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Resumo 

Neste trabalho apresenta-se uma extensa revisão bibliográfica 
sobre os sistemas de navegação em bases de dados ("browsers"), 
levantando-se e comparando-se as características dos principais 
sistemas desse tipo encontrados na literatura. 

Os resultados dessa análise foram utilizados para projetar e 
implementar um sistema desse tipo dentro do ambiente Damokles, 
que é centrado num SGBD baseado em um modelo de dados 
semântico, desenvolvido especialmente para uso em ambientes de 
desenvolvimento de software. O sistema _plementado permite 
a navegação no esquema da base de dados e também em suas 
instâncias. Foram utilizados recursos gráficos para apresentar o 
esquema da base de dados e facilitar a interação com o usuário. 

Descrevem-se também as principais decisões de projeto do sis-
tema implementado, bem como ilustra-se o seu uso através de 
uma sessão demonstrativa, utilizando-se como exemplo uma base 
de dados não muito complexa. 
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Abstract 

In this thesis a comprehensive bibliographic analysis about 
data base browser systems is made. The major facilities of these 
systems are assessed and compared. 

Using the knowledge acquired from that analysis a Browser 
System has been designed and implemented within the Damo-
kles environment, which focuses on a DBMS based on a semantic 
data model. Damokles has been developed to be used in software 
development environments. The browser developed allows navi-
gation through the data base schema as well as through the object 
instances. Graphical facilities have been utilized in the system's 
interface aiming at a visual, user-friendly interact..on between the 
user and the system. 

The major design decisions are also described and the system's 
usability is demonstrated walking through a user session browsing 
a not complex data base. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

Nos últimos 20 anos, a área de Gerenciamento de Base de Da-
dos tornou-se de vital importância no campo da Ciência da Computação, 
pois o volume de informações armazenadas em computadores tem aumentado 
considera,yelmente, o que exigiu a criação de novas regras para administrar 
o armazenamento e a recuperação das informações. Inicialmente, foram cri-
ados e utilizados os modelos em rede e o hierárquico para a modelagem dos 
sistemas de Base de Dados. No início dos anos 70, duas direções opostas de 
pesquisas foram iniciadas em base de dados: o modelo relacional e o desen-
volvimento de modelos semânticos. 

O modelo relacional caracterizou-se por separar a representação 
lógica dos dados da implementação física. Assim, a utilização da formalização 
matemática: cálculo e álgebra relacional, possibilitou o desenvolvimento de 
linguagens de consulta não procedimentais (ou não algorítmicas) poderosas 
e uma variedade de resultados teóricos importantes. 

Os modelos semânticos foram introduzidos inicialmente como 
ferramentas para projetar modelos de dados conceituais: um esquema pode 
ser primeiro projetado em um modelo semântico de alto nível e entã,o ser 
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traduzido para um dos modelos tradicionais, para ser posteriormente imple-
mentado. A ênfase inicial do modelo semântico foi permitir a criação de 
modelos com um conteúdo semântico maior para os mesmos modelos con-
vencionais. 

Segundo Hull [HuK_87], os modelos semânticos são mais com-
plexos que o modelo relacional e encorajam uma visão mais navegacional do 
relacionamento dos dados. 

A primeira publicação sobre modelos semânticos apareceu em 
1974 [Abi_74]. A área amadureceu durante a década subsequente com o 
desenvolvimento de muitos modelos e originou um grande corpo de pesquisa 
relacionada. 

O resultado central de pesquisa de modelagem semântica tem 
sido o desenvolvimento de mecanismos poderosos para representar o aspecto 
estrutural dos dados. Mais recentemente, pesquisadores de bases de dados 
tem voltado suas atenções em direção à incorporação dos aspectos comporta-
mentais (ou dinâmicos) dos dados para modelar formalismos; esse trabalho 
está sendo influenciado pelo paradigma orientado a objetos, de linguagens de 
programação [HuK_87]. Além disso, os modelos semânticos são adequados 
para representação visual, o que tem contribuído para o desenvolvimento de 
muitas interfaces gráficas para esse tipo de base de dados. Essas interfaces 
são oferecidas em muitas variedades e para diferentes tipos de aplicações. 
Também são importantes para aperfeiçoar a utilização e receptividade dos 
sistemas de base de dados. 

Um "browser" é um tipo particular de interface criado para 
facilitar a interação entre usuários e bases de dados armazenadas por um 
Sistema de Gerenciamento de Base de Dados. Assim, um browser é utiliza-
do para executar buscas exploratórias e permite visualizar o esquema e as 
instâncias de uma Base de Dados, bem como seu inter-relacionamento. Ideal-
mente, o browser não deveria requerer familiaridade com a base de dados à 
qual se está tendo acesso ou ter pré-concebido o objetivo final a ser alcançado. 
Um browser é projetado com o objetivo de ser facilmente utilizável, com um 
modelo de interface homem-máquina muitas vezes intuitivo para o usuário. 

Enquanto utiliza o browser, o usuário ganha conhecimento do 
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pois este sistema não possui ainda uma linguagem de consulta para a Base 
de Dados. Assim, toda vez que o usuário necessitar de alguma informação 
da BD precisará desenvolver um programa de aplicação para obter o seu 
conteúdo. 

Segundo uma classificação apresentada por Dittrich[Dit_86], 
Damokles é uma base de dados orientada a objetos, com enfoque estrutu-
ral, isto é, o seu modelo de dados, chamado DODM (Design Object Data 
Model), permite a descrição de objetos complexos manipulados por operações 
genéricas, ou seja, que se aplicam indistintamente aos objetos e seus com-
ponentes. Os outros enfoques existentes são: o operacional, que permite a 
definição de tipos abstratos de dados e o comportamental, que engloba as 
características dos dois enfoques anteriores. 

