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Co-Orientador : Jano Moreira de Souza 

Prograina : Engenharia de Sistemas e Computação 

O objetivo deste tralx~lho é a iinpleineiltação c10 Móclulo de Consultas a ban- 

cos de claclos que compõe a ferramenta cle desenvolvimento de so f tware  cl-iainacla 

QUICK-DB . Esta ferramenta utiliza o Nloclelo Entidade-Relacionainento como base, 

permitinclo, por meio de interface gráfica., a. clefiniçã,~ de diagramas E-R. 

O Móclulo de Coilsultas foi implemei-itado a partir cla interface gráfica desen- 

volvida no QUICK-DB. Através c10 esquema E-R de uma base de claclos desenhado 

na tela, o usuário pode, com o auxílio c10 m o u s e  e através de menus, efetuar consultas 

ao BD, tornailclo mais amigável, fácil e intuitiva sua inanipulação pelo usuário. 

Foram aclotaclos dois conceitos no clesei~volvimento deste inóclulo. O primeiro 

deles é o fo lheamento  que permite ao usuário obter informações c10 BD a partir do 

instanciamento das estruturas do banco. Seus claclos sã.0 mostrados na tela através de 

janelas. O segundo conceito é o de navegaç io  que pode ser aplicado de duas formas. 

A primeira diz respeito ao acesso a uma clacla entidade ou relacionamento. O usuário 

pode navegar por suas instâncias, através de uma ordem pré-definida, uma a uma. A 

outra forma cle navegaqão é aquela que permite ao usuário estabelecer um caminho 

a ser percorriclo no esquema E-R que faz com que ele possa consultar instâncias de 

entidacles associadas a outras enticlacles por meio de algum relacionainento. 
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Tliesis Supeivisor : Peclro Manoel da Silveira 

Co-Supervisor : Jano &loreira de Souza 

Departinent : S ysteins Ei-igineering ancl Coinputing 

Tl-iis worlc consists of tl-ie impleinei-itation of a clatabase cluery system wliicl-i is 

part of tl-ie software to01 QUICK-DB. Tl-iis to01 allows for clefinition ancl manipulation 

of Entity- Relatioi-iship cliagrams, tl-irougl-i a graphical interface. 

The software moclule for cperies was impleinentecl using tl-ie graphical interface 

of QUICM-DB. Starting froin a cliagram in tl-ie monitor screen, the user can use the 

mouse in a simple ancl intuitive maiiner. 

Two main coi-icepts are usecl in tlie software: browsing, tl-iat allows tl-ie ii-istai-iti- 

ation of the boxes anel their ii-ispection, a-id navigation, wl-iere the uses cai1 navigate 

tl-irougl-i the ii-istances following the access orclers clefinecl for the clatabase cliagram. 

Another form of navigation allows tl-ie user to reacl-i otl-ier ii-istances follo.vving given 

relatioi-iships. 
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Atualmente, as formas de coilsultas ad hoc a bancos de dados não são inteira- 

mente satisfatórias. O uso cle linguagens de coilsulta cle forinulação genérica é pouco 

clif~mdido, o que resulta na pequena exploração das facilidades de coilsultas aos bancos 

de dados. Até mesmo aqueles usuários que possuem experiência com computadores 

apresentam dificuldades eni utilizar linguagens ditas de alto nível. Os usuários pouco 

experientes, em geral, não costuinain ter disposição, paciência ou habilidade para 

aprencler e usar estas linguagens corretmnente. Este problema aumenta quando o 

volume de informações é muito cliversificaclo levanclo a esquemas de bancos de dados 

coinplexos. 

Na realidade, é possível identificar algumas razões para que isso esteja ocorrendo. 

Existem fatores que contribuem para a clificulclacle na utilização e coinpreensão das 

linguagens de coilsulta. Alguns desses fatores são: 

- Linguageils existentes como QUEL, SQL, QBE e outras não são tão naturais; 

- Há clificulclacle do usuário em conl-iecer, com maiores cletalhes, a organização 

do banco de dados c~uailclo se coilstróein expressões de consulta que envolvam 

recuperação de inforinações através de uin processo de seleção mais complexo; 

- O usuário precisa leinlx-ar-se de coisas como nomes, forinatos e unidades dos 

atributos. Este problema torna-se maior q~~anclo o banco de dados possui um 

esquema coinplexo com muitos tipos de registros e atributos; e 

- Os modelos de dados são semanticainente pobres e as linguagens de coiisulta de 

alto nível são baseadas em coiiceitos matemáticos com os cluais os usuários não 

estão, necessariamente, familiarizaclos. A solução para isto estaria no uso de um 

inoclelo que torne mais clara a i~lterfa~ce do usuário com os dados coinplexos. 



Por esta razão clesei-ivolvemos estudos sobre a aplicação de interfaces gráficas às 

consultas de caráter genérico a bancos de dados de grande porte, por entendermos 

tratar-se de u n a  alternativa promissora no que se refere àquelas consultas. Utilizando 

uma interface gráfica, o usuário não se preocuparia em guardar tantas informações, 

teria acesso mais simplificado aos claclos, poderia construir sua coi-isulta gradativa- 

mente. 

Devido à sua característica seinântica e gráfica, o modelo de dados no qual 

está baseado este traball-io, é o i\/Ioclelo Enticlacle-Relacioilainento que é usualmente 

utilizaclo na fase de definição conceitual de uma base de claclos. Nosso objetivo é ele 

sirva, também, como uma janela para enxergarmos a representação interna da base 

de claclos. E apresentada uma proposta de como efetuar coilsultas a um banco de 

dados utilizando um diagrama E-R como suporte para a interface gráfica e tendo 

como base uma linguagem formal definida sobre este cliagraina. 

A fim de esclarecermos melhor os pontos coilsicleraclos no trabalho, apresentare- 

mos, inicialn-iente, no capítulo 11, a.lguns traball-ios anteriormente cleseilvolviclos cpe 

utilizam interfaces gráficas tendo o Moclelos E-R como base na forinulação de com 

sultas pelo usuário. No capítulo 111, serão teciclas coilsiclerações de ordem geral sobre 

linguagens de consulta para o usuário casual cle banco de clados, destacando e anal- 

isando alguns aspectos que as tornam pouco amigáveis. Em seguida, no capítulo 

IV serão abordaclas características específicas c10 Modelo Entidade-Relacioi~ameilto, 

c0111 propostas de extei-isão para o mesmo, visto que o sistema no qual está insericlo 

este trabalho é inteiramente lr>aseaclo naquele modelo. Depois dos esclarecimentos 

prelimiilares, no capítulo V descreveremos o anlbiente no qual encontra-se inserido 

o presente trabalho, isto é, o Projeto UniversiData. O capítulo VI abordará com 

maiores detalhes o Servidor de Bancos de Dados que contém bibliotecas de funções 

com métodos associaclos aos objetos do BD seguiilclo a orientação a ol~jetos do T ~ ~ r b o  

Pascal 5.5. O capítulo VI1 tratará c10 inóclulo de consultas clesei~volviclo neste tra- 

Ix~ll-io que é o nosso ass~ulto propriamente dito. Finalmente, no capítulo VI11 teremos 

a conclusão deste trabalho. 



Vários traball-ios têm sido clesenvolvic1os na área de Interfaces Gráficas para 

a manipulação de bases de claclos. Muitos deles se apoiain no n/loclelo Entidacle- 

Relacionamento [2] para definir a interface com o usuário. Vamos, então, descrever, 

neste capítulo, alguns desses traball-ios, tecendo algumas observações a seu respeito. 

11.2 - O cpe existe nesta área ? 

Dentre os artigos a que tivemos acesso, consicleramos alguns mais interessantes 

que outros no que diz respeito a essa área de aplicação. Estes artigos foram seleciona- 

dos para serem descritos devido ao enfoclue objetivo que apresentam no que tange 

ao desenvolvimento de s of twares .  Estes trabalhos, de um modo geral, consistem de 

so f twures  aplicados à inanip~dação de bancos cle dados, alguns mais coinpletos que 

outros. Neles são implen-ientaclas interfaces gráficas para facilitar sua utilização por 

parte dos usuários não experientes e, cle alguma forma, baseiam-se no Modelo E-R. 

Zhang e Menclelzon [36] clesei~volveram o g q l / E R ,  do que trata o artigo A Graph-  

ical  Q u e r y  Language  for  E n t i t y  - RelationshzI,p Databases .  Segundo eles a busca de uma 

interface amigável ao usuário é de grande importâi-icia.. Consicleraram que os aspectos 

seguintes são essenciais para que se tenl-ia êsito: 

. auxílio à navegação; 

. gráfico; 



. ser conciso; e 

. inodelo de dados. 

Seu f~mcioilamento se dá a partir de um esquema E-R de uma base de claclos. 

Ao apontarmos o m o a s  e para um nó (enticlacles e relacionaiilentos) , estaremos sele- 

cionailclo elementos para fazerem parte da coilsulta. As condições para a consulta 

cleverão ser fornecidas através de um tipo de menu contendo os atributos daquele nó, 

onde devereinos selecionar o atributo clesejaclo e preenclier o valor a que ele deverá 

ateider. Isto poclerá ser feito para cada nó. O resultado da coilsulta poclerá ser visto 

a todo instante caso o usuário assim o deseje. A iilterpretação da consulta poderá ser 

feita de duas formas. A primeira é automática, ou seja, baseada em um algoritino 

proposto pelos autores, o próprio sistema estabelece o caminho que une os nós sele- 

cionados. O resultado, portanto, poclerá não ser o desejado. Desta forina, o usuário 

cleverá mudar sua opção e escolher a segunda forma de interpretacão: a mailual. 

Nesta outra forma será o próprio usuário quem deverá especificar as conexões entre 

os nós. 

O modelo de banco de dados utilizado para este software é o Relaciona1 [29][1]. 

O Modelo E-R é usado, somente, para servir de interface gráfica perinitiildo que o 

usuário forinule suas consultas. Ao serem especificaclas, as coilsult as E-R são ma- 

peaclas em consultas relacionais. No menu que é mostrado na tela, onde o usuário 

poclerá escoll-ier a lp ina  opção, são apresentadas operações algébricas como união, 

interseção e diferença. O protótipo clesem~olviclo a partir deste trabalho foi iinple- 

mentaclo usando somente a forina m a n ~ ~ a l  de interpretação. 

Artigo 2: 

Wong e Kuo [35] clesenvolverain o soft,ware GUIDE, descrito i10 artigo G UIDE: 



Graphical User  In ter face  for Database Explorat ion.  Segundo o artigo, GUIDE é um 

sisteina que usa dispositivos gráficos como ferramentas para servirem de interface 

a bancos cle claclos complexos. São ailalisaclas as dificuldacles no uso de liilguageiis 

cle coilsultas para bancos de dados grandes e coinplesos. O esquema c10 banco é 

mostrado como uina rede de tipos de entidade e relacionamento. As consultas podem 

ser expressas como caminhos nessa recle. Utilizam uina versão do modelo E-R para 

representar explicitamente os relacioilamentos entre as entidades. O esquema do 

modelo E-R pode ser inostraclo como uma recle de objetos, cada um represeiltando 

uma enticlacle ou relacionamento. Coilsultas poclem ser expressas como travessias ao 

longo da recle cle enticlacles, podeilclo-se usar cores para inclicar seus caminhos. Partes 

do escluema podem ser feitos visíveis ou imrisíveis, conforme escolha c10 usuário. As 

consultas poderão ser coilstruíclas gradativainente pelo usuário, obtenclo resultaclos 

intermediários. 

Os autores cliviclem o sistema em cluatro estágios de forinulação de coilsultas: 

a) Estágio cle Definição cle Dados: caberá ao DBA prover inforinações sobre o es- 

quema que dizem respeito às entidades, relacioilainentos e seus atributos. O 

layout gráfico do esquema é alimeiltaclo no sisteina. Ao DBA deverão ser dadas 

alguinas facilidades para especificar um layout gráfico c10 esquema, construir um 

diretório l-iierárcluico de assuntos para os objetos c10 esclueina e um diretório 

hierárcluico cle atributos pa,ra cada enticlacle e relacioila.inento e, finalmente, es- 

pecificar os níveis de importância c1a.s enticlacles e relacioilamentos no esquema; 

b) Estágio de Exploração c10 Esquema: neste estágio o usuário poderá usar o di- 

retório de assuntos para cletermiilar a parte mais importante do esqueina para 

que, a partir daí, o esquema possa ser aimlisado em vários níveis de abstração, 

onde somente os objetos acima de um claclo nível torilain-se visíveis na tela. O 

usuário poderá, tainbém, escolher objetos irreleva.ntes que deverão ser removidos 

da tela, eclit ando, graficamente, o escluema. Com a parte relevante selecionada 

e mostrada no nível desejado de detalhes, o usuário estará pronto para formular 



suas coilsultas; 

c) Estágio de Forilmlação de Consultas: o usuário poderá construir a consulta 

gradativameilte. Poclerão ser mostrados resultados de coilsultas parciais. As 

consultas cleverão ser definiclas pelo usuário atravessado a rede através de um 

caininho que é clifereilciaclo por cores. Pode incluir e remover condições e for- 

mular várias coilsultas locais em diversas partes do esquema. Se desejar, poderá 

unir essas coi~sultas locais e obter um resultado único; 

cl) Estágio cle Mostrar Resultados: o resultado pode ser inostraclo de diversas for- 

mas, entre elas grafos e diagramas de barras. 

A interação com GUIDE é feita através da seleção de comai~dos de um menu 

localizaclo à direita da tela, usando joystick. 

Rogers e Cattell [18] relataram em seu artigo Ent i ty -Re ía t ionsh ip  Database User  

In ter faces  uma experiência com interfaces cle usuários para bailcos de dados orien- 

tados ao moclelo E-R. Nele são descritas duas ferramentas. A primeira cl-iaina-se 

S c h e m a D e s i g n  e a seguilcla, DataBrowse .  SchemaDes ign  é definido como sendo uma 

ferramenta baseada em janelas com a cpal os usuários poderão criar e mostrar, grafi- 

camente, o esquema da base de dados usailclo um diagraina E-R. E mais comuinente 

usada por DBA's para definirem bancos de dados. No eiltailto, é taillbém útil para 

vermos o esquema. de um BD já existente. Contém uma janela de mensagens para 

meilsagens e uma subja~ilela cle comai~clos para liela cligitari11os informações ou cli- 

carmos comailclos com o uso de mouse .  A subjanela de edição é usada para m o u s e  

e operações de eiltracla por teclado. O cliagrama E-R inoclificaclo mostraclo na tela 

possui entidades e relacionainentos. O relacioilainento pode ser trailsforinado em 

entidacle ao definirmos uma chave para ele. Há três passos principais para o uso do 

schemaclesign: 



. Identificar 'enticlacles', onde o usuário deverá identificar objetos do mundo real 

que ele queira que sejam inoclelaclos no BD; 

. Criar tabelas de enticlacles para eles, onde uma tabela é criada para cada objeto 

através cle menus e m o m e  conteiido nomes dos campos e seus respectivos tipos; 

e 

. Identificar Características, onde o usuário deverá analisar as características dos 

cainpos das enticlacles, cleterminanclo se eles deverão ser consiclerados atributos 

ou formar relacionamentos associando aquelas entidacles a novas tabelas geradas 

a partir desses campos. 

Uma enticlacle não é coiisiclerada completamente definicla até que uma chave seja 

definida para ela. 

Esta ferramenta permite ainda que o usuário faça moclificações no esquema da 

tela, o que provocará a recoiifig~u-ação automática do banco de dados existente con- 

forme necessário para aclapt ar-se ao novo diagrama. 

Por sua vez, DataBrowse é definido como seiido um programa baseado em janelas 

que permite a visualizacjão e eclição de enticlacles lógicas ao invés de siinples registros 

encontraclos em bancos cle claclos relacioiiais coilveiicioiiais. Pode ser usado para folhe- 

ar e editar informaqões no esquema, sem niudá-10. Possui um iiúinero de subjaiielas 

que, de cima para baixo na tela, são: 

. sub j anela para mensagens; 

. subjanela de comaiidos para selecionar entidacles e relacionamentos, para n i ~ d a r  

de um BD para outro, e outras operações; 

. subjanela cle edição e folheamento para ver e editar daclos; 

. subjanela de textos para mostrar e editar campos que sejam textos, onde esta 
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subjanela só será criacla se o BD possuir este tipo de campo; e 

. subjaiiela para mostrar deseilho com uma subjailela de eclição de cleseilho que, 

da mesma forma, só será criacla se o BD possuir cainpos que sejam clesenhos. 

O DataBrowse  possui ferramentas cle edição de textos, tainbéin via scanners. 

Possui cleseill-ios que podem ser arinazenados e inostraclos. Suas características fun- 

clament ais são orient ação central a enticlacle e calxiciclade de folheainent o para andar 

entre as enticlades . 

Artigo 4: 

Schneicler e Trepiecl [I91 são respoilsáveis pelo d i g o  eiltitulaclo A Graphical 

Query  Langs~age  Based o n  a n  Ez tended  E - R  Model.  Este artigo apreseilta uina 

adaptação da linguagem gráfica cle coilsultas CANDID para um modelo ER exteilcliclo 

com relacioilamentos ISA. Aquela liilguagem é ativada através de uina iilterface que 

tainbéin permite definição de esquema e atualização de dados. CANDID baseia-se 

nos seguintes princípios: 

. seleção de elementos sobre um grafo de recluisitos; 

. efeito gráfico imediato de clualcper comailclo; 

. possibiliclade de uma composição de recpisit os incremeiltal; e 

. possibiliclacle de incorporar o resultaclo em um esquema externo. 

O software clivicle-se em janelas cle esquema, de passos, cle recapitulação, de 

resultados e de coinai~clos. 

Artigo 5 :  



Czejclo, Elmasri e R~isiidíiewicz [5] cleseilvolveram uma ferramenta de interface 

gráfica que utiliza o Modelo E-R como base para manipulação da base cle clados. 

O artigo que contém descrição desta ferramenta é A Graphical Data Manipulation 

Language for an Extended Entity-Relationship Model. Para tanto criaram uma ex- 

tensão ao modelo definido por Chen clue cl-iainarain ECER (Extended Conceptual 

Entit y- Relationship Model). Os operaclores de inailip~dação clo esclueina correspoil- 

clem a operaclores algébricos formais definiclos para este inoclelo que, no entanto, não 

são visíveis ao usuário final. Para este usuário, sua única visão será acltiela dada 

pelo diagrama E-R c10 esquema. Os operaclores gráficos especificados pelo usuário 

são transformados em secluências de operaclores relacionais para processaiileilto. A 

sequêixia de operaclores relacionais só é realmente executada cluaido a consulta es- 

tiver completamente especificada. Isto permite que uma otimização seja realizada 

antes que a consulta seja executada.. Possui móclulos de recuperação de dados a par- 

tir clo BD e, taililGm, de atualização desses dados. O que foi feito neste trabalho 

foi, previamente, propor uma linguagem gráfica de coilsultas para o modelo E-R de 

Chen. A partir dele, extensões para incluir cálculos foram desenvolvidas. 

Uma enticlacle iilcliviclud é icleiltificacla por uin valor chave de surrogate único que 

serve para clistiilgui-la cle outras enticlacles no BD. Uma instância de um relaciona- 

mento deve ser unicamente icleiltificacla pelas instâilcias clas enticlades participailtes. 

