podendo escolher diferentes 

versões de um módulo para cada função. Os diversos módulos podem ser, genericamente, tanto 

diferentes peças de código, usualmente denominadas subsistemas, quanto diferentes estruturas de 

dados. 

Do ponto de vista de um SGBD, essa modularização de um sistema significa a 

necessidade de existirem diferentes estruturas para determinadas tabelas ou tipos de objetos, bem 

como a possibilidade de existência ou não de determinadas tabelas, ou tipos de objetos. Assim, 

para o desenvolvimento de um sistema desde um centro de produção de software para toda a 

empresa, é necessário que o esquema global de dados da empresa seja decomposto, admitindo-se 

que possa existir mais de uma versão para cada parte resultante. Especialmente, pode ser 

importante que o SGBD utilizado para gerenciar cada parte nem sempre seja o mesmo. Por 

exemplo, podem existir diferentes unidades operacionais que atuem em apenas uma parcela do 

elenco de atividades da empresa, sendo que cada unidade deve dispor apenas dos subsistemas 

relativos a sua área de atuação específica. Duas unidades operacionais distintas, que desenvolvem 

atividades semelhantes, podem dispor de SGBD's diferentes. 

Assim, constata-se a necessidade de técnicas para modularização de bases de dados que 

contemplem o compartilhamento da informação, de modo a proporcionar a independência dos 

sistemas desenvolvidos. 

Este trabalho é, então, dividido em duas etapas: uma que trata da modularização de 

bases de dados, representação conceituai; e outra que cuida da integração de módulos, 

representação fisica. Para a etapa de modularizaçà'o será utilizado um modelo de dados que 

atribua semântica à modelagem e que suporte as abstrações de dados necessárias para a 

modularização pretendida. Para a integração, serão utilizados recursos tecnológicos disponíveis 

nos SGBD's relacionais existentes atualmente. 
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Finalmente, será realizado um estudo de caso a fim de mostrar urna aplicação prática dos 

resultados obtidos com o trabalho em questão, bem como validá-los. 

3.2.1 Detalhes da hipótese de modularização 

O processo de projeto de modularização de bases de dados consiste em decompor o 

esquema global de dados de toda a aplicação, agrupando logicamente os elementos do esquema e, 

seguindo certas diretrizes, gerar o esquema de dados de cada módulo. 

Para agrupar logicamente os elementos do esquema global de dados da aplicação deve-se 

levar em consideração a semântica desses elementos, urna vez que o esquema deve ter sido 

construído segundo um modelo de dados que suporte abstrações, de acordo com o que foi 

apresentado na seção 2.2.1. 

O compartilhamento de porções do esquema global de dados ocorre quando um elemento 

é necessário a mais de um módulo. Essa situação deve ser considerada pelas diretrizes para 

geração do esquema de dados de cada módulo. 

3.2.2 Conseqüência da hipótese: integração 

Como conseqüência da modularização surgem relacionamentos entre módulos, devendo-

se, então, viabilizar a integração desses módulos através da criação de um componente de 

software, para cuja criação se deverá levar em consideração a homogeneidade e a 

heterogeneidade do ambiente de gerenciamento de dados, ou seja, se os módulos a serem 

integrados utilizarão o mesmo SGBD ou SGBD's distintos, respectivamente. 

No caso de ambiente homogêneo, consegue-se realizar a integração utilizando apenas 

alguns dos recursos dos SGBD's relacionais apresentados na seção 2.5. Em ambiente 

heterogêneo, a solução não é tão direta, havendo necessidade de utilizar algum recurso adicional 

para conexão a SGBD's distintos. 

3.2.3 Estudo de caso 

A empresa alvo para o estudo de caso é uma associação de cooperativas médicas. Cada 

uma delas pode estabelecer seus próprios planos de cobertura de serviços médicos, formas de 

pagamento, cobrança etc. Entretanto, embora exista grande independência entre as diversas 

cooperativas médicas da associação, existe também um acordo entre muitas delas, que permite o 



33 

repasse de beneficiários. Isso implica a necessidade de compartilhamento de informações relativas 

aos beneficiários repassados. Assim, para poderem interagir é necessário que as cooperativas 

médicas atendam a um padrão mínimo de fimcionalidade e estrutura da informação. 

Os sistemas de informação desenvolvidos para as cooperativas médicas da associação 

devem, então, ser flexíveis para atender às necessidades e formas especificas de atuação de cada 

cooperativa e, ao mesmo tempo, devem também possibilitar a interoperabilidade de informação. 

3.3. Circunstanciando o problema 

Com o levantamento bibliográfico realizado, verificou-se que embora existam, de forma 

bem consolidada, vários modelos de dados para a concepção dos esquemas conceitual e lógico de 

dados (Navathe, 1992; Sheck & Shcoll, 1990), e técnicas para distribuição e fragmentação do 

esquema fisico de dados (Casanova & Moura, 1984; Ceri & Pelagatti, 1984; Adler, 1995), é 

necessário incluir no processo de projeto de bases de dados uma nova fase para atender às 

necessidades de flexibilidade e especificidade dos sistemas de informação. Neste trabalho, essa 

nova fase, denominada projeto de modularização, está situada entre as fases de projeto conceitual 

e de projeto lógico. 

As propostas para concepção do esquema conceitual global de dados pressupõem a 

construção de um esquema indivisível, no qual só é possível fragmentar horizontalmente ou 

verticalmente instâncias de dados. Isso não possibilita a flexibilidade dos sistemas, pois ainda tem-

se o esquema de dados centralizado. 

Ao passar do esquema centralizado para as técnicas de distribuição e fragmentação de 

dados sem considerar uma fase de modularização, pode-se dificultar a criação e o controle de 

concorrência dos dados em questão, pois os sistemas de informação normalmente são 

subdivididos em subsistemas com acesso a um conjunto bem definido de dados. 

Com a inclusão da fase de projeto de modularização, antes de proceder à fragmentação, 

as técnicas de distribuição e fragmentação conhecidas na literatura poderão ser aplicadas aos 

novos módulos criados. 

Como conseqüência da proposta de modularização, surge a necessidade de compartilhar 

dados entre os módulos criados. Essa necessidade pode ser entendida como uma alternativa à 

fimcionalidade da integridade referencial dos vários tipos de relacionamentos. 
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Na literatura, não se encontraram indícios dessa modularização, nem da conseqüente 

necessidade de formas de integração. 



Capítulo 4 

Projeto de Modularização de Bases de Dados 

4.1 Introdução 

Unia maneira de permitir o desenvolvimento de sistemas flexíveis é a construção de 

sistemas modulares, onde cada unidade operacional de uma organização escolhe os módulos que 

lhe convém, podendo escolher diferentes versões de um módulo para cada função. 

Segundo Pressman (1995), a modularidade de um sistema consiste na independência 

funcional de seus componentes, denominados módulos, sendo considerada um dos aspectos 

fundamentais do projeto de um sistema, bem como um flitor de qualidade do mesmo. 

Considerando a fase de projeto de um sistema dividida em projeto funcional e projeto da 

base de dados, a modularidade, como abordada por Pressman (1995), é tratada pelo projeto 

funcional do sistema, onde geram-se módulos compostos por transações que irão operar 

diretamente sobre a base de dados. Por sua vez, o projeto da base de dados segue considerando 

um esquema global de dados a ser implementado através da utilização de um repositório de dados 

comum a todos os módulos do sistema. 

No caso de uma aplicação composta por vários subsistemas, a existência de um 

repositório de dados comum a todos esses subsistemas significa que, independente de partes da 

base de dados serem acessatlas por apenas um subsistema, os dados estão armazenados de forma 

monolítica, acarretando a perda de autonomia por parte dos subsistemas envolvidos. 

Para alcançar autonomia de gerenciamento de dados por parte dos subsistemas que 

compõem uma aplicação é necessário modularizar a base de dados, fazendo com que cada 

módulo gerado possa ter seu próprio repositório de dados que conterá apenas os dados relevantes 

as suas transações. 

35 
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Este capítulo trata do problema de modularização de bases de dados, propondo diretrizes 

para a realiza* do projeto de modularização. De forma a contemplar a necessidade de 

irtteroperabilidade de informação, o projeto de modularização é tratado de forma top-down, 

garantindo a existência de um padrão mínimo de funcionalidade e estrutura da informação. A 

modularização é, então, incorporada ao processo genérico de projeto de base de dados (Ceri et 

al., 1987; Navathe, 1992; Elmasri & Navathe, 1994a), através da inclusão de duas novas fases 

nesse processo. 

A idéia básica da modularização de bases de dados é a decomposição do esquema global 

de dados da aplicação em subesquemas. A interseção de subesquemas caracteriza o 

compartilhamento de porções do esquema global de dados, a ser também contemplado pelas 

diretrizes propostas para o projeto de modularização de bases de dados em questão. 

4.2 Descrição do modelo de dados adotado 

A construção de um esquema conceituai global de dados requer o uso de um modelo de 

dados semântico ou orientado a objetos. De acordo com a seção 2.2.1, o ME-R Estendido é um 

modelo de dados classificado como semântico e muito utilizado como ferramenta conceituai de 

modelagem. Considerando, então, a utilização do ME-R Estendido para a construção do esquema 

conceituai global de dados, tem-se os seguintes construtores semânticos e suas representações 

(Figura 4.1), a serem utilizados na construção do esquema de dados do estudo de caso do 

capitulo 6. 

Conjunto de Entidades (E): classifica entidades, as quais representam objetos do mundo real 

associando atributos que os descrevem. 