O sistema Damokles foi desenvolvido para dar suporte a ambi-
entes de projeto e os recursos por eles requeridos. Estes recursos são : 

• Suporte a versões temporais e alternativas de projeto; 

• Relacionamentos entre objetos e/ou versões com cardinalidade arbitrá-
ria; 

• Um tipo especial de atributo, chamado LONG_FIELD, para o armazena-
mento de dados não estruturados de comprimento longo; 

• Distribuição de múltiplas bases de dados lógicas em uma rede de estações 
de trabalho e servidores; 

• Suporte a transações longas através de um mecanismo de "emprésti-
mo" de objetos de uma base de dados para outra, a fim de trabalhar 
sobre os mesmos durante um longo período de tempo; 

• Mecanismo básico para validação das relações de hierarquia de objetos 
e cardinalidade das relações. 

O sistema possui dois componentes através dos quais o usuário 
comunica-se com o sistema: a DDL (Data Description Language) e a DML 
(Data Manipulation Language). A DDL é a linguagem utilizada para des-
crever as estruturas dos dados e os estados permitidos da base de dados, isto 
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é, o seu esquema. A DML de uma base de dados fornece operações para 
recuperar e manipular os dados armazenados. 

Um browser para o SGBD Damokles é muito importante para 
o ambiente, pois tem-se uma maneira fácil, eficiente e prática para consultar 
o esquema da base de dados, juntamente com suas intâncias. É útil também 
para o usuário certificar-se de que as operações que um programa de aplicação 
executou na base de dados foram realmente realizadas e de forma correta. 

1.3 Organização do Trabalho 

No capítulo 1 foram apresentadas as idéias gerais do contexto 
em que estão situados os modelos semânticos e a necessidade de densenvolvi-
mento de interfaces para SGBDs, em especial os browsers, que têm impor-
tante utilização nesses SGBDs. Na seção 1.2 foi apresentada uma descrição 
sucinta do SGBD Damokles, utilizado na implementação do browser desen-
volvido para esta Dissertação de Mestrado. Também foi apresentada uma 
lescrição dos recursos necessários em um SGBD para dar apoio a ambientes 
de projetos. 

O capitulo 2 apresenta os pontos relevantes do estudo biblio-
gráfico realizado para o desenvolvimento deste trabalho. Descrevem-se as 
características principais dos modelos de dados convencionais e também dos 
modelos semânticos. É apresentado um resumo dos principais browsers en-
contrados na literatura e também é apresentada uma tabela comparando os 
browsers encontrados. 

No capítulo 3 é apresentado um browser para o SGBD Damo-
kles, é descrito o modelo de dados DODM, utilizado pelo SGBD Damokles, 
o modelo de dados usado na implementação do browser apresentado e a Ar-
quitetura Geral do sistema. Nesse capítulo são também oferecidos alguns 
dados sobre a implementação realizada. 

É ilustrado no capitulo 4 uma sessão de uso do browser, sendo 
apresentada uma visão geral da interface, um exemplo de uma sessão uti-
lizando o browser desenvolvido, limitações e possíveis extensões para o sis- 
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tema implementado. 

Para finalização do trabalho são apresentadas no capítulo 5 as 
conclusões finais: uma avaliação do protótipo desenvolvido e sugestões para 
evolução do protótipo e futuras pesquisas. 



Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2.1 Considerações Iniciais 

A revisão bibliográfica apresentada neste capitulo tem o pro-
pósito de apresentar os modelos de dados utilizados nas implementações dos 
SGBDs com ênfase nos modelos semânticos. São apresentadas as descrições 
de alguns browsers encontrados na literatura. 

O capítulo foi dividido em 4 seções: na seção 2.2 são apresen-
tados os modelos convencionais. Os modelos semânticos são apresentados 
na seção 2.3. Posteriormente, na seção 2.4, apresenta-se a bibliografia refe-
rente aos browser que encontram-se descritos na literatura. Na seção 2.5 é 
apresentada uma tabela comparando os browsers encontrados na literatura. 

2.2 Modelos Convencionais 

Os Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados surgiram 
da necessidade de se trabalhar com um grande volume de dados. Assim, 
foi preciso desenvolver mecanismos para a manipulação, armazenamento e 
recuperação desses dados. 



Surgiram vários modelos e técnicas para implementação de um 
SGBD, e cada implementação sempre se atém a uma maneira particular de 
se considerar a passagem da representação de dados do mundo real para o 
domínio da representação da base de dados. O domínio de representação de 
dados de uma base de dados é chamado Modelo de Dados ou Modelo de uma 
Base de Dados. 

Inicialmente foram desenvolvidos dois modelos de dados para 
serem usados nas implementações dos SGBDs: o Modelo de Rede e o Modelo 
Hierárquico. 

2.2.1 Modelo de Rede 

O Modelo de Rede foi o primeiro a ser tratado em ampla escala 
e a ter alguns padrões estabelecidos. Nesse modelo, parte-se do conceito 
de que as informações são armazenadas em arquivos, onde os dados com 
estruturas iguais são agrupados. Cada arquivo é composto de um conjunto 
de registros, todos com a mesma estrutura. Cada registro é composto de 
campos e esses campos podem conter informações ou podem se referir a 
informações que estão armazenadas em outros registros. 

Com o Modelo de Rede, normalmente usa-se a notação de 
Bachman[Bac_69] para expressar simbolicamente a estrutura de dados de 
uma dada aplicação (figura 2.1). 

Em um diagrama de Bachman são representados todos os re-
gistros e os campos que os constituem, sendo que os campos usados como 
chave de identificação são grifados. Os relacionamentos que existem sá",0 iden-
tificados através de interligações entre os registros. 