A ferr ainent a não foi complet ainente impleinent ada. Um possível layout da tela 

 ara a interface gráfica é uma lista de operaclores no alto da tela, uma área reservada 

na parte de baixo para mensagens entre o sistema e o usuário, e o restante para 

mostrar o diagrama atua.1.  diagrama,^ grandes po c1erã.o ser mostrados usailclo janelas 

ou zoom. O diagrama atual mostsaclo na tela corresponcle a uma visão clos claclos e 

pode ser interpreta.clo como uma consulta.. 

As operações gráficas clue podem ser usadas durante o processo de formulação 

cle consultas são, entre outras: 

. Restringir : esta operação impõe uma condição booleana sobre os atributos de 



entidades e relacioilameiltos a fim de restringir as instâncias nesses conjuntos 

aquelas que satisfazem à coilclição. Seleciona-se o operador e, depois, o atributo, 

cligitailclo a coilclição; 

. R e m o v e r  : é usada para remover entidades, relacioilameiltos e atributos do di- 

agrama. Tem efeito de propagaç5.0 removeildo relacioilainentos associados a 

entidades reinoviclas e subclasses de geiler alização/especialização removidas; 

. Mos t rar  : este operador tracluz o diagraina final em uma sequência de operações 

cpe poclem ser esecutaclas sobre o BD. Essa esecução vai nos gerar o resultaclo 

cla consulta que poderá ser apresentaclo ao usuário. Faz com que junções se- 

jam esecutaclas entre as relações restantes no diagrama e posterior projeção dos 

atributos remanescentes. Isto abrailgerá somente as entidades restantes após a 

operacão cle restrição. O resultado é mostrado sob a forma de uma tabela; 

M a n t e r  : é o inverso de Remover, pois inarca aqueles que não clesejainos remover; 

. Duplicar : ilecessário às coilsultas que envolvem referências múltiplas e clistintas 

à mesma entidade. 

Há ainda operaclores que efetuam cálculos sem, no entanto, atualizar o BD. 

Artigo 6: 

Fogg [10], no artigo Lessons f rom a ((Living In a Database" Graphical Query  

In ter face ,  descreve o LID ("Living 111 a Database"). Nesta proposta, o banco de 

dados é visto sob a perspectiva de uina tupla. Quaaclo cluiserinos fazer uina consulta, 

deveremos selecionar a entidade desejada. Nesse inomeiltq lima. tupla, a tupla atual 

daquela entidade, é mostracla com os nomes de seus atributos e respectivos valores. 

O software utiliza-se do modelo E-R para representar na tela os cainiilhos que 

deverão ser seguidos para obtenção do resulta.clo da consulta. Não trata-se de uma 



modelagem E-R proprian~ente clit a. Os losailgos e retângulos usados que asseinelhain- 

se à representação E-R, aqui servem somente para iilclicar que a tupla atual de u n a  

entidade está conectada a pelo menos uma tupla de outra entidade, através de de- 

terminado relacioi~aineiito. 

Ao ser mostrada a tupla atual da enticlacle escolhida, autoinaticamente aparecem 

na tela as eilticlacles e relacioilamentos que possuein, pelo menos, uma tupla associada 

àquela primeira tupla. Isto significa que eilticlc7.cles e relacionainentos serão mostrados 

na tela se e somente se estiverem relacioimclos diretamente com a eilticlacle mija tupla 

estiver seilclo mostrada e se houver, pelo menos, uma tupla nestas entidacles que 

esteja relacioilacla àquela. 

Ao ser escolhicla uma entidade, uma lista de tuplas é colocada na lista atual de 

tuplas, onde a primeira tupla da lista é aquela que será inostracla. Se a tupla que 

clesejarinos 1150 for essa, deveremos solicitar que uma busca seja feita ao longo desta 

lista tendo como chave para a busca uma cadeia cle caracteres. 

O folheamento é permitido, fazendo com que os elementos inostrados na tela 

mudem. 

11.3 - Análise das Aplicaqões 

Com relação aos trabalhos clescritos, pocleinos fazer aqui tecer alguinas ob- 

servações a seu respeito. 

Artigo I: 

A partir c10 trabalho de Zl-iang e NIeilclelzon [36] entitulaclo A Grap hical Query 

Language for Entity-Relationship Databases, podemos relacionar os seguintes pontos: 

- O software não representa graficamente o alito-relacioilai~~e~lto. Ele pode existir 
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embora de forma não perceptível. Isto pode tornar complicaclo ao usuário não 

experiente a visualização da representação c10 esquema da base de dados; 

- O modelo cle claclos utilizaclo a nível conceitual é o Modelo Entidade- 

Relacioilanlento, enquanto que a base cle claclos foi implemei~tacla através do 

Wloclelo Relaciona1 1291 [I]; 

- O usuário deverá optar por operações algébricas que deverão ser aplicadas às 

coilclições. Entenclemos que isto deveria ser transparente ao usuário; e 

- Embora eles afirmem coilsicleras importante a existência do f o l h e a m e n t o  no so f t -  

w u r e ,  não foi deviclameilte definiclo neste artigo. Preocuparam-se mais com a 

navegação pelo esquema., n5.o mencionanclo o foll-ieainento dentro de uma mesma 

entidade, por esemplo. 

Artigo 2: 

Do trabalho de nome G U I D E :  Graphical  U s e r  I n t e r f a c e  for  Database  E x p l o r a t i o n  

[35], clese~~volviclo por TVong e Kuo, poclemos tecer as seguintes coi~siclerações: 

- A explicação sobre as operacões gráficas não é clara; 

- Os menus e a manip~dação gráfica são bastante complicados, sendo pouco 

amigáveis a um usuário não experiente; 

- Não parece prever genera.lização ou especia1izaçã.o; 

- Não permite o f o l h e a m e n t o ,  e sim, respostas em forma de lista, não estando 

m ~ ~ i t o  clara a forma com que isto é feito; 

- Não ficou claro como o usuário tem coill-ieciinento dos atributos das entidades 

no momento da form~~lação das coilclições. Obrigar o usuário a inantê-10s em sua 

memória seria bastante ruim; e 



- Não diz como é feita a aliinentaqão do esquema no sistema. Não parece ser 

através de um diagrama clesei~l-iaclo na tela. 

Artigo 3: 

Por sua vez, o artigo denomiilaclo Ent i ty -Re la t ionshzp  Database User  In ter faces  

1181 escrito por Rogers e Cattell tem como características: 

- O sof tware  baseia-se no modelo E-R mas utiliza-se de sistema não puramente 

relaciona1 no projeto c10 banco cle claclos; 

- A interface com o usuário, embora interessante, apresenta poucas características 

gráficas. O usuário nem seinpre parte de um diagrama E-R para fazer suas 

consult as ; 

- Não é permitida ou facilitada a navegação ao longo clas iilstâilcias clas entidades 

ou dos camiill-ios. A ila,sregaqã.o se dá atra.vés dos campos (referêilcias) ; e 

- Não é assim tão amigável ao usuário casual. Hoje, as características gráficas são 

mais levadas em coi~sicleração. 

Artigo 4: 

Fazeido uma rápida análise sobre o trabalho de Scl-ineicler e Trepied [19], de 

nome A Graphical  Query  Language Based  o n  a n  Extended  E - R  Modeí ,  verificamos 

que: 

- Este sistema propõe uma interface complexa ao entei-icliniento c10 usuário casiial. 

Os passos a serem seguidos para a form~ilação das consultas são bem diferentes 

da forma com que raciocinamos norma.lmente, o que dificulta sua manipulação 

por parte do usuário; 



- A divisão em janelas apreseiltacla não é muito natural à compreensão do usuário, 

priilcipalmente o não experiente; e 

- As coilsultas são estáticas, não permitindo navegação pelo banco de dados. 

A partir da ferrameilta clesei~~~olvicla por Czejclo, Elmasri e Rusiilsltiewicz [5] des- 

crita no artigo entitulaclo A Graphical D a t a  M a n i p d a t i o n  Langz~uge  for a n  Extended  

En t i t y -Re la t i onsh ip  Model ,  observainos que: 

- Se o esquema do banco de claclos for muito grande e coinpleso, será inviável man- 

ter os atributos clas enticlades e rela.cionai~lentos mostrados na tela, na  iilterface 

gráfica, além de ser bastante tral~alhoso remover ou manter uma grande quan- 

tidade cle entidades, relacionainentos e atrilx~tos para forimilar uma consulta. 

Se o zoom reduzir nmito as proporções c10 cliagraina, dificilmente contiiluareinos 

enxergando os atributos; 

- Permite coilsulta estática, e &o dinâmica, ou seja, não promove o uso de fobhea- 

m e n t o ,  olhailclo várias instâncias clo mesmo elemento. Ao invés disso, fornece o 

resultado em forma de tabela; e 

- Não oferece resultados parciais clas coilsultas. 

Artigo 6: 

Fiilalmente, cluanto ao artigo escrito por Fogg [I01 de nome Lessons  f r o m  a 

" Liv ing  In a Databas e " Graphical Query  In ter face ,  podemos notar que: 

- A busca de u n a  tupla não é feita através de chaves ou ordens, ou, pelo menos, 

o autor não menciona tal fato; 



- O modo de efetuar coilsulta é bastante interessante, embora o usuário não tenha 

contato com o esquema como um todo, o que prejudica um pouco a navegação; 

- Pelo que diz o autor, parece-nos que o esclueina do Modelo E-R não é usado na 

criação do banco de claclos. Este esquema é usado, somente, na fase de consultas; 

- Não estabelece coildições de seleção das tuplas; e 

- Uma coilsulta que envolva várias entidades não permitirá a visualização do se- 

sultado como um todo, já que somente os atributos de uma entidade são vistos 

de cada vez. 

11.4 - Conclusão 

Como pudemos observar, há softwares bastante interessantes 11s área de inter- 

faces gráficas, utilizando o conceito ou o próprio esquema da moclelagem E-R. No 

eiltanto, não é possível identificarmos uma teilclência precloinii~ante nestes traba- 

lhos. De um modo geral, seus objetivos são semell-iantes, visanclo forilecer interfaces 

amigáveis aos usuários e faciliclacle de forinulação de consultas com navegação e foíhe- 

amento.  O que puclemos verificar, entretanto, é que esses dois conceitos são, muitas 

vezes, tratados de forma pouco paclronizacla. 
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CAPÍTULO 111 

LINGUAGENS DE CONSULTA 

111.1 - Iiitroclução 

O objetivo cleste capítulo é clescrever e avaliar algumas das linguagens e mo- 

delos traclicionczis de coilsultas visailclo destacar as atuais necessidades dos usuários 

e111 geral e, particularmente, claclueles casuais ou não-experientes. O intuito deste 

trabalho é lsuscar formas mais amigáveis de consulta a bancos cle dados. 

111.2 - Avaliaqão de Liiiguageils e Modelos de Coiisultas 

Coclcl [4] estabeleceu as bases de duas linguagens para exprimir-se as operações do 

Moclelo Relaciona1 [I] [%9] usando técnicas matemáticas para definição ou manip~dação 

cle coiljuntos [4]. São elas: 

- Liiigriagens Algébricas (Álgebra Relacioiial) 

- Liilguagens de Cá.1 culo de Prec1ica.clos (Cálculo Relacional) 

A Álgebra Relaciona1 se utiliza de um conjunto de operações de alto nível, onde 

as coilsultas são expressas através cla aplicação clessas operações a relações. Há, 

l~asicainente, oito operações utilizadas na Algelsra. No entanto, apenas cinco delas 

são coi~sicleraclas primitivas. São elas Seleção, Projeção, União, Produto Curtesiano 

e Diferença. As outras três operações podem ser obtidas a partir cla coinbinação 

clessas, sendo elas Ji~nçüo, Interseçüo e Divisão. 

Por sua vez, o Cálculo Rela.ciona.1, que se utiliza de preclicaclos de lbgica e não 

dacpelas operações, representa uma a.lterna.tiva. à Algelsra Relaciona1 na form~ilação 

cle consultas, onde elas descrevem um conjunto cle tup1a.s através cla especificação do 

preclicaclo a que as tuplas devem satisfazer. Esta categoria subclivicle-se, ainda, em 



outras duas que são C á l c d o  de Predicados Orientado a Tuplas e Cálcz~ío de Predicados 

Orien tado a Domi'nio, clepei-iclei-iclo dos objetos tratados serem tuplas ou elementos 

do domínio de algum atributo da relação. 

Comparativamente, enquanto a Algelxa Relacional é procedimental, ou seja, 

estabelece um proceclimento de "como" resolver um problema recuperanclo os dados 

e exigindo um certo coilhecimento de progra,mação, o Cálculo Relacional está mais 

próximo de uma linguagem semell-iante à forma, como pei-isamos, sendo não proce- 

cliinental, descritivo e que apenas estabelece "clual" é o problema, ou seja, qual é o 

subconjunto cle dados a recuperar [G]. 

Na realiclacle, Algebra Relacional e Cálculo Relacional são, f~~ilclailleiltalinente, 

ecpivalentes. Segundo Codd [4], Álgebra é tã,o poderosa cpanto Cálculo e vice-versa. 

Toda consulta representacla através de uma delas pode ser igualinente representada 

através da outra [ l l ] .  

Contuclo, não iremos nos atei a detalhes destas liilguagens tradicionais de con- 

sultas, o que fugiria ao escopo deste traball-io. Através da apresentação cle exemplos 

de consultas a um banco de dados fictício, discutireinos características de algumas 

das linguagens desenvolvidas baseadas nestas duas categorias aqui clescrit as. 

A fim de que possamos analisar alguma,s destas liilguageils, utilizaremos, coino 

exemplo, o moclelo que está descrito na Figura 1. 

Este diagrama mostrado na Figura 1 foi baseado no Modelo Entidade- 

Relacionamento 121, tendo sido utilizada uma versão simplificada. A partir do di- 

agrama, descrevemos as estruturas relacionais a ele correspondentes. ALUNO, DIS- 

CIPLINA e PROFESSOR são mostraclos em forma de relações, bem coino CURSA, 

LECIONA e PRÉ-REQUISITO. Veremos o Nloclelo E-R mais cletalhaclaillente no capítulo 

seguinte. 

As rela~ões coilticlas no esquema da Figura 1 são descritas como segue: 



ALUNO 

DISCIPLINA r 

Figura 1. Esquema eseinplo 

PROFESSOR (PNOME) 

DISCIPLINA (DNOME, CRÉDITOS) 

ALUNO (ANOME) 

CURSA (ANOME, DNOME, NOTA) 

LECIONA (PNOME, DNOME, PERÍODO) 

PRÉ-REQUISITO (DNOME, PREREQ) 



Obs: 

- A relação PROFESSOR representa os professores cla base cle claclos e, nela, 

o atributo P N O A ~ E ,  representanclo o nome do professor é também chave da 

relação; 

- A relação DISCIPLINA representa as disciplinas da base de dados e, nela, 

os atributos que correspoiidem ao nome e ilíimero de créclitos da disciplina 

são, respectivamente, DNOME e CRÉDITOS. Somente o primeiro representa 

a cl-iave cla relação; 

- A relação ALUNO representa os alunos cla base de claclos e, nela, o atributo 

relativo ao nome do aluno, ANOME, é tainl~éin sua chave; 

- A relação CURSA representa a associação entre as relações ALUNO e DIS- 

CIPLINA. Seus atributos que correspoilclem ao nome c10 aluno, ao nome da 

disciplina e à nota c10 aluno ilacluela cliscipliila são ANOME, DNOME e NOTA. 

Tanto ANOME quanto DNOME são cllaves clesta relação; 

- A relaqão LECIONA, por sua vez, represeilta a associacão entre as relações 

PROFESSOR e DISCIPLINA. Seus atributos que corresponclein ao nome do 

professor, ao nome cla disciplina e ao períoclo ein cpe o professor lecionou 

acluela cliscipliila são PNOME, DNOME e PERÍODO. Tanto PNOME quanto 

DNOME são cl-iaves clesta re1a.çã.o; 

- Finalmente, a relação PRÉ-REQUISITO representa a associacão dupla da 

relação DISCIPLINA com ela mesma. Possui dois atributos que correspoil- 

clem a nomes de disciplinas. Receberam nomes cliferentes com a fiilalidacle 

de facilitar sua manipulação. São eles DNOME e PREREQ, onde tanto um 

cluanto o outro sã.o cha~~es  da relação. 

Como já inencioilamos, linguageils foram e têm sido clesenvolviclas com base na 

Álgebra e no Cálculo Relacional, visando acesso a bancos de dados para recuperação 



ou modificação das informa~ões. Entre estas liilguagens podemos citar QUEL, SQL, 

QBE, entre outras. Para efeito de cliscussão, no entanto, iremos expressar aqui, em 

nosso exemplo, consultas utilizanclo três formas de manipulação de dados, yuais se- 

j am: 

- S Q L  

- Q B E  

- Codasyl 

A linguagem SQL ( S t r u c t i ~ r e d  Query  Language) [7] utiliza um conjunto cle 

palavras-cl-iaves que formam blocos estruturados e que torila possível definir, ma- 

nipular e controlar claclos em um banco de claclos relacional. Trata-se cle uma lin- 

guagem mais facilmente assimilada pelo usuário, embora apresente clificulclacles em 

se expressar consultas em que sejam necessárias as operações de União e Diferença.  

Esta situação será vista mais adiante. 

Por sua vez, QBE ( Q u e r y  B y  Example )  [37] tem como característica principal a 

forillulação de consultas a, uma base de claclos através c10 preeilclimento cle tabelas 

ao invés cla formulação escrita de coma.ilclos. A resposta à consulta tailll~ém se dá 

via tabelas, o que lhe dá um a.specto mais amigá.ve1 de manip~ilacão de claclos do que 

O SQL [6]. 

Com relação ao Codasyl (Con fe rence  o n  Da ta  S y s t e m s  Language)  [3][29] não se 

trata propriamente cle uma linguagem. Para esclarecermos sua presença como forma 

de manipulação cle claclos, baseamo-110s nas referências [G] , [29], [34], [15] e [S7]. 

Codasyí é uma Conferência (Con fe rence  o n  D a t a  S y s t e m s  Languages)  com o 

objetivo de definir algumas normas e paclrões no que se refere a linguagens, tanto de 

programação cluanto de maniptilação de bases de claclos. O IDMS (Integrated Da ta  

M a n a g e m e n t  S y s t e m )  é um produto da Culliilet Software Inc que roda no IBM com 

sistemas operacioilais como DOS, MVS, etc. O IDMS é, provavelineilte, o exemplo 

melhor coi~heciclo do que se refere ser um S i s t e m a  Codasyí  (ou, às vezes, Sistema 



DBTG), ou seja, um sistema baseaclo nas propostas do DBTG (Data Base Task 

Group) do Comitê de Linguagem de Programaqão (posteriormente renomeado para 

Comitê COBOL) do Coclasyl, a organiza.cão respoi~sável pela definicão do COBOL. 

O relatório final c10 DBTG foi produzido em 1971 e vários sistemas nele baseados 

foram coi~struíclos clurante a década de 70, entre eles o IDMS com base 110 Wlodelo 

de Redes [29] [27]. 

O relatório DBTG continha propostas para três linguagens de Bancos de Dados 

clistintas: uma linguagem de clescrição de claclos esquema (LDD esquema), uma liil- 

guagein de descricão cle claclos subescluema. (LDD subescluema) e uma linguagem de 

inanipulacão de claclos (LMD). O propósito clas três 1ingua.gens era como segue: 

- A LDD esquema era uma linguagem para clescrever um Banco de Daclos estrutu- 

rado em recles. O termo "esquema" do DBTG corresponde muito aproximada- 

mente ao termo "esquema conceitual" da ANSI/SPARC [9] mas a LDD esquema 

do DBTG é realmente muito mais interno que conceitual (veremos 110 Capítulo 

111); 

- A LDD subescluema era uma linguagem para definir uma visão externa do Banco 

de claclos; 

- A LMD coasistia de um conjunto de operadores para manip~dação cle um Banco 

de Dados em redes definiclo a.través clas duas linguagens de descrição dos clados. 

