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RESUMO

E ste trabalho é parte de um empreendimento maior que tem por objetivo o

desenvolvimento de um Sistema Gerenciador de Bases de dados

Orientado a Objetos (GEO - Gerenciador de Objetos), baseado em um Modelo de

Representação de Dados Orientado a Objetos (MRO - Modelo de Representação de

Objetos). Neste trabalho foi desenvolvido um conjunto de softwares e especificações para

manipulação de imagens em Bases de Dados para compor o Sistema Gerenciador de Base

de Dados GEO, permitindo que o mesmo ao ser integrado a um Sistema de Reconstrução,

Manipulação, AnáIise e Visualização de Imagens Médicas seja classificado entre os sistemas

chamados de Picture Archiving and Communications Systems (PACS)

Com a realização deste trabalho, então, o GEO passou a suportar a

armazenagem de imagens, permitindo de forma eficiente a manipulação das mesmas.
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ABSTRACl

This work is part of a larger undertaking, whose objective is the development

of a Object Oriented Data Base Management System (GEO), based on a Object Oriented

Data Model (MRO). Through this work, a set of softwares for the management of images

was implemented to compose the Data Management System, GEO. The GEO jointed with

the set of softwares and integrated with a Medical Images Reconstruction, Management,

Analyse and Visualization System will be classified as Picture Archiving and

Communications Systems or PACS.

Thus, the realization of this work gave to GEO the ability to support the

storage and the eficient management of images.
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Capítulo I

INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Iniciais

volume de informações neste final de século chegou a

proporções que sem a informática seria muito dificil gerenciá-lo.

Este fato tornou o homem exfiemamente dependente da infonnática, em particular da

área que diz respeito ao armazenamento, gerenciamento e manipulação dessas

informações, a área de Banco de Dados.

Desde o momento em que o homem percebeu que o contole da

informação poderia ser feito no computador, cientistas, pesquisadores, estudiosos,

etc., passaram a direcionar seus esforços no sentido de elaborar ferramentas eficientes

para a manipulação dessa informação. Esses esforços foram direcionados

principalmente no estudo de como tazer para o computador a informação do mrurdo

real, ou seja, como seria representada toda essa inform ação,já que o mundo real se

apresenta de forma mais ou menos caótica. A solução, conforme observou Setzer em

[SET_198b¡, foi abstrair. Criar níveis de absûação, de forma a fazer com que a

informação do mundo real, que se apresenta geralmente em estnrturas não formais e

heterogêneas, sejarn representadas em poucas estruturas formais no computador. O
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termo formal refere-se a padrões fundamentados em regras e que seguem a lógicas

matemáticas.

Para que fosse possível fazer estas abstrações, foi necessário criar regras

e padrões que permitissem ao ser humano abstrair as estruturas das informações do

mundo real para representação no computador, ou seja, modelar a informação. Assim,

várias formas de modelar a informação foram criadas, umas eficientes outras nem

tanto, mas nenhuma suficientemente completa para suportar as várias fonnas nas quais

as informações se apresentam no mrurdo real, com seus respectivos significados.

Os primeiros modelos tinhaur essencialrnente apelo comercial, isto é,

foram elaborados para suportar a representação de informações do mundo real

relacionadas a área comercial [TRAINA_19881. Os principais modelos que tiveram

maior aceitação e uso foram o Modelo Hierárquico [DAT-1992], o Modelo Relacional

[COD*1970] e o Modelo Entidade Relacionamento (ME-R) [CHE-1976]. A

fundamentação matemática desses modelos comerciais foi a iúgebra de relações, que é

adequada para, amanipulação de estruturas de dados que podem ser bem representadas

através de tabelas. Esses modelos comerciais recebem tanrbém o nome de Modelos de

Dados Tradicionais.

Assim, os Sistemas Gerenciadores de Bases de Dados (SGBD)

disponíveis atualmente foram, €D sua maioria, desenvolvidos tendo por objetivo

suportar aplicações comerciais, isto é, suportam r modelagem de dados que

representam bem as estruturas comerciais, as quais se baseiam na manipulação de
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dados que podem ser armazenados em um conjunto relativamente pequeno de

esffuturas, porém com volume muito grande de dados estruturalmente idênticos

ITRAINA_1e881.

Para suprir a deficiência na modelagem de dados que não apresentam

essa homogeneidade estrutural, como a necessária em sistemas de PAC (Projeto

Apoiado por Computador) , FAC (Fabricação Apoiada por Computador), Sistemas de

Automação de Escritório, Inteligência Artificial, Diagnósticos Médicos Auxiliados por

Computador, etc., a atenção dos pesquisadores voltou-se à elaboração de novos

modelos de dados para SGBDs que pudessem dar suporte a essas aplicações ditas

"não convencionais" [TRAINA_l99U [HAM_19S1] [FAR-1985]. O resultado foi a

criação de Modelos de Dados baseados no Paradigma de Orientação a Objetos

IBER_1ee3l.

Os Modelos de Dados Orientados a Objetos proveram então meios de se

modelar os dados do mundo real que não apresentam homogeneidade estrutural, dados

complexos (como por exemplo imagem e som). Mas a homogeneidade estrutural

caractenzada nos modelos tradicionais permitia implementações eficientes,

relativamente fáceis e diretas para identificação, busca e acesso aos dados

armazenados. Por outro lado, devido a não homogeneidade estrutural; os modelos de

dados Orientados a Objetos üouxeram consigo o problema de como prover meios

eficientes de identificação, busca e acesso aos dados. Utilizando o tipo de dado

"imagem" como exemplo de dado que não apresenta a homogeneidade estrutural para
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ilustração do probtema de identificação, busca e acesso, pode-se dtzet que uma

imagem pode ser caractenzada ou identificada por vários aspectos ligados direta ou

indiretamente a ela como: cor, textura" forma, volume, descrição textual, atributos, etc.

Alguns desses aspectos são obtidos somente como resultado de processamentos

efetuados na imagem, que exfiaem dela a propriedade desejada. Este é ainda um

problema sem solução definitiva e completa, que tem exigido muita atenção dos

pesquisadores. [GUD_1995].

No canpus da Universidade de São Paulo, em São Cados, têm sido

desenvolvidas aplicações que requerem o uso de SGBDs que ofereçan maiores

recrusos que os disponíveis nos SGBDs existentes. Em particular, o Departamento de

Ciências de Computação e Estatística tem desenvolvido Ambientes de Suporte ao

Desenvolvimento de Software; o Departamento de Física e Ciências dos Materiais tem

necessidade de SGBDs que possÍtm aÍÍnazenar dados de projeto na fuea de

lnstrumentação Elefrônicq que possam atrnazerrar dados coletados em experimentos,

bem como imagens obtidas por Tomografia de Ressonância Magnética [TAN-1987]

[PAN_19S7] [TRA_1991]; e o Departamento de Engenharia Mecânic4 tem

desenvolvido aplicativos para CAD (Computer Aided Design) e para Planejamento e

Controle da Produção.

. Assim, foi efetuado um esforço no sentido de avalia¡-se a possibilidade

de criação de um modelo de dados adequado às necessidades detectadas, e que pudesse

ser usado para apoiar a constnrção de um SGBD que atenda tais necessidades. Como
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resultado desse esforço, foi desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas de São

Carlos, um modelo de dados seguindo o enfoque da orientação a objetos, denominado

de Modelo de Representaçäo de objetos - MRO [TRAINA_1988].

Com o propósito de confirmar a eficiência do Modelo de Representação

de Objetos e colocar em prática a teoria elaborada para a sua fundamentação, iniciou-

se o desenvolvimento, também nesse Instituto, de um Sistema Gerenciador de Base de

Dados Orientado a Objetos, o Gerenciador de Objetos - GEO [TRAINA-l991] .

O GEO está sendo desenvolvido desde meados de 1988, recebendo

contribuições de vários pesquisadores que nele trabalharam quando em andamento

seus mestrados e doutorados. Assirn, para o GEO, foi projetado uma estnrtura modula¡

de forma independente para perrritir que os mesmos fossem desenvolvidos

paralelamente, sempre seguindo a padrões de implementação e de interface entre os

módulos.

1.2. Motivações e Objetivos

O GEO tem sido implementado de forma incremental, e no início deste

Uabalho não suportava aplicações como manipulação de imagens, necessitando ser

estendido pois pretende-se que apoie o sistema de visualização e manipulação de

imagens do Tomógrafo por Ressonância Magnética de baixo custo, em

desenvolvimento no tnstituto de Física de São Carlos (IFSC) que já está a disposição
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da comunidade. Esse sistema de visualização e manipulação de imagens é um sistema

que, integrado a um SGBD distribuído, poderá ser classificado entre os sistemas

chamados de Picture Archiving and Comunications Systems - PACS [FIN-1990],

uma tecnologia nascente e promissora para suprir as necessidades de compreensão,

manipulação e visualização de imagens médicas bem como seu arrnazeniamento e

comunicação inter e intra centros médicos.

A viabilização da utilização do GEO nesse sistema só torna-se possível a

partir da implementação do módulo que gerencia objetos do tipo imagem, chamado de

Módulo Gerenciador de Registros de Imagens (MGRI), pennitindo que imagens

sejam armazenadas e manipuladas como objetos dentro do GEO.

O módulo responsável pela manipulação dos registros físicos de

armazenagem de imagens, e pelas estruturas de busca e indexação para imagens é o

alvo deste trabalho, e o objetivo foi implementá-lo de forma a suportar aplicações que

manipulem imagens e consequentemente, permitir o seu uso pelo Instituto de Física de

São Carlos e também os outos Institutos ou Departamentos que jri demonsüavam a

necessidade de um sistema como o GEO para as suas aplicações.

A implementação deste Módulo Gerenciador de Imagens ofereceu

também a oportunidade de vivência de uma experiência multidisciplinar, envolvendo

diversas áreas de estudo em computação, dente elas Banco de Dados, Estruturas de

Dados e Computação Gráfrca; em todas fazendo-se uso das ferramentas do paradigma

de Orientação a Objetos.
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1.3. Organização da APresentação

Este trabalho monográfico está organîzação da seguinte forma:

. no Capítulo 1, Introdução, são mostrados os aspectos gerais do trabalho, assim

como as Motivações e os Objetivos;

. no capítulo 2, Revisão BibliográfÏca, é descrito o Manifesto de sistemas de Banco

de Dados Orientado a Objetoso são descritos também os Modelo e os Sistemas

Gerenciadores GemStone, Orion s o'2;

o são mostrados no Capítulo 3, Sistemas de Visualizaçáo e Armazenamento de

Imagenso características de dois sistemas de manipulação e consulta e visualização

de imagens o QBIC e o CHABOT;

. capítulo 4, o Modelo de Representação de OBJETOS (MRO) e o Gerenciador

de objetos (GEO), mostra em detalhes o Modelo MRO e alguns aspectos de

projeto e imPlementação do GEO;

o Módulo Gerenciador de Registros de Imagens, o Capítulo 5' mostra as rotinas

implementadas que manipulam imagenso suas características, funcionamento e

parâmetros;

o Capítulo 6, Conclusão, mostra as decisões de projeto paru o Sistema de

Manipulação de Imagens, Sugestões de Pesquisas Futuras e as Considerações

Finais;



O Finalmente, seguindo o CaPítulo 6, é mostrada a Bibliografia utilizada para

consulta e referência na elaboração do tabalho;



Capítulo 2

REVISÃO BIBLIOCNÁTICA

2.1. Considerações Gerais

S
istemas de Banco de Dados orientado a objetos (SGBDOO),

estão atualmente recebendo muita atenção tanto do ponto de

vista experimental como do ponto de vista teórico, e tem havido muitos debates e

discussões a respeito. Esta ârea é caracteriz.ada por uma grande quantidade de

modelos de dados semelhantes, uma grande quantidade de fundamentos formais e

uma forte atividade experimental.

Conüário ao artigo originat de Codd [COD-1970] que deu r¡ma

clara especificação do sistema de banco de dados relacional (modelo de dados e

linguagem de consulta), não há especificações para Sistema de Banco de Dados

Orientado a Objetos [MAI_19S9]. Isto não quer dizer que não exista o Modelo de

Dados Orientado a Objetos completo, pelo contrário muitas propostas podem ser

enconfiadas na literatura [ALB-19S5] ICAR-19881 [LEC-19S9], mas não há um

consenso sobre um modelo singular.

A necessidade de uma sólida teoria para embasamento do modelo é

óbvio. A semântica de conceitos como tipos, objetos ou programas precisam ser

bem definidos e conha¡iamente a isto, é quase impossível obter um consenso

sobre o modelo de dados [ATK-1990].

. Finalmente, vários trabalhos experimentais estão em andamento

com pesquisadores construindo seus sistemas. Alguns desses sistemas são apenas

protótipos [BAN-1988] [ND(-l9s7l [BAN-1987] [SKA-1e861 [FIS-1986]

lcAR_1e861.
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2.2.Manifesto de sistemas de Banco de Dados orientado a objetos

t
É importante o consenso sobre definição de um Sistema de Banco

de Dados Orientado a Objetos. Dessa necessidade foi criado o Manifesto de

Sistemas de Banco de Dados Orientado a Objetos'

Como um primeiro passo, este Manifesto sugere as características

que cada sistema deve tero mas apenas como uma proposta [ATK-1990].

De acordo com o Manifesto, as características que um Sistema de

Banco de Dados Orientado a Objetos deve ter são classificadas em três

categorias:

o obrigatórias: são aquelas que um sistema precisa satisfazer para receber a

denominação SGBDOO;

. opcionais: são aquelas que podem ser adicionadas para tornar um sistema

melhor mas não são obrigatórias e,

o abertas: são aquelas que o projetista pode escolher entre várias soluções

disponíveis.

As características classificadas como opcionais são: herança

múltipla, verificação de tipos, distribuição, controle de transações e controle de

versões. As classif,rcadas como abertas são: paradigma de programação,

representação de objetos, tipos do sistema e uniformidade. As características

que fazem parte do grupo das obrigatórias e que serão detalhadas abaixo são

objetos complexos, identificação de objetos, encapsulamento, tipos ou classes,

hierarquia de classes e tipos, oveniding, overloading e late binding, completesa

computacional, extensibilidade, persistência, gerenciamento de atmazenamento

secundário, concorrência, recuperação e facilidades de consulta ad hoc'
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2.2.1. Características Obrigatórias

um sistema de Banco de Dados orientado a objetos precisa

satisfazer dois critérios: precisa ser um Sistema Gerenciador de Banco de Dados

(SGBD) e precisa ser um Sistema Orientado a Objeto. O primeiro critério diz

respeito a persistência, gerenciamento de armazenamento secundário'

concorrência, recuperação e facilidade de consulta ad hoc' O segundo critério diz

respeito a objetos complexos, identificação de objetos, encapsulamento' tipos ou

classes, herança, overriding combinado com late binding extensibilidade e

complete sa comPutacional.