Conjunto de Relacionamentos (R): classifica relacionamentos, os quais representam 

associações entre entidades de E's distintos ou de um mesmo E. Um R pode também associar 

atributos que o descreve, entretanto não depende desses atributos para existir. 

Abstração de Generalização: consiste em abstrair as características comuns contidas em vários 

E's e generalizá-las em um único E genérico (Eg), resultando em urna hierarquia onde o Eg  

representa o nivel superior e é especializado em vários E's específicos (E1,...,E) que podem 

ser também especializados. O Eg  é descrito pelos atributos comuns aos vários E's específicos 

que podem associar atributos adicionais e/ou relacionar-se com outros E's. A abstração de 

generalização tem duas propriedades independentes: 



E 

AG 

Conjunto de Entidades Conjunto de Relacionamentos Abstração de Agregação 

Abstração de Generalização 

Participação Total 
e Exclusão Mútua 

Participação Parcial 
e Exclusão Mútua 

Participação Total 	Panicipaçáo Parcial 
e Sobreposição 	 e Sobreposição 

À 

E. Eg Eg E. 

E, E. 
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1) Participação Total ou Parcial: a ocorrência da abstração de generali7ação é total 

quando a união de todos os E's específicos resulta no Eg, caso contrário, a ocorrência da 

generalização é parcial. Na representação (Figura 4.1), a haste dupla indica participação 

total e a haste simples indica participação parcial; 

2) Exclusão Mútua ou Sobreposição: a abstração de generalização ocorre com exclusão 

mútua se, para quaisquer i e j distintos, EinE, = 0, caso contrário, a abstração de 

generalização ocorre com sobreposição. Na representação (Figura 4.1), o triângulo sem 

preenchimento indica exclusão mútua e o triângulo preenchido indica sobreposição. 

Abstração de Agregação: consiste em combinar E's que estão relacionadas entre si através de 

um determinado R, gerando um objeto agregado AG, que pode ter atributos próprios. 

Figura 4.1: Representação dos construtores semânticos do ME-R Estendido 

Formalmente, o ME-R Estendido pode ser representado através de um Diagrama 

Entidade-Relacionamento (DER) (Mesquita & Finger, 1998) da seguinte forma: 

DER = (E, A, R, I1G, AG, C] onde: 

E = conjunto de entidades 

= corjunto de atributos 

R = conjunto de relacionamentos 

11G = conjunto de hierarquias de generalização 

AG = conjunto de abstrações de agregação 
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C = conjunto de configurações do diagrama de acordo com: 

• para cada entidade e e E, C(e) = <Ad, As>, onde Ad c A é o conjunto de atributos 

determinantes de e, e A„d c A o conjunto de atributos não determinantes de e. 

. para cada relacionamento r e R, C(r)= 	e2, cn, c21>, onde c12 e c21  correspondem 

às restrições de cardinalidade. 

• para cada hierarquia de generalização hg e HG, C(hg) = < e, (e1), tipo>, onde e E E 

corresponde à classe de entidades genéricas da hierarquia, (e,) c R corresponde ao 

conjunto de entidades específicas e tipo indica se a hierarquia é total/parcial e 

disjunta/sobreponiveL 

. para cada abstração de agregação ag E AG, C(ag) = < ei, e2, r, An>, onde el, e2  E E 

correspondem a classes de entidades agregadas, r e R é o relacionamento original de ag e 

A,,g  c Aé o conjunto de atributos de ag. 

4.3 Proposta para a modularização de bases de dados 

Um processo genérico de projeto de beges de dados segundo Ceri et al.(1987), Navathe 

(1992) e Elmasri e Navathe (1994a) inclui quatro fases, a serem realizadas na ordem apresentada: 

Coleta e Análise de Requisitos: consiste em identificar e entender os requisitos de dados e 

funcionais da aplicação, definindo, de forma não-ambigua, os elementos a serem considerados 

no projeto de dados e as transações a serem executadas nesses dados. 

Projeto Conceituai: envolve duas atividades paralelas. A primeira atividade consiste em 

examinar os requisitos de dados resultantes da fase anterior e produzir, ignorando detalhes de 

implementação, o esquema conceitual de dados. A segunda atividade consiste em examinar os 

requisitos funcionais obtidos na fase anterior e produzir especificações para as transações 

definidas, independente do SGBD a ser utilizado. 

Projeto Lógico: consiste em transformar o esquema conceituai de dados em um esquema 

especifico para um dado tipo de SGBD, denominado esquema lógico de dados. 

Projeto Físico: consiste em escolher estruturas de armazenamento e acesso especificas para o 

SGBD a ser utilizado, visando atender os requisitos de desempenho dos sistemas que 

compõem a aplicação e que irão interagir com a base de dados. 
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A modularização de bases de dados será, então, contemplada com a inclusão de duas 

novas fases no processo de projeto de bases de dados, como mostrado na Figura 4.2: 

Coleta e Análise de Requisitos de Modularização: tem por objetivo identificar e entender os 

requisitos de modularização da aplicação, definindo os subsistemas que a compõem e 

associando a cada um deles, de acordo com as suas f-unções, as transações definidas na fase de 

Coleta e Análise de Requisitos. 

Projeto de Modularização: tem por objetivo modularizar a base de dados, associando os dados 

aos subsistemas que compõem a aplicação de acordo com as transações executadas por esses 

subsistemas, contemplando a necessidade de compartilhamento e interoperabilidade da 

informação. Para poderem interoperar, os subsistemas precisam atender a um padrão mínimo 

de operacionalidade e estrutura da informação, havendo a necessidade da construção de um 

esquema de dados de toda a aplicação. Desse modo, essa fase assume como entrada o 

esquema global de dados da aplicação, o qual será decomposto gerando subesquemas 

correspondentes às necessidades operacionais dos subsistemas. A interseção de dois ou mais 

subesquemas caracteriza o compartilhamento de porções do esquema conceituai global de 

dados, que deve ser contemplado no processo de geração dos módulos da base de dados. 

Considerando que para poder ser decomposto é necessário que o esquema de dados tenha sido 

construido segundo um modelo de dados que atribua semântica à modelagem, a fase de 

Projeto de Modularização deve ser realizada durante a fase de Projeto Conceitual, utilizando o 

esquema conceitual global de dados para realizar o particionamento. Como a fase de Projeto 

de Modularização vai gerar os esquemas conceituais de dados de cada módulo, a fase de 

Projeto Lógico deverá ser aplicada a cada um desses esquemas conceituais, gerando esquemas 

lógicos de dados para cada módulo. Por sua vez, a fase de Projeto Físico deverá ser aplicada a 

cada esquema lógico gerado pela fase de Projeto Lógico, gerando esquemas fisicos de dados 

para cada módulo. 

4.3.1 Coleta e análise de requisitos de modularização 

Durante a fase de Coleta e Análise de Requisitos de Modularização deve-se definir os 

subsistemas que compõem a aplicação e que serão utilizados por cada unidade operacional da 

empresa. 
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Assim, com base nas informações obtidas no próprio domínio da aplicação e nos 

requisitos funcionais especificados na fase de Coleta e Análise de Requisitos, identificam-se os 

subsistemas e associam-se a cada um deles as transações que atendam as suas necessidades 

operacionais. 

Figura 4.2: Processo de projeto de bases de dados incluindo modularização 

4.3.2 Projeto de modularização 

Durante a fase de Projeto de Modularização deve-se identificar os módulos de dados a 

serem acessados pelos subsistemas que compõem a aplicação e gerar os esquemas conceituais de 

dados de cada um desses módulos, contemplando o compartilhamento e a interoperabilidade da 

informação. A fase de Projeto de Modularização é composta por quatro etapas a serem cumpridas 

na ordem apresentada: 
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Etapa 1 - Particionamento do esquema conceituai global de dados 

Essa etapa consiste em decompor o esquema conceitual global de dados da aplicação 

construído na fase de Projeto Conceitual, com base nas especificações dos subsistemas e das 

transações que executam, obtidas nas fases de Coleta e Análise de Requisitos de Modularização e 

Projeto Conceitual, respectivamente. Durante o processo de particionamento, os elementos do 

esquema conceitual global de dados devem ser agrupados de acordo com as necessidades 

operacionais de cada subsistema que compõe a aplicação, através de uma análise cíclica entre os 

dados e as transações que os operam, obtendo-se subesquemas correspondentes aos subsistemas. 

É importante observar que para um esquema conceituai de dados poder ser decomposto é 

essencial que a informação modelada esteja representada da forma mais atômica possível. No caso 

da utilização de mecanismos de abstração no processo de modelagem, essa atomicidade de um 

esquema de dados é obtida no nível mais baixo da hierarquia de abstrações, onde a informação se 

encontra em sua forma mais detalhada. Formalmente, a decomposição do esquema pode ser 

—presenta por: 

DER = 	DER, 

Etapa 2 - Tratamento do compartilhamento da informação 

Essa etapa consiste em tratar da necessidade de compartilhamento de porções do esquema 

conceitual global de dados que surge devido à sua decomposição. Esse compartilhamento é 

caracterizado pela interseção dos subesquemas identificados na etapa 1, ou seja, existem 

elementos do esquema conceitual global de dados que pertencem a mais de um subesquema e, 

portanto, seus dados são necessários a mais de um subsistema. 