Assume-se que o usuário seja um progra.maclor de aplicaqões. A LMD, então, 

terá uma sintaxe compatível com aquelas da linguagem de prograinação sendo 

utilizada. 

Ainda com base no Date [ G ] ,  utilizaremos aqui, para exemplificarinos coilsultas, 

o IDMS que é um Sistema cle Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD). Visando 

facilitar a compreeilsão do que encontra-se aqui exposto, utilizaremos o nome c10 

inoclelo Codasyl, aclvinclo do modelo cle redes, paara referencia.rino-nos à especificaqão 

da coilsulta que será niostracla. 



Descrita com 11a,se no Codasyl, a consulta tem como característica ser proce- 

climental, ou seja, uma consulta é forma.cla, por uma linguagem de programação 

acrescida de uma lista de coil~ai~clos na LMD que compõem um procedimento ou 

programa que deve ser esecutaclo. 

Baseado nestas características, podemos concluir que, devido ao seu aspecto 

gráfico, diferentemente das demais formas cle consulta tradicionais, QBE, dentre elas, 

é a linguagem cle mais fácil assiini1aqã.o pelo usuário não-prograinaclor, isto é, aquela 

que menos exige coilhecimento de progra~nação por parte claclueles que irão utilizá-la. 

111.3 - Descrição de Coilsultas 

Com o objetivo de fazermos uma mell-ior avaliaqão comparativa clest as linguagens 

relacionais e c10 Codas yl acompaill-ia~clo de uma linguagem de programaqão, iremos, 

entãoi determinar cluatro consultas distintas a serem al~licaclas ao banco de dados 

descrito na Figura 1. Com base nos resultaclos teremos um melhor esclareciinento 

sobre a questão. 

Apreseiltamos em seguida a.s consultas. São elas: 

Coiisulta. 1 : Obteill-ia os nomes dos alunos que cursam Cálculo 

Consulta 2 : Obteill-ia os nomes de todos os professores que não lecioimm Fisica 

Constllta 3 : Obtenl-ia as cliscipliilas lecioi~aclas pelo professor João ou cursadas pelo 

aluno José 

Consulta. 4 : Obtenl-ia as cliscipliilas que são pré-recluisitos dos pré-requisitos de Cál- 

culo IV 

Aplicaremos a cada. uma. delas a.s linguagens SQL e QBE. Devido ao caráter mais 

coinplexo do modelo, apenas a coilsulta 1, por ser mais simples, será especificada 

utilizailclo-se como base o moclelo Codasyl, pois os procedimentos expressos através 

dele são muito extensos e não traria uni maior significado a este tral~all-io. 
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Em SQL as consultas são expressas da seguinte forma [6][7]: 

Consulta 1 : 

SELECT ANOME 

FROM CURSA 

WHERE DNOME = C Ú k d o  

Consulta 2 

SELECT DNOWIE 

FROM PROFESSOR 

WHERE NOT EXISTS 

( SELECT * 

FROM LECIONA 

WHERE PNOME = PROFESSOR.PNOME 

AND DNOME = Fisica ) 

Consulta 3 : 

SELECT DNOME 

FROM LECIONL4 

WHERE PNOME = J06o 

UNION 

SELECT DNOME 

FROM CURSA 

WHERE ANOME = José  



Consulta 4 : 

SELECT PREREQUISITO 1 .PREREQ 

FROM PREREQUISITOI , PREREQUISITOB 

WHERE PREREQUISITO2,PREREQ = PREREQUISITO1.DNOPYIE 

AND PREREQUISITO2.DNOME = C Ú ~ C ~ O  IV 

Utilizai~clo-se QBE na forin~ilação clas coilsultas, teremos [6][13][37]: 

Consulta 1 : 

CURSA I ANOME I DNOME 

P.ANOMEX I C álc d o  

Consulta 2 

PROFESSOR PNOME 

P.-PNOMEX 

DNOME 

S N O M E X  

Consulta. 3 : 

CURSA DNOME 

-DNONIEY 

ANOME 

José 



Consulta. 4 : 

Quanto ao inoclelo Codasyl, acresciclo da linguagem de prograinação COBOL, a 

consulta 1 pocleria ser expressa cla seguinte forma [29] [G] [34] [27]: 

Move CALCULO to DNOME in DISCIPLINA 

Fiilcl Calc DISCIPLINA 

Find First CURSA TITithin DISCIP-CURSA 

TVhile CURSA Founcl 

Perform 

Fiilcl Owner Within ALUNO-CURSA 

Get ALUNO 

(incluir ANOME In ALUNO à lista cle resultados) 

Find Next CURSA TVithin DISCIP-CURSA 

Eilcl-Perform 

Observações: 

1. ALUNO-CURSA e DISCIP-CURSA sã,o formas cle acesso à relação CURSA. A primeira 

está emlxtticla em ALUNO e a segunda, em DISCIPLINA; 

2. Mostraremos, a seguir, a. definição das estruturas e dos acessos, segunclo a LDD 

pa.ra COBOL do Codasyl: 



Record Naine is DISCIPLINA. 

Location Mode is Calc Using DNOME Duplicates Not Allo~ved. 

02 DNOME PIC X(30) .  

Record Name is ALUNO. 

Location Mocle is Calc Using ANOME Duplicates Not Allowecl. 

02 ANOME PIC X(40).  

Recorcl Name is CURSA. 

Location Mode is via DISCIP-CURSA Set. 

02 PERÍODO PIC ~ ( 4 ) .  

02 NOTA PIC X(3) .  

Set Name is DISCIP-CURSA. 

Orcler is Next. 

Owner is DISCIPLINA. 

Member is CURSA Optional Malmal. 

3. A consulta 1 aplicada amo modelo Cocla,syl tem suas estruturas físicas aqui traduzi- 

clas cle uma forma livre. A c1efiniçã.o encontra,-se incompleta pois foi coi~struída 

abrailgei~clo apenas os elementos ela Figura 1 que fazem parte desta consulta que 

são DISCIPLINA, ALUNO e CURSA. 

Vamos, então, a partir da análise clas características de cada uma das cluatro 

consultas, somada à análise clas características de cada uma das três formas de acesso 

clescritas, procecler à avaliação clos aspectos relevantes de cada expressão de coilsulta 

no que cliz respeito à clificulclacle que elas apresentam em suas representaqões. 

Quanto à consulta 1, ela é consicleracla simples por ser coinposta somente de 

operações básicas da Algebra Relacional. Tais operações perteilcein á família de 

coilsultas que usam Se leção ,  ProjeçÜo e J m ç ã o .  Por esta razão ela não oferece 

dificuldades em ser expressa em nenlmma. da,s formas. 



Com respeito à coilsulta 2, no entanto, não poclemos afirmar o mesmo. Devido 

à negação do fato de "Lecionar Física", surge um complicador na representação da 

consulta, cleveilclo esta ser feita através da cliferença entre co i~j~~ntos .  Na Álgebra 

Relaciona1 esta operação é cl-iainada DIFERENÇA. Em QBE esta diferença é complicada 

de ser feita, pocleilclo ser expressa através cle inserção e deleção de registros de uma 

relação fictícia e por meio c10 operador de negação. Utilizanclo SQL a operação 

de DIFERENÇA torna necessário o aninl-iamento de consultas e o uso da negação 

NOT EXISTS. Todos estes a,rtifícios tornaranl difícil a visualizaqão ou percepqão do 

result aclo. 

Com relação à consulta 3, ela utiliza UNIAO entre coiljuntos. Sua representação 

em SQL é clara. Apesar disso, cla mesma forma que na consulta 2, especificada em 

SQL, pocleinos perceber que a operacão de UNIÃO siinplesineilte reune duas coilsultas 

que, no caso, são simples como a consulta 1. UNIAO e DIFERENÇA são operações 

que, em SQL, não conseguem ser expressas implicitainente como o são as operações 

Seleção, Projeçiio, Junção.  Entretanto, em QBE não é assim tão claro que se está 

processailclo uma operação de UNIAO. A represeiltação não permite esta clareza. 

A consulta 4 trata de um auto-relacioilaineilto, ou seja, é um relacionamento 

entre duas entidades cujos atributos e respectivos domínios são ig~mis. No caso, 

a entidade é DISCIPLINA. Uma cliscipliila. está relacionada a outra pelo fato cla se- 

gunda ser pré-requisito da. primeira.. Este tipo cle coilsulta é complicado de ser re- 

presentado e compreei~cliclo tanto em SQL quanto em QBE. Podemos verificar esta 

clificulclacle cluanclo, em SQL, precisamos qualificar as variáveis do relacionainento 

PRÉ-REQUISITO com seu nome seguido do sufixo 1 ou 2 (PRÉ-REQUISITOLDNOME,PRÉ- 

REQUISITOZ.PREREQ, etc). Em QBE o mesmo ocorreu, ou seja, as variáveis foram 

clualificaclas com X e Y como sufixo (DNOMEX, PREREQY, etc). A visualizaqão torna- 

se ruim. 

Já a coilsulta utilizanclo como base o modelo Coclasyl, como pudemos observar 

no exemplo mostrado, possui clescrição bastante longa. Aquela consulta 1 que, ein 



SQL, ocupou três linhas ou três comailclos, com o Coclasgl ti-ansforino~i-se em um 

peclueno programa repleto de especificações cle estruturas. 

Como podeinos verificar, nenl~uma das três formas de espressar consultas a um 

Banco cle Dados é realmente simples. A consulta com base no inoclelo Codasyl  e 

a linguagem SQL são proceclime~ltais, sendo a primeira bem mais traballiosa que a 

segunda, mas ambas esigem c10 usuário co~~l-iecime~lto prévio em programação. Por 

sua vez, a linguagem QBE, embora cle aparência gráfica e não esiginclo tais recluisitos 

claclueles que dela se utilizain, não permite uma razoável percepção da consulta que 

está sendo expressa através dela como foi visto. Como já mencionamos, é visual- 

mente pobre, o que torna não trivial a fornlulação cle coilsultas por um usuário não 

esp eriente. 

111.4 - Coiiclusão 

Com base nas observações teciclas ao longo deste capítulo, pudemos verificar que 

as formas tradicionais cle consult as a bancos cle claclos não satisfazem, isoladainent e, 

às características necessárias à formulação de coilsultas cle modo amigável. 

Vamos citar algumas das carcterísticas eilcoiltraclas nas coilsultas especificadas: 

a) Como puclemos observar, a consulta 1 foi espressa mais facilmente que as de- 

mais em toclas as formas cle elaboraqão de coilsultas. Isto cleve-se ao fato desta 

consulta recluerer, em correspoilclêilcia com a Algebra Relacional, somente as 

operações pertencentes à família. cle coilsultas que usam Seleçüo,  Projeção e 

Junção .  Consultas espressa,~ a pa.rtir clessa,~ três operações são consicleraclas 

relativamente fáceis cle serem fornlulaclas através cle cl~~aiscpier modelos; 

b) As consultas 2 e 3, principalmente se observadas através de sua expressão em sQL, 

mostram que, a.o serem forinulaclas, c1era.m origem a coilsultas simples expressas 

nos molcles mostrados no item a, ligadas uma à outra através de um operador 



explicitamente identificado. Esta situação retrata a consulta que necessita das 

operações algébricas cllamaclas DIFERENÇA e UNIÃO. A primeira é representada 

pelo NOT EXISTS e a seguncla, pelo UNION. Todas as coilsultas que precisam ser 

expressas utilizando esta.s opera.ções são coi~sicleraclas mais complicadas, mesmo 

quando a foriniila,qã.o c1a.s consultas ocorrer a.través de interfaces gráficas; 

c) A consulta 4 apresenta, também, um certo grau de clificulclade ao ser expressa 

pelo fato de ser recursiva. O fato de, através dessas forinas tradicionais de 

consultas, o usuário precisar dar nomes às estruturas do BD e a seus atributos, 

faz com que a expressão se torne coinplicada, cle difícil compreeilsão e formiilação. 

O usuário não experiente deveria ter acesso a uma forma simplificada de ex- 

pressar consultas ao BD. Para isso, seria interessante clue pudésseinos descartar as 

desvantagens de cada uma das formas q~resentaclas, ateilclo-nos aos seus pontos po- 

sitivos. Deste modo, cleveinos aproveitas, de cada uma das forinas cle expressão de 

consultas, suas características que visam facilitas sua forill~ilaç&o: 

- A linguagem QBE tem como característica importante, para facilitar a ma- 

nipulação por parte do usuário, o seu aspecto grAfico. O usuário não precisará 

conl-iecer ou 1einbra.r de cleta~lhes dos atributos das estruturas do BD. Não há uma 

especificação formal cla liilguagem para que se elaborem as coilsultas, ou seja, o 

que é feito internainente para acessa.r o BD é transparente ao usuário. Caberá 

ao usuário especificar somente coilcli~ões, atributos desejados, entre outros; 

- A linguagem SQL, por sua vez, G o  possui caráter gráfico. No entanto, muitas 

coilsultas apresentam clificulclacles ou até impossibilidades em serem expressas 

graficamente. A definicão de condições cle seleção é um dos casos mais com- 

plicados que podemos citas. Pensemos em uma consulta que envolva aquelas 

operações meilcioila~c1a.s DIFERENÇA e UNIÃO. Seria bastante complexo especific6,- 

la granfica.mente. Neste caso, precisamos obter c10 SQL uma outra característica 

importante na formulação cle coilsultas: especificaçiio de coilsultas com o uso de 
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alguns coinanclos , ou seja, uma certa forinalização de linguagem; 

- Tan~béin o aspecto procedimental advinclo clas expressões cleseiwolviclas a partir 

do modelo Coclasyl poderão ser interessantes na forinalização da linguagem. 
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CAPÍTULO IV 

MODELOS DE DADOS 

IV.l - Iiitroclução 

O Modelo cle claclos adotado neste trabalho foi o Modelo Enticlade-Relacionainen- 

to, segundo Chen [2], com algumas extensões. A vantagem principal na escolha deste 

modelo está na possibiliclacle de utilizá-lo no nível conceitual do projeto (trata-se de 

um modelo semântico) e, tainl~ém, como representação do esquema clo banco de clados 

gerado. Isto porque, normalmente, o Modelo E-R suporta a fase de modelagem con- 

ceitual clas bases de claclos encluanto clue na implemei~ta~ão são empregaclos sistemas 

cle gerenciamento cle bancos cle claclos (SGBD), em geral com base na arquitetura 

do sistema hospecleiro. O que o projeto UniversiData [25], onde este trabalho está 

inserido, assume é que, taml~ém na fase cle impleinentação, o projeto da base de 

claclos deverá ser calcada no Moclelo E-R. Um aspecto cle grande iinportâilcia nessa 

abordagem está na uniformização do coilhecimei~to da base de claclos para usuários, 

analistas e progra,maclores. 

E111 seguida, veremos algumas clas priilcipais coi~siclerações que nos levaram a 

esta escolha. 

IV.2 - Coiisiclerações sobre i\/Ioclelos 

Como se sabe, a, arquitetura proposta pela ANSI/SPARC [9] para sistemas de 

Bancos de Dados é clividicla em três níveis que são [29][6]: 

- Externo : é aquele que descreve o m~mclo real segui~clo a visão de cada usuário 

incliviclualmeilt e; 



- Conceitual : consiste na represeiltação cle todas as informações contidas no banco 

cle claclos, como no nível externo, embora se encontre com uma visão mais abs- 

trata do que aquela a partir da qual OS claclos serão fisicamente armazenados; 

e 

- Interno : este nível retrata a forma física final com que os dados serão armazena- 

dos em meios comput acionais . 

Traclicioilalmente, sistemas que utilizan-se de Bancos cle Dados têm sido de- 

seilvolviclos seguinclo esta arquitetura. Pouca atenção tem siclo dada à inoclelagein 

conceitual da base cle claclos. A preocupação maior tem ficado por conta da iinple- 

mentação. A Modelagem do Esquema Conceitual, entretanto, é de vital importância 

e deve refletir o in~~ilclo real das aplicações de forma simples, completa e correta. 

Uma aplicação é bem suceclida se for feita uma inoclelagem de acordo com a 

realidade, com clareza e faciliclacle de niaiiipulaç&o a partir do problema inicial. É 

f~mcla.meilta1 que os usuá.rios envolvidos possua.i~i completo enteilclimento da descrição 

lógica da base de claclos. A não atenção a este aspecto coilduz a muitos erros cjuailclo 

cle sua implementa+io em sistemas conveilciona.is cle gereilciainento de Bancos de 

Dados. Esses erros são mantidos clescle a fase de programação e por toda a fase de 

inan~~tenção do sistema. 

Ao longo do tempo várias propostas cle modelos cle claclos têm siclo feitas visando 

possibilitar captar mais informaqões e representá-las através dos modelos. Fazem 

parte clestas discussões os Moclelos Semiinticos [ l G ]  surgiclos ao longo da década de 

70. Desejava-se representar as informações cle acorclo com o Modelo Conceitual com 

visão mais próxima do usuário. O conjunto de propriedades que se desejava que o 

modelo possuísse seria [13] : 

- o modelo conceitua~l deve poder evoluir; 

- deve poder representar uma visão es tá~~el  do munclo real; 
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- deve suportar uma série cle modelos externos; e 

- deve ser fácil de implementar. 

Surgiu, eiltão, o NIoclelo Eilticlacle-Relacioilameilto proposto por Cl-ien [2] que, 

embora simples, atende a grande parte das aplicações coilveilcioilais de coinputadores. 

Com o passar do tempo, muitas propostas de extensão a este Modelo foram e têm 

sido  feita.^. 

Vamos, então, descrever as características mais importantes do Modelo Eilticlade- 

Relacionaineilto. 

IV .3  - O Mo clelo Eilticlacle-Relacioiiaiiieilt o 

Ii~trocluziclo por Cl-ieil, o Modelo Ent idade-Relacioilaineilt o foi apresentado como 

sendo uina "base para unificação de diferentes visões dos claclos". Essas visões se- 

riam aq~~elas  relativas aos três principais moclelos de claclos que são o Relacional, de 

Redes e Hierárquico [I] [4] [27][29] [28] [G] [34]. Desde que foi iiltrocluzicla em 1976, sua 

metoclologia tem sido coilsicleracla uma. importailte clisciplii~a para ailálise e inode- 

lagem de cla,clos. O modelo apresenta. um alto grau de iildepeilclêilcia dos dados e 

incorpora algumas das importantes iilforma,ções semânticas do m~ulclo real, servindo 

como represei~tação do NIoclelo Coilceitua.1 c10 Ba.nco cle Dados. 

Os elementos básicos desta represeiltação são entidades e relacioilameiitos. Va- 

mos descrever os prii~cipa~is elementos c10 I\/IER (201: 

- Entidade : é algo que pode ser clistintainente identificado. Eilticlades são repre- 

sentações cle "objetos" do in~mclo real e poclein ser grupadas formando conjuntos 

de enticlacles (objetos são os seres, os fatos, as coisas e os organismos sociais). 