2.2.1.1. Obj etos ComPlexos

objetoscomplexossãoconstruídosporobjetossimplespela

aplicação de construtores sobre estes objetos. Os objetos mais simples são

inteiros, cafacteres, strings de qualquer tarnanho, booleanos e reais' Há vários

objetos complexos como tuplas, conjuntos (sets), listas, vetores, etc' O conjunto

mínimo de construtores que um sistema precisaria ter são conjunto' tupla e lista'

Os construtores dos objetos precisam ser ortogonais aos objetos' ou

seja, qualquer construtor precisa poder ser aplicado a qualquer objeto. operações

precisam ser de forma que poss¿Im manipular objetos complexos assim como os

objetos que o compõem. Isto é, operações em objetos complexos precisam se

propagar transitivamente a todos seus componentes'

2.2.l.2. Identificaçiio de Objetos

A idéia com a identificação de objetos é aquela na qual um objeto

tem sua existência independente de seu valor. Dois objetos podem ser idênticos
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(serem o mesmo objeto) ou podem ser iguais (terem o mesmo valor). Objetos

idênticos precisam ser distinguidos de objetos iguais por dois motivos:

compartilhamento de objetos e alteração de objetos [ATK_1990].

2.2.1.3. Encapsulamento

A idéia do encapsulamento vem da necessidade por uma clara

distinção entre a especificação e a implementação de uma operação e da

necessidade por modularidade. Modularidade é necessário para estruturar

aplicações complexas projetadas e implementadas por um time de

programadores.

O princípio do encapsulamento para linguagens de programação é

que um objeto possui uma interface que é a especificação do conjunto de

operações que podem ser executadas sobre o objeto (é a unica parte visível do

objeto) e a implementação que tem a parte de dados e a parte procedural. A parte

de dados é a representação ou estado do objeto, ê r procedural descreve, em

alguma linguagem de programação, a implementação de cada operação.

Encapsulação em banco de dados parte do princípio que um objeto

possui encapsulados tanto progrÍtma quanto dados. O encapsulamento provém

nma forma de independência de dados lógica, onde pode-se mudar a

implementação de um tipo sem mudar nada nos progrÍrmas que usam o tipo.

Então, os programas de aplicação são protegrdos de mudanças nos níveis

inferiores do sistema.

2.2.1.4. Tipos e Classes

Existem duas categorias principais de sistemas orientados a objetos,

os que suportam a noção de classes e os que suportam a noção de tipos.
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Um tipo, em ¡m sistema orientado a objetos, sumariza as

características comgns de um conjrurto de objetos e possui duas partes, a'

interface e a implementação ou implementações. Somente a interface é visível

aos usuários do tipo; a implementação do objeto é vista somente pelo projetista

do sistema. A interface consiste de uma lista de operações mais os tipos de seus

parâmetros de entada e de saída.

A implementação de um tipo consiste de uma parte de dados e uma

parte de operações. A parte de dados descreve a estrutura intema dos dados do

objeto. A parte de operações consiste de procedimentos ou rotinas que

implement¿lm as operações da parte de interface. Em geral um tipo não pode ser

modificado em tempo de execução.

A noção de classe é diferente da noção de tipo. Sua especificação é

a mesma que de um tipo, mas é uma noção válida mais em tempo de execução.

Ela contém dois aspectos: o criador de objetos e o construtor de objetos. O

criador de objetos pode ser usado, por exemplo, para criar novos objetos pela

execução da operação new rra.classe. O construtor de objetos permite associar os

objetos a suas extensões.

Classes não são usadas para checagem da conetude de um

programa mas sim pala a, criação e manipulação de objetos.

Verdadeiramente, existem fortes similaridades enüe classes e tipos.

Os nomes tem sido usados com ambos significados e as diferenças são sutis em

alguns sistemas.

2.2.1.5. Hierarquias de classes e tipos

Herança diz respeito as características que os objetos de subclasses

herdam de classes superiores a que são subordinadas.

Existem quafio tipos de herança:
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a

o

a

a

herança por subordinação: diz-se que um tipo t é herdeiro de t' se não podem

ser executadas mais operações nos objetos do tipo t que nos objetos do tipo f;

herança por substituição: diz que um tipo t é um subtipo de um tipo t' se todo

objeto do tipo t é também um objeto do tipo f;

herança forçada: um tipo t é um subtipo de um tipo t' se todo objeto do tipo t

não é somente um objeto do tipo t'mas tarnbém satisfaz a uma dada regra e,

herança por especialização: um tipo t é um subtipo de t' se objetos do tipo t

forem objetos do tipo t' mas com alguns dados específïcos.

2.2.t.6. Overriding, Overloading e Late Binding

Considerando um sistema orientado a objetos, onde trma operação é

definida para um determinado tipo geral. Overriding ocorre quando a

implementação das operações para cada tipo é redefinida nos tipos inferiores de

acordo com o tipo. Esta redefinição resulta em uma firnção turica que

corresponde as várias implementações, uma pafa cada subtiPo, o que é chamado

de overloading. Como conseqüência disso, apesar de existirem várias

implementações da mesma operação, uma para cada tipo, os programas

aplicativos somente conhecerão uma chamada geral para a operação. Esta

funcionalidade é mantida por operações realizadas não em tempo de compilação

mas em tempo de execução, o que é chamado de late binding.
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2.2.1.7 . Completesa Computacional

Do ponto de vista das linguagens de progranação, completesa

computacional é obvio, ou seja, a linguagem deve ser completa de tal forma que

qualquer função computável deve poder ser realizada. Derivando para sistemas

de banco de dados, significa que qualquer função computável pode ser expressa

usando a Linguagem de Manipulação de dados (Dlvfl- - Data Management

Language) do sistema de banco de dados.

2.2.1.8. Extensibilidade

Um sistema de banco de dados possui seu conjunto de tipos

predefinidos. Este conjunto de tipos precisa ser extensível, isto é, deve haver

meios de se defrnir novos tipos e não deve haver distinção entre o uso de um tipo

do sistema e o uso de um tipo definido pelo usuário.

2.2.1.9. Persistêncra

Este requerimento é evidente no ponto de vista de banco de dados,

mas não em linguagens de programação. Diz respeito a habilidade do

programador de lazer com que seus dados ainda existam depois do término da

execução de um processo de forma a poderem ser usados por outros processos.

Em sistemas orientados a objetos, cada objeto, independente de seu tipo, deve ser

persistente sem uma ûansação explícita.
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2.2.1.10. Gerenciamento de Arm¿zenamento Secundário

Gerenciamento de Íumazen¿rmento secundririo é uma característica

clássica em sistema de gerenciamento de banco de dados. Geralmente é

suportando por mecanismos como gerenciamento de índices, agrupamento de

dados, armazenamento temporário, seleção de caminhos de dados e otimização

de consultas. Nenhuma destas devem ser visíveis ao usuário.

2.2.1.11. Concorrência

Pa¡a os vários usuários que necessitarem interagirem

concorrentemente com o sistema, deve ser oferecido o mesmo nível de serviços

de forma harmônica. Existem vários mecanismos pafa se promover a

concorrência em banco de dados.

2.2.1.12. Recuperação

O sistema deve prover meios de recuperação em caso de falhas de

hardware e software de forma a retornar os dados ao seu estado consistente após

uma falha

2.2.1.13. Facilidades de Consulta Ad IIoc

. O sistema deve promover a mesma funcionalidade de uma

linguagem de consulta ad hoc. O serviço consiste em permitir ao usuário

expressar qualquer tipo de consulta.
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2.2.2. Considerações Finais Sobre o Manifesto

Estas são as propostas do Manifesto de sistemas de Banco de

Dados Orientado a Objetos que formarn o conjunto de propostas das

características que definem um SGBDOO. As características obrigatórias são as

que possuem o maior consenso entre os pesquisadores e projetistas de sistemas'

As outras características ficam a critério e escolha de quem for projetar e

implementaf ¡m sistema. Mas mesmo assin¡ são somente propostas que devem

ser analisadas, discutidas e criticadas pafa que conceitos mais aprimorados sejam

criados.

2.3. Modelos e Sistemas de Banco de Dados Orientado a Obietos

Neste tópico são mostrados os principais Gerenciadores de Banco

de Dados Orientado a Objetos e seus Modelos de Dados. Dessa forma poder-se-á

notar que atualmente há uma grande variedade de Modelos e Gerenciadores de

Banco de Dados Orientado a Objetos que apresentam diferentes características e

funcionalidades. Os Sistemas de Banco de Dados Orientado a Objetos e seus

Modelos mostrados são: GemStone, Orion e especialmente o Oz que será

submetido a uma comparação com o sistema GEO. Para isso, serão introduzidas

e mosüadas somente algumas das características do GEO. O resto dos detalhes de

projeto e implementação esta¡ão mostrados nos Capítulos subsequentes'



2.3.1. GemStone

2.3.1.1. Modelo GemStone

O Modelo Gemstone apresenta três componentes principais:

objetos, classes e mensagens. Cada objeto tem uma interface pública e uma

memória privada. Os objetos se comunicfim aüavés de mensagens que são

solicitadas para que um objeto mude seu estado, retorne alggfn valor ou realize

uma sequência de ações.

Os objetos que compartilham o mesmo formato e métodos são

agrupados em classes. As classes são dispostas em uma hierarquia, onde cada

classe herda o comportamento e estrutura de sua superclasse'

O Gemstone considera classe como uma unidade básica passível de

evolução [PEN-871

2.3,1.2. Características de rmplementação ¿6 ÇsmStone

o sistema Gemstone [MAI-19S7] é um produto comercial

desenvolvido na Servio Logic. O objetivo original do GemStone foi tornar o

Smalltalk r¡¡n Sistema de Banco de Dados. Ele é composto pois dois módulos

principais. Um módulo inferior cha¡nado Stone e um superior chamado Gem' De

forma mais direta, eles corïespondem a objeto memória e a máquina virtual da

implementação padrão do SmatlTalk. Stone promove persistência'

gerenciamento de memória secundári4 gerenciamento de transações, conüole de

concofrência" recuperação, suporte a. acessos associativos e funções de

autorização. A principal característica de sua arquitetura é que Gem e Stone são

estruttuados como processos sepafados rodando em um servidor' Nas estações, a



interface do Gemstone (PIM) implementa chamadas a procedimentos remotos

(RpC) para funções oferecidas pelo Gemstone no servidor ¡VÉt -tæ01-
cada aplicação inicia uma sessão com o Banco de Dados, e cada

sessão consiste de uma ou mais transações. No disco, objetos são mantidos em

páginas contendo vários objetos. Quando os objetos crescem e atingem o limite

da página, são quebrados em pedaços e espalhados e organizados em várias

páginas por uma árvore B-tree. Stone promove cada sessão com um espaço

privado no qual as mudanças somente são vistas denûo da sessão' Isto é

implementado por um mecanismo de forma que a cada modificação feita em r¡m

objeto por uma sessão, uma nova cópia do objeto é cnada e colocado em uma

págna inacessível para as outas sessões. stone usa identificadores lógicos para

objetos, e então uma tabela de objetos organizada como uma árvore B-free é

usada pafa mapear o identificador tógico com a localização fisica na memória e

no disco.

No GernStone, abortar ¿ma transação consiste em recuperar a cópia

original da tabela de objetos. Um controle de concorrência é fornecido de forma

que conflitos de acessos são checados em tempo de tansação e não através de

travas preventivas. A principal desvantagem deste esquema é o fiabalho

desperdiçado quando o conflito é percebido depois que a transação já se iniciou'

Uma das maiores inovações do Gemstone é seu mecanismo de

indexação para suportar acessos associativos a grandes coleções de dados'

2.3.2. Orion

2.3.2.l..Modelo Orion

Orion é um SGBDOO desenvolvido no MCC (Microeletronics and

Computer Technolory Corporation). [BAN-1987][KIM-I9S8]. Possui uma



linguagem orientada a objetos e um banco de dados' uma versão do orion

implementa 1m sistema multiusuário e multituefa no qual um servidor promove

persistência e compa¡tilhamento de objetos através de vá'rias estações' Os

conceitos básicos suportados pelo Orion são a noção de objetos compostos como

uma hierarquia de objetos componentes exclusivos e dependentes e suporte a

versão de objetos. Orion implementa acesso associativo a objetos pela aplicação

de seleções com condições que são aplicadas a classes e pela permissão ao

usuârio de navegar pela hierarquia de composição' Não há um conjunto

explícito de construtores. Enfietanto, o sistema mantém um conjunto de todas as

instâncias de uma determinada classe'

Aarquitetrrradoorionconsistenosseguintesmódulos:

. um manipulador de mensagens' que recebe todas as mensagens enviadas para

os objetos Orion;

. um subsistema de objetos que provém firnções como avaliação de esquema'

controle de versão, otimização de consultas e gerenciamento de informações

multimídia;

o urn subsistema de fiansações que provém conüole de concorrência e

mecanismos de recuPeração e

o um subsistem a de armazenamento que provém acessos aos objetos no disco'

o gerenciamento de transações é baseado no método de trava'

Outras importantes características no Orion são indexação, autorização e suporte

a versão. Índices podem ser definidos pala classes ou subclasses de uma classe' e

são usados quando consultas são efetuadas'



2.3.2.2. Caracferísticas de Implementaçäo do Orion

A arquitetura do Orion consiste nos seguintes módulos:

o um manipulador de mensagens que recebe todas as mensagens enviadas aos

objetos Orion;

. um subsistema de objetos que provérr fimções como evolução de esquemas,

controle de versão, ottmização de consulta e gerenciamento de informação

multimídia;

. um subsistema de transação que promove controle de concorrência e

mecanismos de recuperação e,

. um susbsistema de armazena¡nento que promove acesso aos objetos em disco.

Gerenciamento de transação [GAR_1988] é clássica. O conüole de

concorrência é baseado no protocolo de trava (locking), e recuperação é baseada

em sessões (logging). Outras importantes características no Orion são indexação,

autorização e suporte a versão. Índices podem ser definidos em classes ou em

subclasses de r¡ma classe e são usados quando consultas são avaliadas.