Um subesquema que não possui nenhum elemento compartilhado dá origem a um módulo 

da base de dados com total autonomia em relação ao gerenciamento de seus dados, não havendo 

necessidade de nenhum tratamento especial para seus elementos. Nos casos em que há 

compartilhamento, deve-se analisar separadamente cada um dos elementos dos subesquemas que 

se sobrepõem. Primeiramente, determinam-se as operações executadas em cada elemento por 

parte dos subsistemas, as quais podem ser classificadas em: operações de leitura, ou seja, apenas 

consulta ao elemento, e operações de escrita, ou seja, criação, atualização e remoção do 

elemento. Em seguida, de acordo com o número de subesquemas aos quais cada elemento 
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pertence e com as operações executadas em cada um, atribui-se a cada elemento o seu tipo de 

compartilhamento. Assim, quanto ao tipo de compartilhamento pode-se ter: 

• não-compartilhado: o elemento pertence a um único subesquema e, portanto, um único 

subsistema executa operações tanto de leitura quanto de escrita no elemento; 

• compartilhamento unidirecional: o elemento pertence a dois ou mais subesquemas e um 

único subsistema executa operações de escrita no elemento, sendo que os outros executam 

apenas operações de leitura; 

• compartilhamento multidirecional: o elemento pertence a dois ou mais subesquemas e dois 

ou mais subsistemas executam operações de escrita no elemento. 

Formalmente, para cada subsistema Si tem-se a utilização de um subesquema DER,. 

Assim: 

SI utiliza DER]  = 	121, HG], AGI, Cd 

S2 utiliza  DER2 = (E2, 242, R2, HG2, AGI C2) 

Sn utiliza DER„ = 	R„, HG„, Ag, 

Definem-se °sn  como grupos de elementos dos respectivos subesquemas e operações para 

sintetizar cada um dos DER„ utilizados por Sn. 

Etapa 3 - Definição dos módulos da base de dados 

Essa etapa consiste em definir os módulos da base de dados a partir das informações 

sobre compartilhamento obtidas na etapa 2, gerando os esquemas conceituais de cada módulo e 

determinando um ou mais subsistemas responsáveis pela manutenção de seus elementos. 

A manutenção de um elemento está relacionada às operações de escrita executadas no 

elemento, isto é, os subsistemas que mantêm um elemento são aqueles que executam operações 

de escrita no elemento. Então, para a definição dos módulos deve-se, primeiramente, agrupar os 

elementos de acordo com os subsistemas que os mantêm, resultando em um grupo de elementos 

para cada subsistema. Em seguida, deve-se fazer todas as combinações de interseção entre grupos 

Gsn  obtidos, de modo que: 

• grupos cuja interseção com todos os outros é vazia origina diretamente um módulo. Assim, 

para cada combinação de interseção, se: 

GsinGs2  = 0 e 
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GsinGs3  -= 0 e 

GsinGs2n...Gs„ = 0, então cria-se um módulo Mi para cada Gs, 

• grupos cuja interseção não é vazia devem ter seus elementos unidos, a união gerando um único 

módulo. Assim, para cada combinação de interseção, se: 

GsinGs2  0, então cria-se um módulo Mi = 031u0s2 ou 

GsinGs3 0, então cria-se um módulo Mi = GsluGs3 ou 

GunGs2n...Gsi, 0, então cria-se um módulo Mi = GsiuGs2u—Gsn 

Quando a maioria dos elementos de uma interseção não pertence a nenhuma hierarquia de 

generalização, abstração de agregação ou a qualquer outra hierarquia complexa, pode-se criar até 

três módulos. Por exemplo: 

se 0s1n0s2 = G., então 

Gsi  

GS2 - G. M2 

G. M3 

MI é acessado somente por SI, M2 é acessado somente por S2 e M3 é acessado por Si e 

S2. 

Etapa 4 - Definição da interface dos módulos da base de dados 

Essa etapa consiste em definir uma interface de acesso aos dados para cada módulo da 

base de dados especificado na etapa 3. Para tanto, deve-se criar procedimentos que encapsulem o 

acesso aos dados de cada módulo da base de dados. 

Os procedimentos devem ser criados de acordo com as necessidades operacionais que 

cada subsistema tem em relação aos dados de cada módulo. Assim, cada subsistema que utiliza 

dados de um determinado módulo deve fazê-lo somente através dos procedimentos daquele 

módulo. 

Pode-se ainda classificar os procedimentos de cada módulo como privados e públicos. Os 

procedimentos privados são os responsáveis pela execução de operações de escrita nos dados, 

sendo, portanto, disponibili72dos apenas para os subsistemas responsáveis pela manutenção dos 

dados do módulo. Enquanto que os procedimentos públicos realizam apenas operações de leitura 

nos dados, podendo ser disponibilizados para todos os subsistemas que acessam o módulo. 
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Assim, o esquema de dados de cada módulo deve ter a representação de seus elementos e 

a especificação de seus procedimentos privados e públicos, como mostrado na Figura 4.3. 

Nome do Módulo 

Esquema Conceituai de 
Dados do Módulo 

Procedimentos Privados 

Procedimentos Públicos 

Figura 4.3: Representação de um módulo de dados 

4.4 Conclusão 

Para eliminar possíveis confusões existentes em projetos de bases de dados corporativas, 

foram estabelecidas diretrizes baseadas nas duas hipóteses seguintes: a) para determinar o grau de 

compartilhamento dos módulos das bases de dados é necessária uma análise cíclica entre os dados 

e as transações envolvidas na construção dos sistemas de informação; b) para a decomposição do 

esquema conceituai global do esquema de dados é necessária a utili72ção de um grau detalhado 

das abstrações de dados. 

Com a adição de mais duas fases no processo de projeto de bases de dados e a criação 

dos critérios para geração dos esquemas conceituais de dados de cada módulo, é possível 

construir sistemas de informação para suportar necessidades as específirss de cada unidade 

operacional de grandes corporações. 

O conceito de autonomia de informação foi revisto e caracterizado em função das 

transações e dos dados envolvidos. O projeto de modularização de bases de dados decorrente de 

tal revisão pode delimitar a ação de cada subsistema, viabilizando uma objetiva utilização de bases 

de dados compartilhadas e eventualmente heterogêneas. Isso pode ser comprovado com a criação 

de procedimentos armazenados que encapsulam um conjunto de dados muito bem definido em 

cada um dos módulos criados. 



Capítulo 5 

Integração de Módulos de Bases de Dados 

5.1 Introdução 

No capitulo anterior tratou-se da modularização de uma base de dados na fase de projeto 

conceituai durante o processo de projeto de bases de dados. A principio, as fases de projeto 

subseqüentes devem ser realizadas normalmente para cada módulo da base de dados especificado 

na fase de projeto conceituai. Inclusive, a presença de distribuição de dados deve ser considerada 

para cada módulo separadamente, pois o projeto de distribuição é usualmente tratado na fase de 

projeto lógico (Ceri et al., 1987). Entretanto, no caso de bases de dados modularizadas, deve-se 

considerar, nas fases de projeto lógico e fisico, a necessidade de integração de módulos que 

ocorre devido a dois aspectos resultantes do compartilhamento de módulos: a necessidade de um 

mesmo subsistema acessar dois ou mais módulos e a manutenção de integridade referencial entre 

módulos. 

Este capitulo trata do problema de integração de módulos de bases de dados, propondo-se 

uma solução através de objetos integradores, considerando um ambiente heterogêneo para a 

implementação dos módulos da base de dados. 

5.2 Módulos de bases de dados heterogêneas 

No processo de projeto de bases de dados, o problema de integração de módulos deve ser 

considerado durante as fases de projeto lógico e fisico de cada módulo. Como essas duas fases 

são executadas para cada módulo de forma independente, pode-se considerar que os módulos são 

a unidade de heterogeneidade. 
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Na fase de projeto lógico deve-se escolher o tipo de SGBD (Relacional, Rede, 

Hierárquico, Orientado a Objetos) a ser utilizado por cada módulo da base de dados, construindo-

se os esquemas lógicos de dados de cada módulo utilizando o modelo de dados correspondente 

ao tipo de SGBD escolhido. 

De posse dos esquemas lógicos de dados de cada módulo, passa-se para a fase de projeto 

físico. Nessa fase, deve-se considerar as características e os recursos do SGBD que será utilizado 

por cada módulo e se os módulos ~vão o mesmo SGBD ou SGDB's distintos, ou seja, se o 

ambiente de gerenciamento de dados será homogêneo ou heterogêneo, respectivamente. 

Na maioria dos casos, os próprios recursos providos pelos SGBD's são suficientes para a 

integração dos módulos em ambiente homogêneo. Entretanto, em ambiente heterogêneo, há 

necessidade de um componente de software que gerencie as conexões com os diversos SGBD's 

no caso de um mesmo subsistema acessar dois ou mais módulos que utilizem SGBD's distintos, 

ou mesmo para implementar a manutenção de integridade referencial entre módulos que utilizem 

SGBD's distintos. 

De acordo com o que foi abordado na seção 2.3, mesmo considerando que todos os 

módulos utilizem um mesmo SGBD, se a arquitetura utilizada for cliente-servidor com diversos 

servidores de dados, existe a possibilidade dos módulos estarem localizados em servidores 

distintos, fazendo com que os subsistemas tenham que conhecer a localização explicita de cada 

módulo. Esse é um problema que existe naturalmente em ambiente heterogêneo. Sendo assim, o 

aqui denominado objeto integrador é uma solução genérica para a integração de módulos. 