Assiin sendo, são enticlacles as represeiltações abstratas de um professor, de uma 

clata, cle uma clisciplii~a, de um clepa.i.tamento, de um livro, etc. Um grupo cle en- 



ticlacles com características semell-iantes formam um coiljunto de entidades coino, 

por exemplo, o conjunto de professores, o conjunto das datas, etc. Os conjuntos 

de enticlacles são graficamente representados no MER por um retângulo; 

- Atr ibutos  : são informações que clescrevem as eilticlacles. Assim, segunclo Cl-ien, 

um atributo 130 cle ser compreei~clido como uma fuilção que liga um ponto de um 

conjunto de enticlacles a um poiito de um conjunto de valores. O cloiníilio da 

f~mção é um conjunto de enticlacles e o contra-domínio é um conjunto de valores. 

Como exemplos podemos citar: n o m e ,  endereço,  salário, etc; 

- Re lac ionamen tos  : são associações entre elementos clos conjuntos de entidades. 

Há informações sobre as enticlades que se eilcontram embuticlas nos relaciona- 

mentos como, por exemplo, o fato c10 PROFESSOR Pedro lecionar a DISCI- 

PLINA Computação  I. Como DISCIPLINA é uma enticlacle, em geral, não pode ser 

atributo de PROFESSOR. Portanto, representa-se um relacioilainento entre PRO- 

FESSOR e DISCIPLINA. TainlGm os relacionamentos poclem possuir atributos coino 

vimos no atributo n o t a  de CURSA. A representação gráfica de um relacioilailleilto 

se faz através de um losango; 

- Auto -Re lac ionumen to  : é ~1111 tipo especial cle relacionamento que é caracteri- 

zado por relacionar elementos de um conjunto de eilticlacles com elementos desse 

mesmo coiljunto de enticlacles, como é o caso de PRÉ-REQUISITO que relaciona 

cliscipliilas com clisciplinas. Isto é, Cúlculo I é pré-requisito cle Cálculo I< 

- Papel ("Role  ") : papel cle uma enticlacle em um relacioilainento é a f~~ilção que 

ela clesempenl-ia nesse relacioila.mento. Há. casos oncle é muito importante se 

representar os papéis. Um desses casos é a dupla ligação entre a enticlacle DISCI- 

PLINA e o relacioilainento PRÉ-REQUISITO, oilcle um dos papéis seria "disciplina" 

e o outro seria ')ré-reqsiisito. 

Além clos elementos básicos mostraclos, o MER possui, também, outros elementos 

que são caracterizados como propriedades do esquema, sendo coi~sicleraclos, portanto, 



restrições de integridade. São eles: 

- Entidade Fraca : é uma enticla.de existencia.lmente clepeilclente de uma outra 

eilticlacle, via um relacioilamento. Para. esemplificasmos, consicleremos a Figura 

2. A enticlacle DEPENDENTE é fmca pois possui clepeilclêilcia existencial da 

entidade EMPREGADO, isto é, não l-iaverá sentido na esistência de depeildentes 

que não possuanl algum empregaclo associaclo a eles. A representação gráfica da 

entidade fraca faz-se através cle dois retângulos, como poclemos ver na  Figura 2; 

- Chaves : são conjuntos cle um ou mais atributos que identificam exatanente 

uma instância de uma cleterminacla entidade ou relacionamento; 

- Cardinalidade : espressa o número másimo de instâncias cle uma entidade que 

podem estar relacioilaclas a uma instância de outra entidade, via um relaciona- 

mento. Em um relacioilamento binário a cardinalidade de mapeainento pode ser 

1:i, i:n, n:i e m:n. No exemplo da Figura 2, poclemos observar que um einpre- 

gado pode ter n dependentes encluanto que um clepeiicleiite pode estar associado 

a somente 1 empregado. Vendo de outra forma, temos que a uma instância de 

EMPREGADO podem correspoilder até n i l l~tâilcia~ de DEPENDENTE, eilc~uailto 

que uma iilstâilcia de DEPENDENTE pode estar coinbinacla com apenas uma 

instância de EMPREGADO. 

Figura 2. Eiltidacle Fraca / Cardinalidade 

EMPREGADO 
1 

POSSUI DEPENDENTE 
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IV.4 - Extensões ao r\~loclelo Eiiticlacle-Relacioilaineiito 

Com o passas c10 tempo, muitos tralxdl-ios têm sido realizados com base na 

proposta inicial de Chen [2] e em muitos deles foram propostas extensões ao Modelo 

Entidade-Relacioilamento. Neste tr;ha.lho a.present aremos somente as extensões que 

utilizaremos [25]. 

A primeira delas é a adoção da representação de Hierarquia de Tipos através 

da Generalizaçüo e Especialização. A Generalizaçüo é uma abstração clas partes 

comuns cle duas ou mais entidades geranclo uma enticlacle em nível superior, ou 

super-entidade, ou supertipo. Por sua vez, a Especialzzaçci"~ é uma alxtração clas 

diferenças gerando enticlacles em nível inferior, ou sub-entidades, ou subtipos. A 

entidade que é subtipo l-iercla os atributos de seu supertipo [ l G ] .  Consideraremos 

para efeito deste trabalho que uma enticlacle pocle ter somente um supertipo. Como 

exemplo, poderíamos criar uma generalização cle nome PESSOA que englobaria as ca- 

racterísticas em comum entre as enticlacles PROFESSOR e ALUNO. Sua representação 

se faz através de um tri%ngulo como se vê na Figura 3. 

A segunda extensão adotada trata-se clas ordens que definem um acesso, similar 

às chaves, não obrigatoriamente único, às enticlacles e relacionamentos. O acesso 

orclenaclo não é suportado pelo Modelo Eilticlacle-Relacioila~ne~lto em sua clefiniqão 

original devido a sua função inicial de servir à representação conceitual de dados, 

e não à implemeiltação física. Acesso orclei~aclo a bancos de dados é largainente 

utilizado clurante a programação e pode ser obtido a partir de: 

- iiin domz'nio, que consiste no conjunto de elementos de ei~ticlacles ou relaciona- 

mentos que devem ser ordenados; 

- uma expressão de seleção, que cletermina cluais os elementos c10 domínio que 

deverão aparecer na ordem final; e 



PESSOA 

- os de te rminan te s  da ordenação,  que são atributos ou outros termos do domínio 

cla orclei~ação que cleterminam o critério cle orcleilação a ser seguido. 

a a e icamente Poderíamos ter em ALUNO (cloinínio) os elementos orclei~aclos lf b t '  

pelo nome (determinante) como vemos na Figura 4. 

Alfabética > ALUNO 

Figura 4. Ordens 



Por sua vez, a terceira extensão adotada para o modelo E-R diz respeito à car- 

clinaliclacle do relacioilamento. Isto é, além do valor máximo já descrito, haverá, 

também, um valor mínimo de correspoilclência entre as instâncias clas enticlacles en- 

volvidas no relacioilamento [12]. Sendo a,ssim, temos a Figura 5 constituiilclo uma 

extensão à Figura 2, mostra~lclo que um empregaclo pode ter no mínimo zero e no 

máximo n clepenclentes encl~ianto que um clepeilcleilte deve ter no mínimo 1 e no 

másimo t aml3é111 1 empregaclo relacionaclo a ele. 

DEPENDENT 1-0-r 

IV. 5 - Especificação Foniial de uma Liiiguageiii 

O WIoclelo E-R é utilizado para representaqão clas estruturas c10 banco de dados. 

Não contém, no entanto, uma linguagem própria para representação de manipulações. 

Há inúmeras propostas nesse sentido. O que faremos aqui, entretanto, é definir uma 

expressão geral para ser usada na coi~strução de um modelo teórico [23] [24]. 

Para que se chegue à espress5.0 geral é pi-eciso que sejxn definidos os elementos 

sintáticos como mostraremos em seguida. Veremos que há a fa.cilic1acle de, juntando-se 

os elementos sintá.ticos, espressar melhor quaisquer tipos de coilsultas. 

Os elementos sintáticos são: 



- Variáveis  : v , v1 , v2 , . . .; 

- Cons tan te s  : c , c1 , c2 , . . .; (representadas diretamente pelos seus valores) 

- Simbolos de Atr ibutos  : u , c11 , a2 , . . .; 

- Simbolos de F m ç õ e s  Papel : p , pl ; pz , . . .; 

- Simbolos de Funções : f , fl , f2 , . . .; cada sii~ll~olo de f~mção f tem um grau 

12 a ~ ~ ~ c i a c l o  ( n  2 0) 

- Simbolos de Agregações : g , gl , gz , . . 

- Negação : 1 ; 

- Conectores Lógicos A N D ,  OR : A , V ; 

- Simbolos de Ent idades  : E , El , E2 , . . .; 

- Simbolos de Relac ionamentos  : R ,  R1 , Rz , . . .; cada símbolo de relacionamento 

R tem um grau 12 a~~ociac10 (12 > 2) 

- Simbolos Relac ionais  : "=" , ; outros síinl~olos relacionais podem ser obticlos 

da combinaqão destes com o síinbolo de negação 

- T e r m o s  : Há dois tipos de termos: Termos-C e Termos-E: 

São Termos-C ; que clenot am elementos no clomínio das constantes: 

(i) uma variável v seguida cle um ponto e um siilll~olo de atributo, como v.u, 

por exemplo; 

(ii) um símbolo de f~mção de grau 12,  seguiclo de uma lista da forma (ti , . . . , t,) 
onde t é um termo; 



(iii) uma constante; e 

(iv) uma espressão da forma g.n(Q), oilcle 12 é um inteiro, Q é uma consulta. 

São Termos-E; que clenot ain ins t iincias de entidades ou relacioilainentos : 

(i) uma expressão da forma p ( t ) ,  onde t é um Termo-E; 

(ii) uma variável. 

- A t o m o s  : Sãmo átomos: 

(i) uma espressão da forma. t E X, onde t é um Termo-E e X é tim símbolo 

cle entidade ou relacionailnento; 

(ii) dois Termos-C separados por um siinbolo relacional; e 

(iii) dois Termos-E separaclos pelo síinbolo relaciona1 "=" 

- Quantzficudores : se e é uma variável e X é um síinbolo de entidades E ou um 

símbolo cle relacioilainentos R: 

(i) b'v E X é um cluantificaclor universal (restrito); 

(ii) 3v E S é um ~~~iantificaclor existencial (restrito); 

- F ó r m z ~ l a s  : fórmulas bem forma.cla,s (f Ó f )  são recursiva.mente definidas como: 

(i) um átomo é unia f b f ; 

(ii) se $ é uma f bf ,  então 1 4 ,  (4) são f bf s; 

(iii) se $1 e 552 são fbfs, entã,o $1 A $z, $1 V $ 2  são fbfs; 

(iv) se 55 é uma f bf e .n é um cluailtificaclor, então .ir$ é uma f Óf. 
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- Consultas : uma consulta é uma. espressã,o cla forma. 

onde ti é um termo, xi é um símbolo de entidades ou relacionamentos e 4 é uma 

fórmula bem formada. As únicas variáveis livres ocorrendo em ti  , . . . , t ,  e 

em $ são v1 , . . . , v k ,  12 é o i~úmero de coinponentes de Q ou o grau de Q. 

Analisailclo os elementos sintáticos alxxsentados, faremos algumas observações 

como seguem. 

Uma consulta aclmite apenas Termos-C como resultados. Isto exclui variáveis 

que são enticlades, o que é razoável, pois não haveria sentido ter-se abstrações como 

resultado de uma consulta. 

Os síinlsolos de f~mções referem-se a f~mções bc2sicas como seno, abs, etc. Funções 

são aplicadas a Termos-C. F~mções de agregação, por sua vez, aplicanl-se a coiljuntos 

(consultas) em determinada coluna, inclicacla pelo n. 

O bs: Devemos leinlxar que, einlsora tei~l-im~os inencioilaclo a esistência de ordens 

como integrantes do Modelo Entidacle-Relacionamento que iremos adotar, elas 

iião estão aqui definidas. Isto porque o maior interesse desta seção consiste 

na forinula,ção cle uma. espressão geral, não necessariamente completa, mas que 

permitisse que compreeilclêssemos melhor a especificação formal da liilguagein. 

Considere os seguintes eseinplos de coilsultas: 

Esemplo 1: Listar os nomes dos alunos. 

nl.ANOA6E [ aí E ALUNO 

Exemplo 2: Listas os nomes dos alunos, disciplinas cursadas e notas. 



al.ANOAdE, clis.DNOAdE, (ul, clis).NOTA I a1 E ALUNO, 

clis E DISCIPLINA I CURSA(u1, clis) 

a1 e dis são cluantificaclores sobre os conjuntos de enticlacles ALUNO e DISCI- 

PLINA. Note clue (a . l , c l i s ) .~o~~ denota. o atributo de uma instância do relacionamento 

CURSA que, garantidamente, existe devido à fórm~ila CURSA (al,dis), isto é, a conclição 

de que a iixdiincia (ai,ciis) está no relacionamento CURSA é verclacleira. 

Exemplo 3: Listas a inéclia das notas de Cálc'1~10 I V  

avyl{ (01, clis).NOTA, a1.4MOAdE I a1 E ALUNO, 

clis E DISCIPLINA I clis.DNOAdE = "CcilculoIV" ) 

Neste exemplo a f~mqão uvg foi aplicada à primeira coluna do resultado da con- 

sulta que lista notas e nomes dos alunos para clisciplii~as cujos nomes sejam Cálculo 

IV. Note que foi necessário acrescenta.r ANOME ao conjunto ao clual avg se aplica, 

de modo a evitar que cluplicaqões clesaparecessem c10 resultaclo, pois uma expressão 

clenot a sempre um coiljunto cle valores. 

Exemplo 4: Listas os departamentos tal que todos os alunos estejam inscritos em 

alguma cle suas clisciplii~as ofereciclas. 

cl.NOAdE I c1 E DEPARTAAdENTO I 

'da1 E ALUNO 3dis E DISCIPLINA,  

CURSA(a1, clis) A OFERECE(c1, clis) 

Neste exemplo, nós introcluziinos clua.ntificac1ores na fórm~ila da expressão geral. 

Observe que a única va.riáve1 livre em 4 é d, a,ssociacla com DEPARTAMENTO fora da 

fórlll~lla. 



Uma liilguagem é coi~sicleracla. completa se através dela for possível espressar 

qualquer tipo de consulta. Dessa forma, a partir da espressão geral de consultas a 

que cl~egamos seremos capazes de avaliar as classes de expressões que são cobertas 

pela lingtiagem de manipulação de claclos adotada. 

IV.6 - Coiiclusão 

Neste capítulo, após uma. breve introclução sobre moclelos de claclos, descrevemos 

aspectos c10 Nloclelo Eiltic1a.cle-Rela.cioilameilto a.clotac1o neste trabalho. O Modelo E- 

R é utilizado no nível conceitual de projeto cle lx~ilco de claclos e, taml~ém, como 

representação da implementaqão da base de claclos. Através dele o usuário pode 

apresentar maior faciliclacle em usar a interface gráfica para ter acesso ao banco de 

dados, pois trata-se de um modelo bem mais amigável do que as formas de consultas 

mostradas no capítulo anterior. Com a finaliclacle de ampliarmos a utilização deste 

modelo, sugerimos, a i d a ,  algumas extensões relativas a orcleils, generalizações e 

car clii~aliclacles clos relacionamentos. Foi t ambéin clesei~volvicla uma expressão geral 

de consultas com base no Modelo. 



CAPÍTULO V 

O PROJETO UNIVERSIDATA 

Com base nos capítulos anteriores onde foram ailalisaclos lii1guagens de coilsultas 

a bancos de claclos e modelos de dados com ênfase ao Modelo E-R, podemos, então, 

falar sobre o ambiente no qual se insere este trabalho. Esse ainbiente é, na verdade, 

um projeto que está sendo cleseiwolviclo no Núcleo de Computação Eletrônica da Uni- 

versidade Fecleral do Rio de Janeiro clenomii~aclo UniversiData [25] e cujos objetivos 

e características iremos clescrever. 

V.2 - O Projeto e seus O b j e t i ~ ~ o s  

Desemrolvido no Núcleo de Comp~~tação Eletrônica o Projeto UniversiData tem 

c01110 objetivo integrar as informações ao gerar um banco de claclos único clos cliversos 

sistemas cla UFRJ, "forneceido subsídios tanto no que tange à organização dos sis- 

temas como 1x1, parte referente aos modelos lógicos e físicos clos daclos, para que sejam 

obtidas soluqões que minimizem o número de duplicações, interpretações errôneas, 

lacunas de moclelagem e heterogeneiclacle nos sisteinas a~itoinatizaclos que operam na 

Universidade" [25]. 

A fim de promover a evolução deste Projeto e com a preocupação cle mantê-lo 

organizaclo apesar de sua complesiclacle e mantenível, surgiu, então, a icléia do cle- 

senvolvimento cle uma ferramenta automatizacla que permitisse coilstruir esse banco 

de dados único com cara.cterísticas favoráveis: 

a) ao bom entei1climeiito c10 mesmo por parte do usuário; 



b) ao processo cle maimtenção dos claclos; 

c) à facilidade de se esecutar tarefas simples de acesso ao banco de dados tais como 

proclucão cle relatórios e esecução de consultas aS hoc; 

cl) ao desejo de se introduzir facilidades pam utilização de técnicas de inteligência 

artificial para manipulaqão da base de cla,clos; e 

e) à mamt  enção do sistema o mais possível indepeilclent e do equipaineilt o utilizado 

permitindo a utilizacão da base de claclos em redes, com uma interface coinple- 

tainente uniforme. 

Essa ferramenta trata-se do QUICIC-DB, que não é uma linguagem, e sim um 

ambiente integrado de acesso a Bancos de Dados atrax~és da modelagem ER [22]. 

O QUICK-DB é um sistema de apoio à modelagem cle claclos e ao projeto de 

bancos cle claclos. Tem como características: 

a) a utilização de um moclelo somente na fase Conceitual e como representação da 

base de claclos gera.cla., no caso; o modelo aclota,clo é o Entidade-Relacionaniento 

com as estensões já descritas anteriormente; e 

b) a utilizacão de interfaces gráficas: 

b .3)  na formulaqão de consultas. 
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V.3 - Os Coilipoiieiltes clo QUICK-DB 

O QUICK-DB é formado por vários componentes interligaclos como descrito na 

Figura 6. 

Estes componeiltes representam móclulos c10 sistema que formam um coiljunto de 

ferramentas cle so f twares  cujas interfaces são similares e amigáveis e que caracterizam 

um ambiente integrado e l~oinogêneo. Os compoilentes em questão são descritos em 

seguida: 

- Diagramador  E-R : este componente consiste de uma ferramenta gráfica amigável 

a partir da qual o QUICK-DB permite que o usuário especifique os diagramas 

E-R, orientado por meio de menus. Durante essa fase o usuário deverá definir os 

elementos do Modelo E-R tais como entidacles, relacionc2nentos, atributos, bem 

como os elementos aclicioimis como chaves, ordens de acesso, generalizações, car- 

clii~aliclacles dos relacioi~amentos e eventuais restriqões de integriclade. O cliagra- 

inador foi desenvolvido utilizando a liilguagein de programação Turbo Pascal 5.5 

1321. O diagrama gerado servirá como base para toclos os cleinais componentes 

juntamente com o clicioilário de dados; 

- Dicionúr io  de Dados  : à inedida que o cliagra.ina estiver sendo definiclo, como 

mostramos no item anterior, o sistema. gera. o clicioilá.rio de dados correspoilcleilte. 