2.3.3. Oz

2.3.3.1. O Modelo 02

O Modelo e o Sistema 02 [LEC_1988] fazem parte do Projeto

ALTAIR, desenvolvido por um grupo de pesquisadores da França. O objetivo

deste sistema é suportar aplicações tr¿dicionais, automação de escritórios e

aplicações multimídia.
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No 02 as informação são organizadas em Objetos que possuern um

identificador, dados (organizados em fuplas ou "sets") e métodos encapsulados

que propiciam a manipulação de objetos.

Existem duas estruturas no 02:

r tipos que são constituídos por inteiro, "stringl' , "floaf', "set", tupla ente

outros, que possibilitam a estruturação de Objetos e

o Classes estruturadas em uma hierarquia que descreve a estrutura e o

comportamento dos Objetos, possibilitando a definição de Herança (e

Multipla Herança), de Métodos e Atributos.

O Esquema de Dados é, definido pelo conjunto de classes,

relacionando-se por ligações de herança e/ou composição.

2.3.3.2. Características Básicas de Implementação do Oz e do GEO

GEO e Oz são anbos Sistemas de Banco de Dados Orientado a

Objetos porém com Modelos de Dados e implementações diferentes"Ozfuparte

do projeto ALTAIR como já citado anteriormente e o GEO é o Sistema projetado

e implementado no ICMSC-USP que foi incrementado com a manipulação de

imagens como objetos comuns. A impterrentação que promoveu contemplação de

imagens pelo GEO será descrita mais adiante nos Capítulos seguintes. Ta¡nbém o

MRO, Modelo de Dados no qual está baseado o GEO, será descrito mais a frente.

Por hora, somente algumas ca¡acterísticas básicas do GEO serão mostradas

juntamente com as características do 02 de forma a permitir uma comparação

simples entre os dois.

. O Gerenciador de Objetos do Oz representa a principal parte do

sistema e consiste de vários níveis de softrva¡e que manipulam a representação e

organização dos objetos na memória principal e memória secundiária; a

üansferência de dados entre a memória principal e memória secundária; a criação
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e remoção de objetos; a distribuição em um ambiente cliente servidor;

concorrência e mecanismos de recuperação; indexação e alguma otimização de

consulta; e versões. No GEO, as mesmas funções executadas pelo Gerenciador de

Objetos do 02 são promovidas por vários módulos indeperdentes e

comunicantes.

O Gerenciador de Objetos do Oz, assim como o úo GEO,

implementa operações estruturais em objetos, promove o suporte a passagem de

mensagens e executa operações de acesso associativos através de índices. O 02 é

composto por uma arquitetura de dois níveis na qual o nível mais bixo é o
gerenciador de armazenamento chamado de WiSS e o nível mais alto, o próprio

gerenciador de objetos. Já o GEO é composto por uma arquitetura de 5 níveis:

núcleo de acesso a registros, subsistema básico de gerenciamento de memória,

subsistema de gerenciamento de relacionamentos, subsistema de gerenciamento

de atributos e gerenciamento de esquemas de dados.

As ca¡acterísticas de implementação que dependeram de decisões

de projeto para o mapeamento de objetos e valores em registros no dirco e são

iguais para os dois sistemas são:

' um objeto e araizde seus valores são armazenados em um único registro;

o valores não atômicos são decompostos em registros e referenciados em seus

registros pais e;

o valores tem uma representação similar a representação de objetos no disco e na

memória.

Este mapeamento de objetos e valores em unidades lógicas no disco

é muito simples. É usado em vários sistemas incluindo os já citados GqnStone,

orion e mais o Bubba [CoP_1990] e o poMS [CoC._1094]. A principal

desvantagem desta técnica é para se efetuar a leitua de todos os elenærrtos do

objeto que foi decomposto deve-se ler todos e então recompô-los.
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. O gerenciador de armazenamento de objetos dos dois sistemas

promovem identificadores rmicos para os regisfios; suporte para itens de dados e

registros com tamanhos variáveis.

Tanto o Oz como o GEO promovem estruturas persistentes em

arquivos seqüenciais de registros estruturados com tamanhos fixos. Cada um

destes registros pode ser um ou mais objetos ou valores.

Identificação de objetos é implementada como uma referência fisica

ao espaço de annazenamento no disco tanto no Oz como no GEO (o mesmo

acontece com os valores que compõem o objeto). Para acessar os registros

residentes tanto em disco como no cache (ambos utilizam um cache em memória)

é unlizadauma tabela de hash de fonna que com o identificador do objetos ou do

valor, pode-se acessá-los.

Quanto a distribuição, neste momento, somente o Oz oferece. O

gerenciador de objetos do Oz é constituído de componentes tipo servidor e tipo

cliente. A distribuição do GEO está em fase de projeto.

No 02 e no GEO o conceito de üansação é o tradicional, utilizando

o critério serialização [TAN_19921 que permite acesso exclusivo através do

popular algoriuno de trava de duas-fases.

O controle de versões no 02 está ainda em fase de especificação e

projeto. Os protótipos disponíveis ainda não contemplam o controle de versões.

Já o GEO controla versão da base e pernrite o contole de versões de objetos

pelas aplicações.
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2.3.4. Considerações Finais Sobre os Modelos e Gerenciadores Orimtados a

Objetos

Algumas das características dos principais Modelos de Ðados e

Sistemas Orientados a Objetos foram mostrados e pôde-se perceber çpe para o

mesmo conceito teórico existem várias formas de implementação. Isto ruostra que

os Sistemas de Banco de Dados Orientado a Objetos são dinâmicos atre si e

permitem que os projetistas explorem ao máximo os conceitos e técnicas

existentes para implementação de Sistemas de Banco de Dados.

Foi feita também uma comparação enüe algumas caracterísicas dos

sistemas Oz e GEO. Com isso conseguiu-se mostrar que o GEO está a ¡ltura dos

principais Sistemas de Banco de Dados Orientado a Objetos, mesmo cm alguns

de seus módulos em fase de projeto, o que é normal e ocorre também em. outros

sistemas, como o próprio 02.
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Capítulo 3

SISTEMAS DE VISUALTZAçÃO N
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS

3.1. Considerações Iniciais

tecnologia atual permite a aquisição, a manipnlação, a

e o armazenamento de uma grande quantidade de
lmagens e coleções de vídeo ou mídia contínua. Porém os métodos de busca usados
para encontrar informações pictoriais são ainda limitados. Normalmerúe, estes
métodos dependem de identificações de arquivog palawas chaves ou aida textos
associados as imagens. Assirn, embora sendo poderosos, eres:
o não permitem consultas baseadas diretamente nas propriedades visuais da imagem;
o são dependentes de umvocabulirio particularusado, e

o não promovem consultar a imagens baseado em similaridade a outra imagerr dada.

Pesquisas com intenção de estender e promover métodos de conslt apa"-
bancos de dados de imagens são muito bem vindos.

Muitas aplicações já foram desenvolvidas com esse intuito. Exemplos
são o sistema QBIC [FLIC-1995] (desenvolvido para explorar os métodos de
recuperação de imagens baseada no conteúdo) e o projeto chabot [oct_r995]
(projeto para esfudo de armazenamento e busca de imagens em grandes bases de
imagens).



3.1. Sistema QBIC

As duas propriedades mais importantes do eBIC são seu uso de
conteúdo de imagens e vídeo (propriedades computáveis como textrua, cor forma e
movimento de imagens) nas consultas e sua linguagem de consul ta gtâfrc4 na qual
consultas são feitas a partir de desenhos feitos pelo usuiirio em um editor gráfico.

Para promover esta funcionalidade, QBIC tem dois corryonentes
principais: um o que seus projetistas chamam de população do banco de dados
(processo de criação do banco de dados de imagens) e ouüo a consulta ao banco de
dados' Durante a criação do banco de dados, imagens e vídeos são processadss para a
extração das características que descrevem seus conteúdos e as caracterísficas são
armazenadas na base. Druante a. consulta, o usuário compõe uma consulta
graficamente' As ca¡acterísticas são geradas a partir da consulta gráficae submetidas a
métodos de compar ação parase encontrar na base as imagens e os vídeos que possuem
características similares. Após a busca, as imagens que tiveram caracterísliaas em
comum com a enfrada do usuário são mostradas. Veja um exemplo na figura 3.1.

Figura 3.1. Consulta no Sistema eBIC

ConsultaResultantes daImagensF Elaborada pelo Usuiírio



Para população e consulta, o QBIC tem um modelo de dados que possui

imagens estáticas compostas por outros elementos (zubconjuntos de uma imagem) e

cenas que consistem de um conjunto de frames contínuos e contém objetos em

movimentação.

3.2. Projeto Chabot

O projeto Chabot foi iniciado em Berkeley para estudar o

armazenamento e busca de imagens em grandes bases de dados. Uma de suas metas é

integrar técnicas de análise de imagens ao sistema de busca de forma que essas buscas

não dependam somente da informação textual amtazenada. Outr4 é prover consultas

baseadas em qualquer tipo de dado, dispondo assim, da frmcionalidade dos Sistemas de

Banco de Dados Relacional em relação a linguagens de consulta de alto nível,

onmização de consultas e indexação flexível.

Uîl.liza as imagens do Departamento de Recursos de Água da California

(DWR) que são de reservatórios, aquedutos e estações de tratanento de água. O

Departarnento mantém uma coleção de aproximadamente 500 mil fotografias,

negativos e slides. Pa¡a consulta em suas fontes; o Departamento desde a muito tempo

vem inserindo informações descritivas para cada imagem e utiliza essa inf,ormação

para as buscas em sua base.

O projeto Chabot foi influenciado,por essa base de informações textuais

das imagens do D\ryR onde imagem é acornpanhada então por uma meta-base, QUe

possui informações como número do CD onde está a imagem, identificação da

imagem, a data da foto, categoria, localização, descrição, tipo do filme, perspectiva da

foto e o número da foto no CD.

O sistema Chabot não realiza o gerenciamento das imagens em uma Base

de Dados; utiliza para isso o Sistema de Banco de Dados Objeto/Relacional postgres

[POS-1993] [STO-1990] que possui, além das características ûadicionais de um



banco de dados relacional [COD_1970], características de Banco de Dados ûrientado

a Objetos como suporte a objetos, classes, tipos complexos, etc. e ainda efe&a análise

de imagens durante os processos de consulta.

Esta fonna de üabalho na qual é utilizado um SGBD e um Sistema de

visualização e manipulação, é a mesma aplicada ao projeto no qual se insers o GEO.

Como dito no Capítulo 1, GEO será utilizado como Gerenciador de Banco df, Dados e

imagens para o sistema de visualização e manipulação de imagens do Tomog¡afo por

Ressonância Magnética de baixo custo, em desenvolvimento no Instituto de Física de

São Ca¡los, configurando assim um PACS.

Os mecanismos de busca do Chabot utilizam informações &trtuais e

algumas características de conteúdo simples como histograma de cores.

3.3. Consultas a Imagens no Sistema GEO

Pa¡a o GEO foi criado um método de busca que permitiu aa mesmo

busca e acesso as imagens baseado em consultas pelos atributos definidos pelo usuário

e consultas por conteúdo.

As consultas baseadas em atributos definidos pelo usuário são um

aspecto normal já que para o GEO imagens são objetos e podem assim poszuir

atributos comuns como nome, autores, data" descrições texfuais, palawas chaveq etc.

Quanto a consulta baseada por conteúdo, a idéia é simples. As inngens

são submetidas a processamentos que exüaem alguma característica partiølar da

imagem desejada pelo usuário. Estes processfimentos que são aplicações do usuário,

retornam valores que descrevem a imagem pelo seu conteúdo. Estes valores po&m ser

corespondentes, por exemplo, ao histograma de cores, a uma porcentagem indicando

quanto uma imagem é parecida a uma outa imagem dada, a possibilidade de haverem

figuras geométricas nas imagens þor exemplo, 50o/o de possibilidade de uma imagem

possuir retângulos), etc. Esses valores são então organizados em estruturas em árvores,
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sendo que uma ou mais árvores são usadas para representa¡ o mesmo aspecto ou

característica das imagens.

Em cada nó das árvores são armazenados um valor colrespCIndente ao

resultado do processamento e uma lista de imagens que responderam com o mesmo

valor ao processamento. Dessa forma, podern ser realizadas consultas como busca das

imagens que satisfazem a um dado valor ou busca de v¿irias imagens que sæisfazem a

uma faixa de valores.

Este tipo de implementação concede liberdade ao usuário já que o

mesmo pode escolher orguizar as imagens por qualquer de suas características

computáveis. E dessa forma realaar consultas posteriores.

Comparando o método do GEO ao QBIC, verifica-se a liberdade que o

GEO concede ao usuário já que o QBIC apresenta pré-definidos os elementos e opções

para busca. Por outro lado, o QBIC, já disponível comercialmente como um produto da

IBM, apresenta um rectuso de consulta muito interessante que é *encoffie mais

imagens como esta" e o mais importante é que ele mesmo realiza os processamentos

que extraem as informações do conteúdo das imagens e ainda realtza processamentos

para mídia contínua ou vídeo.

O Chabot apresenta a maioria de suas consultas baseada em informações

textuais (as consultas por conteúdo são somente baseadas no histograma de cores) e

por não ser um SGBD, não realiza o annazenamento das imagens (utiliza para isso o

Postgres).

3.4" Considerações Finais Sobre Sisúemas de Visualização e Armazenamento de

Imagens

Finalizando, pôde-se verificar que o GEO, quanto aos métodos de busca

e organização de imagens, está entre o Chobot, que apresenta o método mais simples

de busca (informações textuais e por conteúdo apenas cor), e o QBIC que promove



métodos mais elaborados de consulta (consultas por conteúdo, conzuItas a partir de

uma figura dada) e ainda efenn os próprios processamentos nas imagens,



Capítulo 4

o MODELO DE REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS
(MRO) E O

GERENCIADOR DE, OBJETOS (GEO)

4.1. Considerações Iniciais sobre o MRO

s modelos de dados tradicionais, como o modelo relacional

[COD-70], estnrturam os dados atr¿vés de um conjunto de tabelas

(relações, arquivos, etc), as quais são, por $ra vez, compostas por um conjunto de itens

(atributos, campos, etc), que se repetem igualmente para todas as linhas da tabela

(tuplas, registros), veja figtna 4.1

Essa forma de representar a informação tornou-se inadequada quando

novas aplicações passaram a exigir o uso de uma base de dados pam armazenar

conjuntos de infonnações em que os elementos apresentam uma diversidade estrutural

muito grande.