5.3 Integridade referencial entre módulos de bases de dados 

heterogêneas 

A manutenção de integridade referencial no modelo relacional é realizada através do 

conceito de chaves estrangeiras, sendo implementada utilizando-se o recurso de triggers (seção 

2.5.3) dos SGBD's relacionais. Em uma base de dados modularizada, uma entidade pode estar 

vinculada a um ou mais relacionamentos localizados em módulos distintos do seu. Esses 

relacionamentos, denominados inter-relacionamentos, também exigem a manutenção de 

integridade referencial. Assim, o problema existente no caso de uma base de dados modularizada 

é a manutenção de integridade referencial entre módulos. 
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procedimentos privados 
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A entidade El pertence ao módulo MI. RI e R2 são inter-relacionamentos e pertencem aos 
módulos M2 e M3, respectivamente. A entidade E 1 participa dos inter-relacionamentos RI e R2 
como indicado pelas linhas pontilhadas. Então, El deve ter os atributos flag_R1 e flag_R2 e 
procedimentos privados para execução das operações de habilitar, desabilitar e consultar cada um 
desses atributos. Assim, possibilita-se a manutenção da integridade referencial entre os módulos 
MI e M2 e entre Mie M3, a ser realizada pelo objeto integrador. 
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No caso mais genérico, ambiente heterogêneo, a manutenção de integridade referencial 

entre módulos deve ser realizada através de um artificio que simula a ação de um trigger. 

Considerando, então, uma entidade que participe de um ou mais inter-relacionamentos, deve-se 

colocar nessa entidade um atributo para cada inter-relacionamento de que participe. Cada atributo 

tem a função de um flag que deve ser habilitado no momento em que uma instância do inter-

relacionamento é criada e desabilitado no caso de uma instância ser removida. Assim, uma 

operação de remoção sobre uma entidade que participe de inter-relacionamentos só será efetuada 

se todos osflags estiverem desabilitados. 

O módulo que contém entidades que participam de inter-relacionamentos deve ter 

procedimentos privados para manutenção de integridade referencial, os quais são responsáveis 

pelas operações de habilitar, desabilitar e consultarflags. O objeto integrador é responsável por 

executar o procedimento de integridade referencial apropriado de acordo com a necessidade, 

realizando a manutenção de integridade referencial. A Figura 5.1 ilustra a solução para 

manutenção de integridade referencial. 

Figura 5.1: Explicação da solução para manutenção de integridade referencial entre módulos 
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5.4 Objetos integradores 

Objetos integradores podem ser caracterizados e utilizados em vários tipos de conversões, 

tais como: dados, estruturas de dados, valor semântico dos dados, regras de validação de dados, 

procedimentos, interfaces e SGBD's. A complexidade de cada objeto integrador ou de um 

conjunto desses, dependerá da diversidade das plataformas, dos sistemas e dos SGBD's utilizados 

no modelo arquitetõnico de dados. 

Unta das possíveis utilidades de objetos integradores é para a interoperabilidade da 

informação. A questão da interoperabilidade envolve não apenas problemas relacionados com o 

meio fisico responsável por realizar a troca de informação entre bases de dados, mas, 

principalmente, problemas relacionados com funcionalidade e estrutura da informação. 

Considerando, então, a existência de urna base de dados origem e uma destino, a fim de 

possibilitar que uma porção de dados da base de dados origem seja inserida na base destino, é 

necessário adaptar a informação de acordo com as características (estrutura de dados, regras de 

validação, etc) da base destino. Evindencia-se, assim, a necessidade de objetos integradores que 

façam as conversões necessárias como ilustrado na Figura 5.2. 

Figura 5.2: Objetos integradores para interoperabilidade de informação 

Como descrito na seção 5.2, objetos integradores podem ser considerados uma solução 

genérica para integração de módulos de uma base de dados. O projeto de modularização realizado 

de acordo com as diretrizes especificadas no capítulo 4, garante um mínimo de funcionalidade e 

estrutura da informação, fazendo com que o objeto integrador não precise realli7nr esses tipos de 

conversões. Entretanto, o objeto integrador deve ainda ser responsável pelo gerenciamento de 

conexões com os SGBD's que compõem o ambiente de gerenciamento de dados, pela 

manutenção da integridade referencial entre módulos e pela localização e execução dos 

procedimentos que encapsulam o acesso aos dados de cada módulo. 
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5.5 Especificação de um objeto integrador para SGBD's relacionais 

Uma tendência, em ambientes de desenvolvimento de software atuais, é a utilização de 

SGBD's relacionais integrados a soluções não convencionais, devido à homogeneidade, poder, 

simplicidade e estabilidade providos por esses gerenciadores, e, ao mesmo tempo, o bom 

desempenho, confiabilidade e flexibilidade obtidos pelo software produto. 

Considerando, então, o uso de SGBD's relacionais, deve-se escolher os recursos 

tecnológicos dos SGBD's relacionais existentes atualmente que permitam a implementação dos 

procedimentos públicos e privados para acesso e manutenção dos dados definidos na fase de 

projeto de modularização descrita no capitulo anterior. De acordo com o que foi abordado na 

seção 2.5, um recurso tecnológico que deve ser utilizado para a implementação desses 

procedimentos, são as stored procedia-es. Assim, cada módulo definido pode corresponder a uma 

base de dados (sub-base de dados) independente dentro de um SGBD e as stored procedures de 

cada módulo devem ficar armazenadas dentro da sub-base de dados correspondente. 

A questão de acesso público ou privado às stored procedures fica por conta do controle 

de acesso dos SGBD's relacionais e deve ser resolvida da seguinte maneira: cria-se um usuário ou 

grupo de usuários para cada subsistema; para as stored procedures classificadas como públicas, 

atribui-se permissão de execução para todos os usuários ou grupos de usuários criados; para as 

stored procedures classificadas como privadas, atribui-se permissão de execução apenas para os 

usuários ou grupos de usuários dos subsistemas responsáveis pela manutenção do módulo. 

Como visto na seção 5.2, no caso de ambiente de gerenciamento de dados homogêneo, 

não há a necessidade da utilização de um objeto integrador, pois os subsistemas podem acessar 

diretamente as stored procedures armazenadas nos módulos, como ilustrado na Figura 5.3a. 

Entretanto, em ambiente heterogêneo, o objeto integrador é necessário para realizar a conexão 

com os diversos SGBD's, sendo que os subsistemas devem requisitar o acesso aos dados dos 

módulos através do objeto integrador, o qual irá acessar as stored procedures armazenadas nos 

módulos como ilustrado na Figura 5.3b. 

Assim, de forma a permitir a integração de módulos de bases de dados em ambiente 

heterogêneo, a arquitetura do objeto integrador deve consistir de seis serviços, como ilustrado na 

Figura 5.4: identificação, métodos, mapeamento, regras ativas conectividade e execução. Alguns 

desses serviços necessitam de informações relativas aos módulos da base de dados, a serem 

armazenadas de acordo com o esquema de dados da Figura 5.5. 
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M1 M2 Ml M2 

a) Ambiente homogêneo b) Ambiente heterogêneo 

Iller# 

, 4=1 

ine~ 
tabela 1 	 tabela 2 

Figura 5.3: Objeto integrador para in egração de módulos de bases de dados 

O esquema de dados do objeto integrador (Figura 5.5) descreve o relacionamento dos 

procedimentos com seus respectivos módulos e eventos direta ou indiretamente associados. Há 

também uma especialização do procedimento: público, privado e de integridade. Os públicos e 

privados foram descritos na seção 5.5. Os de integridade implementam as consistências 

necessárias para garantir os vários tipos de integridade referencial que podem ou não estarem 

associadas ao evento através do relacionamento Associa2 (N-M). O relacionamento Associal (1-

1) objetiva garantir a associação de regras (implementadas através de procedimentos) com seu 

respectivo evento. Esse esquema é global, ou seja, disponível para os serviços implementados 

através do objeto integrador. Em determinadas situações, como na distribuição de módulos (sub-

bases de dados), é possível considerar instâncias do objeto integrador. Nesse caso, o esquema de 

dados pode ser replicado para o acesso local ou ainda manter-se centralizado. Não é do escopo 

deste trabalho discutir as possíveis formas de distribuição de módulos de bases de dados. Na 

conclusão, tal assunto será retomado como uma das alternativas para trabalhos futuros. 

O repositório de dados do objeto integrador pode ser implementado como uma base de 

dados, como um arquivo texto, ou mesmo diretamente no código fonte do objeto integrador, 

cabendo ao projetista decidir qual a melhor opção de acordo com a complexidade da aplicação. 

Dois fatores são importantes nessa decisão: a quantidade de módulos e de stored procedures e a 

necessidade de flexibilidade para inclusão de novas transações no sistema, ou seja, o uso de uma 

base de dados é justificado quando o volume de dados a serem consultados é grande e/ou quando 

operações de alteração nos dados são freqüentes. Neste trabalho, está sendo considerada a 
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utilização de uma base de dados para armazenamento das informações do esquema de dados do 

objeto integrador. 

Figura 5.4: Diagrama de fluxo da arquitetura do objeto integrador 

Figura 5.5: Esquema de dados do objeto integrador 
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Serviço de identificação 

O serviço de identificação é responsável pela interface dos subsistemas com o objeto 

integrador, devendo ser implementado de modo a centralizar o acesso dos subsistemas ao objeto 

integrador. Isso faz com que a localização fisica dos dados nos módulos fique transparente aos 

subsistemas, além de facilitar a possível necessidade de extensão. 

De acordo com a Figura 5.4, o serviço de identificação recebe (de um subsistema que 

compõe a aplicação) a solicitação de execução de uma transação, identifica o método 

correspondente a essa transação e solicita ao serviço de métodos a execução daquele método. 

A implementação do serviço de identificação deve ser baseada no conceito de API 

(Application Program Interface) e realizada através de uma função a ser chamada pelos 

subsistemas, devendo receber como parâmetros: o código da transação a ser executada e a lista 

de parâmetros da transação propriamente dita. A função deve retornar o resultado da execução da 

transação que consiste de um valor indicando sucesso ou um erro e, apenas no caso de transações 

de consulta, uma lista de registros. 