Dessa forma ele é totalmente orientado a.o Nloclelo E-R, ou seja,, é caracterizado 

por represeiltar, a nível de clicioilário de cla,clos, toclos os elementos desse modelo, 

como por exemplo a l-ieraqa de atributos por parte de entidades que participam 

de uma General ização.  O clicionário deverá armazenas, tainbém, inforinações 

necessárias a outros coinponentes do projeto como um todo, tais como relatórios, 

coilsultas e suporte às aplicações; 
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- Gerador de Ba,ncos de Dados  : na fase de projeto da lmse de dados, a partir do 

c1iagra.ma E-R especificado e arma.zenado no dicionário de claclos, a clescrição do 

Banco de Daclos Objeto é gerada na liilguagem de definição cle Bancos de Dados 

correspoilcleilte ao SGBD utilizado. Observain-se para esta conversão a estrutura 

do diagrama original e suas propriedades. Há um protótipo construído para esta 

etapa responsá~~el por gerar a clescrição de um BD para ser usado reinotamente 

[21]. Utiliza-se para isto a LDD (Liilguagein de Definição de Daclos) cleseinrolvida 

pela Unisj~s chamacla DASDL que faz parte c10 sof tware DMSII. No eiltanto, outras 

liilguagens poclerão ser também coilsideradas. Além deste protótipo envolvido 

coin base de claclos remota, 1iá um outro utilitário que é responsável por gerar a 

clescrição cle uma base de claclos local jjuntamente coin um conjunto de métodos 

capazes de permitir a manipulação clos clasclos desse BD autônomo criado na 

própria estação cle trabalho [SI. Ambos os geradores, tanto aquele relacioilaclo 

ao ambiente remoto cluanto aquele respoilsá.ve1 pelo BD local, ilecessitam da 

existência de um serviclor que permita. a ligação clas interfaces com o BD de 

forma clireta ou remota. Na ligação remota deverá l-iaver uma coinunicação entre 

o microcomput ador e o ecluipa.inent o de grande porte que perinit a ao serviclor 

ter acesso ao BD Objeto. Por sua vez, na ligação clireta, como o próprio nome 

o diz, o servidor terá acesso ao BD Objeto cliretamente sem mais coil~unicações; 

- Serv idor  de Bancos  de  Dados  : o acesso ao banco de dados através do Modelo 

E-R é feito por cada um clos componentes de sof tware com um servidor E- 

R. A coinunicação entre os móclulos cle consulta ou atualização e o Banco de 

Daclos Objeto é represeiltacla por uma espécie cle barra de com~u~icações que 

liga tainlhn o c1ia.grama E-R e o dicionário de claclos. Como já vimos, a ligação 

das interfaces com o Serviclor pode ser clireta ou remota, o que torna v iá~~el  a 

existência. de uma estação E-R onde se tem a,cesso ao BD Objeto através de 

uma ligação cle paclrão definido, ateilclicla pelos servidores remotos, localmente 

e no ecluipamento de grande porte. Isto torna possível o aproveitaineilto das 

faciliclacles gráficas cle coinput adores de pecpeilo porte aliadas à capacidade cle 

processamento c10 sistema de grande porte. E o serviclor que traduz uina consulta 



feita ao BD através da interface represei~tacla pelo cliagraina E-R em operações 

sobre esse BD Objeto. Sua f~mção é coletar as inforinações provenientes de sua 

esecucão e eilviá-las aos módulos que a solicitarain. Os programas de aplicação 

têm acesso ao banco de claclos pela cha.macla. a libliotecas de fuiqões que operam 

sobre o BD atra,~és do Servidor. Vamos falar deste assunto com maiores detalhes 

mais adiante; 

- Módulo  de Interfaces de Consz~ l ta s  : este inóclulo é respoilsável pela execução de 

coilsultas ad hoc a bancos de claclos utiliza.ilc10-se de iilterface gráfica amigável, 

orient acla por menus. Seu 011 jetivo é permitir que usuáxios casuais, não técnicos, 

encontrem faciliclacle em sua utilizaçiio, forinulailclo consultas, clirigiclos pelo sis- 

tema, diretamente sobre um cliagrama E-R. Através dele o usuário poderá con- 

sultar, por meio cle interface grAfica, não só bancos de claclos locais como tainbéin 

remotos, de grancle porte, coin o auxilio de servidores. Deve-se deixar claro, no 

entanto, que o usuário não terá coi~l-iecimento do ambiente que estará sendo 

utilizado. Este módulo é o assunto de que trata este trabalho; 

- Gerador de Relatórios : este inóclulo consiste num grupo de programas total ou 

parcialmente automáticos que visa gerar relatórios de média ou baixa coinplesi- 

dacle. Seu objetivo é tornar as aplicacões cada vez mais iilclepeilclentes da forma 

coin a qual a base de claclos foi iinplemei~tacla, no que se refere aos aspectos cle 

moclelagem e estrutura do banco, cle modo a diminuir o impacto clas mudanças 

ila definição do BD sobre os progra.mas de aplica,ção; 

- Gerador de Aplicações : este componente tem como objetivo estabelecer uma 

conexão entre a metodologia aclotacla pelo QUICI(-DB e as inetoclologias de 

clesei~volviinento de sistemas. Dessa forma, a coilstrução de sistemas estará 

se beneficiando clas funções já definidas no ainlsiente de apoio oferecido pelo 

QUICK-DB tais como c1escriqã.o da,s baaes de claclos, espressão de coilsultas e 

gera,çã.o cle relatórios. O resultado desse gerador é a construção cle programas de 

aplica,ção que utilizam o servidor em tempo de compilação [17]; 



- In ter face  c o m  S i s t emas  Especialistas : baseada no pa.racligma Objeto-  Atr ibuto-  

Valor para representaqã,~ do coi-il-iecimento foi definida neste móclulo uma h -  

guagem para coi-istruqão de regras que abriga elementos como termos e cluan- 

tificaclores, que são acoplaclos ao servidor de bancos de claclos de forma natural 

e não ambígua. Regras passam a ser uma alternativa adicional para consulta e 

manip~ilaqão do banco de claclos [14]. 

Descrevemos, neste capítulo, as características do Projeto UniversiData no clual 

está inserido este traball-io. A ferramenta QUICI<-DB, cleseixrolvicla no âinl~ito deste 

projeto, utiliza o Modelo E-R para que o usuário defina o esquema cle banco de dados 

no nível coiiceitual. A partir deste momento o usuário poderá solicitar que seja gerada 

a descrição do BD, através cla qual o BD Objeto é gerado. Várias aplicações poderão 

ser usadas para acessarein o BD, entre elas, Interfaces de Consultas, Gerador de 

Relatórios, Gerador de Aplicações e Interface com Sistemas Especialistas. Para isso 

foi clesem~olviclo um móclulo gerador de métodos para bancos de claclos orientados a 

objetos. 
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CAPÍTULO VI 

O SERVIDOR DE BANCOS DE DADOS 

VI. 1 - Illt l-~cluçã~ 

O trabalho que apreseiltareinos consiste no Módulo de Consultas do QUICK- 

DB que será visto com maiores cletall-ies no capítulo seguinte. Podemos adiantar, no 

entanto, que, visanclo delimitar o assunto a ser tratado neste trabalho, atemo-nos às 

consultas que acessain o Banco de Dados local anteriormente definido. Desse modo, 

iremos citar as características do ainbiente que envolve nosso Módulo de Consultas: 

- O Gerador de Bancos de Dados gera a clescrição de um BD para ser usado em 

n~icrocomputaclor através clo T ~ ~ r b o  Pascal 5.5; 

- O BD gerado é local à estação de tralxill-io; 

- O Gerador de BD gera, aincla, um conjunto cle métodos associados aos objetos 

definidos no Modelo E-R que nos permite inanipular os dados do BD Local 

cliret amente; 

- Ao conjunto cle métodos para bancos cle dados orientados a objetos [26] gerado 

denominainos Servidor de Banco cle Dados, que serve de ligação entre o software 

aplicativo, no caso a Interface de Consultas, e o BD Objeto propriamente dito. 

Vamos, então, considerar o esquema exemplo da Figura 7 que será usado como 

base neste capítulo e no seguinte para maiores esclarecimentos a respeito do assunto 

enfocaclo. As características do cliagrama são descritas em seguida: 



ALUNO 

O : m 

discip 

Figura 7. Escpema exemplo 

req 

I 

Entidade : ALUNO 

Atr ib~~tos  : REGISTRO , ANOIVIE , CPF 

Chaves : PORREGISTRO 

: PORCPF 

Ordens : PORNOME (onde o cletermiilailte da ordem é ANOME) 

0 : n  

Entidade : DISCIPLINA 

Atributos : CÓDIGO , DNOME 

Chaves : PORCÓDIGO 

Ordens : nenlmina 

Relacionamento : REQUISITO 

A t r i b ~ ~ t o s  : neill~~nn 

Papéis : discip  e req 

Chaves : nenh~nna 

Orclens : REQUISDISCIP (onde o cleterminante da ordem é CÓDIGO 

de DISCIPLINA e a origem da ordem é o papel discip) 

: REQUISREQ (oncle o determinante cla ordem é CÓDIGO 

de DISCIPLINA e a origem da ordem é o papel req) 

DISCIPLINA - 



Relacionamento : INSCRIÇAO 

Atributos : PERÍODO 

Chaves : neill~uina 

Ordens : INSCRIÇ~ES (onde o cletermiilante da ordem é CÓDIGO de 

DISCIPLINA e a origem da orclem é o papel que vem de ALUNO) 

VI.2 - O que é o Servidor ? 

Pasa que a aplicação possa comunicar-se com o Banco de dados Objeto, é preciso 

que haja uma linguagem que traduza as solicitações do usuário em acesso propria- 

mente dito ao BD. Para isso seria interessante deseilvolver uma liilguagem simples 

que se utilizasse de bibliotecas de fuil@es previamente definidas. Essas bibliotecas 

baseiam-se na descrição da base de claclos conforine especificado através do Diagra- 

inador E-R e do Dicionário de Dados. Tanto o servidor para sistemas de grande 

porte que exige uma ligação entre este e o inicrocomputaclor quanto o servidor para 

sistemas de pequeno porte utilizam-se das bibliotecas de fuqões para poderem ma- 

nipular o BD. No entanto, ao tratar-se de BD local, construiu-se um utilitário que, a 

partir do esquema E-R especificado, ao ser executado, gera rim servidor de banco de 

clados conteilclo as refericlas bibliotecas [8]. Esse servidor, clesei~volvido para o Tnrbo 

Pascal 5.5 [31], possui iilterface orientada a o13 jetos através dos métodos e manipula 

um banco de claclos local autônomo. Os objetos, atributos e métodos são gerados 

de modo que os usuários possam ter acesso ao bailco com facilidade e, ao mesino 

tempo, contar com todas as facilidades de seus ainl~ientes preferidos de prograinação. 

As bibliotecas nele geradas para a interface com o T~irbo Pascal 5.5 permitem que 

o usuário continue usando seu ainbiente de deseilvolvimento na inesma linguagem. 

As aplicações geradas e tainbém a interface com sistemas especialistas usam esta 

facilidade gerando programas Pascal que acessam o banco via métodos. 

Para que possainos compreencler melhor, vamos coilsiclesar a Figura 8. Nela 

temos que o móclulo cle P r o g r a m a  Pasca l  deverá utilizar-se c10 S e r v i d o r  para B a n c o s  
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de Dados  Orien tados  a Objetos [%I. Esse Serv idor  é o nome dado ao conjunto de 

métodos que, em tempo de coinpilação, servirá para acessar o BD Local ou remoto. 

Este último, po clenclo ser desenvolvido em DMSII da Unisys tornailclo necessário um 

protocolo cle coiniinicação entre o microcomputador e o equipanlento de grancle porte. 

Já no primeiro caso, o acesso pode ser feito cliretainente. 

BD 
Local 

BD 
grande porte 

(DMSII) 

Figiwa 8. Esquema para Programas de Aplicação 

Entretanto, como já mencionainos, o que será tratado neste trabalho é o inódulo 

de Interface de Consultas que não consiste de uma aplicação gerada, inas sim de 

uma aplicação interativa. Nessa situação os métodos contidos no Serv idor  para BDís 

Orientados  a Objetos serão interpretados como mostra a Figura 9. 

VI.3 - Coiiio fuiicioiia o Servidor '! 

Como já vimos, o acesso à base de dados é realizado através de um conjunto de 

métoclos que aplicam-se às classes de objetos que forinain a base. Este conjunto é 

bastante simples, o que torna seu uso através da prograinação fácil e intuitivo. 

Para cada uma das cluatro classes de objetos existentes em um esquema E-R são 

gerados inétodos a elas associados. As classes são: 



Iilteriace Servidor p/ BD 
0rieilt.a Obj. 

Local 
Consultas (interpretaclo) 

grande porte 

(DIvISII) 

Figura 9. Escperna para Interfaces de Coilsultas 

- banco de dados, chainaclo de BANCO pelo Serviclor; 

- conjunto, chamado de ENTIDADE pelo Serviclor; 

- elemento, cl-iamaclo por este mesmo nome no Serviclor; e 

- ordem. 

Antes de passarmos à descriqão dos métodos associados a essas classes, pre- 

cisamos fazer algumas observaqões sobre o conteúdo do Serviclor a fim cle melhor 

esclarecermos o assunto. 

a) Os métodos são gerados para essas classes de objetos, para cada um dos ele- 

meiltos especificados no esquema E-R. Envolvem enticlades, relacioilainentos e 

orcleils; 

b) Para o Serviclor, as entidades e relaciona.mentos são trutaclos igualmente, ou 

seja, são arquivos de dados que poclem ter atributos e orcleils associadas. Para 

as enticlades e relacioilainentos do esquema são gerados os mesmos métodos; 

c) As chaves são coilsicleraclas como sendo também ordens. A única diferença entre 



ambas está no fato da primeira ser especificada como ordem que não contém 

duplicação cle chaves; 

cl) Todas as enticlacles e relacioi~amentos do escperna possuirão arquivos cle dados 

do tipo dat. Aqueles que tiverem chaves e/ou ordens também definidas, terão 

11111 arcpivo de índices do tipo ind  para cada uma delas; 

e) Cacla enti clacle ou relacionamento terá, além de suas ordens e chaves definidas, 

uma ordem automática através da qual poder-se-á ler seu arquivo de dados na 

ordem sequencial física dos registros. Esta ordem clará origem tainbéin a um 

arcluivo do tipo 2nd; 

f )  As classes básicas de objetos i~lostraclas possuem tipos do Pascal c ~ ~ j o s  nomes, 

respectivamente, são T-BANCO, TXNTIDADE, TALEMENTO e T-ORDEM, válidos 

para quaisquer esquemas. Estes tipos são de objetos, ou seja, 

T-BANCO = objec t  

T-ENTIDADE = objec t  

T-ELEMENTO = objec t  

T-ORDEM = ohjec t  

g) Cada uma dessas classes pode ter atributos, funções  e procedimentos (estas duas 

últimas do Pascal) associaclos a elas. Estas informações serão vistas mais adiante; 

11) Cacla uma clessas classes de objetos pode clar origem a subclasses de objetos, 

depeilcleilclo do escluema E-R especificaclo. Temos, por exemplo, que ALUNO é 

uma subclasse de ENTIDADE, ou seja, 

T-ENTIDADE-ALUNO = objec t  (T-ENTIDADE) 

onde T-ENTIDADE-ALUNO hercla todos os atributos, funções e procedimentos 

da classe-mãe (T-ENTIDADE), além cla,s ordens, funções e procedimentos que ele 

mesmo possui; 



i) NIuitos métodos são executados cl-ian~anclo, tainl~ém, outros métodos para serem 

executaclos. Esses últimos podem, também, chamar outros métodos e assim por 

diante; 

j) O acesso ao banco cle claclos é feito atra~rés do Turbo Pascal Database Toolbox 

[33] cujos coinanclos utilizados são Taccess.OpeiiIiidex, MakeIiidex, Close- 

Iiidex, GetRec,  ClearKey, SearcliKey, PrevKey,  NextKey,  FileLeii, 

FiiidKey, AddKey,  DeleteKey, OpeiiFile, CloseFile, MakeFile, P u t -  

Rec,  AddRec e DeleteRec; 

k) Cada instância de um arquivo possui um sw-rogate único que serve de referência 

lógica. Nas instâncias clos arquivos gerados a partir cle um relacionamento, além 

de seu surrogate único, 11á aincla o surrogate cle cada uma clas entidades envolvidas 

naquele relacionainento. Também as ordens têm suas instâncias ordenadas a 

partir clos surrogates clas instâncias originais. 

VI.4 - Os Métodos 

Vamos, então, descrever, mais cletall-iaclamente, as classes de objetos mostradas 

com os n~étoclos a elas associaclos. 

A classe banco de dados, do tipo T-BANCO, é responsável pela iclentificaqão da 

base de claclos como um toclo. Ela possui três métoclos que refesem-se a todas as 

estruturas físicas do BD, ou seja, enticlacles, relacionainentos e orclens. Suas descrições 

são as seguintes: 

OPENALL 

Este método abre acesso a todos os arcluivos gerados no banco a partir das en- 

ticlacles, relacionainentos e ordens especificadas no esquema E-R. Sua execuqão 

se dá através cla chamada de outro métoclo OPEN, clefiniclo para entidades, rela- 
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cioilamentos e ordens. Para o exemplo da Figura 7, teríamos: 

ALUNO.open; 

ALUNO. PORREGISTRO.open; 

ALUN0.PORCPF.open; 

ALUNO.ALUFISICA.opelz; (01-clein fisicu) 

A L U N O . P O R M O A ~ E . O ~ ~ I ~ ;  

IMSCRICAO.open; 

INSCRICAO.IMSFISICA.open; 

INSCRICAO .INSCRICOES.open; 

CLOSEALL 

Este método procede de modo inverso ao anterior, einbora possua as inesinas 

características. Ele é eilcarregado de encerrar o acesso aos mesmos arquivos 
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abertos no método OPENALL, com escecão das ordens físicas: 

ALUNO.close; 

A L U N O .  P 0 R R E G I S T R O . c l o s e ;  

ALU NO.PORCPF.close;  

ALUNO.PORATOAdE.close; 

CREATEALL 

Este método é respoilsável por criar toda a base cle claclos, ou seja, ele gera, 

através da cl-iamada de outro CREATE, clefiniclo para eilticlacles, relacioilaineiltos 



e orclens, as estruturas do Banco com iilst&ilcias vazias. Teríamos assim: 

ALUNO.ci-eate; 

ALUNO .ALUFISICA.create; 

Por sua vez, a classe conjunto é tratada no servidor como ENTIDADE. Os métodos 

associados a essa classe são gerados para cada entidacle e relacionainento definido no 

esquema E-R. Estes métoclos têm como objetivo a inaniptdação interna dos arquivos 

de dados. São eles: 

CARDINALIDADE 

Este método devolve o número de instâncias contidas no arquivo para o qual o 

método foi invocado; 



OPENDATA 

Este método é responsável por abrir o acesso ao arquivo de dados, ou seja, tipo 

dat, para o qual o método foi iiwocaclo; 

CREATED ATA 

Ao ser chamado de uma entidade ou relacioilaineilto, este método gera a estru- 

tura do BD correspoildeilte com instâncias vazias; 

CLOSE 

Este método encerra o acesso ao arquivo correspoilclente à entidade ou relaciona- 

mento que o cl~amou. Ex: Seja o método T-ENTIDADE.CLOSE. Para a entidade 

ALUNO, coi11o vimos anteriormente, a cl-iamacla a esse método seria X.CLOSE, onde 

X é uma variável c10 tipo T-ENTIDADE-ALUNO; 

GETREC, PUTREC, ADDREC e DELETEREC 

Estes inétoclos são responsáveis, respectivainente, pela leitura, alteração, iil- 

clusão e remoção de iilstâncias a partir de um surrogate. 