Rua F. 988 Cr¡ritibaJoão José 30104176Paraná

Rua C, 1234 14/09/56São PauloCampinasMaria José

São CarlosRua B, 12José Maria 2Ut2l66São Paulo

Rua CidadeNome NascimentoEstado

Figura 4.1. Exemplo da Representação da lnfonnação no Modelo Relacional,

onde os dados tem obrigatoriamente a mesma estrutura.
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Essa diversidade estrutural pode ser vista, por exemplo, em aplicações de

projeto em engenharia, que necessitam de recursos prìra modelagan de dados como

descrições geométricas de peças; representação de tempos; representação de

relacionamentos complexos entre os elementos do modelo; possibilidade de

annazenagem de multiplas representações do mesmo elemento (versões e

implementações).

Diante das necessidades desse tipo de aplicação, novos modelos de dados

têm sido propostos, muito deles procurando modelar individualmente cada elernento da

aplicação como um objeto, de forma a possibilitar um tratamento específico,

evolvendo a modelagem estrutural através de r¡m extenso conjunto de construções

sintáticas, bem como a modelagem dos aspectos dinâmicos dos elementos modelados.

Tais modelos tem sido descritos como Modelo de Dados Orientado a Objetos

ITRATNA_881.

Uma característica desses Modelos de Dados Orientado a Objetos é a não

necessidade de se organizar os objetos em tabelas, mesmo quando os objetos são

estruturalmente idêntico s.

No ICMSC foi desenvolvido o MRO - Modelo de Representação de

Objetos [TRAINA_88], um modelo de dados seguindo o enfoque da Orientação a

Objetos que apresenta as seguintes características distintivas:

o organização dos objetos segundo uma hierarquia de composição fisica com

dependências existencial íntegr4 onde a própria base de dados é considerada um

objeto composto pelos demais objetos rrnazenados;

o representação de objetos através de afübutos caracterizados de diversas maneiras,

com suporte a cada ca¡acterística de maneira natural e;

. a possibilidade de classificar cada objeto segundo um ou mais tipos de uma

hierarquia de tipo, segundo o valor de seus atributos.
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Seguindo a criação do MRO, iniciou-se a construção de um

Gerenciador de Base de Dados Orientado a Objetos - SGBDOO, baseado no

Modelo de Representação de objetos, o GEO - Gerenciador de objetos

ITRAINA_eU"

4.1.1. Introdução ao MRO

o MRO - Modelo de Representação de objetos [TRAINA-8S] foi assim

denominado pois procura modelar as situações do mundo real representando todas as

características desejáveis dos objetos que existem no mundo real' Esse nome foi

escolhido também porque, além de adequar-se aos conceitos atualmente caracterizados

denfio do paradigma de Orientação de Objetos, o modelo procura representar objetos

(entes, eventos, coisas, conceitoS), ûatando cada um individualmente' mantendo na

representação de cada objeto todas as informações pertinentes, sem tenta¡ estabelecer'

a priori, padrões para a representação de conjuntos de objetos, tal como no ME-R'

onde a representação das informações é feita afiavés das relações de dados das

entidades e dos seus relacionamentos, específicados no esquema de dados de forma

irnutável depois da inicialização da base de dados [TRAINA-88I.

A principal diferença que existe entre a modelagem usando o ME-R

IHUL_S7] [PEC_8SI e a modelagem utilizando objetos IKIN-89] [McL-91] é que o

ME-R representa as entidades (que colrespondem aos objetos) e os relacionamentos

Sempre através dos valores dos atributos que os definem, e portanto pennite o acesso

aos dados armazenados através da identificação apenas dos valores de atributos

urrrr-rnudor, sem se preocupar com o qlre cada enticiade ou relacionamento

recuperado realmente representa. Além disso, fiata de maneira coletiva as entidades e

relacionamentos, através de conjuntos de entidades e relacionamentos'
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JáL um modelo orientado a objetos tem todos os objetos e suas

associações classificados segundo diferentes tipos, e a identificação de dados está

sempre associada ao tipo do objeto que se quer recuperar. Além disso, os

relacionamentos armazenados existem diretamente enfie os tipos, e não aüavés de

chaves de acesso, as quais podem ser desconsideradas ou mesmo alteradag sem que

com isso se perca a ca¡acterização ou a integridade do objeto e de todas as informações

que existem sobre ele. Por oufio lado, tanto conjuntos de objetos quanto cada objeto

isoladamente são igualmente ûatados (em termos de operações a que podem ser

submetidos) [TRAINA_88].

4.1.2. Fundamentos do MRO

O MRO apresenta vários conceitos que satisfazem as necessidades de um

PACS (Picture Archiving and Communications Systems) [FIN-9ÛI ou de rur SGDE

(Sistema Gerenciador de Dados para Engenharia). O primeiro está relacionado ao

conceito de identificação de nós aplicado aos objetos, o identificador de um cbjeto não

está contido no próprio objeto, tal como os atributos de identificação de uma entidade

estariam, mas passa a ser um atributo especial que tem a única função de identifrcar o

objeto. Esse identificador é exatamente o nome do objeto.

A classificação dos nós de um dígrafo classifica os objetos da mesma

maneira que o ME-R [CHE_761 o faz através dos conjuntos de entidades. Mas ao

passo que o ME-R faz a classificação segundo a estrutura das entidades, seguindo o

conceito de categonzação dos grafos a estrutura de todos os objetos é idêntica, e a

classificaç'ão segundo sua categoria é um novo atributo que deve ser atribuído a cada

objeto. No MRO, essa categorização é feita atribuindo-se um "tipo" para cada objeto.

O mesmo é feito quanto ao conceito de ponderação de arcos na teoria dos grafos, que

passa a classifica¡ os relaciona¡nentos ente os objetos não em conjuntos de
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relacionamentos, mas atribuindo a todo relacionanûento uma ttmodafidade de

relacionamento". Modalidades de relacionamento ca'3¿ctenzfim a maneira como

objetos se associam" Quando dois tipos de objetos se associam segundo uma

modalidade de relacionamento, define-se um tipo de relacionamento ente objetos

daqueles tipos. Cada instanciação de tun tipo de relacionamento constitui-se em um

relacionamento binário (ou simplesmente relaciona¡nento). Note-se que uma

..modalidade de relacionamento" caracteitza uma maneira como objetos em geral

podem Se associar, ao passo que um "'tipo de relacionamento" caracteriza a

possibilidade de que dois objetos de determinado tipo possuam relaciona¡nentos que

seguem determinada modalidade para se relacionar [TRAINA-88]'

Emumdígrafoondeosafcossãodirigidos,osnósqueserelacionam

atavés dos a¡cos ocupfim uma posição definida quanto ao relacionamento' O objeto do

qual parte o arco é chamado de "nó origenr" do relacionamento, e o objeto do qual

chega o arco é chamado "nó destino" do relacionanento- Desta forma' a modalidade

do relacionamento, corespondente ao peso do arco, não está vinculado a nenhum

objeto, ao passo que o tipo do relacionarnento consiste na possibilidade de um objeto

origem e um objeto destino serem associados por uma modalidade de relacionamento

ITRAINA_881.

No MRO os objetos e os relacionamentos são agrupados segundo seus

respectivos tipos e não em conjuntos de entidades e de relacionamentos' O MRO

impõe que todo relacionamento tenha selnpfe um relacionamento oposto, obrigando a

que o dígrafo conespondente seja simétrico. Cad¿ firco representa um relacionamento

com ..modalidade de relacionamento oposta" a representada pelo seu oposto' Toda

modalidade de relacionamento tem a sua modalidade oposta conespondede' a qual

pode até Ser a mesma modalidade, neste cAso repfesentam um "auto relacimamento"'

e a modalidade é dita reflexiva.



A possibilidade de existirem mais de um a¡co enüe os me$no nós de um

dígrafo existe desde que os arcos tenham pesos diferentes. Isto tarnbém implica no

modelo a possibilidade de existirem mais do que um relacionamento entre os dois

mesmos objetos, desde que os relasionamentos tenham modalidades de

relacionamentos diferentes.

Os elementos conceituais fr¡ndamentais do MRO são os objetos'

classificados segundo seus tipos; os relacionamentos, classificados segundo suas

modalidades, as quais determina¡n os tipos de relacionamentos possíveis que envolvem

tipos específicos de objetos; e os atribüos classificados segundo diferentes tipos

ITRAINA_881.

Tipos de objetos e de atributoq e modalidades e tipos de relacionarnentos

constituem elementos de modelagem. Todos possuem um nome (nome do tipo de

objeto, nome do tipo de relacionarnento, nome da modalidade de relacionamento e

nome do tipo de atributo). Relacionamentos e atributos não possuem nomes'

Os objetos podem ser acessados diretamente através de seu identificador,

ao passo que relacionamentos e atribr*os somente são acessados por estarem

associados aos objetos. Os atributos dos relacionarnentos por sua vez somente são

acessados através dos relacionamentos aos quais estão associados, os quais por sua vez

são acessados através dos objetos que, esses sim, podem ser diretamente acessados'

Os tipos dos objetos são detemrinados segundo uma hierarquia de tipos a

que pertencem, e pelo resultado da aplicação de um predicado nos valores dos

atributos associados ao objeto. Cada hierarquia de tipos é denominada um tipo natural'

Cada objeto está associado a exatamente um tipo natural. Cada tipo (ou sub-tipo) de

objeto está associado a exatamente um tipo nat¡ral e a um predicado' Um objeto pode

ter tantos tipos quantos sejam os predicados que são satisfeitos pelos valores de seus

atributos num determinado instante, além de ser sempre de exatamente um tipo natural'
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Os tipos de relacionarnento acompanham as hierarquias de tiPos naturais

respectivamente ao objeto origem e destino envolvidos [TRAINA-88]'

4.1.2.1. Colônias de Objetos

colônia é uma partição do conjunto de objetos da Base de Dados

[CAMOLESI-92]. Uma colônia pode ser constituída de um grupo de Objetos de

diversos Tipos, chamados de Obietos Habitantes da Colônia' com os

Relacionamentos e Atributos associados. Define-se que cada Colônia de Objetos

refere-se a gm determinado aspecto de interesse da aplicação.

No MRO o conceito de colônias estabelece uma partição no conjunto de

tipos natr¡rais de objetos de uma base. Assim, cada tipo natural está associado a

exata¡nente um tipo de colôniq no sentido que objetos de r¡m dado tipo habitam

sempre colônias de um mesmo tipo. Cada tipo de colônia representa um aspecto de

interesse em que pode-se pretender obter detalhes sobre os objetos da base'

Indicar um Objeto para consideração caractenza a operação de abrir uma

colônia para acesso, de modo que os habitantes daquela colônia tornam-se disponíveis

para consulta e modificação. A indicação de um objeto pode abrir mais de uma

colônia de Tipos diferentes. o objeto considerado é definido como um objeto que

se tem presentemente disponível e que se indica para refinartento, fazendo com que a

Colônia que contenha os Objetos que os especificam com um maior grau de detalhe

(Colônia Constrita pelo Objeto Considerado), seja aberta [TRAINA-88]'

Das várias instâncias de Colônias de cada Tipo que podem existir, apenas

uma pode åstar aberta ngm dado instante. Portanto, quando se indica para consideração

um Objeto que constringe r¡ma Colônia de um mesmo tipo ao de oufia jí aberta esta é

fechada deixando de ser disponível e a todas as suas colônias hierarquicamente

subordinadas, as quais são fechadas tanrbém. A seguir, o mesmo tipo de Colônia é



novamente aberto, tornado disponíveis os Objetos da Colônia constrita pelo novo

Objeto Considerado. As demais Colônias da hierarquia superior não são afetadas por

essa operação.

Sempre haverá a Colônia Global, de onde parte toda a hierarquia. A

Colônia Gtobal deve estar permanentemente abert4 porque o aspecto global de uma

aplicação deve permanentemente estar disponível.

O termo objeto disponível refere-se ao fato de um objeto habitar uma

colônia aberta. Um objeto estar acessível refere-se ao fato do objeto ser liberado para

acesso por parte do sistema de controle de acesso do gerenciador. Para um objeto estar

disponível ele deve estar acessível, porém nem todos os objetos acessíveis precisam

estar disponíveis.

4.1.2.2. Atributos

Existem vários tipos de atributos cujo significado pode ser reconhecido

por um SGDE. Cada significado que possa ser reconhecido terá uma Característica de

Tipo de Atributo [CAMOLESI_92].

Entre as Características de Tipo de Atributo mais comuns a um Sistema

de Gerenciamento de Dados para Engenharia (SGDE), de acordo com [TRAINA-88],

podem ser citadas as seguintes:

. Sinônimo. Corresponde a um identificados alternativo para um objeto;

¡ Comentário. Corresponde a infonnações para o usuário não analisadas pelo

sistema;

o Regra. São atributos que possuem uma condição e t'ma

comportamento do objeto quando a condição é satisfeita;

ação, e especificam o
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o Tempo: tndicação de tempo, absoluto ou relativo, atribuído aos objetos e

relacionamentos. Pode ser indicado de várias formas, desde a especificação de

frações de unidades de tempo até indicações de data;

o Estrutura de Dados. São agrupamentos de informações com um significado

completo que normalmente são representados em estruturas de aranjos de dados

(filas, pilhas, vetores, matrizes, etc.);

. Gr¿ifico. Corresponde à informação de localização no espaço, podendo indicar um

ponto, uma função, um conjunto de segmentos de retas, uma operação de

transformação, ou qualquer combinação destes;

o Imagens. São atributos que representam figuras, definidas através de valores

associados a coordenadas cartesianas;

. Visualização. São atributos que podem definir como um elementos de um modelo

pode ser visualizado em uma interface de entrada e saída pelo sistemq para permitir

a interação de uma pessoa com um aplicativo que manipule o objeto ou

relacionamento ao qual o atributo está associado.

4.1.3. Modelo Gráfico de Representação de Esquemas de Dados do MRO

A modelagem das informações do mundo real para o computador é

bastante facilitada quando se faz uso de convenções gráficas pÍua a especificação dos

esquemas de dados num modelo de representação. O ME-R utiliza os Diagramas de

Entidades e Relacionamentos [CHEN_76]. Para o MRO são estabelecidos hês tipos de

diagramas, com objetivo de definir runa representação gráfica padrão para as

modelagens feitas com eie. Esses diagramas são o DRO (Diagrama de

Representaçilo de Objetos ), o DRI (Diagrarna de Representação de Instâncias) e o

DRC (Diagrama llierárquico de Colônias) [TRAINA_88].