2.2.2 Modelo Hierárquico 

Em Sistemas de Gerenciamento de Bases de Dados que usam 
este modelo, os registros podem ser agrupados de duas maneiras. Inicial-
mente, faz-se o agrupamento dos registros em arquivos, sendo que todos os re- 
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Referencia 

Ti tUtO Autores Editora no. paginas 

Au-tares 
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• Escritos Endereco 

Editora 

Nome Revistas Endereco 

Figura 2.1: Diagrama de Backman Estendido 

gistros de cada arquivo devem ter o mesmo formato e, a seguir, agrupam-se os 
registros em tipos hierárquicos, correspondendo à hierarquia de ocorrências, 
ou de identificação e acesso dos registros. 

Nesse modelo, os registros mantém entre si relacionamentos 
semelhantes aos que ocorrem no Modelo de Rede, porém o registro que origina 
um relacionamento é chamado registro pai, e o outro é chamado de registro 
filho. 

Em um Modelo Hierárquico existe a restrição de que um re-
gistro pai pode estar relacionado com um ou muitos registros filhos (um pai 
pode ter muitos filhos), porém um registro filho pode estar relacionado a 
apenas um registro pai (figura 2.2). 

A forma de implementação física do Modelo Hierárquico está 
bastante ligada ao esquema conceitual, uma vez que as duas formas de agru-
pamento apresentadas por esse modelo se referem à forma como as estruturas 
são fisicamente mantidas. Isso se deve à necessidade de se representar através 
do modelo hierárquico situações do mundo real que nem sempre estão estru-
turadas de maneira hierárquica. Para isso, o modelo prevê a existência de 
representação de dois modelos conceituais simultâneos para um mesmo pro- 
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REG - E REG - F REG - D 

Figura 2.2: Modelo Hierárquico Genérico 

blema do mundo real, que se denominam Hierarquia Prir“ria e Hierarquia 
Secundária. 

O modelo conceitual que representa a Hierarquia Primária é 
usado pelo sistema de Gerenciamento de Base de Dados para determinar a 
estrutura física da base de dados, e é dessa forma que o acesso aos dados é 
efetuado. A Hierarquia Secundária, que em algumas implementações pode 
até constituir um conjunto de várias hierarquias, fornece caminhos de acesso 
lógicos alternativos, que podem ser usados para a interface entre o SGBD e 
o programa de aplicação. 

Dessa forma, o Modelo Hierárquico não está restrito a apli-
cações que tenham uma estrutura hierárquica, pois usando-se modelos con-
ceituais que envolvem a representação de hierarquias secundárias, este pode 
ser usado em aplicações que envolvam um número limitado de características 
de rede. No entanto, deve-se levar em conta que, a menos que os acessos 
efetuados o sejam através da hierarquia primária, os demais são mais caros 
em termos de tempo de acesso. 
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2.2.3 Modelo Relacional 

O Modelo Relacional tem seus fundamentos originados na teo-
ria matemática da álgebra das relações e foi desenvolvido a partir dos traba-
lhos de Codd[Cod_70], numa tentativa de obter um modelo para SGBDs que 
apresentasse para o projetista de aplicação uma interface de nível mais alto 
do que as apresentadas pelas interfaces dos SGBDs existentes na época. O 
conceito matemático da álgebra das relações é a operação de produto carte-
siano de dois ou mais conjuntos: 

AxBxCx 

do qual escolhem-se as n-uplas ordenadas que constituem cada relação. 

O modelo relacional apresenta a organização dos dados em 
forma de tabelas, denominadas relações, onde cada uma agrupa informações 
que mantém a mesma estrutura (registros, segundo a denominação ado-
tada nos modelos de rede e hierárquico), e que na terminologia adotada 
pelo modelo relacional são chamadas de tuplas. Correspondendo ao conceito 
matemático de que uma relação é um conjunto, vem o fato de que cada tupla 
em uma relação é única, não podendo existir em uma relação mais do que 
uma tupla contendo os mesmos valores. 

Um conceito muito importante no modelo relacional é o de 
normalização. A normalização consiste de um conjunto de regras bem es-
tabelecidas, que permitem identificar e eliminar redundâncias que ocorrem 
durante a modelagem dos dados. Como um exemplo de uma relação não nor-
malizada, tem-se a relação "Ordens de Compra" na figura 2.3. Essa relação 
não está normalizada, pois existem atributos cujos valores podem ser obti-
dos diretamente através de outros atributos da mesma relação, como é o 
caso do "Nome do Fornecedor". Essa situação não é desejável, uma vez que 
a duplicação de informações pode levar a inconsistência de dados. 

A figura 2.4 apresenta uma versão normalizada dessas mesmas 
informações. O processo de normalização geralmente leva à criação de mais 
relações, tal como ocorre no exemplo, em que uma relação é separada em 
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Relação de Ordens de Compra 
Número 

da ordem 
Data Nome do 

Fornecedor 
Número do 
Fornecedor 

Núm. do 
Produto 

Quantidade 

0101 20/02/88 Industria ABC 10 2743 2 
0101 20/02/88 Industria ABC 10 2751 11 
0124 12/05/88 Industria ABC 10 3015 12 
0234 19/06/88 Reis Ind. Com. 06 1573 200 
0234 19/06/88 Reis Ind. Com. 06 1591 50 

Figura 2.3: Relação não normalizada 

Relação de Ordens de Compra Relação de Fornecedores 
Número Data Número do Número do Nome do 

da ordem Fornecedor Fornecedor Forrecedor 

0101 20/02/88 10 06 Reis Ind. Com. 
0124 12/05/88 10 10 Industria ABC 
0234 19/06/88 06 

Relação de Produtos - 
Número 

da ordem 
Número do 

Produto 
Quantidade 

0101 2743 2 
0101 2751 11 
0124 3015 12 
0234 1573.  200 
0234 1591 50 

Figura 2.4: Relações normalizadas 

três. Porém, assegura uma maior consistência de dados, bem como, em geral, 
diminui a quantidade de espaço necessário para armazenar as informações. 