Obs: 

1) Em geral, esses métoclos não são chamados cliretanleilte pelo programa de 

aplicac;ão, mas sim, a partir de outros métoclos; 

2) Além desses métoclos, a classe conjunto possui, tainbém, atributos. Tanto 

os métodos cluailto os atributos serão herclaclos por todas as subclasses da 

classe descrita por TXNTIDADE. 

Ainda sobre essa classe, como já inencioilainos, ela possui subclasses relativas 

às entidades e relacioilainentos clefinidos. As subclasses possuem métodos e, como 



atributos, as ordens e chaves definidas no esquema E-R que são de um tipo que é 

subclasse do tipo T-ORDEM. Esta última subclasse será vista mais adiante quando 

definirmos a classe orclem. Por exemplo, temos: 

T-ENTIDADE-ALUNO = object ( T-ENTIDADE ) 

PORREGISTRO : T-ORDEAL4LUNO-1; 

PORCPF : T-ORDEM-ALUNO-2; 

ALUFISICA : T-ORDEiKALUATODEFAULT; 

PORMOA6E : T-ORDEM-ALUNO-3; 

p i - o c e c l u r e  O P E N ;  

proceclure CREATE; 

fuizction PONTEIRO ( s u l - r o g a t e  : SurroType ) : PtrALUNOType;  

onde os métodos O P E N  e CREATE são clmmaclos, respectivamente, como X.OPEN e 

X.CREATE onde X é uma variável do tipo TZNTIDADE-ALUNO que, por sua vez, 

executam, respectivamente, os métodos OPENDATA e CREATEDATA. Já o método 

PONTE IRO,  dado um svrrogate, ii-istancia a. enticlacle ALUNO através da cl-iainada a 

outro método e devolve o enclereqo desta instância. 

Já a classe e l emen to  refere-se às instâncias proprianente ditas das entidades e 

relacioi-iamentos. Seu tipo é T-ELEMENTO e possui o atributo surrogate que, junto com 

o método que ela possui, é l-ierclaclo por suas subclasses. O único inétodo existente 

neste tipo é: 

Este métoclo é executado somente através da cl-iamada de outros métodos, ou 

seja, é transparente ao prograinaclor. Dado um surrogate, ele devolve uma re- 

ferência física da. instkncia. 

Esta classe possui, tai-iilAn, sulxlasses relativas às eiltidacles e relacioi-iamen- 



tos definidos. As subclasses de ELEMENTO são do tipo T-ALUNO, TJNSCRICAO, 

T-DISCIPLINA e T-REQUISITO. Cada uma delas possui atributos e métoclos associa- 

dos às entidades e relacionanlentos que as representam. Os atributos, na verdade, 

englobam mais do que somente atributos clefinidos no esquema coino REGISTRO, 

ANOME e CPF para o tipo T-ALUNO. Dependendo da representação no diagrama 

E-R, outros tipos de atributos podem ocorrer. Vainos exemplificar com base na 

Figura 7: 

a) Em T-ALUNO ocorre o atributo C ~ ~ ~ ~ ~ ~ A L U N O ~ I N S C R I Ç ~ ~  devido à existência 

cla ordem INSCRIÇ~ES em INSCRIÇÃO que tem origem em ALUNO. Este conta- 

dor guarda o número de inscrições em cliscipliilas que estão associadas a cada 

instância de ALUNO; 

13) Em TDISCIPLINA ocorrem três atributos: C ~ ~ ~ ~ ~ ~ - D I S C I P L I N A J N S C R I Ç Ã O ,  COUII~-- 

DISCIP-REQUISITO e COUII~_REQJLEQUISITO. O primeiro coiltaclor deve-se à esis- 

tência da ordem INSCRIÇ~ES em INSCRIÇÃO que tem como determinante o a- 

tributo CÓDIGO da entidade DISCIPLINA. Ele guarda o número de alunos ins- 

critos em cada disciplina. Os outros dois contadores devem-se à existência, 

respectivamente, das orcleils REQUISDISCIP e REQUISREQ. Cada um deles está 

associado a um papel definiclo no cliagra,ma, respectivamente, disczp e req. Sendo 

assim, O contador coi~iit-DISCIP-REQUISITO guarda O número de requisitos que 

cada disciplina possui, encluanto que C O I ~ ~ ~ ~ - R E Q - R E Q U I S I T ~  guarda o número de 

disciplinas que têm como requisito a cliscipliila da instância atual; 

c) Os relacioiminentos, no entanto, possuem, coino atributos, os papéis que os unem 

a entidacles, sendo do tipo surrogate. Em T-INSCRICAO são definidos os surrogates 

de nomes ALUNO e DISCIPLINA. Esses nomes correspondein às enticlacles porque 

seus respectivos papéis não foram clenominaclos. Em T-REQUISITO são clefinidos 

DISCIP e REQ como surrogates.  Como mencionainos anteriormente, eles contêm 

os surrogates  das entidades ligadas aos relacioi~ainentos. Os surrogates  de ALUNO, 

DISCIPLINA, INSCRIÇÂO e REQUISITO estão coilticlos no atributo Surrogate  que 



eles herclai~l cle T-ELEMENTO . 

Alguns métodos são gerados, igualmente, para todas essas subclasses. São eles: 

STORE, UPDATE e DELETE 

São respoilsáveis, respectivamente, pela inclusão de instâncias no arquivo, atu- 

alizaqão e remoqão; 

INSTANCIA 

É responsável por manter alocacla uma instância lida para que seja possível sua 

manip~ilaqão. 

Estes proced imentos  são cl~amaclas por XINSTANCIA, XSTORE, etc, sendo X uma 

variável do tipo TALUNO. 

Há, taml3ém, métodos variaclos, depenclendo da representaqão existente no dia- 

grama E-R. São eles: 

a) Em T-ALUNO há uma f u n c t i o n  chainacla INSCRIÇ~ES,  que é o nome cla ordem de 

INSCRIÇÀO que tem ALUNO como origem. Esta orclein é chamada parcial pois 

somente acessa as instâncias de INSCRIÇÃO que estão associadas a uma deter- 

minada instância de ALUNO. Isto é, para cada aluno X, é como se i n s c r i ç õ e s  (X) 

fosse um atributo que retorna Luna lista de instâncias de INSCRIÇÃO associaclas 

aquele aluno [14]. Ela devolve o endereço de um objeto do tipo orclein, no caso 
, 

INSCRIÇOES, para o qual a instância atual de ALUNO está a.pontailc10. E cl-iainaclo 

por X.INSCRIÇ~ES, onde X é uma mriável do tipo T-ALUNO; 

b) Em T-DISCIPLINA há duas f u n ç õ e s  chamadas REQUISDISCIP e REQUISREQ que 

devenl-se ao fato das ordens correspoilclentes terem origem nos papéis, respectiva- 

mente, disc ip  e req. A primeira clevolve o enclereqo cla orclein REQUISDISCIP para 

a c l~~al  a instância atual de DISCIPLINA está apontando. A segunda faz o mesmo 



para REQUISREQ. 

011s: Existe uma outra representação no E-R que levaria à geração de outro método 

que não consta neste exemplo. Lembramos, ent ao, a Figura 3 conteilclo um 

exemplo de Generalização. Coilsicleremos que um servidor tenl-ia sido gerado 

para este caso. Haveria, então, os tipos TSESSOA, T-ALUNO e T-PROFESSOR como 

subtipos de T-ELEMENTO. Vejamos os seguintes aspectos: 

. Os atributos de PESSOA são CPF e NOME; 

. Os atributos de ALUNO são REGISTRO e CURSO; 

. Os atributos cle PROFESSOR são COD-DOCENTE e DEPARTAMENTO; 

. Os atributos de PESSOA são l-ierclaclos por ALUNO e PROFESSOR; 

. Sob o tipo T-PESSOA não haverá OS inétoclos STORE, UPDATE e DELETE. 

Eles serão aplicados somente nos sulitipos; 

. Dois novos métodos passariam a existir sob TSESSOA: IS-ALUNO e 

ISSROFESSOR. Dada a instância atual de PESSOA, o primeiro método ve- 

rifica se ela diz respeito a ALUNO e o segundo, a PROFESSOR. 

Finalinente, a classe ordem, do tipo T-ORDEM, possui ~1111a série de atributos 

e métodos lierclaclos pelos seus sulitipos. É a partir desta classe que o acesso aos 

arquivos é feito, para posterior iilstailciação e manipulação dos dados. Pode haver 

várias ordens definidas sobre as entidades e relacioi~amentos. Como já ineilcionainos, 

as orclens poclein ser totais ou parciais. A ordem é total quando todos os elementos 

do coiljunto cle eilticlacles ou do relacionamento que é objeto da ordem poclein ser 

alcanqaclos através clela. A orclem PORNOME de ALUNO, por exemplo, abrange todas 

as ocorrências de ALUNO. Por sua vez, a. orclem é parcial cluailclo acessa somente 

uma lista de instâncias associadas a uma instância de origem. É o caso da ordem 

INS CRIÇÕES de ALUNO. Através dela, somente as instâncias de INSCRIÇÃO associadas 



à instância de um dado ALUNO são alcailçaclas [14]. Alguns dos atributos que a ordein 

possui são OS S U T T O ~ U ~ C S  das instâncias anterior e posterior na ordein especificada e 

o sentido de ilavegação, asceilclente ou clescei~dente, que a busca está seguindo. Os 

métodos clefiniclos para a classe ordem sã.0: 

CREATEIND 

Este métoclo assemelha,-se ao anterior, sendo responsável por gerar estri 

índices com iilstâilcias vazias; 

OPENIND 

Este métoclo não é chamado cliretameilte pela aplicacão. Sua esecucão parte 

da cl-ia.macla cle outro inétoclo. O OPENIND é responsável por abrir arcluivos de 

índices; 

RESET 

É reslm~~sável por posicionar o ponteiro no início cla ordem, preparando-a para 

que seja lida; 

Este métoclo testa o fim da lista de instâilcias se a navegação através da ordem 

for ascendente. Caso contrário, testa seu início; 

NEXT 

Este métoclo obtém a próxima instância da ordem. E utilizado para navegação 

tanto no sentido asceildente cluanto clescei~clei~te; 

SEARCH 

Este métoclo promove a busca de uma instância dentro da ordein, mediante uma 



chave. A iiistâiicia a ser apontada será aquela que atende exatamente à cliave 

ou, caso esta não exista, a imediatameiite posterior; 

FIND 

Executa a busca de uma iiistâiicia que atenda exatamente à chave; 

Este método é chainaclo por outros inétodos e é respoilsável por remover a asso- 

ciaqão entre uma iiistâiicia e uma cletermiiiada cl-iave; 

Este iiiétoclo inclui a associação; 

CHANGEKEY 

Este método iiiucla a associaqão; 

CLOSE 

Fecha os arquivos de índices para acesso. 

Alguns sul3 tipos são gerados na classe orclem. Estes subtipos clizem respeito 

as orcleiis clefiiiiclas no diagrama E-R. Por exemplo, em ALUNO cla Figura 7, há 

uma orclein e duas cl-iaves especificadas que dão origem a três orcleiis no Servidor, 

sendo cada uma delas um subtipo clistinto. Uma outra ordem, autoinática, é tainbéin 

gerada como outro subtipo que é a ordem física do arquivo de dados. Cada um desses 

subtipos, além de lierclar as características de T-ORDEM, tem os métodos OPEN e 

CREATE clefiiiiclos. O primeiro cliaina o método OPENIND iiiclicaclo anteriormente e 

O ~ e g ~ l l d 0  ~ h ~ i ~ l l a  CRE24TEIND. 



A partir clo clesemrolviinento da Interface de Consultas, surgiu a necessidade 

cle amplia.rmos os métodos já clefiniclos. Dois deles encoiltrain-se já implantados no 

Servidor através cle seu Gerador. Ambos encontran-se especificaclos sob a classe 

ordem. São eles: 

É responsável por posicionar O ponteiro 110 fim da ordem; 

INVERTESENTID O 

O sentido inicial da ordem é dado pela execução dos métodos RESET e RESET- 

BACK. Caso desejemos inverter este sentido, diilainicamente, devemos chainar o 

método INVERTESENTID O. 

Os métoclos anteriormente clescritos foram clesei~r~olviclos para que fossem coin- 

pilados juntamente com suas aplicações. No entanto, visando impleinentar interfaces 

gráficas para coilsultas a bancos de dados utilizando os inétoclos, necessitamos de uma 

forma que tornasse os inétoclos geiléricos o bastante para que não precisássemos men- 

cionar, na aplicação, os nomes das estruturas particularizadas do BD como ALUNO, 

T-DISCIPLINA, A L U N O . P O R N O M E . O ~ ~ ~ ,  etc. A partir dessa necessiclacle, passamos o 

servidor por um refinamento onde incluímos três novos inétoclos interpretáveis que 

são clescritos da seguinte forma: 

a) Método ALOCA - não faz parte de nenlmin objeto e seu objetivo é alocar 

uma área na memória para a estrutura da entidade ou relacionamento. Ao 

ser cl-iainaclo, o método devolve o enclereço desta área. Ele permite que o nome 

da estrutura a ser acessacla não precise ser meilcioilacla na aplicação, ou seja, 

U~U~O.INSTANCIA, onde alano é uma. variável do tipo T - ~ ~ u ~ o p o c l e i i a  ser substi- 

tuído por XINSTANCIA onde X é c10 tipo T-ELEMENTO; 

b) Wiétodo COPIA - este inétodo é definido sob a classe ordem, ou seja, aplica-se a 



todas as ordens definidas no Servidor. E responsável pela obteilção do nome da 

ordem que o chamou. O motivo de sua existência é, basicamente, o mesmo do 

anterior: evitar a ilecessiclacle de mencionar nomes na aplicaqão; 

c) Método ATRIBSTR, ATRIBREAL, ATRIBINT, ATRIBLINT, ATRIB ORD - 

estes métoclos são clefiniclos sob a classe elemento e têm como objetivo de- 

volver o conteúdo do atributo que lhe é forileciclo como parâmetro. Eles são 

em ilúmero cle cinco, pois os atributos que estã.0 conticlos ein um subtipo de 

ELEMENTO (T-ALUNO, T-REQUISITO, etc) podem ser cadeias de  caracteres, reais, 

inteiros,  longin ts  ou ponteiros para ordens (INSCRIÇOES). 

Neste capítulo, como introdução ao objeto deste trabalho, ou seja, a Interface 

de Consultas, tratamos o Serviclor cle Banco de Dados que é gerado a partir de uin 

módulo que faz parte da ferramenta QUICIC-DB: o Gerador do Serviclor de Bancos 

de Daclos. O Servidor contém um coiljunto cle métodos que está relacioilado com 

o escluema de BD definido a partir de sua especificaqão sobre um cliagraina E-R. O 

esquema é dividido em quatro classes que são banco de claclos, coiljuilto, elemento 

e orclem. Cada uma dessas classes foi descrita iilcluinclo seus métodos e suas sub- 

classes. Estas l-ierclain as características cla classe-mãe. Os métodos forani, tainbé~n, 

clescritos. O papel dos métodos é possililitar a comunicação entre as aplicações e 

o banco cle clados, pocleilclo este ser local ou remoto. No primeiro caso, o bailco de 

claclos encontra-se na própria estação cle trabalho e é inanip~daclo cliretamente pelo 

usuário através de um prograilla cle aplicaqões que pode ser gerado ou por meio de 

u n a  aplicação interativa. Já no segunclo caso, o banco de claclos encontra-se em um 

ambiente de grande porte. A aplicação poderá manipular os claclos na base através 

de uma ligaqão entre o microcomputaclor e o de grancle porte. Nesse caso o inicro 

será usado como interface com o usuário, captanclo inforinaqões do ecluipainento de 

grailcle porte. 



Através c10 uso clos métoclos, cria-se uma maior faciliclacle na prograinação das 

aplicações. Essas aplicações têm os métoclos nela einlmticlos e juntamente com eles 

serão compiladas. Alguns refiilamentos a esses métoclos foram clesei~volviclos neste 

trabalho visailclo ateilcler ao móclulo de Interface Gráfica para Consultas. Outros 

métoclos, entretanto, foram propostos aqui pa.ra que, interpretá~~eis, possam trazer 

caráter genérico às aplicações como é o caso da Iilterface inencioimda. Tal gemia- 

lidacle evitará que nomes das estruturas, ordens, atributos sejam citados dentro das 

aplicações. 



VII. 1 - Intro clução 

Nos capítulos anteriores descrevemos os assuntos mais relevantes à evoluqão deste 

trabalho, partindo c10 que hoje existe em termos de formas de acesso a BD, a propostas 

de aperfeiçoamento através da adoção de modelos semânticos como o MER. Mostrou- 

se, aincla, uma descrição do anibiente no qual se insere este trabalho e os paradiginas 

nele adotaclos. 

Agora, no entanto, iremos, cle fato, definir o Móclulo de Coils~tltas do QUICK- 

DB, seus objetivos, filosofia e aplicação a fim de que possamos, posteriormente, des- 

crever suas características de impleinentação. Para isso iremos considerar o esquema 

exeinplo retratado na Figura 7. 

VII.2 - Objetivos 

Como já vimos anteriormente, 11á uma grande preocupaqão atualmente em se 

desenvolver sistemas mais facilniente utilizáveis pelos usuários cle um modo geral. O 

uso do computaclor está muito clif~mcliclo nos diversos setores da sociedade e aqueles 

que o operam não são, necessariamente, pessoa,s apropriadamente treiilaclas para tal. 

São usuários aclministrativos, pescpisaclores das mais cliversas áreas de conheciinento, 

professores, enfim, pessoas que desejam utilizar o computador não como fim, mas 

como meio. Nesse panorama, dentro da ferramenta QUICK-DB, surge o módulo 

direcionaclo a Interfaces cle Consultas. 

O objetivo deste móclulo é permitir que cl~ialcluer usu&io, mesino aquele casual, 

possa efetuar coilsultas ad hoc a um banco de dados sem nenlmm conheciinento de 



linguagem de computação, da estrutura dessa base de dados e demais aspectos físicos. 

Para tanto, o usuário deverá ser coiicluziclo à formulação das consultas. 

As consultas cleverão ser efetuadas sobre um esquema E-R que representa a base 

de dados. Isto implica em que o usuário terá como visão simplesmente o diagrama E- 

R e seus coinponentes. A programação da interface gráfica foi clesei~volvicla utilizando 

as ferramentas gráficas clo Turbo Pascal 5.5 [30]. 

Para que o usuário possa não se preocupar com as características físicas de 

iinplenientação da base de claclos, o QUICK-DB foi desen~~olvido visando possibilitar 

um acesso facilitado ao banco cle dados com utilização cle iiiterface gráfica amigável. 

São duas as formas cle acesso ao BD definiclas através cla interface gráfica do 

móclulo de coilsultas. 

A primeira delas é aquela em que o usuário deve determinar a coilsulta desejada 

estabeleceilclo uma série de elementos necessários à sua formulação. Alguns desses 

elementos são as inforinações que deverão ser mostradas como resultado e as condições 

cle seleção que cleverão ser adotadas. Grancle parte cla especificação cla consulta 

deverá ser feita com o auxílio do próprio esquema. através do uso de menus, evitaiiclo 

assim que o usuário precise coill-iecer e escrever in~iitos cletallies. Desse modo, apeilas 

aquilo que a ferramenta não puder fornecer ao usuário deverá ser especificado por ele 

como por exemplo algumas coilcliqões de seleção. Para isso, uma espécie de liilguagein 

geral, siinplificacla, cle coilsultas cleverá ser definida. Os termos dessa liiiguagein serão 

convertidos em par&illetros e passados ao Servidor cle Banco de Dados. 