{

¡

{
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Em um Diagrama de Representaçäo de Instâncias (DRf) pode-se

representar os dados (instâncias de Tipos) que estão armazenados na Base de Dados.

Sua função é apresentar apenas as informações de interesse de um usuário em um certo

momento. Como no DRI da figura 4.2, os objetos são representados por círculos

(pessoa Zettt, time São Paulo, patrocinador TAM, estádio Murumbi), Relacionamentos

Binários representados por arcos direcionados e usando as respectivas modalidades

(Joga no, Possui, Patrocinado por), Relacionamento Triplo representado por um arco

entre Relacionamentos Binários e usando zua Modalidade (Treina no) e atributos

representados por traços ligados dos objetos (30 anos, goleiro, 190 cm, São Paulo,

1932, Empresa aérea).

No Diagrama de Representação de Objetos (DRO) são representados

os Tipos, Relacionamentos e Atributos que compõem o Esquema de Dados. Nele

pode-se representar o Esquema de Dados completo ou apenas uma parte em que se

demonstre interesse [CAMOLESI_92]. Veja exemplo na figrra 4.3.

Figura 4.2. Exemplo de um DRI

PESSOA

TIME TEM
JOGADOR CTOLEIRO

JOGA NO
190 cM

TREINAPARA/NO 30

PATROCIN POSSUI
t932

PATROCINADO POR

EMPRESAEÉNEE
PATROCINADOR

TAM MI.JRT.JMBI

TIME DA
CASA

SÃO
PAULO

ÆTn

sÃo PAULO
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PESSOAPESSOA

C'OLEIRO

POSrçÃO

ATACA}ITE

POSrçÃO

ATACAI.ITEGOLEIRO
GLOBAL

PESSOA

POSICÃO

ALTIIRA

tT)ADF.

Figura 4.3. DRO demonstrado uma Hierarquia de Generalização, onde Pessoa

possui dois sub-tipos (goleiro e atacante)

Figura 4.4. Colônia Giobal (DRO)

O Diagrama lfierárquico de Colônias (DIIC) é usado para representa¡

a Hierarquia de Composição, ou melhor, a Hierarquia de Colônias em que se está

PESSOA

TIME
FIJNÇÃO

t-N .IOGA NO GLOBAL
ALTURA

POSICÃO
TREINA

t-N
l-1

1-l POSSUI
PATROCINADO
POR PATROCINA

1-N

TTPODE EMPRESA

CIDADE
GLOBAL

GLOB ALPATROCINADOR

ESTÁDIO

GLOB AL l-N
POSSUÍDOPOR

l-l
JOGADO

TIME

PESSOA
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operando [CAMOLESI_92]. Na figura 4.5 é apresentada uma Hierarquia de

Composição, onde qualquer Objeto do tipo TIME, habitando a Colônia Global pode

ser refinado em Objetos dos Tipos CLUBE e EMPRESA que habitam uma Colônia de

Tipo Sistema.

GLOB AL
SISTEMA

SISTEMA

CLI.]BE
SISTEMA

EMPRESA

TIME

GLOBAL

Figura 4.5. Hierarquia de Composição (DHC)

4,1.4. Esquema e Meta-Esquema de Dados

Considerando que cada Colônia Objeto, Relacionamento e Atributo

possui seu Tipo específico, pode-se descrever um esquema genérico do modelo MRO

através de um Meta-Esquetna de Dados, onde cada elemento pode ser encarado como

um Meta-Tipo, ou seja, uma definição do que é "ser um tipo" e qual a sua relação'com

os outos Tipos [CAMOLESI_92]. A figura 4.6 mosta o Meta-Esquema do MRO

antes da reformulação que o fez contemplar a modelagem de imagens como um objeto.
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Figura 4.6. Meta-Esquema do MRO

A existência de urn Meta-Esquema de Dados permite definir o Esquema

de Dados de u¡na aplicação como um conjunto de inforrrações representadas em uma

estrutura idêntica à usada na representação dos dados da Base, sendo portanto o

próprio Esquema uma Base de Dados (Meta-Base de Dados) com a mesma estrutura da
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Base de Dados que ela define. O Esquema pode ser armazenado em uma Colônia de

Objetos particular, denominada Cotônia Esquema [CAMOLESI-921.

Assim, em um SGBDOO apoiado no MRO existe a Meta-Base de Dados

(Base Intencional), onde estão as informações léxicas, sintáticas e semânticas que

constituem o Esquema de Dados usados nas operações dos usuários, e a Base de

Dados propriamente dita (Base Extensional) contendo as infonnações manipuladas

pelos usuários [TRAINA_88I.

4.1.5. Novo Meta-Esquenn de Dados

Analisando o Meta Esquema de Dados do MRO [TRAINA-88] na

Figrrra 4.5, pode ser verificado que o tratarnento de imagens está contemplado. Mas

imagens são manipuladas como características comuns. A modificação feita permitiu

que imagens fossem tratadas como um atributo de um objeto ou relacionamento e

fossem também fiatadas como urn objeto. Desta formq pode-se manipular imagens

como sendo um atributo comum, da mesma forma que propriedades, gráficos,

comandos, etc., e também pode-se manipular imagens como objetos. Estes objetos

imagens podem participar de uma colônia" podem participar de relacionamentos, etc.

O principal aspecto de se estabelecer objetos imagens é: que para

imagens, o usuário pode defurir atributos. Ou seja, o usuário pode definir os atributos

necessários a sua aplicação particular não contemplados pelo MRO na modelagem e na

aplicação como tipos de atributos comuns, confiolados pelo sistema. Como exemplo,

temos os atributos mais frequentemente utilizados para as imagens do Tomógrafo do

IFSC que såo:

¡ data da aquisição;

. método da aquisição (ressonância magnética, raio X ou sensoriamento remoto);

o responsiivel pela aquisição;
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o técnico que realizou a coleta;

. parâmetros da coleta;

o comentários sobre a imagem etc.

De acordo com aS novas especificações no tatamento das imagens' o

Meta-Esquema de Dados do MRO se configgra de acordo com aftgura4'7 '

Figura 4.7. Meta-Esquema MRO para Suporte de Imagens

Normalmente 1¡m atributo com alguma característica mais simples

þropriedades e sinônimos pof, exemplo) é associado aos objetos e relacionamentos'

No entanto, características mais complexas (som e imagens, por exemplo) podem esta¡

associacos ä objetos e relacionamentos trazendo consigo outas urformações, mantidas

na Base de Dados como um conjunto de atributos de quaisquer características (tanto

simples como complexas). Isso foi feito criando-se um novo objeto suportado pelo

Sistema, tal como é feito para os Objetos Relacionamento' No caso de imagens' este
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objeto será chamado de Objeto Imagem, que é diretamente ligado aos objetos e

relacionamentos definidos pelas aplicações e por imposição do Meta-Esquema deverá

sempre esta¡ ligado a exatamente um atributo com característica de Imagem'

Como pode ser visto ainda pela figrrra 4.6, o objeto imagem possui um

atributo com característica de propriedade. Este atributo é usado para permitir que

informações para controle interno do Gerenciador sejam associadas'

4.1.7. Considerações Finais Sobre o MRO

As modificações no meta-esquema de dados do MRO promoveffrm as

estruturas necessárias para que o modelo pfissasse a contemplar imagens como objetos

e consequentemente serem fiatadas como tal. Este foi o passo inicial para que o GEO

pudesse manipular imagens de uma forma mais eficiente e consequentemente permitir

ao usuário uma maior liberdade de modelagan e implementação.

4.2. Considerações Iniciais sobre o GEO

Como pôde ser observado no Meta-esquema de dados do MRO

[TRAINA-88I no Capítulo Anterior, imagens eram manipuladas como gma

característica de atributo de um objeto ou relacionamento. Após a alteração, imagens

passaram a ser manipuladas como objetos mas ainda continuaram sendo consideradas

um tipo de atributo. A implementação dos módulos do GEO que gerencia¡n atributos é

especializada na ca¡acterística do atributo gerenciado. Por motivos de modularização e

uma melh o.r orgmização do softwafe do GEO ITRAINA-9I], a implementação dos

módulos que gerenciarn as diversas características de atributos foi de forma que os

módulos fossem independentes uns dos outros. Dessa form4 se a aplicação necessita¡

de uma ou mais características de atributos suportados pelo MRO, os respectivos

módulos de gerenciamento de característica de atributo deverão ser incluídos'

de



Seguindo esta idéia, se o usuário necessita¡ que o GEO manipule imagens, o módulo

gerenciador de registros de imagens deverá ser inserido. Pa¡a que isso seja possível de

se efetuar, para cada característica de atributo do MRO, deve existir no GEO um

módulo que a gerencia.

4.2.1. Camadas de Software do GEO

Os viários módulos gerenciadores de atributos estão todos inseridos

dentro de ouüos módulos maiores. Estes módulos maiores são chamados de

Subsistemas do GEO e apresentam níveis diferentes de abstração em relação ao nível

mais baixo do GEO, o fisico, que ûabalha com as rotinas do Sistemas Operacional e o

mais alto, a aplicação, que ûabalha diretamente com o usuário ITRAINA_9I]. Estes

diferentes níveis de absração formam as camadas de software do GEO, que são:

¡ Núcleo de Acesso a Regisüos, que emula um sistema de gerenciamento de arquivos

lógicos. Engloba o Subsistema de Gerenciamento de Arquivos (SGA), Subsistema

de Gerencianento de Memória (SGM) e o Subsistema de Gerenciamento de Blobs

(SGB ou BlobMRO), (este último foi criado durante a rcalização deste trabalho e

será detalhado mais adiante)

. Subsistema Básico de Gerenciamento de Objetos, que permite a manipulação de

objetos sem restrições de ordem semântica;

o Subsistemas Básico de Gerenciamento de Relacionamentos, que permite a

manipulação de relacionamentos definidos pelo usuário entre objetos;

o Subsistema Básico de Gerenciamento de Aûibutos, que permite a manipulação de

atributob com características de Propriedades e Comentários, tanto para objetos

quanto para relacionarnentos;



4.2.2. Módulos Gerenciadores de características de Atributos

para cada característica de atributo suportado pelo MRO que o GEO

contemplar, deverá haver um módulo de software que o gerencia' Esta estratégia deve

ser utilizada pelo fato de que cada característica de atributo é diferente, desde a sua

representa ção até, a sua almazenagem e manipulação' Desta forma, cada módulo

gerenciador de atributo deverá ser especi alizado na manipulação do tipo da informação

que a característica de atributo representa. A especi alização diz respeito a es¡1rfi¡a de

dados utilizada para o tipo de atributo e a manipulação desta estnrfira' Os detalhes de

como as imagens são manipuladas pelo módulo gerenciador de característica de

atributo imagem serão descritos mais adiante.

Como o GEO está implementado em camadas, os vários módulos

gerenciadores de características de atributos devem esta¡ todos inseridos em um

mesmo nível, ou sej4 devem estar paralelos em ¡ma mesma camada de softrra¡e' com

camadas acima (que solicitam serviços desses módulos gerenciadores) e com camadas

abaixo (que efetuÍtm o gerenciamento fisico das informações a pedido dos módulos

gerenciadores de atributos). Este requisito deve ser levado em consideração quando

novas características de atributos passarem a ser contempladas pelo MRO e GEO'

A interface de todos os Módulos Gerenciadores de Atributos com os

outros Sub-sistemas deve ser padrão. Isto ocorre por uma série de fatores:

. o primeiro é que todas as características de atributos são tratadas da mesma forma

peto Gerenciador de Cache, camada inferior aos Módulos Gerenciadores de

Características Atributos, isto é, patao Gerenciador de Cache não interessa a forma

da inforinação (som ou imagem, por exemplo) que está manipulando' Os serviços

oferecidos por ele são os mesmos, independente do Módulo Gerenciador de

Atributos que os solicita.



. Segpndo, pelo simples motivo da padronização. Se isto não acontecesse, cada

módulo poderia apresentar uma interface diferente gerando grande desorganização.

o Terceiro, pelo forte motivo de que o Sistema Gerenciador de Cache já está pronto,

isto é, já foi implementado e está em operação com todas as suas especificações.

A camada de software situada acima da camada do Módulo Gerenciadore

de Atributos Imagem ainda não está toda implementada. Assim não há restrições

quanto a sua interface, mas da mesma forma que os outros Gerenciadores de Tipos de

Atributos, o Gerenciador de Tipo de Atributos Imagem teve padrontzada a sua

interface.

4.2.3. Armazenagem das Informações em Disco

No nível mais baixo de implementação, apesar de serem armazenadas no

mesmo arquivo que representa a base, cada ca¡acterística de atributo é armazenada

com parâmetros diferentes. O Móduto BlobMRO (dentro do Núcleo de Acesso a

Registros) é o responsável pela manipulação dos registros de Imagens (servirá também

para Áudio) dentro do arquivo que corïesponde a base do GEO.

O arquivo da base GEO consiste de vários blocos ou linhas (pode haver

somente um ou mesmo nenhum) seqüencialmente endereçáveis chamados de registos

físicos. Cada registro físico é constituído por um número fixo, também

seqüencialmente endereçáveis, de registos virtuais. Estes registros virtuais por sua vez

são constituídos por um número também fixo seqüencialmente endereçáveis de

registos lógicos. De acordo com esta organização, uma informação, dependendo do

seu tamanho, pode ocupar somente um registro lógico (a menor wridade de

informação) ou vários registros lógicos, podendo também se estender por mais de um

regisüo virtual e também mais de um registro fisico.
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O tamanho em bytes de um registro virhral, de um registro lógico, assim

como a quantidade de registros lógicos denfro de um registro virh¡al, dependem do tipo

de informação manipulada. Cada elemento do GEO (Objetos, Propriedades, lmagens,

Colônias, etc.), possui seus parâmetros específicos.

A estrutura de dados que regula estes parâmefros são os vetores

mostrados abaixo, localizados dentro do arquivo de configurações do GEO chamado

SGADEF.H que deve ser incluído nos progrÍlmas que trabalham a nível de registros

virn¡ais e lógicos.

Os índices dos vetores são:

lmagens ftlob)20 (mesmo para obietos)
Som*t6
Visualização*15

Imasens (atributo)L4
Estnrtuas*13

Comandos*t2
Tempol1
Graficos10
Regas9
ComentariosI
Propriedades7
Atributos6
Relac. Triplos5

Relacionamentos4
Colonias3

Identificadores2
ObietosI
Elemento do GEOIndice

(* qão implementados, apenas posições reservadas)
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4.2.4. Estruturas Intemas para Objetos, Relacionamentos e Tipos de Atributos

Pa¡a cada elemento do MRO como Objetos, Relacionanentos, Colônias,

Atributos com Caracterísica Imagem, Propriedade, etc., existe uma estrutura de dados

específica que o mantém. Todas as operações efetuadas sobre estes elementos ou peças

são feitas sobre estas estruturas (struct na linguagem C [Kern-1992]).