Uma implementação de SGBD usando o modelo relacional a-
presenta para o projetista de aplicações operações de alto nível, fundamen-
tadas nas operações da teoria dos conjuntos, tais como Seleção, Projeção, 
União e Divisão. Todas essas operações têm como resultado a criação de ou-
tras relações, com atributos e tuplas obtidos a partir das relações usadas como 
operandos. Uma base de dados relacional armazena as relações descritas no 
modelo conceitual da base e as relações que são criadas por operações são 
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mantidas em uma área de trabalho própria, de cada aplicação, somente exis-
tindo durante o tempo em que a aplicação está sendo executada [Tra_86]. 

2.3 Modelos Semânticos 

As estruturas de dados usadas nos modelos convencionais (rede, 
hierárquico e relacional) são relativamente restritas àquelas usadas para a 
representação física dos dados no computador; basicamente, as visões que se 
tem dos dados é a de um conjunto de registros, onde cada campo do registro 
contém um valor imprimível ou um apontador para um campo onde esse dado 
está armazenado. Assim, esses modelos são frequentementes referenciados 
como sendo baseados em registro. 

Os SGBDs desenvolvidos baseados nos modelos convencionais 
têm em vista principalmente aplicações comerciais, onde geralmente tem-se 
um volume muito grande de dados estruturalmente idênticos. Por outro lado, 
surgiu a necessidade de se trabalhar com dados que não possuem a mesma 
homogeneidade estrutur: :, isto é, surgiram as aplicações não comerciais dos 
sistemas de computação, onde os dados têm estruturas mais complexas e 
necessitam de novos modelos que os representem melhor. 

Os Modelos Semânticos foram desenvolvidos para proporcionar 
um alto nível de abstração para a modelagem de dados, permitindo ao pro-
jetista da base de dados pensar nos dados da maneira que corresponda mais 
diretamente à forma como o dado surgiu, ou à visão intuitiva dele no mundo 
real. 

Inicialmente, os modelos semânticos foram introduzidos como 
ferramentas para projeto de esquemas de dados e incluíam tipos fundamen-
tais de relacionamentos encontrados em uma aplicação típica de base de 
dados. Como um resultado desse fundamento, os modelos de dados e os sis-
temas baseados em semântica proporcionaram as seguintes vantagens sobre 
o sistema tradicional orientado a registro [HuK_87]: 

(i) aumento da separação dos componentes conceitual e físico; 
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número de entidades e seus atributos, duas espécies de diretórios são ofere-
cidos. 

O primeiro é chamado "diretório para apresentar hierarquia", o 
qual pode ser usado para organizar hierarquicamente as entidades em grupos 
lógicos. O usuário é guiado pelo sistema através desse diretório para localizar 
partes relevantes do esquema para as quais podem se expressar consultas. 
Isso é também uma facilidade usada para percorrer e explorar o conteúdo da 
base de dados. 

O segundo tipo de diretório é chamado "diretório hierárquico 
de atributo" e é usado para organizar atributos de entidades (ou relaciona-
mentos) em grupos similares para o diretório em uso. Cada objeto do tipo 
entidade ou do tipo relacionamento tem um diretório de atributo. 

Outro recurso disponível é uma classificação ("rank") de obje-
tos de acordo com suas "relevâncias" para um grupo particular de usuários. 
As entidades e os tipos de relacionamentos são ordenados e classificados em 
grupos de acordo com os interesses dos usuários e a frequência de acesso 
na consulta. Pode-se ter classificações diferentes para grupos de usuários 
distintos. 

Existem quatro estágios de formulação de consulta no GUIDE: 
definição do esquema, exploração do esquema, expressão da consulta, e dis-
posição de saída. Definir-se-á em seguida cada um desses estágios. 

Estágio de definição dos dados: O administrador da base de 
dados oferece informações sobre o esquema durante o estágio de definição. 
O "lay-out" gráfico do esquema é fornecido ao sistema nesse estágio. São 
proporcionadas facilidades ao Administrador da Base de Dados para: 

• especificar o "layout" gráfico do esquema; 

• construir um diretório para apresentar hierarquia do esquema de obje-
tos; 

• especificar o nível de importância das entidades e relacionamentos no 
esquema. 
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Figura 2.9: GUIDE: modelo de dados utilizado no exemplo 

semântico armazenado na BD é maior, como por exemplo, tem-se extensões 
que suportam os conceitos de Generalização e Agregação. Generalização é um 
conceito de abstração o qual permite que uma classe de objetos similares seja 
considerada como um objeto genérico [Smi_7713]. Agregação é um conceito 
de abstração no qual um relacionamento entre objetos simples (entidades) é 
visto como um objeto de nível mais alto [Sini_77a]. 

2.4.3 SKI : Semantics-Knowledgeable Interface 

A filosofia deste sistema baseia-se no processo de visão semân-
tica dos dados, isolando dados relacionados e determinando os efeitos de uma 
atualização centralizada em torno do conceito de uma "session view". Du-
rante a sessão com a interface, o usuário seleciona componentes da interface 
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no esquema e examina o esquema para a informação relacionada. 

SKI [Kin_84] suporta modelos de dados que são funcionalmente 
muito similares a conjuntos restritos do modelo semântico SDM. 