A seguncla forma de acesso é clefiiiicla através do cllama.clo fo lheamento .  Por 

ineio c10 fo lheumento  o usuário poclerá efetuar consultas não tão complexas ao BD. 

Nele o usuário será orientado por ineio de menus necessitaildo especificar somente 



os valores a que as chaves cleverão atender. As demais informações serão extraídas 

da definição do banco de claclos representada no esquema E-R à medida em que o 

usuário selecionar seus elementos através da inanipulação de m o u s e .  Este tipo de 

consulta permite que o usuário tenl-ia acesso às instâncias clas estruturas definidas no 

esquema E-R, iildiviclualmente. 

Com relação à primeira forma de acesso mencioilacla, coilsicleramos que, devido 

ao seu caráter complexo, seria muito difícil e complicado cl-iegarmos a u n a  forina geral 

cle consultas. Isto porque o objetivo seria o de permitir ao usuário que este formule 

consultas ditas coinpletas ao BD. Devido ao elevado grau de dificuldade dessa forina 

de acesso, optamos, neste trabalho, pela seguilcla forma, o fo lheamento .  

As coilsultas completas serão avaliadas em uma outra fase do trabalho, sendo 

um objetivo futuro. 

VII.4 - Definição das Características 

Como meilcioilamos, o fo lheamento  permitirá ao usuário ter acesso às in- 

formações conticlas, iilclivicluahilleilte, em cada iilstância clas estruturas criadas a par- 

tir de um esquema E-R. O acesso a essas instiincias far-se-á através do uso clas ordens 

ou chaves. 

As ordens estabelecem uma forina ordeilacla de acesso às instâncias de uma en- 

tidade ou relacionainento onde 11á um conjunto de atributos que deterininam esta 

orclenação. Na Figura 7 ,  N O M E  cle ALUNO é 11111 atributo que determina a ordem 

P O R N O M E  fazendo com que enxerguemos a entidade ALUNO orcleilacla alfabetica- 

mente por aquele atributo. 

Por sua vez, as chaves asseinell-iain-se bastante às ordens. As instâncias serão 

vistas também orcleilaclas pelos atributos que determinam a ordenação orientada pela 

chave. 



As diferenças f~~nclainentais existentes entre essas formas de acesso são duas. 

A primeira deve-se ao fato cle não poder haver duplicação de chave e a segunda, 

ao fato c10 acesso por cha~res permitir que, através de uma coildição inicial, seja 

localizacla uma determiilacla iilstância. Isto implica em que a primeira instância 

acessacla através da chave é aquela que atende à, coildição enquanto que na ordem, 

é a primeira ou a última instância da estrutura solicitada. É iinportante leinbrar 

que ainbas, tanto chave cluanto ordem, esta última cluaildo for total, estabelecem 

uma ordenação de todas as iilstâncias existentes em cada uma das entidades ou 

relacioilament os conforme t eill-iam sido previainent e definidas durante modelagem do 

esquema E-R. 

Tendo coi~sicleraclo a orcleiiação clas instâ.ncias, descrevereinos, então, as funções 

que serão oferecidas pelo inóclulo de consultas do QUICK-DB através do fo lheamento:  

- Consu l ta  às caracterz'sticas dos e l emen tos  do e squema  

Esta função tem como objetivo permitir que o usuário conheça mais cletall-iacla- 

mente os elementos que compõem o cliagraina como as enticlacles e relaciona- 

mentos, mostrailclo seus atributos, ordens e chaves com suas respectivas especi- 

ficações; 

- Consu l ta  às ins tânc ias  de *uma dada en t idade  o u  r e lac ionamen to  

O objetivo desta função é permitir que o usuário tenha acesso ao conteíido clas 

iilstâncias clas estruturas representac1a.s pe1a.s entidacles e relacionamentos. A 

pesquisa às iilstâncias é feita. através da,s formas de orcleilação que foram especi- 

ficadas no esquema E-R. Pode ocorrer tanto por meio de chaves quanto por meio 

de ordens. Quailclo o acesso for feito utilizando uma chave, o usuário deverá de- 

terininar seu valor para que a instâilcia desejada seja localizada. No caso do 

acesso ser feito por meio de ordens, o usuário deverá somente informar se deseja 

a primeira ou a última instância clacluela orclem. Esta função, especificamente, 

na forma com que está sendo definida, envolve somente uma entidade ou sela- 



cionamento por vez. Um esemplo que pode ser citado, sempre sobre a Figura 7 

é 

O b t e r  a l u n o s  e112 o r d e m  d e  n o m e  

que faria acesso à entidade ALUNO através da ordem clefinicla PORNOME. Con- 

forme foi definida a função, caso o usuário opte pela primeira instância da or- 

dem PORNOME, o primeiro aluno será localizado e apontaclo, como por exemplo 

o aluno Abel. Podemos notar que o único elemento envolvido nesta consulta é a 

enticlade ALUNO; 

- Navegação dentro de a m a  dada ent idade o u  re lac ionamento  

Através desta função o usuário poderá navegar pelas instâncias de uma deter- 

minacla estrutura (entidade ou relacionamento), a partir cla f~mção anterior, 

seguindo aquela ordenação, isto é, via a ordem ou a cl-ia~re que fôra especificada. 

Por exemplo, o usuá,rio poderc?. navega.r pelas iilstâncias de ALUNO em ordem 

de nome através de PORNOME ou em orcleni de registro através da chave POR- 

REGISTRO. Ainda consiclerai~clo o esemplo anterior, o usuário poderá navegar 

para o próximo aluno clesta ordem fazendo coin que fosse localizado e apontado, 

por esemplo, o aluno Antôn io .  Veremos esta função coin maiores clet alhes mais 

acliant e; 

- Navegação por entre os e lementos  do esquema 

Além de consultar isoladamente cada um dos elementos do esquema, o folhea- 

m e n t o  do inóclulo de consultas permite que o usuário navegue por entre as en- 

tidades e relacionamentos. Esta navegação é feita ao longo de uin caininho que 

deve ser estabelecido por ele. Deste modo, a consulta poclerá partir de uma 

enticlacle, pa.ssa.r por um rela.cionamento, dirigir-se a outra entidade e assim por 

diante. Vale 1embra.r que uma msregaqão entre elementos de um escluema E-R 

deve partir, obrigatoriamente, de uma entidade em direção a um relacioi~ainento 

e, por sua vez, em direção a uma entidade, etc. A possibiliclacle ou não de se 



processar a ilavegação clepencle da existência ou não cle ordens que clefinain o 

caminho que deverá ser seguido e da relação existente entre os dois elementos 

que estão ei~volviclos no caminho. Quando a relação for n : í é sempre possível 

navegar. Se a relação for 1 : n é preciso que haja a ordem. Podemos exemplificar 

esta f~~ilção com o auxílio da seguinte consulta: 

Obtei- as cliscipliizas 72as qz~c~ i s  o c~lz~izo 

cle regis tro 871718200 ei-~conti~u-se inscri to  

Observe que seria necessá,rio apontar para a entidade ALUNO através de sua 

chave PORREGISTRO, cc2ninhar para o relacionamento INSCRIÇÃO via a ordem 

INSCRIÇOES e, então, seguir até a entidade DISCIPLINA para obter as disciplinas. 

Em alguns casos não bastaSrá indicar somente os elementos que serão percorri- 

dos, no ca.so ALUNO-INSCRIÇÃO-DISCIPLINA. A situaqao mais traclicioilal é o auto- 

relacioilamento, ou seja, dada a coilsulta 

Obter us clisciplinas que coizstituenz 

reqzrisitos cla clisciplina AdAB112 

não bastará traqar o caminho DISCIPLINA-REQUISITO-DISCIPLINA. Será necessári- 

o, tainbém, estabelecer qual o ca.iniill-io a ser seguido, isto é, por que "papel" 

pc~~~it l 'á .  NO caso, DISCIPLINA-ciiscip-REQUISITO-req-DISCIPLINA. 

Dadas as f~mções a que atende o inódulo de coilsultas, passaremos, então, a 

descrever como comporta-se o fo lheamento .  

VII. 5 - O Foll-ieaineilto 

O QUICK-DB utiliza-se de m o u s e  para operar sobre o esquema E-R, ou seja, 

seinpre que for preciso escoll-ier um elemento do diagrama ou função, o usuário de- 

verá clicar sobre ele. O primeiro botão do m o u s e  é utilizado para clicarinos aqueles 

elementos ou f~mções. O seguilclo 11otã.o funciona como < Escape > para desistir 



dos menus que não possuírem a opção RETORNO como veremos adiante. Por sua 

vez, o terceiro botão cluanclo pressionado mostra a função de Auxilio do software que 

desenha o cliagrama (Diagr a,maclor E-R) . 

Ao ser clicaclo um elemento c10 esquema E-R, ele é marcado na tela, diferenciail- 

do-o dos demais. Estará marcado sempre o último elemento ou caininl-io selecionado. 

O que faremos aqui nesta parte do capítulo é, através de exeinplos de consultas, 

mostrar as características e f~~ncioilamento do móclulo gráfico cle Interface de Con- 

sultas. As consultas claclas como esemplo começam da mais simples, incrementando 

seu grau de clificulcla.cle, até as mais complesa.~, com o objetivo cle fazer com que a 

filosofia desta ferra.menta seja lentamente absorvida por todos. 

De início, o diagrama E-R desejado cleverá ser carregado para a tela. Seja este 

esquema como aquele descrito na Figura 7. Vamos, então, iniciar a descrição do 

móclulo de coilsultas a pa.rtir cle: 

Esta consulta deverá mostrar os claclos de cada aluno contido na enticlacle ALUNO. 

Suas instâncias deverão ser obtidas a partir de uma leitura sobre essa entidade se- 

gundo a orclem alfabética de nome de aluno, PORNOME. 

Os passos a serem seguidos para obtenção do resultado são: 

1) Clicai sobre a entidade ALUNO 

Dado que esta entidade não foi ainda iilstanciacla, o menu da Figura 10 será 

mostrado através de uma janela aberta na mesma tela. 

1.a) A opção INSTANCIAR leva o usuário a especificar a forma com que este deseja 

chegar a uma instância do elemento clicado; 

1.13) A opção ESQUEMA leva ao coilhecimento do usuário os cletall-ies da especi- 



Iiis t.a.,iiciar 

Retorno 

Figura 10. Mei-i~i para Ii-istailciaqão 

ficacão da enticlacle ALUNO; 

1.c) A opção RETORNO faz com que clesalxxeça este menu voltai~do à situação 

anterior, ou seja, somente o diagrama E-R na tela ou passo 1. 

Obs.: A opção RETORNO presente nos menus, cluanclo escoll-iicla, faz com 

que se retorne a.o menu ou estado a.ntesior da tela. 

2) Clicar sobre a opqão INSTANCIAR 

Uma vez clicacla esta opção, uma outra janela será aberta inostraaclo o próximo 

menu conforme a Figura 11. 

P. Orcleni 

Retorno 

Figura 11. Menu para. escoll-ia da orc1ei-iaçã.o 

2.a) A opção P.ORDEM, se escolhicla., determina que o usuário deseja ter acesso 

à entidade clicacla ALUNO através de alguma das ordens que tenl-iam sido 

especificaclas para ela; 
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2.b) A opção P.CHAVE, se escoll-iicla, determina que o usuário deseja ter acesso 

à entidade clicacla ALUNO através de alguma clas cl-iaves que tenham sido 

especificaclas para ela; 

2.c) A opção RETORNO terá, nesse caso, o mesmo efeito clacluele descrito no 

passo i.c. 

3) Clicar sobre a opção P.ORDEM 

Esta opção deve ser escolhida já que a coilsulta pede que os alunos estejam em 

orclem de nome, ou seja, o acesso deverá ser feito pela ordem PORNOME. Nesse 

momento, as orclens especificaclas para a entidade ALUNO deverão ser mostraclas 

sempre através cle janelas p a a  que a prósiina opção possa ser escoll-iicla. Veja a 

Figura 12. 

PORNOME 

FÍSICA 

Mostrar 

Desistir 

Escolher 

Figura 12. Menu para escoll-ier Orclem de ALUNO 

3.a) A opção MOSTRAR permite que o usuário veja as características da ordem 

que estiver marcacla atraxés do recurso de vícleo reverso. De início a primeira 

orclem estará sempre marcacla. Esta opção é idêntica àquela existente na 

opção ESQUEMA c01110 veremos mais adiante; 

3.11) A opção DESISTIR. faz com que a Figura. 12 suma, volta~-iclo ao menu da 

Figura 11 e ao pa.sso 3; 



3.c) A opção ESCOLHER deve ser escolhida quando a ordem desejada estiver 

marcada em vídeo reverso; 

3.d) As setas para cima e para baixo clevem ser clicadas caso o usuário queira 

andar com a marca de vídeo reverso pelas ordens, respectivamente, para 

cima e para baixo. 

4) Clicar sobre a opção ESCOLHER com a marca de vídeo reverso sobre a ordem 

PORNOME 

Uma vez escoll-iicla a orclem, resta.-nos saber se a instância a que desejamos 

ter acesso neste momento é a primeira ou a última desta orcleiii. Assim, é 

mostrado o menu conforn-ie a Figura 13. 0 usuário deverá optar por PRIMEIRO ou 

ÚLTIMO conforme O usuário queira o primeiro ou o último aluno clacluela ordem, 

respecti~ra~-i-iei-ite. Caso queira desistir da orclem escolhida, o usuário poderá clicar 

o botão de < Esccpe > c10 m o a s e  retori-iai-iclo ao menu cla Figura 11 e ao passo 3. 

Caso não haja orclens definidas em ALUNO, uma mensagem de erro é inostracla. 

Figura 13. Menu para escoll-ia. cle Primeiro/Ultimo 

5) Clicar sobre a opqão PRIMEIRO 

É nesse mori-iento que a estrutura represeiltacla pela enticlacle ALUNO será instam 

ciacla e, no caso em cluestão, no primeiro ah-io cla orclein. O menu que é inostraclo 

nesse instante é o da Figura 14, que diz respeito aos elementos instanciados. 

5.a) A opção MOSTRAR faz com que sejam relacioiiados para o usuário os valores 



Mostrar 

Navegar 

Liberar 

Formatar 

Novo 

Retorno 

Figura 14. WIeilu para elementos ii~stanciaclos 

clos atributos cla instância que estiver sendo apontada; 

5.b) A opção NAVEGAR permite ao usuário, conforme já descrevemos anterior- 

mente, navegar dentro do elemento clicado, no caso ALUNO, ou através de 

outros elementos do esquema E-R tendo como base um determinado caini- 

idlo que deverá ser estabelecido; 

5.c) A opção LIBERAR libera a iilstihcia que estiver sendo apontada naquele mo- 

mento no elemento em questão, ou seja, ALUNO. Se o elemento fizer parte de 

um cainiill-io que tenha sido traçado clurante a navegação, todas as instâncias 

clos elementos que fazem par te deste canliilho serão igualinent e liberadas; 

5.d) A opqão FORMATAR permite que o usuário selecione os atributos que ele 

deseja que sejam mostrados através da opção MOSTRAR; 

5.e) A opção NOVO fa,z com que o usuário possa. determinar um novo canlinho 

a seguir para a formulação de uma outra coilsulta, usanclo uma entidade já 

instailciada; 

5.f) A opção ESQUEMA colnporta-se como já descrito no passo 1.B; 



5.g) A opção RETORNO faz com que clesapareçam os menus, voltando ao passo 

1. Deve-se leinl~rar, no entanto, que o estado das instâncias é mantido, ou 

seja, se a entidade ALUNO encontrava-se ii-istanciada no primeiro aluno, ao 

se clicar de novo esta entidacle, o mesmo aluno estará senclo apontado. 

6) Clicar sobre a opção MOSTRAR 

Como já clisseinos, são inostraclos os valores dos atributos do aluno instai-iciado. 

Além da janela de valores, é inostracla em outra janela a palavra RETORNO que, 

ao ser clicacla, faz clesalxwecer os valores mantendo somente o menu da Figura 

14 junto com o esquema E-R. 

7) Clicar sobre a opção NAVEGAR (aii-icla, sobre o menu da Figura 14) 

Aparecerá o menu da Figura 15. Após escoll-ier a opção desejada, voltará ao 

passo 6 com a Figura 14. 

Primeiro I 
Último I 

Prósiino 

Anterior 

Figura 15. Menu para Navegação 

7.a) A opqão PRIMEIRO no caso da orclenação por ordem fará coin que o primeiro 

aluno cles t a ordem seja instailciaclo; 

7.b) A opção ÚLTIMO no caso cla orc1enaçã.o por cl-ia-re fará coin que o último 

aluno desta orclem seja insta.nciaclo; 



013s.: Quanclo a orclenaqão se clá por meio de chaves as opções PRIMEIRO e 

ÚLTIMO compor t a~n-se de modo diferente. Ambas inst anciain o mesino 

al~ino que é aquele cuja chave foi fornecicla anteriormente. 

7.c) A opção PRÓXIMO faz coin que o prósiino aluno daquela ordenação seja 

7.~1) A opção ANTERIOR faz coin clue o aluno precedente ao atual, naquela or- 

clei-iaç5.0, seja ii-istanciaclo; 

,- ,.e) Esta opção CAMINHO é escoll-iicla. cltia.nclo a nasregação envolve o~itros ele- 

mentos do esquema estabelecendo que rumo a consulta deverá seguir. 

Nesse momento o usuário poderá navegar quanto desejar. Caso chegue ao início 

do arquivo ou ao seli final, aparecerá uma mensagem ii-iclicai-iclo Fim de Arquivo. 

Depois bastará retorilar e o último aluno ii-istailciaclo continuará assim até que se 

queira liberá-lo. Encjuanto isto não ocorrer, sempre clue ALUNO for clicado, aparecerá 

o menu da Figura 14. 

JJainos, agora, acrescentar dois coinplicaclores à consulta anterior. O primeiro 

deles é a muclanqa da orcleilaçiio. Agora, o aluno a ser mostrado deverá ser icleiltificaclo 

por seu número de registro que constitui uma cha.ve clefinida em ALUNO cle nome 

PORREGISTRO. O segundo complica,clor é o sesulta.clo da. consulta. Aqui clesejamos 

obter de aluno somente seu nome. 

A consulta que abrangerá tais complicaclores é: 

Obter n o ~ n e  do C L Z ' L L I ~ O  de regis tro 871718200 

Consicleremos que tenl-ia.mos liberado a entidade ALUNO, ii-istanciacla na  consulta 

anterior. 

Para executá-la, repetem-se os passos 1 e 2. Os demais passos são os seguintes: 



3) Clicar sobre a opção P.CI-IAVE 

Esta opção deve ser escoll-iicla já que a consulta pede que os alunos estejam 

orclei-iaclos pela chave PORREGISTRO. Nesse momento as chaves definidas para a 

entidacle ALUNO deverão ser mostradas coino na Figura 16. Os passos 3a, 3b, 3c 

e Sd são similares aos descritos coin relação à consulta anterior. Caso não hajam 

cl-iaves definidas para a entidade ALUNO, uma inensagem de erro será mostrada. 

PORCPF 

ORREGISTRO 

Mostrar 

Desistir 

Escolher 

Figura 16. Menti para escoll-ier Cl-iave de ALUNO 

4) Clicar sobre a opção ESCOLHER com a marca cle vícleo reverso sobre a cl-iave 

PORREGISTRO 

Uina vez escoll-iicla a cl-iave precisainos ter o valor que será atribuído a REGISTRO. 