Estas estruturas para Objetos são:

Como pode ser visto, a estrutura possue campos que são ponteiros para

ouüos elementos do MRO. Na verdade, este ponteiro é uma variável do tipo inteiro

longo que annazena o endereço do regisno lógico onde está gravada na base a

estrutura do elemento apontada.

. A estnrtura Objeto assim como a estrutura Relacionamento possuem um

ponteiro de especial interesse que é o ponteiro para a estrutura de Atributos. Este

ponteiro aponta para uma estrutura Atributo que contém ponteiros para as listas de

atributos que o objeto ou relacionamento pode possuir. Dessa formq é possível defrnir

vários atributos com a mesma ca¡acterística de atributo para cada um deles.

extern struct MROObjeto {
codiide nome; /* Ponteiro para o identificador principal */

coditipo tipo; /* Tipo do objeto */
codirel relac[SJ, /* Ponteiros iniciais para a lista de rel. *l

rel-identificador; /* Ponteiro pila o relac identificador */

codiatr atrib; /* Ponteiro para o registro de atributos *i
codicol constritas; l* Ponteiro para o reg. de colonias constritas */

codiobjeto mestre; /* Ponteiro pafa o objeto que constringe esta C.*/
coditmp tempovida; l* Ponteiro pfira o registro de tempo inicial de

vida do objeto */
codiobjeto quem_criou, /* Ponteiro para objeto correspondente ao autor */

quem_mudou; /* Ponteiro para usuário coresp. a ultima alt. */
pat2 esndõ; /* Estado do objeto (lirre, congelado, etc.) */
long marca[MAX_MARCASJ; i* Registro de marcas tempor rias */

] MRO_objeto;
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_extern struct MROAtributo {
codipro propriedade [2J ;
codicom comentariof2J ;
codirgr regra[2J;
codipro procedimento [2J ;
coditmp tempo[2J;
codistr estruturqf2J;
codigra graJìco[2J;
codiimg imagem[2J;
codivis visualizacao[2] ;

) MRo_atributo;

/* Ponteiros para a lista de propriedades */

/* Ponteiros para a lista de comentarios *l
/* Ponteiros para a lista de regras *l
/* Ponteiros para a lista de procedimentos */
/* Ponteiros para a lista de tempos *l
/* Ponteiros para a lista de estruturas *l
/* Ponteiros para a lista de graficos */
/* Ponteiros para a lista de imagens */
/* Ponteiros para a lista de visualizacoes */

A estrutura Atributo é a seguinte:

Cada um destes ponteiros é do mesmo tipo de ponteiro já descrito

anteriorrrente, ou seja" armazenam simplesmente o endereço do registro lógico onde

está gravado a estrutura da característica do atributo. A diferença é que esta estn¡ftira

possui, para cada característica de atributo do MRO implementad4 vetores de

apontadores que apontam para a primeiro e para o ultimo atributo da lista de atributos

daquela ca¡acterística. O encadeamento com os outros atributos da lista é feito dento

das estruturas dos atributos.

A estn¡tura Imagem, semelhante as estruturas das outras ca¡acterísticas

de atributos é como segue:

hnagens são um caso especial de característica de atributo pois,

diferentemente as outras características, imagens são também objetos (como definido

extern stntct MROImagem {
coditipo tipo;
codiimg prox_img;
codiimg volta_img;
codiobjeto objimg;

codiobjeto co:.rente;

/* codigo do tipo da imagem */
/* ponteiro para a próxima imagem do objeto */

/* ponteiro para a imagem anterior do objeto */

l* codigo do objeto imagem a que corresponde

/* codigo do objeto que tem esta ima¡;em */
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no novo Meta-Esquema). As ouûas características de tipos de atributos, como

propriedade, gráfico, tempo, etc., possuem somente uma estrutura para manipulação.

Já imagens, além dessas estruturas de característica, precisam ter controlados os

objetos imagens que correspondem ao atributo. Assim, dentro da estn¡tura Imagem

existe um ponteiro para o objeto imagem correspondente. Este objeto imagem, que

nada mais é que um objeto comum do MRO, pode possuir então vários atributos

definidos pelo usuário como um objeto normal. E por fim, o endereço na base do

primeiro regisüo lógico da matnz de pontos da imagem do objeto imagem é colocado

dentro de uma estrutura propriedade do objeto imagem. Esta forma de tratamento

segue a risca a definição do novo Meta-Esquema do MRO.

4.2.5. Objeto Corrente, Relacionamento Corrente e Característica de Atributo

Corrente

Todas as operações realizadas nos elementos do GEO são efetuadas

somente nos que estão correntes em uso, em outras pala'rras o elementos que estiverem

"ativos". Existe objeto corrente, relacionamento corrente, imagem corrente, objeto

imagem, tempo corrente, etc.

Para cada elemento que pode ficar corrente, existe uma estrutura do GEO

que o mantém. Estas estruturas são como as descritas na seção 5.5, porém são

vari¿iveis de memória e podem ser consultadas a qualquer momento pelas aplicações.

Por isso, existe uma estrutu¡a para o objeto corrente, uma para o relacionamento

corrente, uma para propriedade corrente e assim por diante.

A estruturautilizadapara manter os elementos correntes é a seguinte:
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_extern struct MROEstado {
upal2 estado, RotEruo, CodÛrco, indicadores;

/* Conjunto de flags globais:
*l

indicados em Mc Rot.H

codiobjeto objetoc;
codiide identificador;
codicol colonia;
codirel relacionamento;
coditri tripla;
codiatr atributo;
codipro propriedade;
codicom comentario;
codirgr regrq;
codigra grafico;
coditmp tempo;
codiimg imagem;
codiobjeto objimg;

MRO estado;

/* objeto corrente */
/* identificador corrente */
/* colonia corrente */

/* relacionarnento corrente */

/* relacionamento corrente */

/* propriedade corrente */
/* comentiirio corrente */
l* rcgracorrente */
l* gtíditco corrente */
/* tempo co¡rente */

/* imagem corrente */

/* objeto imagem corrente */

Esta estnrtura , MRO_estado, que fica em memóri4 aponta para cada

¡ma das esûrrturas dos elementos do GEO que estão corrente. Uma restrição

importante é que somente um destes elementos pode estar corrente e para manter o

controle desta exclusividade é utilizado como fTag a variável estado dentro da própria

estrutura MRO_estado, que mantém qual o elemento corrente.

Cada um dos elementos ou peças do GEO poszui uma firnção ou rotina

que trabalha com seu tipo de estrutura e o coloca como corrente. Assim, existe uma

ñrnção que coloca um objeto como objeto corrente, uma que coloca um tempo como

tempo corrente, uma que coloca uma propriedade como propriedade corrente, e assim

por diante. Pa¡a imagens que são ao mesmo atributos e objetos, existe uma firnção que

coloca um ãtributo imagem como atributo imagem corrente, uma que coloca um objeto

imagem como objeto imagem corrente e uma que coloca um objeto imagem como

objeto corrente.
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4.2.6. Considerações Finais sobre o GEO

As estruttuas apresentadas neste Capítulo foram atualizadas para suportar

imagens, tanto como atributos como objetos. Novos elementos, como áudio, vídeo,

animação, etc., podem utiliza¡ a mesma idéia, ou seja, possuirem esür¡tura de atributos

e estrutura de objetos de forma a permitir sua manipulação como atributos e como

objetos.

A estrutr¡ra modula¡ do GEO é suficientemente flexível para permitir a

inserção de novos elementos sem que sua estrutura básica seja refonnulada. Bast¿

inserir novas estruturas e adicionar novas posições nos vetores de configurações e é

claro, confeccionair as rotinas de manipulação.
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Capítulo 5

vtóoULO GERENCIADOR DE REGISTROS DE

IMAGENS

5.1. Considerações Iniciais

Módulo Gerenciador de Registros de lmagens (MGRI) é um

conjunto de rotinas que pennite a manipulação de imagens pelo

GEO. A manipulação das irnagens é feita de forma totalmente coerente com as regras

de modelagem do MRO. Para ser implementado, precisou que outros módulos

auxiliares fossem implementados. Esses módulos são o Sistema Gerenciador de Blobs

(SGB) e o Sistema de Acesso e Busca ds Imagens (SABI)'

O SGB é um conjunto de rotin¿s que manipulam blobs dentro da base de

dados do GEO e é utilizado para armazenamento e recuperação das matrizes de pontos

das imagens, independentes do formato. Poderá ser utilizado também para qualquer

tipo de informação que se apresente como ¡m conjunto de blobs, como áudio' Este

módulo será detalhado mais adiante.

O Módulo SABI é o responsável pelos acessos e buscas de imagens a

serviço direto da camada de aplicação. Na verdade este módulo gerencia uma estnrtura

de índices que permite a recuperação de imagens ou conjunto de imagens baseada em

alguma chave de acesso que pode ser ¿m parâmetro de descrição de conteúdo da

imagem (porcentagem de verrrelho, por exemplo) ou simplesmente um código de

identificação.

como visto no capítulo anterior, o GEO está estnrtuado em camadas e

em cada uma delas existem várias rotinas que desempenham papéis especializados e

comunicam-se com as rotinas das camadas superiores e inferiores' A forma mais
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tradicional e simples de se promover comunicação entre módulos de software é por

meio de chamada a funções, sirva-se como exemplo o Sistema Operacional UND(

[TAN_1992]. Assim, as rotinas dentro das várias camadas do GEO prestam serviços

por meios de chamadas ás suas fiurções.

O MGRI,oSGBeoSABI tarnbém foram implementados desta

maneira, ou seja, todas as operações por eles oferecidas são solicitadas via chamada

de funções.

5.2. Sistema Gerenciador de Blobs

O Sistema Gerenciador de Blobs (SGB) viabiliza o armazenarnento de

imagens dentro da base GEO. Realiza operações de alocação de registros virtuais,

registros lógicos; faz aleitura e gravação de blocos de imagens em registros virtuais e a

desalocação de registos lógicos e virtuais. É utilizado pelo MGRI.

As rotinas que implementam suas operações estão relacionadas abaixo.

Considere o ca¡acter exclanação ( ! ) designando parâmetros de entrada e o caracter

interrogação ( ? ) designando parâmetros de saída.

a) Bl_traz ( I tong lin-sinc, ! pat2 ørq, ? stntct MROIinln **regttirtual)

Esta rotina¡az para a memória um bloco de dados da base que contem o

registro virtual solicitado de acordo com os parâmetros do elemento GEO (também

chamado como peça GEO, Pot exemplo, imagem, áudio, etc.) apontado por arquivo,

devolvendo o endereço do buffer onde ele está em **regyirtual

b) Bt;incroniza ( ! long num-reg, ! pal2 arquivo, ? long *lin-sinc)

Devolve o endereço do registro virh¡al em lin-sinc onde está o regisfro lógico

indicado em num-reg do elemento do GEO apontado pot arquivo
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c) Bt-RecLinha ( ! pal2 arq, ? long lin-sinc)

A rotina requisita um novo registo virtual do tipo do elemento do GEO

indicado por arq. Isso faz com que um novo registro virtr¡al seja inicializado e

atribuído a lin sinc.

d) Bt-RecReg ( ! long *lin sinc, ! pal2 arq; ? *num-reg )

Esta rotina requisita um registro lógico dentro de um registro virtual já

alocado - lin-sinc. O registo virtual é pesquisado a procura de um registro lógico

liwe. se o registro virtual indicado não contiver registros lógicos liwes, o registro

virtual posterior ao indicado é varrido. se for encontrado um registro lógico, então

num-regtraz o número registro lógico.

e) Bt-tibera ( t long num-reg, ! pal2 arquivo)

Libera ¡rn registro lógico indicado pot num-reg do tipo de elemento GEO

indicado por crq. Se o registro lógico liberado for o ultimo de seu registro virtual, este

é liberado tarrbém.

f) Bt-Le ( ! long num-reg, ! pal2 arquivo, ? void *bffir)

Lê o registro lógico da base do tipo do elemento indicado por orq e o coloca no

buffer endereçado por buffer.

g) Bl-pscreve ( ! long num-reg, ! pat2 arquivo, ! byte *buffer)

Esta rotina escreve o registro do tipo do elemento GEO indicado pot arquivo a

partir do buffer endereçado por buffer.
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h) Bl-Primeiro ( ! long *num-reg, ! pal2 arquivo)

Esta rotina obtém o índice do primeiro registro lógico do registro virtual onde

está o registro lógico apontado por num-reg.

i) Bl-Seguinte ( !? long *num-reg, ! pa72 arquivo)

Esta rotina obtém o índice do registro lógico seguinte na mesma linha do

registro lógico indicado pot num-reg. Retorna o índice também em num-reg'

5.3. Sistem¡ de Acesso e Busca a Imagens

O Sistema de Acesso e Busca a Imagens (SABI) é um conjunto de

fuirções que manipulam uma estrutura de acesso e busca a objetos imagens' Esses

objetos imagens são, como descritos no Capítulo fuiterior, objetos comuns do GEO

que possuem dentro da sua estrutura de atributos, mais exatamente numa propriedade,

o endereço da mafüz de pontos da imagem em si na base' Estas funções utilizam

árvores binririas como estrutura de dados para annazenagem dos objetos imagens,

apesar de não serem o tipo de iírvore que permite o melhor desempenho em buscas

ITAN_Iee2l.

Este sistema gerencia florestas de árvores binárias. Cada uma das árvores

manterá valores passados pelo usuário como chave de acesso e busca. Isto permite

muita liberdade já que as imagens, representadas pelos objetos imagens, podem ser

organizadas por um identificador simples (código, por exemplo) ou por valores

resultantes de processamentos realizados sobre as mesmas. Se o usuário optar por

valores resultantes de processamentos efetuados sobre a imagem, permitirá que as

mesmas sejam organizadas e as buscas sejam feitas por conteúdo [SRI-1995]

[FLIC_lggs] [GUD_lggs]. Considere para efeito de leitrna nos parágrafos a seguir a

abstração de que um objeto imagem é a própria imagem. Isto permitirá um melhor

entendimento das firnções"
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Cada árvore pode ser usada para 1IÍnazenaÍ rmagens com uma

cafacterística diferente, por exemplo, uma árvore organrza as imagens pelo histograma

de cores, outra pela textura e assim por diante. Assim, uma imagem pode estaf

referenciada em várias árvores.