Em SKI não existe a noção de "lay-out" gráfico definido estati-
camente. Ao invés disso, SKI usa o relacionamento semântico herdado na 
definição do esquema para executar a representação gráfica. A parte da base 
de dados a ser mostrada e o tipo de relacionamento descrito variam com a 
área de interesse do usuário. 

Esse sistema usa uma tela formatada, um mouse com 3 botões 
("DRAG", "SELECT" e "MENU") e alguns operadores semânticos. Os ope-
radores permitem ao usuário examinar e ter acesso à base de dados enquanto 
utiliza os relacionamentos semânticos herdados do esquema. 

O usuário não examina o esquema ao acaso ou navega no grafo 
de relacionamento. Mais precisamente, ele constrói uma "session view" 
baseada no significado dos dados e controla diretamente a seleção dos com-
ponentes do esquema e a disposição dos itens na tela. Essa visão consiste 
de algum subconjunto do esquema e possibilita a criação de novos tipos, 
atributos, restrições e subtipos. 

Enquanto constrói uma "session view", o usuário utiliza uma 
tela formatada, que pode ser vista na figura 2.10. A tela oferece um meio para 
representar a estrutura complicada do esquema semântico. A tela é dividida 
em várias faixas horizontais. A faixa do topo contém um ou mais tipos pai, 
os quais podem ser qualquer tipo ou subtipo do esquema. A próxima faixa 
contém os atributos do tipo pai. 

Os domínios dos atributos são mostrados na terceira faixa. Pre-
dicados baseados em qualquer tipo pai são mostrados na próxima faixa abaixo 
e subtipos dos tipos pais são mostrados na quinta faixa. A sexta faixa (não 
mostrada na figura) é reservada para atributos do tipo domínio da terceira 
faixa. Da sétima à. nona faixa mostram-se os domínios, predicados e sub-
tipos do tipo domínio da terceira faixa. As faixas continuam dessa maneira. 
Qualquer faixa de predicado pode referenciar um tipo ou subtipo de uma 
faixa pai ou de qualquer faixa domínio. 
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Figura 2.10: SKI: visão geral da interface 

Os botões do mouse são usados para controlar as operações de 
tela, tais como: deslizar, expandir ou contrair faixas, mover imagens na tela, 
colocar componentes do esquema na tela, etc. 

Esse sistema oferece uma maneira baseada em semântica para 
se requerer informações que estão relacionadas com um dado componente 
do esquema. Uma das formas utiliza o menu "How Related", oferecido pelo 
sistema, o qual é usado para mostrar como dois componentes do esquema 
estão relacionados. Dois componentes do esquema podem estar relacionados 
via atributos, definição de predicados, ou relacionamentos tipo/subtipo. A 
seguir, e mostrado um exemplo para o caso acima. 

Considere que um usuário tenha escolhido como parâmetros os 
tipos "suppliers" e "customers" na figura 2.10 e deseje saber como esses com-
ponentes estão relacionados. O operador "How Related" mostra em uma tela 
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separada os dois componentes de interesse. O operador "next" nessa nova 
tela (figura 2.11) dá o próximo relacionamento entre os dois componentes. 
Após a verificaçâ'o do relacionamento entre os dois componentes, o usuário 
pode incluir esta informação em sua "session view" através da operação "in-
clude" oferecida no menu. 

Outra maneira de isolar relacionamentos motivados por semân-
tica é com o operador "Show Update Effects". O usuário escolhe a operação 
e o sistema informa ao usuário quais componentes podem ser afetados se a 
operação dada for executada. 
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2.4.4 ISIS: Interface for a Semantic Information Sys-
tem 

Este sistema utiliza recursos visuais para programação em base 
de dados. Permite ao usuário construir uma base de dados ou modificá-la, 
navegar no conteúdo da BD para obter informações sobre os dados ou sobre 
o esquema, e também formular consultas que podem ser salvas para uso 
posterior. 

ISIS[Gol_85] tem disponível uma interface gráfica para um sub-
conjunto modificado de conceitos do modelo semântico SDM. Esse sistema 
proporciona visões múltiplas do esquema da base de dados, como também 
visões dos dados. 

Uma visão corresponde a uma tela de uma estação de trabalho. 
Uma visão deve conter: (i) menus, (ii) janelas de textos, e/ou (iii) janelas. 
Esses componentes são representados por áreas retangulares disjuntas dentro 
da visão. 

Esse sistema opera com dois níveis: o nível do esquema e n nível 
dos dados. O nível do esquema proporciona visões do plano de esquema. O 
nível dos dados proporciona visões do plano de dados. Em ambos os níveis é 
possível navegar usando o mapeamento formado pelos atributos no esquema. 
Os estados de ISIS consistem de uma seleção do esquema e uma seleção dos 
dados. 

Sendo o sistema ISIS baseado no modelo SDM, esse sistema vai 
permitir ao usuário trabalhar com entidades, onde essas entidades têm atri-
butos associados e as entidades são agrupadas em tipos similares, formando 
as classes, que é o conceito fundamental de SDM. 

As classes são relacionadas umas com as outras através de 
ligações entre elas. As duas ligações mais comuns são as associações de 
subclasses e associações de agrupamento. Se houver uma associação de sub-
classes entre as classes S e T, diz-se que T é uma subclasse de S e também 
que S é uma super classe de T. Outra característica importante é que os 
membros de uma classe herdam os atributos de suas super classes. 
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Figura 2.12: ISIS: visão geral da interface 

Uma restrição do modelo SDM no modelo ISIS, é que um agru-
pamento é permitido apenas sobre um valor comum de um atributo. Outra 
restrição é que foi limitado o comportamento de herança de uma subclasse a 
uma única super classe. 