As decisões de implementação da função API devem ficar por conta do projetista do 

sistema, pois depende do ambiente de desenvolvimento: linguagens de programação e sistemas 

operacionais. O tipo de cada parâmetro da função API ou mesmo como passar e retornar valores 

varia de acordo com a linguagem de programação que estiver sendo utilizada para a 

implementação do objeto integrador. A maneira pela qual os subsistemas chamam a função API, 

varia de acordo com as possibilidades oferecidas por cada sistema operacional, ou seja, 

implementar a função API como um programa executável que recebe os parâmetros via linha de 

comando, ou como uma biblioteca estática ou dinâmica é uma decisão que cabe ao projetista do 

sistema. 

Serviço de métodos 

O serviço de métodos é responsável pelo encapsulamento das transações a serem 

executadas nos dados dos módulos, devendo conter um método (ou função) para cada transação. 

Considerando uma abordagem orientada a eventos, pode-se considerar que uma transação 

dispara um ou mais eventos. Cada evento associa uma stored procedure armazenada em 

determinado módulo, como ilustrado no esquema de dados da Figura 5.5. Assim, o método (ou 

função) correspondente a urna transação deve saber quais stored procedures devem ser 



53 

executadas e em que ordem. A localização de cada stored procedure nos módulos fica por conta 

do serviço de mapeamento. 

Um evento pode ser propagável ou não, indicando, respectivamente, se há ou não 

necessidade de manutenção de integridade referencial. Caso o evento seja propagável deve ser 

feita também unia chamada ao serviço de regras ativas. 

De acordo com a Figura 5.4, o serviço de métodos recebe, do serviço de identificação, a 

solicitação de execução de um método, realizando o seguinte algoritmo: 

1. begin transaction 

2. Para cada stored procedure a ser executada fazer: 

2.1. Solicitar ao serviço de mapeamento o módulo no qual a stored procedure está 

armazenada; 

2.2. Solicitar ao serviço de conectividade a conexão com o módulo onde a stored procedure 

está localizada: se houver erro de conexão, ir para o passo 3; 

2.3. Solicitar ao serviço de execução a execução da stored procedure através da conexão 

apropriada: se houver erro de execução da stored procedure, ir para o passo 3; 

2.4. Verificar se o evento associado a stored procedure executada é propagável ou não: se for 

propagável, ir para o passo 2.5, caso contrário, ir para o passo 2.6; 

2.5. Solicitar ao serviço de regras ativas a execução da regra ativa associada ao evento: se 

houver erro na execução da regra ativa, ir para o passo 3; 

2.6. Se houver mais uma stored procedure para ser executada, voltar para o passo 2, caso 

contrário, ir para o passo 4. 

3. rollback transaction 

retorna um erro de execução do método. 

4. commit transaction 

retorna o resultado da execução do método. 

Serviço de mapeamento 

O serviço de mapeamento é responsável pela localização das stored procedures nos 

módulos, devendo consultar dados de lorg1i72ck•o de stored procedures a partir de uma 

solicitação do serviço de métodos. 
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De acordo com o esquema de dados da Figura 5.5 a informação de localização de unia 

stored procedure é obtida através do relacionamento Contém entre as entidades Módulo e 

Procedimento. 

Serviço de regras ativas 

O serviço de regras ativas é responsável pela manutenção da integridade referencial entre 

módulos, a ser implementada de acordo com o que foi descrito na seção 5.3. O serviço de regras 

ativas deve, então, consultar dados de eventos propagáveis e obter para um evento uma ou mais 

stored procedures de integridade a serem executadas. 

De acordo com o esquema de dados da Figura 5.5 a informação sobre eventos 

propagáveis é obtida através do relacionamento Associa2 entre as entidades Evento e 

Procedimento Integridade. 

De acordo com a Figura 5.4, o serviço de regras ativas recebe, do serviço de métodos, a 

solicitação de execução da regra ativa correspondente a um evento propagável, realizando o 

seguinte algoritmo: 

1. begin transaction 

2. Para cada stored procedure de integridade a ser executada fazer: 

2.1. Solicitar ao serviço de mapeamento o módulo no qual a stored procedure de integridade 

está armazenada; 

2.2. Solicitar ao serviço de conectividade a conexão com o módulo onde a stored procedure 

de integridade está localizada: se houver erro de conexão, ir para o passo 3; 

2.3. Solicitar ao serviço de execução a execução da stored procedure de integridade através 

da conexão apropriada: se houver erro de execução da stored procedure de integridade, 

ir para o passo 3; 

2.4. Se houver mais uma stored procedure de integridade para ser executada, voltar para o 

passo 2, caso contrário, ir para o passo 4. 

3. rollback transaction 

retorna um erro de execução da regra ativa. 

4. commit transaction 

retorna sucesso na execução da regra ativa. 
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Serviço de conectividade 

O serviço de conectividade é responsável por gerenciar as conexões com os servidores de 

dados que contêm os módulos devendo permitir a conexão com os diversos SGBD's que façam 

parte do ambiente de gerenciamento de dados da aplicação. 

A implementação do serviço de conectividade depende dos recursos da linguagem de 

programação utilizada na implementação do objeto integrador. Algumas linguagens de 

programação mais utilizAtins  para acesso a bases de dados já possuem bibliotecas específicas para 

conexão com SGBD's. O fato é que essas bibliotecas não são genéricas para qualquer SGBD 

existente e para alguns podem nem existir para determinada linguagem. A maior parte dessas 

linguagens utilizam o recurso de ODBC (Open Database Connectivity) para conexão que não é 

tão eficiente quanto a conexão nativa. Assim, neste trabalho, utilizou-se a linguagem C++ e a 

ferramenta DBTools.h++ (seção 2.4) para a implementação do objeto integrador, visando a 

eficiência e portabilidade do código obtido. Entretanto, a implementação desse serviço pode ficar 

a critério do projetista e dos recursos para conexão disponíveis. 

Serviço de execução 

O serviço de execução é responsável pela interface do objeto integrador com os 

servidores de dados, devendo solicitar aos diversos SGBD's a execução das stored procedures de 

acordo com a necessidade dos serviços de métodos e de regras ativas. 

5.6 Conclusão 

Neste capítulo tratou-se da integração de módulos de bases de dados heterogêneas 

através da utilização do objeto integrador. Foram especificados a arquitetura do objeto integrador 

com seu esquema de dados e o diagrama de fluxo dos serviços de identificação, métodos, 

mapeamento, regras ativas, conectividade e execução. 

Embora algumas linguagens de programação de mercado já incorporem recursos para 

acesso aos diversos SGBD's, essa funcionalidade induz a implementação da solução cliente-

servidor para as aplicações, fazendo com que cada interface da aplicação tenha que replicar as 

informações de acesso aos servidores de dados. 
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A utilização do objeto integrador pressupõe o conceito de desenvolvimento de sistemas e 

acesso a servidores de dados em n-camadas. Assim, a utilização e a delimitação do objeto 

integrador passam a ser elementos a mais para a flexibilização e independência da criação de 

interfaces de acesso a bases de dados. 



Capítulo 6 

Estudo de Caso 

6.1 Introdução 

A empresa alvo para o estudo de caso é uma associação de cooperativas médicas. Cada 

cidade pode ter uma cooperativa médica local, sem vínculo entre si. Cada cooperativa médica 

local pode estabelecer seus próprios planos de cobertura de serviços médicos, formas de 

pagamento, cobrança etc. No entanto, empresas em geral, que queiram contratar serviços de 

cobertura médica com uma cooperativa local, freqüentemente precisam dispor de um atendimento 

em diversas cidades (onde mantêm atividades com os empregados nelas sediados). Assim, embora 

exista grande independência entre as diversas cooperativas médicas locais, existe também um 

acordo entre muitas delas, que permite o repasse de beneficiários e, principalmente, de dados 

sobre os planos de cobertura contratados e beneficiários. Em particular, existe uma cooperativa 

de todas as cooperativas locais, que atua como um banco de repasses e de suporte comum a todas 

as cooperativas médicas locais filiadas  Em particular, a cooperativa médica global dispõe de um 

centro de desenvolvimento de software que desenvolve sistemas para gerenciamento de serviços 

médicos, os quais podem ser comprados pelas cooperativas locais interessadas. 

Esse esquema provê uma liberdade muito grande para cada cooperativa local, que tem de 

fato total liberdade para definir suas políticas locais de gerenciamento, tipos de planos etc. Por 

outro lado, para poderem interagir e participar de planos de cobertura com validade nacional, bem 

como aproveitarem ao menos parte dos sistemas disponibilizados pela cooperativa médica global, 

é necessário que atendam a um padrão mínimo de funcionalidade e estrutura da informação. 

Assim, os sistemas desenvolvidos pela cooperativa global devem ter a flexibilidade e a 

interoperabilidade necessárias. 
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Os sistemas, então, devem ser desenvolvidos de maneira modular, com uma interface de 

comunicação muito bem definida, e baseada totalmente em estruturas de dados. Dessa maneira, 

se uma cooperativa médica local quiser utilizar apenas parte dos sistemas disponibilizados pela 

cooperativa global, ela poderá desenvolver por conta própria os outros módulos, incorporando a 

eles as regras de seus próprios procedimentos operacionais. Por outro lado, a tecnologia de 

implementação adotada em cada cooperativa médica, em particular na cooperativa global, pode 

ser resguardada, pois o desenvolvimento de um módulo, apesar da taxa de acoplamento 

efetivamente alta dele com os demais, poderá ser efetuado sem conhecimento dos detalhes 

internos dos demais módulos com os quais interage. 