Cadanó da árvore possui um valor para organização e busca e também

uma lista para imagens. A lista de imagens é para todas as imagens que satisfazem o

mesmo critério ou que possuem a mesma ca¡acterística. Dessa formq uma imagem

pode estar referenciada em vários nós da mesma án¡ore.

Como os módulos descritos anteriormente, as operações realizadas pelo

SABI são solicitadas via chamada a funções. As suas funções são:

a) CN-E's trlmg ( ! float valor, ! tong codiimg, !?struct NoArvore **ponteiro)

Cria uma estn¡tua de índice de imagens, uma ánrore, com um valor inicial

como raiz e com o objeto imagem a qual coresponde a imagem de onde o valor foi

obtido na lista.

b) CD_EstrImg( ! ftoat valor, ! Iong codiimg, !? stntct NoAwore **ponteiro)

Acrescenta na estrutura de índices de imagens indicada um novo valor se o

mesmo não existir, e cria a lista de objetos imagens com o objeto imagem recebido.

Se o valor já existir, acrescenta o objeto imagem na lista de objetos imagens que

possuem o valorrecebido.

c) PE_EstrImg ( ! float inicial, ! Jtoøt rtrol, ! stntct NoArvore *ponteiro, ? struct

NoLista **prim);

Inicia uma busca na estnrtura de imagens indicada por todos os objetos imagens

que estejam dentro da faixa indicada pelo valor inicial e valor final. Retorna r¡¡na lista

de todos os objetos imagens que estiver denfio da faixa de valores.
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d) RE_Es trlmg ( I float inicial, ! float finol, !? struct NoArvore **ponteiro)

Remove da estrutgra de imagens indicada por ponteiro, todos os objetos-

imagens que estejam dentro da faixa indicada pelo valor inicial inicial e valor final

final.

e) RD_Es trlmg ( t coditipo objetoimg, !? struct NoArvore **ponteiro)

Remove da estrutwa de imagens indicada por ponteiro o objeto-imagem que

possui o código do objeto imagem dado, obietoimg.

f) BD_EstrImg ( ? coditipo *obietoimg)

Retoma o código do objeto imagem corrente da floresta em obietoimg. Este

objeto corrente das estruturas de imagens é mantido por uma estrutura (struct) como

visto no Capítulo Anterior.

5.4. Móduto Gerenciador de Registros de Imagens

O MGRI, proposta deste trabalho, foi implementado de acordo com as

especificações e padrões criados para o GEO e utilizadas por todos os ouüos módulos

como: documentação geral do programa, documentação de partes do programae nome

das funções, nome dos parâmefios, tipos das variáveis, etc. Essas especificações e

padrões estão em manuais do sistema GEO e foram colocados no Anexo'

. Como visto anteriormente, o MGRI em conjunto com os sistemas SGB e

SABI permite que o GEO manipule imagens como atributos de um objeto, como objeto

e como matriz de pontos. Assim, as funções do MGRI são divididas em fiês categorias,

uma que trata imagens como atributos comuns de objetos, ouüa que trata as imagens
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como objetos ou objetos imagens e por fim uma que trata a matiz de pontos da

imagem.

As firnções que manipulam imagens como atributos de objetos são:

a) CTIMG( ! coditipo CTA)

Coloca a deñnição de uma imagem do tipo CTA no objeto ou relacionarnento

corrente. Os valores da matriz de pontos da imagem terão outras rotinas para inserção

na base ou seja esta rotina somente coloca a imagem como um atributo dentre os vários

possíveis de ¡m objeto. Esta função associa o atributo imagem inserido ao objeto

imagem corrente. Assim, deve-se colocar o objeto imagem a ser inserido como

corrente.

b) CDIMG ( ! codiobieto obiimg, ! unsigned char *estnttura, ! long tamanho)

Grava ama¡¡iz de pontos da imagem (estrutura) na base, também associa a

imagem ao objeto recebido (obiimg), fazendo com que este objeto se tome um objeto

imagem. Pa¡a tanto o objeto recebido deve ter sido criado anteriormente como um

objeto comum. É necess¿irio o ta¡anho da imagem em bytes (tamanho)'

c) RNIMGQ

Esta rotina remove o atributo imagem corrente de um objeto ou

relacionamento. Remove também a matriz de pontos a qual correspondente este

atributo imagem. Não remove o objeto imagem.
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d) BEIMG(stntct MRO_atibuto *valor)

Retorna todos os atributos do objeto imagem corrente em valor, onde estão

todos os dados da imagem atribuídos pelo usuário e mais o endereço do primeiro bloco

damatriz de pontos na base.

e) PTlMG(coditipo CrA)

Posiciona na primeira imagem do trpo CTA do objeto ou relacionamento

corrente. Caso CTA seja 0, então posiciona na primeira imagem do objeto ou

relacionamento, independentemente do tipo.

Ð vNrMG)

Avança para o próximo atributo imagem da lista de atributos imagens do objeto

ou relacionamento corrente.

As frrnções que manipulam imagens como objetos imagens são:

a) BNlMG(coditipo *CTA)

Retorna o código do objeto-imagem corrente em CTA. A partir deste código é

possível obter todas as definições da matriz de pontos definidas pelo usuário e o

endereço do primeiro bloco da matriz na base. Este objeto imagem pode ser

manipulado como um objeto normal, como por exemplo, participar de um

relacionamento.
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b) BDlMG(codiobjeto *objeto)

Retorna o código do objeto ao qual a imagem corrente está associada em obieto.

Este objeto não é o objeto imagem, mas sim o objeto que possui como um dos

atributos imagem a imagem corrente.

c) PNIMG (codiobjeto objimg)

Torna o objeto imagem objimg o objeto-imagem corrente, desabilitando outras

peças que possam estar corrente.

d) PDLMG 0

Transforma em objeto corrente o objeto-imagem corrente. Dessa form4

passando a ser o objeto corrente, o objeto imagem poderá receber todo o tratamento

disponível para objetos comuns, como por exemplo, atribuição de novos atributos ou

participação em relacionarnentos.

As firnções que manipulam amatizde pontos das imagens são:

a) RNIMGQ

Já comentada acima pois manipula tarrbém imagens como atributos de objetos.

b) BFlMc(unsigned char *imagem)

Obtém a maÍiz de pontos do objeto imagem corrente e retorna em imagem.

Lembrando que o endereço do primeiro registro lógico da imagem na base está

localizado denüo de uma estnrtura propriedade do objeto imagem.



5.5. Utilização das Rotinas

Para cada tarefa que pode ser realizada em imagens pelas aplicações

sobre o GEO, existe uma ou mais funções do MGRI que devem ser executadas numa

determinada sequência para que a tarefa seja executada. Outras funções de outros

módulos do GEO tarnbém poder ser necessárias de serem executadas, como por

exemplo, a que coloca um objeto como objeto corrente. Dependendo da necessidade

da tarefa varia a ordem na sequência de chamadas a essas funções.

As tarefas básicas que as aplicações podem executar são:

¡ Criar um atributo imagem em um objeto ou em um relacionamento:

Inicialmente deve-se colocar o objeto ou relacionamento como corrente e então

executar a função abaixo passando como parâmetro o Código de Tipo de

Atributo (CTA).

resultado : ctimg GfQ;

Esta função somente coloca uma imagem como um atributo, não insere os

pontos da imagem na base. A função a seguir insere os pontos da imagem na

base.

o lnserir os pontos de uma imagem na base criando um objeto-imagem:

A função a seguir recebe três parâmetros de entrada: um ponteiro para os pontos

da imagem, o código de uma objeto previamente criado (este objeto será o

objeto-imagem) e o tamanho da imagem em b¡es.

resultado : cdimg (OBJETO, PONTEIRO, TAMANHO);

Esta função coloca o endereço do primeiro regisfio lógico da imagem na base

dentro de uma propriedade na estrutua de atributos do objeto recebido. Este

endereço é que faz a associação entre o objeto-imagem e a imagem atmazenada.
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Deve-se ficar atento para o fato de que sempre a primeira propriedade da lista

de propriedades de um objeto ou relacionarnento aponta para a imagem na base,

isto se existir rrm atributo imagem no objeto ou relacionamento.

o Remover uma imagem:

A firnção a seguir remove a imagem que estiver como atributo imagem corrente.

Além de remover o atributo de um objeto ou relacionamento, remove também

os pontos da imagem na base.

resultado : rnimg|;

Esta fiu.ção somente remove o atributo imagem. Assim, deve-se remover depois

o objeto-imagem correspondente.

. Obter os atributos do objeto imagem corente, ou seja, obter os atributos da imagem

definidos pelo usuário:

A função a seguir retorna a estrutura de atributos definidos pelo usuário para o

objeto-imagem corrente (ou imagem corrente). Dentro da primeira propriedade

da lista de propriedades, está o endereço da imagem na base.

resultado : beimg(&valor) ;

A variável valor é do tipo:

s tru c t M RO _atri but o *v al o r ;

. Posicionar na primeira imagem de um tipo de um objeto ou relacionamento.

A ñrnção a seguir recebe como parâmetro o código de tipo de um atributo

imagem (CTA) e coloca o primeiro atributo imagem da lista de atributos

imagem que possui o tipo informado como atributo imagem corrente.
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O objeto ou relacionamento que se deseja obter o atributo imagem deve ser

colocado como corrente.

resultado : ptimg(CTA) ;

. Posicionar na primeira imagem de um objeto ou relacionamento independente do

tipo

Para isso basta atribuir âvanáxel de entrada CTA o valor zeÍo e então executar

a frrnção. O objeto ou relacionamento deve estar corrente.

CTA:0;

resultado : ptimg(CTA) ;

¡ Avançar na lista de atributos imagem de um objeto ou relacionamento:

resultado : vnimg)

Antes de se executar esta função deve-se coloca¡ o objeto ou o relacioamento

como corrente e executar a funçãoptimg para se chegar a primeira imagem.

. Obter o código do objeto-imagem corrente para se trabalhar com a imagem:

A função a seguir retorna o código do objeto-imagem corrente como parâmetro.

Este objeto-imagem pode participar de relacionamentos, pode-se adicionar

atributos, inclusive outras imagens.

resultødo = bnímg(& CTA);

CTA é a variável de retorno onde está o código do objeto-imagem corrente se

existir algum. CTA é do tipo coditipo.
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o Obter o objeto que possui a imagem corrente como atributo:

A seguinte função retorna um objeto que possui a imagem corrente como um de

seus atributos. OBJETO é do trpo codiobieto.

resultado : bdimg(&OBJETO) ;

o Transformaf 1rm objeto-imagem em objeto-corrente de forma a poder atribuir

atributos a imagem, colocá-la em relacionamentos, etc.:

A função a seguir recebe o código de um objeto-imagem e o coloca como objeto

corrente. Não é necessário que o mesmo esteja como objeto-imagem corrente.

resultado : pdimg(OBJIMG) ;

o Transformar um objeto-imagem no objeto-imagem corrente:

As funções beimg, ptimg vnimg bnimg, brtmç trabalham com o objeto-imagem

corrente. Assim, é necessário executar a função abaixo antes de executar essas

funções. OBIIMG é do tipo codiobjeto.

resultado : pnimg(OBJIMG) ; i

o Obter os pontos da imagem de forma a poder-se visualizá-la, processa'la, etcJ.

A função abaixo obtém o endereço do primeiro regisho lógico da imagem na

base a partir do objeto-imagem corrente e devolve os pontos da imagem em um

ponteiro.

resultado : bfimg(&imagem) ;

A variável imagem é o ponteiro no qual será retornado a matnz de pontos da

Módulo

lmagem.
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5.6. Considerações Finais Sobre o Módulo Gerenciador de Registros de Imagens

As funções e as estruturas de dados descritas acima implementam os

aspectos discutidos no Capítulo 3 que permitiram ao GEO ser analisado junto com o

Chabot e o QBIC.

Uma parte das funções implementadas dá suporte a imagens como

atributos e objetos, outra dá o suporte a índices para buscas as imagens armazenadas e

outra dá suporte a manipulação e ao arrnazerLamento de imagens no disco. Estes três

conjuntos de funções independentes e comunicantes atribuem ao GEO a habilidade de

Gerenciar Imagens.
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Capítulo 6

CONCLUSÃO

6.1. Aspectos Gerais

P
ara a rcaLização deste üabalho muitas decisões de projeto foram

tomadas e essas decisões afetaram fortemente a estrufira interna e o

funcionamento do GEO para manipulação de imagens. Estas decisões serão mostradas

a seguir.

Outro aspecto importante é que muito ainda pode ser feito ou mesmo

aprimorado no GEO e também no MRO. Por isso, sugestões também serão feitas para

que outros trabalhos complementem ou atvalizem o que neste trabalho foi feito.

O fato de que o Geo faz parte de um Projeto maior tarnbém contribui

para que o mesmo sofra alterações e novas inclusões.

6.2. Decisões de Projeto

A maioria das decisões de projeto levaram em consideração o fratamento

que o MRO dá aos seus elementos. Para tanto, como mostrado no Capítulo 3, quem

passou primeiramente por modificações em relação a imagens foi o MRO. Antes

imagens eram somente atributos, agora são também objetos - objetos imagens.

Consequentemente, o GEO recebeu um conjunto de funções para trabalhar com

imagens como atributos e outro para trabalhar com imagens como objetos.

O GEO, mesmo não suportando imagens anteriormente, já estava

operacional, o que ditou também muitos detalhes para o projeto, já que os módulos
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abaixo do MGRI estavam implementados e defìniam os padrões. A decisão ficou

apenas em determinar a localização do MGRI denfio da estrutura do GEO e quais

seriam as possíveis operações para as imagens.

A localização do MGRI denüo da estruflra do GEO levou em

consideração dois aspectos. Um aspecto foi a facilidade de reutilização das rotinas que

manipulam Blobs por oufios módulos do GEO que ainda estão por vir e o outro

aspecto foi o padrão de modulanzaçio que diz que todos os gerenciadores de

características atributos devem estar na mesma camada, a camada GEO Semântico.

Veja figura 6.1.

Figura 6.1. Estruturas de Camadas do GEO

Como pode ser notado, a camada acima da camada dos gerenciadores de

atributos ainda não foi estendida para imagens, pois está em fase de implementação. A

extensão, que virá complementar a camada de aplicativos acima poderá ser como

mostrado na figura 6.2. Esta extensão será composta por dois outros módulos e mais a

aplicação do usuário.