É importante notar que em ISIS a construção de uma consulta 
é equivalente a definir uma nova classe derivada. A classe derivada é especi-
ficada em termos de predicados que correspondem a expressões de consultas 
de linguagens mais tradicionais. ISIS permite aos usuários construir os pre-
dicados usando meios gráficos. 

A seguir é analisado um exemplo utilizando esta interface. É 
assumido a existência de uma base de dados "Instrumental_Music" que tem 
como classes básicas "musidans", "instruments", "music-groups" e "fami-
lies" (ver figura 2.12). 
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As classes têm 3 partes: (1) a seção do nome da classe; 
(2) uma característica de identificação única da classe, que é automatica-
mente oferecida pelo sistema; (3) uma seção de atributos. 

Os atributos da seção de atributos de uma classe possuem os 
nomes e as características de identificação de suas classes. Se o atributo é 
multivalorado, sua característica de identificação de classe é mostrada com 
uma borda branca para indicar que o valor do atributo é um conjunto (por 
exemplo: o atributo "plays" na classe "musicians" na figura 2.12). 

Os agrupamentos são representados da mesma maneira que as 
classes, mas eles não tem seção de atributos e suas características de identi-
ficação de classe tem uma borda branca para indicar que seus membros são 
conjuntos. 

Após carregar a base de dados, o usuário têm a "inheritance 
forest view" da base de dados (figura 2.12). Pode-se então escolher um objeto 
sobre o qual se quer focalizar a atenção. Como um exemplo, suponha-se 
que o usuário tenha interesse no atributo multi-valorado "plays" da classe 
"musidans" e seleciona a opção para ver a classe "instruments". Assim, 
a classe "instruments" torna-se um novo esquema selecionado e seu grafo 
semântico é mostrado na figura 2.13. 

Após ter verificado o grafo semântico, se o usuário decide ver 
o conteúdo da classe "instruments", ele pode selecionar a opção "pop" para 
retornar a "inheritance forest", onde "instruments" será selecionada. Com  
a opção "view contents", oferecidano menu, é mostrado o nível de dados 
desta classe. É mostrada a classe "instruments" com todos seus atributos e 
uma lista de suas entidades membros. Usando "select/reject", o usuário pode 
escolher membros sobre quais focalizar sua atenção; os membros selecionados 
são destacados em negrito. Na figura 2.14 já tem-se selecionado "flute" e está 
sendo selecionada a entidade "oboe". Quando o usuário quer encerrar sua 
consulta é oferecida a opção "stop" (ver canto inferior direito da figura 2.12). 

O sistema oferece muitas operações ao usuário para que possa 
navegar na base de dados, entre elas, pode-se citar que é possivel modificar 
os dados para corrigir erros, pode-se acrescentar informações ao esquema 
através da formulação de consultas e assim, são criadas novas sub-classes e 
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Figura 2.13: ISIS: seleção de uma classe 

podem-se acrescentar atributos a essas sub-classes. 

2.5 	Avaliação Comparativa dos Browsers Re- 
visados 

É apresentada na figura 2.15 uma síntese dos browsers que 
foram revisados para a dissertação de mestrado. A tabela apresenta o modelo 
de dados em que foi baseado o sistema e compara esses sistemas fazendo uma 
separação.em duas áreas: funcionalidade e extensões para as quais os gráficos 
são usados. 

Conforme a funcionalidade apresentada na tabela, tem-se que 
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• 

dos sistemas pesquisados apenas o sistema LID não se concentra no geren-
ciamento do esquema, oferecendo recursos para definição ou navegação no 
esquema e formulação de consulta. 

Uma restrição do sistema LID em relação aos demais é que ele 
é orientado a consulta de dados, permitindo ao usuário a partir de um objeto 
específico da base de dados, percorrer QW" relacionamentos do esquema para 
encontrar objetos que estão relacionados a ele. Outra restrição do sistema 
LID é que ele não oferece recursos para a visão de um conjunto de objetos, 
apenas objetos individuais. 

A segunda área de interesse apresentada na tabela é a utilização 
de gráficos nos sistemas. Conforme mostra a tabela, os quatro sistemas uti-
lizam estruturas gráficas para representar o esquema, sendo que o sistema 
LID não oferece uma visão geral do esquema, mas apenas para um item de 
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dado individual de cada vez. No sistema GUIDE o esquema é representado 
pelo diagrama do modelo Entidade-Relacionamento, sendo este uma estru-
tura estática que não pode ser alterada pelo usuário. 

O sistema SKI controla a estrutura visual do esquema para o 
usuário, enquanto que no sistema ISIS o usuário define diretamente a repre-
sentação visual do esquema. 

Considerando o modo como o usuário navega na esquema en-
quanto faz uma consulta, todos os sistema, exceto o sistema LID, oferecem 
mecanismos para tratar diretamente com a representação visual e focalizar 
em áreas de interesse dentro do esquema. 

2.6 Considerações Finais 

Foram apresentadas neste capitulo as características principais 
dos modelos de dados utilizados nas implementações dos SGBDs. Pode-se 
concluir que os modelos de dados de um SGBD convencional, orientado a 
registro, não são adequados para lidar com aplicações não convencionais, o 
que levou à criação de novos modelos para a representacão dos dados com 
um conteúdo semântico maior. 

Apresentaram-se algumas interfaces gráficas para base de dados 
baseadas em modelos semânticos onde estes modelos permitem representar 
dados com conteúdo semântico maior e com uma representação visual mais 
adequada para ser mostrada graficamente. Observa-se que alguns modelos 
semânticos já apresentam a Linguagem de Descrição dos Dados (DDL) de 
uma forma gráfica. 