O objetivo deste capítulo é ilustrar e validar as diretrizes para modularização de bases de 

dados definidas no capítulo 4 e o uso de objetos integradores para integração dos módulos como 

proposto no capítulo 5. Para tanto, será utilizada a base de dados de cadastro de serviços médicos 

acessada pelos sistemas de gerenciamento de serviços médicos das cooperativas. 

6.2 Modularização da base de dados 

O cadastro de serviços médicos da associação de cooperativas médicas em questão é 

acossado por quatro subsistemas, como descritos a seguir: 

• subsistema Si: responsável pelo gerenciamento dos contratos que podem ser feitos entre uma 

determinada cooperativa médica e uma pessoa fisica ou jurídica, suportando planos de saúde e 

atendendo a beneficiários; 

• subsistema S2: responsável pelo gerenciamento dos diversos planos de saúde mantidos pelas 

cooperativas médicas, bem como das coberturas providenciadas por cada um deles em relação 

aos vários serviços médicos; 

• subsistema S3: responsável pelo gerenciamento dos dados dos diversos prestadores de 

serviços médicos vinculados a cooperativas médicas; 

• subsistema S4: responsável pelo gerenciamento dos dados das pessoas fisicas e jurídicas que 

mantêm contratos com as cooperativas médicas, das cooperativas médicas propriamente ditas 

e dos beneficiários vinculados a cada contrato; 

O esquema conceitual global de dados do cadastro em questão pode ser encontrado na 

Figura 6.1. Deve-se ressaltar, entretanto, que esse esquema de dados foi simplificado e as 

especificações das transações realizadas pelos subsistemas que compõem a aplicação foram 



.......................................... 

subesquema El: correspondente ao subsistema SI 
	 subesquema E2: correspondente ao subsistema S2 

subesquema E3: correspondente ao subsistema S3 

subesquema E4: correspondente ao subsistema S4 
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omitidas, pois o objetivo aqui é exemplificar a modularização da base de dados e não detalhar a 

aplicação. Assim, de posse da definição dos subsistemas que compõem a aplicação e do esquema 

conceitual global de dados, parte-se para a face de projeto de modularização, onde deve-se 

cumprir as seguintes etapas especificadas na seção 4.3.2: 

Etapa 1 - Particionamento do esquema conceitual global de dados: com base na 

fimcionalidade de cada subsistema que compõe a aplicação, realiza-se urna análise cíclica entre 

os dados e as transações que os operam e agrupam-se os elementos do esquema conceitual 

global de dados, obtendo-se os subesquemas El, E2, E3, E4, que correspondem aos acessos 

realizados aos dados pelas transações dos subsistemas SI, S2, S3, S4, respectivamente, como 

mostrado na Figura 6.1. 

Figura 6.1: Esquema conceitual global de dados mostrando os subesquemas 
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Etapa 2 - Tratamento do compartilhamento da informação: pode-se observar na Figura 

6.1 que existem interseções de subesquemas, o que caracteriza porções do esquema global 

compartilhadas por subsistemas. Deve-se, então, classificar cada elemento do esquema global 

de dados quanto ao compartilhamento como mostrado na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1: Tipo de compartilhamento de cada elemento do esquema conceitual global de dado 
Elemento Pertence ao(s) 

su 	• uema(s) 
Tipo de Operação 
L—Leitura/E—Escrita 

Tipo de 
Compartilhamento 

El E2 E3 E4 Si 52 S3 S4 
Contrato _ L/E não-com artilhado 

Faz L/E não-com artilhado 
Su 	rta/Atende L/E não-com artilhado 

Plano -- 
L L/E unidirecional 

Contém • L L/E unidirecional 
Cobertura L L/E unidirecional 

Comi isto 	r L L/E unidirecional 
Item de Serviço L L/E L unidirecional 

Procedimento Médico - L L/E L unidirecional , 
Taxa L L/E L unidirecional ---- , 
Diária - 

L L/E L unidirecional 
ru ado 	r L/E L unidirecional 

_.„ L unidirecional Es 	ialidade L/E 
Pessoa L L/E L/E multidirecional ._ 

Pessoa Jurídica L L/E L/E multidirecional - .,-. 
Pessoa Física ,-.---t. L L/E L/E multidirecional 
Prestador L/E não-com artilhado 

Coo e rativa Médica L L/E unidirecional 
Hos ital L/E não-com artilhado N.-- 
Clinica L/E não-com artilhado 

Centro dei)* 	ose L/E não-com artilhado 
Médico L/E não-com artilhado 

Beneficiário L L/E unidirecional 
De 	nde de L L/E unidirecional 

Possui L/E não-com artilhado 
Endereço r----05g L L/E L/E multidirecional .,--,- 
Tem L L/E L/E multidirecional M= 

Etapa 3 - Definição dos módulos da base de dados: os módulos da base de dados são 

definidos a partir da análise da Tabela 6.1. O primeiro passo é agrupar os elementos da Tabela 

6.1 de acordo com os subsistemas que os mantêm (subsistemas que executam operações de 

escrita), obtendo-se: 
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Gsl = {Contrato, Faz, Suporta/Atende} 

Gs2  = {Plano, Contém, Cobertura, Composto por, Item de Serviço, Procedimento 

Médico, Taxa, Diária, Agrupado por, Especialidade} 

Gs3  = {Pessoa, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Prestador, Hospital, Clinica, Centro de 

Diagnose, Médico, Possui, Endereço, Tem} 

Gs4  = {Pessoa, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Cooperativa Médica, Beneficiário, Depende 

de, Endereço, Tem} 

O próximo passo é fazer as interseções entre os grupos, obtendo-se: 

GS1nGS2 = 0 

Gs1nGs3  = 0 

GsinGs4= 

Gs2nGs3= 

Gs2nGs4 = 

Gs3nGs4  = {Pessoa, Pessoa Jurídica, Pessoa Física, Endereço, Tem} 

Os resultados são: 

• Gsi e Gs2  têm interseção vazia com todos os outros grupos e, portanto, originam diretamente 

os módulos MI e M2, respectivamente. 

• GS3 e Gs4 têm interseção entre si e a maioria de seus elementos pertencem a urna hierarquia de 

generalização. Portanto, Gs3uGs4  origina o módulo M3. 

Assim, definem-se os módulos MI, M2 e M3 como mostrado na Tabela 6.2. 

Etapa 4 - Definição da interface dos módulos da base de dados: nas Figuras 6.2, 6.3 e 6.4 

encontra-se o esquema conceituai de dados de cada um dos módulos Ml, M2 e M3, 

respectivamente. Os conjuntos de entidades que aparecem pontilhados no esquema de dados 

de um módulo não existem realmente no módulo, apenas representam a existência de 

relacionamentos com esses conjuntos de entidades cujos dados estão armazenados em outro 

módulo. De acordo com a seção 5.3, esses relacionamentos são inter-relacionamentos de 

módulos, indicando a necessidade de manutenção de integridade referencial entre módulos no 

processo de integração dos módulos da base de dados (seção 6.3). 



Reneficano Pema 

Coopentiva 
Médica 

insere_contrato0 
atualiza_contrato( ) 
remove_contrato( ) 

Tabela 6.2: Defini cão dos módulos da base de dados 
Módulo Elemento E mantido i ir 

Si S2 S3 S4 
Ml. Contrato 

Faz fl 
Su • orta/Atende 

M2 Plano 
Contém 

Cobertura ---1 
Com osto or 
Item de Serviço 

Procedimento Médico 
Taxa 
Diária 

A 	•ado'ar 
Es .ecialidade 

M3 Pessoa 
Pessoa Jurídica 
Pessoa Física 1 
Prestador 

Coo .erativa Médica 
Hos . ital 
Clínica 

Centro de Diagnose 
Médico 

Beneficiário 
De • ende de 

Possui 
Endereço 
Tem 

Ml 

consulta_contrato( ) 

Figura 6.2: Esquema de dados do módulo MI 
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insere_plano( ) 
atualiza_plano( ) 
remove_ptcmo() 

insere_itemserv() 
atualiza_itemserv() 
remove itemserv() 

insere_cobertura() 
atualiza_cobertura() 
remove _cobertura() 

in et e_especialidade( ) 
atualiza_especialidade() 
remove_especialidade( ) 

M2 

nan de 
Serviço C banana Plano 

/N  

Tua Noa:amado 
Iderfieo 

\t 	

consulplano() 	consulta_cobertura() 	 consulta_itemserv() 	 consulta_especialidade() 

Figura 63: Esquema de dados do módulo M2 

M3 

Espeetüidede 

insere_pessoa() 
atualiza_pessoa() 
remove_pessoa() 

insere_cooperativa() 
atualiza _cooperativa() 
remove _cooperativa( 

insere_hospital() 
atualiza_bospital() 
remove_hospital() 

insere_clínica( ) 
atualiza_clinica() 
remove_chnica() 

inscre_centro_diagnose() 
atualiza_cenuo_diagnose() 
remove_centro_diagnose() 

Sete médico() 
atualiza_médico() 
remove médico() 

insere_beneficiário() 
atualiza_beneficiário() 
remove beneficiário() 

,....,....") consulta_médico() 

consulta_beneficiário() 

consulta_pessoa() 

consulta_cooperativa() 

consulta_hospitafi ) 

consulta_cHnica() 

consulta_centro_diagnose() 
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Figura 6.4: Esquema de dados do módulo M3 



Tnuisago: novo contrato 
Parâmetros: pessoa 

cooperativa 
lista de beneficiários 
lista de:planos 

[11:11-111 	F111 111 
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6.3 Integração dos módulos da base de dados 

Considerando que o ambiente de gerenciamento de dados é heterogêneo e que serão 

utilizados SGBD's relacionais para a implementação dos módulos, existe a necessidade de um 

objeto integrador a ser construído de acordo com o que foi abordado no capitulo 5. 