Novas Características de Atributos

Aplicativos Imagens

Geo

Semântico Blob

Núcleo

I

I T



a

o

módulo de rotinas de processamento digitat de imagens que oferece um recurso a

mais para o usuário, dando a ele um leque de opções em processamento digital de

imagens já prontos além daqueles que ele mesmo pode incluir como uma aplicação.

módulo gerenciador de imagens em memória que manterá imagens para que os

aplicativos e as rotinas de processamento digital não se preocupem com a

manutenção das páginas e alocações de memória para seu frabalho.

Gerenciador

de Imagens em Memória

GEOMódulo de

Processamento

Digital de

lmagens

Aplicativos

Figura 6.2. Projeto dos módulos que manipulam imagens e interagem com o GEO

Outros frabalhos poderão complementar, ottmizar ou mesmo refazer

alguns dos módulos, algumas rotinas ou algumas estruturas de dados, mas sempre com

a preocupação de manter a compatibilidade com os outros módulos e de ser fiel ao

modelo MRO.



6.3. Sugestões de Futuras Pesquisas

O Módulo Gerenciador de Registos de Imagens abriu um caminho para

que novas características de atributos fossem implementadas no GEO. As rotinas que

manipulam Blob podem ser utilizadas também por outras características de atributos

que podem ser manipuladas como Blobs, por exemplo, áudio. Outros trabalhos

deveriam então rever o MRO no que tange a representação e fiatamento de áudio e

afiializar o GEO. O mesmo pode-se fazer para animações e vídeos, o que é chamado de

mídia contínua.

Outra proposta surge de dois fatos: um é o fato de que o MGRI não faz

distinção entre formatos de imagens. Ou sej4 trabalha as imagens como uma sequência

de bytes. A consequência direta disso é que os aplicativos podem trabalhar com

qualquer formato, ou seja, é uma decisão particular do usuiário os formatos da imagens.

E o outro fato é que o MGRI tabalha com as imagens no tamanho que lhe foram

entregues pelos aplicativos. Ou seja, não comprime a imagem, o que seria muito

interessante já que diminuiria o tamanho do espaço requerido para arrnazenamento na

base [WAL_199U.

Como parte também do Projeto no qual faz parte o GEO, já eústem

implementadas viirias rotinas que fazem conversões de formatos e comprimem imagens

[PANI-1994], bastando então adicioná-las em uma das camadas do GEO. Como as

mesmas possuem também interfaces padrões deve-se utilizálas sobre o MGRI de

forma que o mesmo receba as imagens já comprimidas.

6.4. Considerações Finais

Mais uma etapa de sua construção concluída, o GEO está apto a trabalhar

com imagens. Ainda não está completo, mas a maioria dos sistemas de Banco de

Dados Orientado a Objetos também não está. Na verdade, esta é uma fase pela qual

também passaram os gerenciadores relacionais. E a questão não é simples, pois nem



mesmo a teoria do Modelo de Banco de Dados Orientada a Objetos estri fechada. Os

Modelos de Dados e os Gerenciadores de Banco de Dados Orient¿dos a Objetos estilo

ainda an evolução, assim como seus projetistas e estudiosos também estão. O estado

da arte para os Sistemas de Banco de Dados Orientado a Objetos não estii ainda muito

próximo, mas é questilo de tempo.



Referên cias Bibliográficas

[ALB-1985] ALBANO, A., GI{ELI, G.. occHIUTo, G.. oRsINE, R. "A srrongty ryped
interactive conceptual language' ACM Transactions on Database Sytems.
pp.230-261. 1985.

[ATK-1990] ATKINSON,M.. BANCILHON, F.. DE\ryITT, D.. DITTRICTL K..MAIE& D..
ZDONIK, S.. "The object-oriented database system manifesto"
Proceeding of the first international DOOD conference. 1990.

[BAN-1987] BANERIEE, J. .CHOU H.T.. GARZA, J.. KIM, W.. BALLOU, N.. KIM, H.J.
"I)ata model issues for object-oriented applications". ACM TOIS 5(1)
pp.3-26. 1987.

[BAN_I988] BAMCILHON, F.. BARBEDETTE, G.. BENZAKEN, V.. DELOBEL, C..
GAMERMAN, S.. LÉCLUSE, C.. PFEFFER, p.. RICHARD,p,. VÉLEZ,
F.. "The design and implementation of o.2, an object-oriented
database system". Proceedings of the second international workshop on
object-oriented database systems. Ed. K, Dittrich. 1988,

[BRI-19901 BRITTAIN, D. L. Portability of fnteractive Graphics Software. IEEE

Computer Graphics & Aplications, volume 10, número 4, pp.7}-75, julho de

1990.

[CAR_I986] CAREY, M.. DEWITT, D.. RICHARDSON, J.E., SHEKITA E. J.. "ObJCCt
and file managemente in the Exodus extensible database system"
Proceedings of the l2th VLDB conference.

[cAR_1986] CAREY, M.. DEWITT, D.. VANDEBERG, s. ..A data model and querr
language for Exodus" Proceedings of the 1988 ACM SIGMOD
conference.

[CfmN-1976] CIIEN, P. P. The Entity-Relationship Model - toward a unified View of

data. ACM Transactions on Database Systems, Março de 1976, pp.9-36.

[COC-19841 COCKSHOTT, W.P. et al "Persistent object management systems" Software
Practice and Experience. 1984.

Bibliosrafia 76



[COD-1970] CODD, E.F. 634 relational model for large shared data banks"
Communications of the ACM. 1970. pp.377-387.

[coP-19901 coPELA]lD, c.. FRAKLTN, M.. \ryEIKUM, G.. "uniform object
management" Proceedings of the second international conference on
extending database technology.

[DAT-1992] DATE, C.J.. "Introdução a Sistemas de Banco de Dados' McGraw Hill,
t992.

[FAR-1985] FARMER, D.B.; KING, Roger; IVIYEARS, D.A. The Semantics Database

Constructos. IEEE Trans. Software Engineering, volume SE-l l, número 7,

julho de 1985, pp.583-591.

[FIS_I986] FISHMAN, D.. BEECH, D.. CATE, H. P.. CHOW, E. C.. CONNERS, T..
DAVIS, J. W.. DENETT, N.. HOCH, C. G.. KENT, W.. LYNGBAEK,
P.. MAHBOD,8.. NEIMAT, M. ,A... RYAN, T. 4.. SHAN, M. C. "AN
object-oriented database management system". ACM TOIS. pp.48-49.

[FLIC-1995] FLICKNER, M. et al. "Query by Image and Video Content: The QBIC
System" IEEE Computer. Setembro de 1995. pp.23-32.

[GAI-1993] GAILLY, Jean-loup. Compression Frequently Asked Questions, Internet

compression-faq/part[l-3], 9 de Fevereiro de 1993.

[GAR-1988] GARZAb J.. KIM, W.. "Transaction management in a object-oriented
database sytem" Proceedings of the ACM SIGMOD conference. 1988.

[GUD-1995] GUDIVADA v. N. RAGHAVEN, v.v. "conrenr-B¡sed
Retrieval Systems" IEEE Computer. Setembro de 1995. pp.l8-22.

Image

[HAM-1981] HAMMER, M.; McLEOD, Donald. Database Description with SDM: A

Semantic Database Model. ACM Trans. Database Systems, volume 6,

número 3, pp.35l-386, Setembro 1981.

[HULL-1987] HULL, Richard; KING, Roger. Semantic Database Modeling: Suley,
Applications and Research Issues, ACM Computing Surveys, volume 19,

número 3,pp.201-260, Setembro de 1987.

Bibliosrafia 77



[JAC_1991] JACKSON, M. S. Tutorial on Object-oriented Databases. Information and

Software Technology, Janeiro e Fevereiro de 1991, volume 33, número l,

pp.4-12.

KIM_19881 KIM, Vú.. BALLOU, N.. CHOU H.T.. GARZ,\ J.F.. WOELK, D.. BANERIEE,
J.. "Integrating an object-oriented programming system with 

^
database system. Proceedings of the OOPSLA Conference. 1988.

[KING_1989] KING, Roger. My Cat is Object Oriented. in Object Oriented Concepts,

Databases and Applications, W. Kin & F. Lochovsþ Ed., Addison-Wesley

Pub. Co., pp.23-30, 1989.

KON_19941 KON, Fábio. Sistemas de Arquivos Distribuídos. Dissertação de Mestrado

apresentada ao Instituto de Matemáúica e Estatística da Universidade de São

Paulo, 1994,pp.20.

[KRI_1991] KRIEWALL, T. J. LONG, J. M. Computer-Based Medical Systems. IEEE

Computer, volume 24,number 3, pp.9-12.

[LEC_198s] LÉCLUSE, C.. "O2 ^ Oriented-Object Data Model" ACM SIGMOD
Conference, Chicago, Illinois, pp.424'433, junho 1988.

[LEC_1989] LÉCLUSE, C.. RICHARD, P.. "The Oz database progamming languages"
Proceedings of the 15th VLDB Conference.

[MAI_1986] MAIER" D. STEIN J. "fndexing in a object-oriented DBMS". Procedings of
the first international workshop on object-oriented database systems. 1987.

[MAI_1989] MAIE& D.. PRICE, D. "Why isn't there an object-oriented data model?"
Proceeding ofthe IFIP I lth world computer conference. 1989.

[MAS_1989] MASCARENHAS, N.D.A., VELASCO, R.D. "Processamento Digital de

Imagens". IV Escolha Brasileiro Argentina de Informática, Janeiro de 1989.

[McL_1991] MoLEOD, D. "Perspective on Object Databases". lnformation and Softwa¡e

Technology, volume 33, número l,pp.l3-21, janeiro/fevereiro de 1991.

Bibliosrafia 78



[{EL-1989] NELSON, Mark. 'T,,ZW Data Compression". Dr. Dobbs Journal, volume 14,

número 10, Outubro de 1991.

[l\tIX_1987] NIXON, 8.. CHLING, L.. LAIJZON, D.. BORGIDA, 4.. I\,IYLOPOULOS, J..
STANLEY, M.. '6l)esign of a compiler for semantic data model".
Tecnical note no. CSRI-44, University of Toronto. 1987.

[OGL-1995] OGLE, V. E., STONEBRAKE& M. "Chabot: Retrieval from a Relational
Database of Images". IEEE Computer. Setembro de 1995. pp.40-48

[PAN-1987] PANEPUCCL H.; BECKMANN, N.; TANNÚS, A.; Bonagamba,T. !. ..NMR

Imaging fn: Recent Advances in Organic NMR Spectroscopy".

Editores J.B. Lambert e Roberto Rittner, Norell Press (USA) 1987, cap.

13, pp.l7l-lBl.

TPANI-941 PANIAGO, Carlos, F. A. "LIm sistema de Compressão de fmagens".

Dissertação de Mestrado, 25 de maio de 1994, no Instituto de Ciências

Matemáticas de São Carlos (ICMSC) - USP.

[PEc-1988] PECKHAM, Joan; MARYANSKI, Fred. "semantic D¡ta Models". ACM

Computing Surveys, volume 20, número 3, pp.l53-189, Setembro de 1988.

[PEN-1987] PENNEY, D. JASON, STEIN JACOB. "Class Modification in the Gemstone
Object-Oriented DBMS". OOPSLA 87 Conference, Orlando, Flórida,
pp.l I l-lt7, Ourubro 1987.

[POS-1993] POSTGRES Group. "The Postgres Reference Manual" Computer Science
Division, University of California. 1993

[SET-1986] SETZE& Valdemar W. "Bancos de Dados. Conceitos, Modelos,

Gerenciadores, Projeto Lógico e Projeto Físico". Editora Edgard Blucher

Ltda. São Paulo - SP, l986,pp.l-12.

[sKA-1986] SKARRA, S.. zDoNIK, s.. REISS, S.. "An object server for an object
oriented databse system". Proceedings of the 1986 international workshop
on object oriented database systems.

Bibliografie 79



[SMI_1982] SMITH, Alan Jay. "Cache Memories", ACM Computing Surveys, Volume 14,

Number 3, September 7982, pp.473-530.

[SRI_1995] SRIHARI, R.K. "Automatic Indexing and Conúent-Based Retrieval of
Captíoned fmages" IEEE Computer. Setembro de 1995. pp.49'56.

[STO_1990] STONEBRAKER, M. et al. '6The implementation of Postgres" IEEE Trans.

Knowledge and Data Engineering. March, 1990.

[TAN_1992] TANEMBAUM, 4.S.. "Modern Operating Systems" Prentice Hlall. 1992.
pp.489.

[TEN_1995] TENENBAIIM, 4.M.. YEDIDYAH, L.. MOSHE, J.4.. 'rEstruturas de Dados
Usando C". Makron Books. 1995.

[TAN-1987] TANNÚS, A, "I)esenvolvimento de Tecnologia de Tomografia por

Ressonância Magnética Nuclear". Tese de Doutorado apresentada ao

Instituti de Física e Química de São Carlos, agosto de 1987.

[TRA_1991] TRAINA, A. J. M. "Estudo e Implementação de Software Dedicado para

um Sistema de Visualização de Imagens". Tese de Doutorado

apresentada ao Instituto de Física e Química de São Carlos, USP, 8 de Julho

de 1991.

[TRAINA_1986] TRAINA JR, Caetano. "Modelo de Brse de Dados e Máquina Dedicada

para Aplicações para Engenharia". Dissertação de Doutorado

apresentada ao Instituto de Física e Química de São Carlos da

Universidade de São Paulo, 1982.

[TRAINA-1988] TRAINA JR., Caetano. "IJm Modelo de Representação de Objetos". in

Anais do 3. Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, Recife, Março de

1988, pp.227-242.

Rihlioorafia 80



[TRAINA-l99U TRAINA JR., Caetano. GEO": Um Sistema de Gerenciamento de Base

de Dados Orientado a Objetos - Estado atual de l)esenvolvimento e

Implementação". in Anais do 6. Simpósio Brasileiro de Banco de

Dados, Manaus, Maio de 1991, pp.l93-207.

lvEL_19961 ]/|ÉLE,Z FERNANDO. BERNARD, GUy; DARMS, VINEETA. róThe Oz
Object Manager: an Overview" Building an Object-Oriented Dæabase
System - the Story of Oz. pp.363. 1986.

[WAL-1991] WALLACE, Gregory K. ¡óThe JPEG Still Picture Compreension Standard".

IEEE Computer, Volume 34, Number 4, April 1991, pp3l-44.

Bibliosrafia 8l