O desenvolvimento de interfaces gráficas foi impulsionado pelo 
advento da tecnologia em Estação de Tabalho, pois permitiu o desenvolvi-
mento de equipamentos com preços mais baixos e oferecendo recursos fun-
damentais para a computação gráfica, tais como: telas do tipo bit-mapped, 
dispositivos apontadores para seleção (como o mouse) e sistemas eficientes 
para gerenciamento de janelas. 
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Figura 2.15: Tabela de comparação dos browsers 
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Capítulo 3 

Um "Browser" para o SGBD 
Damokles 

3.1 Considerações Iniciais 

Neste capítulo descreve-se a implementação de um browser 
para o SGBD Damokles. As características principais do sistema são descri-
tas, bem como as principais decisões de projeto. 

Na seção 3.2 é apresentado o modelo de Dados DODM do 
SGBD Damokles. A seção seguinte, 3.3, é dedicada à apresentação do mo-
delo de dados utilizado na implementação do browser desenvolvido. Na 
seção 3.4 é apresentada a arquitetura geral do sistema, descrevendo-se os 
seus módulos e os dois níveis utilizados para consultar o esquema da base 
de dados. Complementa-se o capítulo apresentando-se na seção 3.5 alguns 
dados quantitaivos sobre a implementação realizada. 
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3.2 O Modelo de Dados do SGBD Damokles 

O sistema DAMOKLES (DAtabase Management system Of 
KarLsruhe for Environments for Software engineering) é um SGBD para 
Engenharia de Software desenvolvido pela Universidade de Karlsruhe, Ale-
manha. Foi projetado e implementado para superar as dificuldades experi-
mentadas pelos produtos de bancos de dados atualmente disponíveis, quando 
aplicados a ambientes de projeto [Pim_89]. 

O objetivo do Damokles é oferecer os recursos necessários ao 
suporte a ambientes de engenharia de software de modo a obter um desem-
penho aceitável. Para isto, Damokles _inclui novos enfoques de tecnologia 
de BD, que são direcionados especificamente a ambientes de engenharia de 
software. 

Damokles é parte do projeto alemão UNIBASE, cuja finalidade 
é produzir um ambiente de engenharia de software e esse sistema será usado 
como o repositório básico dos dados (provavelmente distribuído em uma rede 
de estações e servidores), integrando as várias ferramentas que suportam as 
diversas fases do ciclo de vida de um um sistema através da interface de 
banco de dados comum. 

O modelo de dados do DamoIles, o DODM(Design Object Data 
Model), é um modelo de dados dedicado a expressar a sem'àntica de Ambi-
entes de Desenvolvimento de Software (ADS). Sua definição foi guiada por 
três linhas básicas: 

• generalidade (permitindo ADS arbitrários, evitando um SGBD dedi-
cado para cada ADS); 

• simplicidade (possuindo poucos conceitos); 

• funcionalidade (propiciando implementação eficiente). 

O DODM é baseado no modelo Entidade-Relacionamento. Pos-
sui conceitos de modelagem que permitem representar uma entidade do 
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mundo real por apenas um objeto do BD independente de sua complexi-
dade ou estrutura interna. Para apoiar melhor a orientação a objetos, os 
conceitos básicos do modelo ER foram estendidos com objetos estruturados 
e versões de objetos. 

As estruturas básicas do DODM são: 

• objetos estruturados (complexos) com versões; 

• relacionamentos entre objetos e/ou versões; 

• atributos para objetos/relacionamentos. 

O DODM possui uma linguagem DDL(Data Definition Lan-
guage) [Abr_87a] para a descrição do esquema. O esquema DODM consiste 
de um conjunto de declarações de tipos de objetos (OBJECT TYPES), tipos 
de relacionamentos (RELSHIP TYPE), conjuntos de valores (VALUE_SETS) 
e constantes (CONST). Para tornar o esquema conhecido ao SGBD, sua des-
crição deve ser submetida ao compilador da DDL, que analisa o esquema e 
armazena sua representação no dicionário de dados. 

O conjunto de valores descreve os domínios dos atributos dos 
tipos de objetos ou relacionamento. Qualquer conjunto de valores deve ser 
definido antes de ser usado. 

Os conjuntos de valores pré-definidos são: CHAR, INT, BOOL, 
TIME (dia, mês, ano, hora, minuto, segundos) e LONG_FIELDS. Campos-
longos (LONG_FIELDS) são sequências de caracteres de tamanho variável, 
usadas para representar o conteúdo de documentos, sem tornar conhecida ao 
SGBD sua estrutura interna. 

Para a combinação de conjuntos de valores, existem os constru-
tores de tipos: enumeração (ENUM), vetores (ARRAY), vetores de CHAR 
(STRING), intervalos (SUBRANGE), estruturas (STRUCT) e união (UNI- 
ON), todos similares aos construtores da linguagem C. 	" 

Um objeto DODM é composto de uma parte descritiva e uma 
parte estrutural. 
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A parte descritiva é composta de atributos. Um ou mais atribu-
tos formam a chave do objeto, identificando-o unicamente dentro do conjunto 
de objetos do mesmo tipo no banco de dados. Além disto, o sistema atribui 
automaticamente um Indentificador de Objeto Único (OID) ao objeto no 
momento de sua criação. 

A parte estrutural inclui um conjunto de sub-objetos e um con-
junto de relacionamentos implícitos à estruturação de objetos em hierarquias, 
denominados relacionamentos de composição. Os sub-objetos, por sua vez, 
são também definidos como objetos (tipos de objetos) no esquema. 

Os objetos do DODM podem possuir diferentes versões. Cada 
versão pertence a somente um objeto, o objeto genérico. 