Para exemplificar, considera-se a transação de inserção de um novo contrato executada 

pelo subsistema Si. Um novo contrato é feito entre uma pessoa (fisica ou jurídica) e uma 

cooperativa médica, suporta planos de saúde e atende beneficiários. Assim, a transação de 

inserção de um novo contrato envolve os elementos do esquema de dados do módulo MI, 

mantidos pelo próprio subsistema 51, e as entidades Pessoa, Cooperativa Médica, Beneficiário e 

Plano, mantidas por outros subsistemas como mostrado na Tabela 6.2. 

Considerando, então, que todas as cooperativas médicas da associação de cooperativas, 

as novas pessoas fisicas e jurídicas e os novos beneficiários são inseridos no módulo M3 pelo 

subsistema S4, e que todos os planos de saúde são ingeridos no módulo M2 pelo subsistema S2, o 

processo de inserção de um novo contrato pode ser realizado como mostrado na Figura 6.5. 

Figura 6.5: Inserção de um novo contrato 

A transação novo_contrato dispara os eventos consulta_pessoa, consulta_cooperativa, 

consulta beneficiário, consulta_plano e insere_contrato. Esses eventos estão associados, 
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respectivamente, as stored procedures sp consulta_pessoa, sp_consulta cooperativa, 

sp_consulta beneficiário, sp_consulta_plano e sp_insere_contrato, a serem executadas na ordem 

apresentada na Figura 6.5. As stored procedures de consulta de dados apenas retornam os 

identificadores das tuplas consultadas. Entretanto, a stored procedure sp_insere_contrato é 

responsável pela criação de instâncias dos relacionamentos Faz e Suporta/Atende. Como pode ser 

observado no esquema de dados do módulo Ml (Figura 6.2), os relacionamentos Faz e 

Suporta/Atende são inter-relacionamentos de módulos, havendo a necessidade de manutenção de 

integridade referencial entre módulos. Portanto, o evento insere_contrato é propagável e o 

serviço de regras ativas deverá, então, ser chamado. 

A manutenção de integridade referencial entre módulos deve ser implementada de acordo 

com a seção 5.3. Assim, deve-se colocar um atributo do tipo flag nas entidades Pessoa e 

Cooperativa Médica correspondendo ao inter-relacionamento Faz, e nas entidades Beneficiário e 

Plano correspondendo ao inter-relacionamento Suporta/Atende. Deve-se também construir 

procedimentos privados responsáveis pelas operações de habilitar, desabilitar e consultar oflag de 

cada uma dessas entidades. Os procedimentos responsáveis pelos flags das entidades Pessoa, 

Cooperativa Médica e Beneficiário devem ser armazenados no módulo M3, e os responsáveis 

peloflag da entidade Plano devem ser armazenados no módulo M2. 

A Figura 6.6 mostra um pseudocódigo para a execução da transação novo_contrato da 

Figura 6.5 através do serviço de métodos do objeto integrador. Assume-se que os outros serviços 

do objeto integrador executem suas fimções de acordo com o que foi especificado seção 5.5. 
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//Objeto Integrador — Serviço de Métodos 
método: novo contrato(pessoa, cooperativa, lista_de_beneficiários, lista de_plancs) 
begin transaction 
// Evento consulta_pessoa (não propagável) 
modulo = serviço_mapeamento(sp_consulta_pessoa); //localiza a storad procedure sp_consulta_pessoa 
conexão = servIço_conectividade(modulo); // obtém conexão com o modulo correto 
Se (conexão = ERRO_CONEXÃO) 
então rolback trunsaction 

retoma ERRO_CONEXÃO // finaltza execução do método 
// execução da stored procedure sp_consulta_pessoa, que retoma id_pessoa 
execução = serviço_execução(sp_consulta_pessoa, pessoa, id_pessoa output, conexão) 
Se (execução = ERRO_EXECUÇÃO) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO // finaliza execução do método 
// Evento consulta_ccoperativa (não propagável) 
modulo = serviço_mapeamento(sp_ccnsutta_cooperativa); // localiza a stored procedure sp_consulta_cooperativa 
conexão = serviço conectividade(mésdulo); // obtém conexão com o modulo correto 
Se (conexão = ERRO_CONEJ6k0) 
então roffback transaction 

retoma ERRO_CONEXÃO //finaliza execução do método 
// execução da stored procedure sp_consulta_cooperativa, que retorna id_cooperativa 
execução = serviço_execução(seFonsulta_cooperativa, cooperativa, id_cooperativa output, conexão) 
Se (execução = ERRO_EXECUÇA0) 
então roffback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO finaliza execução do método 
// Evento consulta_beneficiário (não propagável) 
modulo = servir,o_mapeamento(sp_ccnsulta beneficiado); // localiza a stored procedure sp consulta_beneficiario 
conexão = serviço_conectividade(modulo); 11 obtérn conexão com o modulo correto 
Se (conexão = ERRO_CONEXÃO) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_CONEXÃO // finaliza execução do método 
// execução da stored procedure sp_consulta_beneficiário, que retoma reta de_id_beneficiários 
execução = serviço_execução(sp_consulta_beneficiário, fista_de beneficiários, lista_de_d_beneficiários output, conexão) 
Se (execução = ERRO_EXECUÇÃO) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO // finaliza execução do método 
// Evento: consulta_plano (não propagável) 
modulo = serviço_mapeamento(sp_consulta_plano); // localiza a stored procedure sp consulta_plano 
conexão = sen/iço_conectividade(modulo); // obtém conexão com o modulo correto 
Se (conexão = ERRO_CONEXÃO) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_CONEXÃO // finaliza execução do método 
// execução da stored procedure sp_consulta_plano, que retoma lista_de_id_planos 
execução = serviço_execução(sp consulta_plano, Ilsta_de_planos, fista_de_id_planos output, conexão) 
Se (execução = ERRO_EXECUÇÃO) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO // finaliza execução do método 
// Evento insere_contrato (propagável) 
módulo = serviço_mapeamento(sp_insere_contrato); // localiza a stored procedure sp_insere_contrato 
conexão = serviço_conectividade(mésdulo); // obtém conexão com o módulo correto 
Se (conexão = ERRO_CONEXÃO) 
então rol/back transaction 

retoma ERRO_CONEXÃO // finaliza execução do método 
execução da stored procedure sp_insere_contrato 

execução = serviço pyprução(sp insere_contrato, id_pessoa, id_cooperativa, 
lista de_id_beneficiárlos, lista_de_id_plancs , conexão) 

Se (execução = ERRO_EXECUÇ,C) 
então rollback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO // finaliza execução do método 
fio evento insere contrato é propagável, havendo a necessidade de execução de regras ativas 
execução regras_ativas = serviço_negras_afivaginsere contrato) 
Se (execução_regras_ativas = ERRO_EXECUÇÃO_REGRAS ATIVAS) 
então roilback transaction 

retoma ERRO_EXECUÇÃO_REGRAS ATIVAS // finaliza execução do método 
conunt transaction 
retoma SUCESSO_INSERÇÃO_CONTRATO 

Figura 6.6: Pseudocódigo para execução da transação novo_contrato através do serviço de métodos 
do objeto integrador 
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6.4 Conclusão 

A utilização de um estudo de caso neste trabalho teve como objetivo a melhor 

caracterização do problema em questão e a validação da solução proposta. Assumiu-se o estudo 

de caso como ponto de partida e ao mesmo tempo de chegada e como estratégia de 

desenvolvimento do trabalho. 

Os quatro subsistemas descritos (contratos, planos, prestadores e pessoas) originaram o 

esquema global de dados. Utilizando as diretrizes propostas nos capítulos 4 e 5 geraram-se os 

módulos Ml, M2, e M3 com seus respectivos esquemas parciais e as interfaces de acesso aos 

módulos através dos métodos públicos e privados. 

Consideraram-se os módulos MI, M2 e M3 num ambiente heterogêneo para melhor 

ilustrar a utilização do objeto integrador. Na figura 6.6, mostrou-se o pseudocódigo para 

execução da transação novo_contrato. Os vários serviços descritos na figura 5.4 puderam ser 

acionados. 

A complexidade do estudo de caso permitiu testar o limite da solução proposta, pois as 

necessidades de especificidade e flexibilidade dos sistemas de informação aliadas à 

heterogeneidade dos gerenciadores de dados foram bem caracterizadas. 



Capítulo 7 

Conclusões 

7.1 Considerações iniciais 

Este trabalho teve como objetivos: a) propor um conjunto de diretrizes para a 

decomposição do esquema global de dados; b) garantir a integração dos esquemas parciais 

criados através da utilização de recursos de componentes de software. Esses dois objetivos 

puderam ser atendidos com a criação de módulos de dados que possuem esquemas parciais e uma 

interface de acesso a seus dados realizada através de procedimentos. Alguns desses 

procedimentos de acesso possuem a característica especial de manter a integridade referencial 

entre módulos. 

No levantamento bibliográfico (capítulo 2), descreveram-se os recursos disponíveis para 

construção do esquema global de dados juntamente com as técnicas para os mais variados tipos 

de fragmentação e distribuição de dados. 

Com tal levantamento conseguiu-se caracterizar a necessidade de uma etapa adicional ao 

projeto de base de dados, de modo que a existência de esquemas parciais de dados possa garantir 

a flexibilidade e a especificidade dos subsistemas de informação, em um ambiente de bases de 

dados corporativas. 

A forma de utilização das abstrações de dados para a concepção dos esquemas globais de 

dados é um dos aspectos que merece destaque. Quanto mais detalhes o esquema de dados 

conseguir incorporar, mais fácil será identificar as regiões para a decomposição do esquema 

global em esquemas parciais de dados. 

Com a criação desses esquemas parciais, surge a necessidade de integração dos mesmos. 

Isso é feito através de um componente de software denominado neste trabalho de objeto 
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integrador. A função desse objeto é garantir a integração dos módulos, de modo que cada  

subsistema tenha acesso aos esquemas parciais como na situação do esquema global de dados. 

Novos conceitos foram desenvolvidos para garantir um critério de decomposição do 

esquema global de dados como de formas de compartilhamento e ainda uma arquitetura para 

garantir a integração dos esquemas através do objeto integrador. 

7.2 Contribuições diretas 

7.2.1 Esquemas parciais, módulos de dados e modularização 

O compartilhamento dos elementos pertencentes aos esquemas parciais de dados pôde, 

com este trabalho, ser classificado em: não-compartilhado, compartilhamento tuúdirecional e 

compartilhamento multidirecional. 

A interface de acesso aos dados, bem como os esquemas parciais furam encapsulados 

através da criação do conceito de módulo de dados (Figura 4.3). Isso permitiu a inclusão de uma 

etapa adicional no projeto de bases de dados, denominada modularização 

O conceito de autonomia de informação foi revisto e caracterizado em função das 

transações e dos dados envolvidos. O projeto de modularização de bases de dados decorrente de 

tal revisão pode delimitar a ação de cada subsistema, viabilizando uma objetiva utilização de bases 

de dados compartilhadas e eventualmente heterogêneas. Isso é comprovado com a criação de 

procedimentos armazenados que encapsulam um conjunto de dados muito bem definidos em cada 

um dos módulos criados. 

Com a adição de mais duas fases no processo de projeto de bases de dados e a criação 

dos critérios para geração dos esquemas conceituais parciais de dados de cada módulo, é possível 

construir sistemas de informação para suportar necessidades especificas de cada unidade 

operacional de grandes corporações. 

7.2.2 Objeto integrador e sua arquitetura 

Objetos integradores podem ser caracterizados e utilizados em vários tipos de conversões, 

tais como: dados, estruturas de dados, valor semântico dos dados, regras de validação de dados, 

procedimentos, interfaces e SGBD's. A complexidade de cada objeto integrador ou de um 
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conjunto desses, dependerá da diversidade das plataformas, dos sistemas e dos SGBD's utilizados 

no modelo arquitetõnico de dados. 

A definição e especificação do objeto integrador, neste trabalho, tiveram como função o 

acesso aos procedimentos dos módulos de dados, de modo a garantir o encapsulamento. A 

importância do objeto integrador se evidencia na medida em que os módulos se tornam 

heterogêneos. 

Na arquitetura do objeto integrador, evidenciou-se o esquema de dados (Figura 5.5), que 

objetiva representar os relacionamentos entre procedimentos, módulos e eventos, e o diagrama de 

fluxo do ciclo de consistência dos serviços pertencentes ao objeto integrador (Figura 5.4). 

Esse ciclo de consistência objetivou capturar o inter-relacionamento entre os serviços de: 

identificação, métodos, mapeamento, conectividade, execução e regras ativas (Figura 5.4). 

A utili7ação do objeto integrador em um projeto de implementação de bases de dados 

proporciona a criação de um novo serviço de software capaz de implementar não só a troca de 

informação entre módulos de dados, principalmente heterogêneos, mas também encapsular as 

diferenças de sintaxe, implementação e arquitetura existentes entre os SGBD's. 

Tal serviço de software também generaliza os problemas de conexão das aplicações 

desenvolvidas em linguagens de programação com os diversos SGBD's. A forma de solicitação 

da transação pela aplicação contempla o conceito de transparência de localização, tipos de 

conectividale e a complexidade da composição dos procedimentos para cada um dos métodos 

invocados. 

7.3 Contribuições decorrentes 

7.3.1 Validação do trabalho com a utilização do estudo de caso 

A utilização de um estudo de caso para melhor delimitar e ilustrar o problema e ainda 

validar as soluções propostas mostra-se uma estratégia interessante para abordagem de 

dissertações de mestrado, pois permite a mediação entre teoria e prática. O trabalho em questão 

contribui para os trabalhos de dissertação que objetivam ter tal enfoque. 
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7.3.2 Delimitação e diminuição do grau de heterogeneidade dos sistemas 

Com a modularização consegue-se diminuir o grau da heterogeneidade dos sistemas na 

medida em que a interface de acesso aos módulos está bem definida e coordenada pelo objeto 

integrador. Como esse objeto permite transparência de conectividade e localização das transações 

solicitadas, os principais tipos de heterogeneidade são encapsulados no próprio objeto integrador 

em questão. 

Com isso, além da diminuição, consegue-se uma delimitação da heterogeneidade dos 

sistemas, pois toda e qualquer interação entre os módulos deve ser feita através de objetos 

integradores. Esses objetos contemplam os serviços responsáveis pela identificação das transações 

e dos métodos, mapeamento da localização dos procedimentos e regras ativas nos módulos, 

conectividade com os servidores de dados, e execução dos procedimentos e das regras ativas. 

7.3.3 Contribuição para projetos e técnicas de fragmentação e distribuição de 

dados. 

Com a adição da modularização ao projeto de bases de dados, as técnicas disponíveis na 

literatura para fragmentação podem ser melhor aplicadas, pois a caracterização da utilização de 

fragmentos de dados, do ponto de vista dos subsistemas, já está pré-estabelecida. Isso diminui o 

volume de conflitos para a determinação dos fragmentos de dados. Em outras palavras, um 

grande fragmento de dado, o módulo de dados, já foi criado. As técnicas de fragmentação 

poderão recair sobre os módulos, que foram criados através da proposta apresentada neste 

trabalho. 

Podemos comprovar isso através de uma afirmação de Ceri e Pelagatti (1984) onde 

ressalta-se a necessidade de diferenciar as classes de fragmentos de dados no momento anterior 

ao processo de distribuição de dados. Considerando um esquema de dados corporativo, segundo 

Ceri e Pelagatti (1984), alguns fragmentos de dados têm caráter administrativo, outros de 

produção e outros de recursos humanos. 

Nessa afirmação, podemos encontrar, na verdade, uma certa obscuridade na utilização dos 

fragmentos. Com  o uso da modularização, podemos caracterizar os fragmentos através do 

esquema parcial de dados no qual se originaram. Dessa maneira, o esquema parcial de um 

determinado módulo de dados é que caracteriza os fragmentos que serão criados e localizados no 

ambiente de distribuição de bases de dados. 
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Desse modo, a caracterização do esquema parcial de dados está vinculada a especificação 

de cada subsistema. As possíveis alternativas de fragmentação e distribuição de dados devem 

agora ser aplicadas às instâncias dos dados dos esquemas parciais armazenados nos respectivos 

módulos de dados. 

7.4 Futuras pesquisas 

7.4.1 Modularização em sistemas heterogêneos 

Embora direcionadas para um esquema global de dados, as diretrizes de modularização 

apresentadas neste trabalho podem ser aplicadas à concepção de sistemas heterogêneos 

distribuídos. A modularização não recairia nos esquemas parciais, mas sim abordaria classes de 

aspectos heterogêneos. A interface de acesso aos dados deveria ser substituída por uma interface 

de compatibilidade de dados e procedimentos de cada sistema heterogêneo pertencente ao grupo 

de sistemas que se objetiva integrar. Tal abordagem não pressupõe a compatibilidade de todos os 

esquemas específicos de cada sistema heterogêneo forçando a criação de um esquema global 

compatível, mas sim a delimitação e a integração de alguns aspectos heterogêneos pontuais. 

7.4.2 Incorporar a modularização em uma ferramenta CASE 

É possível organizar as diretrizes de modularização levantadas neste trabalho de modo a 

criar um ambiente de modularização, associado a ferramentas CASE de apoio ao 

desenvolvimento de bases de dados. A criação dos módulos seria realizada pelo ambiente em 

questão, através da entrada de parâmetros que caracterizariam os aspectos mencionados no 

capítulo 4. 

Esse ambiente também poderia dar apoio à criação das instâncias de objetos integradores 

após a criação dos módulos de dados para várias aplicações, oferecendo uma ferramenta para 

escrever os métodos, as consistências e os eventos associados. 
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7.4.3 Transformar as diretrizes em uma metodologia 

Utilizando recursos de especificação de software formais é possível criar uma 

metodologia para a modularização de esquemas globais de dados. O trabalho apresentado nesta 

dissertação é um ponto de partida para a concepção da metodologia mencionado 

7.4.4 Desenvolver regras ativas para controle de consistências complexas 

O serviço de regras ativas, descrito na seção 5.5, pode ser estendido para tratar regras 

complexas como, por exemplo, regras de negócio das aplicações. A extensão passa por uma 

especialização do objeto integrador que incorporaria vários serviços de regras ativas. 

Atualmente, a implementação de regras ativas restringe-se a variações de implementação 

de triggers em SGBD's. Na arquitetura do objeto integrador, não há limites para incorporar 

complexidades de consistências. Para garantir as consistências desejadas, pode-se implementar, 

inclusive, uma máquina de estados finitos ou estruturas análogas. 
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