A característica principal das versões é que sua existência de-
pende da existência de um objeto genérico e que elas envolvem-se em um 
relacionamento implícito com outras versões do mesmo objeto genérico. Este 
relacionamento define uma ordem parcial, chamada grafo de versões, sobre o 
conjunto de versões do mesmo modelo genérico. Versões são numeradas na 
sequência de criação, que é o critério de ordenação. Uma relação de versões 
predecessora-sucessora é evidenciaaa no grafo de versões, que pode ser linear, 
em árvore ou acíclico: 

LINEAR - cada versão tem no máximo um sucessor e um predecessor; 

ÁRVORE - cada versão tem um número arbitrário de sucessores mas exa-
tamente um predecessor; 

ACÍCLICO - cada versão tem um número arbitrário de sucessores e prede-
cessores. 

Os relacionamentos no modelo DODM são associações n-árias 
bidirecionais de objetos. Cada objeto envolvido no relacionamento possui 
um papel. Para cada papel pode ser especificada uma cardinalidade mínima 
ou máxima de tipos de objetos participantes naquele papel. Quando não 
especificada, é-assumida a cardinalidade 1 como mínima e máxima. 

O DODM possui algumas restrições de integridade inerentes ao 
modelo, entre as quais: 
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Figura 3.3: Exemplo modelado segundo as notações do browser 

O segundo nível usado no browser é o nível de instâncias. Este 
nível é usado para se ter acesso ao conteúdo das instâncias que estão ar-
mazenadas na base de dados. Uma chamada para esse nível é feita através 
da escolha de um item de menu ("instâncias") que é oferecida no menu de 
entidades ou no menu de relacionamentos do esquema. 

Para o nível de instância é criada uma janela sobreposta à 
janela do nível geral e nessa janela são mostrados os nomes dos atributos e 
seus conteúdos. Caso o número de instâncias armazenados na BD não caiba 
na tela, esta disponível a opção de "scroll" ao usuário para que ele possa ter 
acesso a todas as instâncias desejadas. Para o retorno à janela de nível geral 
é oferecida essa opção no menu da janela de instância. 
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Na estrutura diagramática da arquitetura geral do sistema, apresentada no 
capítulo 3, ele estaria interagindo com o módulo Controlador Geral e não 
seria necessário a utilização do buffer, pois o novo módulo teria funções para 
armazenar e recuperar da base de dados os valores dos parâmetros. Entre os 
parâmetros que poderiam ser gerenciados por este módulo pode-se citar, por 
exemplo, diferentes cores, dimensões e formas para os objetos. 

Uma característica que deve ser incorporada ao protótipo é re-
ferente às consultas nas instâncias da base de dados. É importante poder 
oferecer restrições sobre as instâncias a serem mostradas, permitindo ao u-
suário formular consultas mais complexas. 

Como sugestão para outras pesquisas levando a melhoria no 
ambiente Damokles, pode-se considerar a necessidade de um sistema para 
gerar automaticamente o diagrama correspondente à descrição da base de 
dados, sem a necessidade do arquivo de entrada fornecido pelo usuário, ou 
então uma interface gráfica para permitir a própria definição do esquema. 
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Apêndice A 

Exemplo de definição de um 
esquema 

SCHE' library 

CONST 
NAME_LENGTH = 25; 
PROJ_START = 01.3.198542; 
PROJ_NAME = "DAMOKLES"; 

VALUE_SET 
single_char : CHAR; 
is_released : BOOL; 
module_kind : ENUM { FUNCTION, DATA_ABSTR, ADT }; 
date 	: STRUCT 

day: INT SUBR [ 	1 	.. 31 ]; 
month: INT SUBR E 	1 	.. 12 ]; 
year: INT SUBR E 1985 .. 2050 ] 

END; 
name 	: STRING E NAME_LENGTH 3; 
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author: 	name; 
generated: date; 
updated: date; 
module: 	name; 
source: 	LONG_FIELD 

VERSIONS LINEAR 

ATTRIBUTES 
nane: 	name; 
author: name; 
saved: date; 
delta: LONG_FIELD 

END body; 

OBJECT TYPE system 
STRUCTURE IS 

module 
END system; 

OBJECT TYPE spec 
ATTRIBUTES 

name: 	name; 
author: 	name; 
generated: date; 
source: 	LONG_FIELD 

AT LEAST ONCE (equivalence.specl, equivalence.spec2, 
includes.xport) 

AT MOST ONCE (equivalence.specl, equivalence.spec2, 
includes.xport) 

END spec; 

RELSHIP TYPE test 
RELATES 

tested_by: 	system, 
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executed_by: 	user, 
tests: 	test_driver 

END test; 

RELSHIP TYPE equivalence 
RELATES 

specl: 	spec, 
spec2: 	spec 

END equivalence; 

RELSHIP TYPE includes 
RELATES 

xport: 	spec, 
import: 	impl 

END includes; 

END library 
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Apêndice B 

Entrada Para a Criação do 
Diagrama do Modelo de Dados 
Usado no Browser 

O arquivo de entrada para o modelo de dados utilizado no exemplo apresen-
tado no capítulo 4 é o seguinte: 

ENTIDADES 
7, 
system, O, (120,30) 
module, 1-, (120,150), 
spec, (;), (40,270), 
impl, O, (200,270) 
body, 1, (200,390), 
user, O, (260,150), 
test_driver, O, (400,30), 

RELACIONAMENTOS 
3, 
test (300,60) 

system, 4, (300,60), (200,60), -1 
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neste caso, tem-se o ponto (-1,-1). Para finalizar o aquivo de entrada tem-se 
o item léxico FIM_ARQUIVO. 
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