Para isso é aberta uma janela onde o usuário deverá cligitar o valor 871718200. 

Uma vez cligitaclo o valor, é mostraclo o menu da Figura 14 caso tei-il-ia conseguido 

ei-icontras aquele aluno. Se, por outro lado, não tiver sido possível localizá-lo, 

uma mensagem de erro é mostrada. ii-iclicai-iclo que o aluno não fôra encontrado. 

5) Clicar sobre a opqão FoRnlrATAn 

Como é pedido pela consulta, cleven-ios ter somente o atributo ANOME como 

resultado. Nesse caso aparece um menu coin os atributos coino na Figura 17. 

6) Clicar ESCOLHER sobre o atributo ANOME e retori-iar 



ANOME 

REGISTRO 

C P F  

Mosti ar 

Retoriio 

Escolher 

Figura 17. Menu para Formatação dos Atributos de ALUNO 

Daí para frente os passos 7 e 8 são similares aos passos 6 e 7 cla consulta anterior, 

respectivamente. 

A opção ESQUEMA está presente em dois meims e possibilita ao usuário, a yual- 

quer momento, tomar coilhecimento clas especificações c10 elemento clicaclo. Com 

essa finalidade a secluêncici. de passos pode ser descrita como segue: 

1) Clicar sobre a opção ESQUEMA 

A partir c1a.í é mostra,do o mellu cla Figura 18 onde o usuiirio deverá escoll-ier que 

especificação da enticlacle ou relacionamento deverá ser vista. 

Atributos 

Chaves 

Retorno I 

Figura 18. Menu para clescrever o Esc~ueina 

1.a) A opção ATRIBUTOS possibilita. ao usuário ver cluais atributos pertencem 



ao elemento clicaclo; 

1.b) A opção CHAVES permite ao usuário conhecer as cl-iaves definidas para o 

elemento clicaclo; 

1.c) A opção ORDENS permite que o usuário tome conhecimento das ordens 

especificadas para o elemento clicaclo; 

1.d) A opção RETORNO faz com que volte à tela em que mostra somente o 

esquema E-R. 

Vamos ass~unir que desejamos ver as três opções, ou seja, atributos, chaves e 

ordens, uma de cada vez. 

2) Clicar sobre a opção ATRIBUTOS 

Nesse momento será mostrado o menu da Figura 19 onde 

inostrado encontra-se marcado em vícleo reverso. 

o atributo a ser 

ANOME 

REGISTRO 

I C P F  

Mostrar 

Reboriio 

Figura 19. Níei-i~i para Mostrar Atrilsutos cle ALUNO 

2.a) A opqão MOSTRAR faz com que ~ejan-ios O tipo e a propriedade do atributo 

mar caclo ; 

2.b) A opção RETORNO nos leva de volta ao menu da Figura 18 ou ao passo 2; 



2.c) As setas fazem com que i-i-iuclemos a masca de vícleo reverso de um atributo 

para outro. 

3) Clicar a opção MOSTRAR sobre o atributo A N O M E  

O atributo A N O M E  foi clefii-iiclo como alfanuinérico cle tamanho 40 caracteres 

e não possui repetições. Sendo assim, al3arecerá uma janela com o seguinte 

aspecto: 

T I P O  : ALPHA 40 

PROPR : SINGLE VALUED 

Uma outra janela com a pala~rra RETORNO senclo apontada pelo mouse é 

mostrada para que, ao ser clicacla, clesapaareçam essas características do atributo. 

4) Clicar sobre a ja.i-iela RETORNO 

Ao ser clicaclo sobre esta janela clesaparecem as características do atributo e 

talnl3éin essa janela, retornai-iclo ao passo 3 com o menu da Figura 19 para 

escoll-ia de mais algum atributo, se clesejax. 

5) Clicar sobre a opç5.o RETORNO do menu da Figura 19 

Uma vez clicacla esta opção a tela volta ao estado do passo 2 ou ao menu da 

Figura 18. 

6) Clicar sobre a opção CHAVES 

Nesse momento será mostra.clo o menu da Figura. 20 onde a c h a x  a ser mostracla 

encontra-se marcacla em vícleo reverso. 

6.a) A opção MOSTRAR faz com que vejamos os atributos que cleterinii-iain a 

cl-iave marcada e seus tipos; 

G.13) A o13çã.o RETORNO nos leva cle volta ao menu da Figura 18 ou ao passo 2; 



ORREGISTRO Mostrar 

Retorno 

Figura 20. Menu para Mostrar Chaves de ALUNO 

G.c) As setas f~mcioimm da mesma forma com que foi descrito anteriormente. 

7) Clicar MOSTRAR sobre a cl-iaxe PORCPF 

A chave PORCPF foi definida como sendo composta somente pelo atributo 

CPF que, por sua vez, foi especificado como alfail~imérico de taillallho 11 carac- 

teres. Tailxbém no caso de chwres aapasecerã.o a.s duas janelas sendo a primeira 

cla forma: 

CPF A 11 

8) Clicar sobre a janela RETORNO 

Ao clicar sobre esta janela volta-se amo passo 7 ou ao menu da Figura 20. 

9) Clicar sobre a opcão RETORNO c10 menu da Figura 20 

A tela voltará ao estaclo c10 passo 2 ou c10 menu cla Figura 18. 

10) Clicar sobre a opção ORDENS 

Nesse momento será mostra.clo o menu da, Figura 21 onde a ordem a ser mostrada 

encontra-se marcacla em vícleo reverso. 



PORNOME Mostrar 

Retorno 

Figura 21. Menu para Mostrax Ordens cle ALUNO 

10.a) A opção MOSTRAR faz com que vejamos as características da ordem inar- 

cada; 

10.b) A opção RETORNO nos leva de volta ao menu da Figura 18 ou ao passo 2; 

10.c) As setas fuilcioilam da mesma forma com que foi clescrito anteriormente. 

013s: Observe que a ordem FÍSIC A (registros na ordem em que estão fisica- 

mente armazenados) já não aparece nesse menu. O motivo deve-se ao fato 

deste tipo de ordenação não possuir cletermiilailtes, origem e outros. 

11) Clicar MOSTRAR sobre a ordem PORNOME 

A orclem PORNOME foi clefinicla sobre a enticlacle ALUNO tendo como atributo 

cletermiimnte ANOME. TainlGm no caso das ordens aparecerão as duas janelas 

sendo a primeira da forma: 

N 0172 e : PORNOME 

Donzinio : ALUNO 

Eqiressao : Falso 

D e t e ~ ~ z i ~ z a n t e  : ANOME (A) 

Duplicacoes : zilti~no reyistl-o 



Sendo que: Domi'nio consiste da entidade ou relacionamento onde foi definida a 

orclein em questão; Expressão indica uma seleção prévia de registros que poderão 

fazer parte cla orclein; Determinante é o conjunto de atributos a partir do qual as 

tuplas encoiltran-se orcleilaclas (aquele A entre parênteses siinboliza o sentido cla 

orclenação sigilificailclo, neste caso, que a orclein é asceilclente); Duplicações in- 

dicam em uma consulta clue quando houver cluplicação de determinante o registro 

a ser lido será o primeiro ou o último registro daqueles com o mesmo determi- 

nante; Origem da ordem indica de que papel ela parte (no caso em questão, a 

ordem não parte de um papel. Ela soinente ordena o próprio domínio). 

Suponha.mos agora que o elemento clicaclo inicialmente tenha sido o rela- 

cionamento INSCRIÇÃO. Ao ser clica.cla. a. o1qã.o MOSTRAR sobre a orclein 

I N S C R I Ç ~ E S  apareceria.: 

Nome : INSCRICOES 

Do~ninio : INSCRICAO 

Ezpessno : Falso 

Detei-minci~zte : C 0  DIGO(A) 

Duplicacoes : ultimo registro 

Origem : ALUNO 

Podemos verificar que a origem é o papel que relaciona ALUNO com INSCRIÇÃO. 

Como não há nome c10 papel definido no esquema, é ass~unido o nome da entidade 

eilvolvicla, no caso, ALUNO. Os regis tios de INSCRIÇ AO encontram-se orclenados 

em grupos para cada aluno. Deste modo, pam cada duna há um grupo de 

clisciplii~as orcleilaclas por CÓDIGO nas c1ua.i~ o a.luno está inscrito. A única forma 

de ilavegar por entre elementos se clá. através da definição de ordens como no 

caso cle INSCRIÇOES, isto é, só será possível navegar de ALUNO para INSCRIÇÃO e 

por sua vez para DISCIPLINA através de uma orclein que indique esta direqão 

como é o caso de INSCRIÇOES. 

A seguncla janela é a de RETORNO. 



12) Clicar sobre a janela RETORNO 

Ao clicar sobre esta janela., volta-se amo passo 11 ou ao menu da Figura 21. 

13) Clicar sobre a opção RETORNO c10 lileilu cla Figura 21 

A tela voltará ao estado do passo 2 ou c10 menu da Figura 18. 

14) Clicar sobre a opção RETORNO do menu da Figura 18 

A tela voltará ao seu estado no passo 1 ou ao meiiu que era então mostrado, 

poclei~clo ser a Figura 10 ou a Figura 14. Dependerá de onde partiu a escolha da 

opção ESQUEMA. 

Mesmo tendo alxeseiitaclo alguils complicaclores, a coixdta anterior ao Banco 

de Dados é, ainda., coilsideracla simples. Vamos, então, elevar um pouco mais o grau 

cle clificulclacle clas consultas foriil~ila.clas sobre o esquema E-R, iiicluiiiclo a iiaxregação 

por entre os elementos do esquema. Seja a, seguinte consulta: 

Oótei- 12on2e das clisciplinas nas p u i s  o aluno de 

reyisti-o 871718200 encontra-se iizsci-ito 

Esta coiisulta visa obter os nomes clas cliscipliiias que estejam associadas a um 

cleterminaclo aluno iiist2-mciaclo através de seu iiíimero de registro. Uma vez iclentifi- 

cado o aluno por seu registro, uma ordem parcial, INSCRIÇ~ES,  faz com que o grupo 

cle cliscipliiias nas cluais este encontra-se inscrito seja iilstailciaclo, uma clisciplina de 

cada vez. 

Como poclemos observar, esta consulta eiiglobará as seguintes fuilções: 

ins tanciação da eilticlacle ALUNO atra,srés de sua. chaxre PORREGISTRO ; 

navegação através de um caminho em direção ao relacioiiainento INSCRIÇÃO, via 

a orclem I N S C R I Ç ~ E S  com origem em ALUNO; 



. através c10 cletermiilante da ordem INSCRIÇ~ES que é CÓDIGO de DISCIPLINA, 

representado por meio cle surrogates, navegação ao longo de um cainiiilio em 

direção à enticlacle DISCIPLINA, onde liaverá o surrogate correspoiicleiite aquele 

citado; 

. navegação cleiitro clo grupo de cliscipliiias correspoiicleiite aquele aluno. 

Vejamos então como se comportaria o conjunto de passos aclotaclos com a finali- 

clacle de efetuar esta coiisulta a partir de uma tela onde apenas o esclueina E-R está 

sendo retratado e oiicle não há eiiticlacles iiistanciaclas até o momento: 

011s: Nã.0 repetiremos aqui as esplica~ões sobre as opções que já teiiliam sido 

dadas anteriormeiite. 

1) Clicar sobre a entidade ALUNO 

Aparecerá o menu da Figura 10. 

2) Clicar sobre a opção INSTANCIAR 

Será mostraclo o menu da Figura 11. 

3) Clicar sobre a op@o P.CHAVE 

A cliaxe que se deseja é PORREGISTRO. Deve-se, então, posicionar a marca de 

vícleo reverso sobre ela ao almrecer o mellu da Figura 16. 

4) Clicar sobre a opção ESCOLHER 

Uma janela será al~erta com o objetivo de captar o valor que desejamos seja 

atribuído à cllave, no caso, 8'71'715200. Uina vez cligitaclo o valor, aparecerá o 

menu da Figura 14. 



5) Clicar sobre a opção NAVEGAR 

Ao ser clicada esta opção surgirá o menu da Figura 15. Como o que desejamos 

é can-iii-ihar por entre os elementos clo escperna, a opção escoll-iicla deverá ser a 

íiltima. 

6) Clicar sobre a opção CAMINHO 

Uma vez escoll-iicla esta opção sumirão todos os menus ficando na tela somente 

o esquema E-R. A partir desse ponto precisaremos inclicar clual seria o próximo 

elemento a fazer parte clo caminho a ser seguido. 

7) Clicar sobre o relacionm~ento INSCRIÇÃO 

A primeira coisa a ser feita será verificar se o relacioilamento INSCRIÇÃO é ligado 

à entidacle ALUNO através cle algum papel. Se não o for, uma mensagem de erro 

será dada. Caso coiltrásio, dá prosseguimento à consulta. Para que seja possível 

processar a navegaçã,~ entre elementos, é necess&.rio que se tenl-ia clefinido alguma 

ordem que ii-icliclue o ca.minl-io a ser seguido. No caso em cluestão essa ordem é 

INSCRIÇ~ES que, como já dissemos anteriormente, tem sua origem em ALUNO. 

Esta definição torna viável a i-iavegação por este can-iilll~o. E mostrado, então, o 

menu da Figura 10. 

8) Clicar sobre a opção INSTANCIAR 

Será mostraclo o menu da Figura. 11. 

9) Clicar sobre a opção P.ORDEM 

Como já foi dito, deve haxer, 013rigatoriai-i-ie~1te, uma ordem em INSCRIÇÃO que 

tenha sua origem em ALUNO de moclo a permitir que se navegue no sentido 

ALUNO-INSCRIÇAO. Esta ordem é INSCRIÇ~ES. Ao ser clicada esta opção aparecerá 

o menu cla Figura 22. 



Mostrar 

Desistir 

Escolher 

Figura 22. Menu para se1eciona.r Ordem de INSCRIÇÃO 

10) Clicar a opção ESCOLHER sobre a orclem INSCRIÇ~ES 

Será verificado se a ordem escolhicla atende às características exigidas, ou seja, 

se ela tem como origem o papel que liga a enticlacle ALUNO ao relacioilamento 

INSCRIÇÃO. Quando não é cletermiilaclo o nome do papel, a origem escoll-iida é a 

entidade da cluaJ pa.rtiu, isto é, ALUNO. Surgirá., ei1tã.0, o menu da Figura 13. 

11) Clicar sobre a opção PRIA4EIRO 

Nesse iilstante o relaciona.mento INSCRIÇÃO será iilstanciaclo apontailclo para a 

primeira iilscrição do aluno cujo registro é 871718200. Será inostraclo em seguida 

o menu cla Figura 14. 

12) Clicar sobre a opção NAVEGAR 

Voltará assim a aparecer o menu da Figura 15. O que desejamos é cainiilliar 

ainda mais, em direção à, entidade DISCIPLINA. Portanto a opção a ser escolhida 

deverá ser CAMINH o .  

13) Clicai- sobre a opçã,o CAA4INHO 

A partir desta escollm apenas o esquema E-R estará na tela. Deveremos indicar 

o próximo elemento que compõe a coilsulta. 



14) Clicar sobre a enticlacle DISCIPLINA 

Mais uma vez será feita uma verificação pam constatar-se se há alguin papel 

liganclo INSCRIÇÃO a DISCIPLINA. Se o resultado for negativo uma mensagem 

de erro será mostrada. Se for afirmativo será dada coiltimiidade à coi-isulta 

aparecenclo o menu da Figura 10. 

011s: No te, entretanto, que teremos aqui uma diferença. importailte com relação 

ao passo 7. Ocorre que, como vimos, para se caininl-ias de ALUNO para 

INSCRIÇÃO precisaríamos cle uma ordem que iildicasse este camiill-io. Isto 

deve-se ao fato de, para cada aluno, l-~aver um ilúinero z (z > O) de iilscrições 

em cliscipliilas às quais só pocleríai-iios ter acesso partii-iclo de um determinado 

aluno, ou seja, a re1a.çã.o entre ALUNO e INSCRIÇÃO é cle 1 : n. O inesino 

não ocorre q~1anc10 camillhamos de INSCRIÇÃO para DISCIPLINA. Dado que 

para cada inscrição há uma disciplina correspoi~clenclo, representada através 

de seu surrogate, não precisainos de uma orclein para esta navegação pois 

a relação entre esses dois elementos é de n : 1 (essa navegação é seinpre 

permitida). Observe que, se a consulta fosse da forma: 

Obter n o m e s  dos alunos que CUI-scmz a cliscipli~za Fis ica  I 

nós não pocleríai-iios executá-la pois não há uma ordem definida em 

INS CRIÇÃO tendo como origem a enticlacle DISCIPLINA . 

15) Clicar sobre a opção INSTANCIAR 

Como já clissemos anteriormente, pa.ra cada a.luilo inst anciado em ALUNO há 

um conjunto de inscrições cle INSCRIÇÃO que, através cla ordem INSCRIÇOES, 

encontra-se orcleilaclo com base em seu cleterinii-iante CÓDIGO . Por essa razão 

não precisareinos estabelecer uma forma de acesso à DISCIPLINA. Deste modo, 

após escoll-iernios a opção INSTANCIAR, passaremos cliretainente para o menti da 

Figura 14. 
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16) Clicar sobre a opção FORMATAR 

Aparecerá o menu da Figura 23 onde a marca de vícleo reverso deverá ser posi- 

cioilada sobre o atributo que desejainos ver, ou seja, DNOME. 

I 
Mostrar 

Retorno i 
Escolher I 

Figura 23. Menu para Formatação de Atrilxitos de DISCIPLINA 

17) Clicar a opção ESCOLHER sobre o atributo DNOME 

Ao se escolher o atributo DNOME o menu da Figura 23 permanece na tela. 

18) Clicar sobre a opção RETORNO da Figura 23 

Esta opção faz coin que retorilemos ao ineini cla Figura 14 oide poclereinos agora 

ver o resultaclo da. coilsulta.. 

19) Clicar sobre a opção MOSTRAR 

Agora veremos o atributo DNOME correspoilcleilte à disciplina da primeira ins- 

crição em ordem de CÓDIGO cursada pelo al~mo de registro 871718200 inostrada 

ein uma janela. Uina outra janela coin a pa.la~rra RETORNO também é inostracla 

e devemos clic&la para retorila.rmos ao menu da Figura 14. Se desejarmos co- 

nhecer as disciplii~as daquele aluno cleveremos navegar ao loilgo das instâilcias 

de INSCRIÇÃO. 
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20) Clicar sobre a 0pçã.o RETORNO da. Figura 14 

Voltará a aparecer na tela somente o escluema E-R. 

21) Clicar sobre o relacionamento INSCRIÇÃO 

Aparecerá o menu cla Figura 14 já que este elemento encontra-se instanciado. 

22) Clicar sobre a opção NAVEGAR 

Nesse momento aparecerá o menu cla Figura 15 que nos permitirá navegar pelas 

inscrições. 

22.a) A opção PRIMEIRO cleverá iilstancia,r o relacioilamento INSCRIÇÃO sobre a 

primeira. inscrição em ordem de CÓDIGO de clisciplina correspoi~dente ao 

aluno de registro 871718200; 

22.11) A opção ULTIMO deverá iilstancias o relacionanlento INSCRIÇÁO sobre a 

última iilscrição em ordem de CÓDIGO de disciplina correspoildente ao aluno 

de registro 871718200; 

22.c) A opção PRÓXIMO fará com que a próxima inscrição daquele aluno, em 

orclem de CODIGO, seja iilstanciacla; 

22.d) A opção ANTERIOR fará com que a inscrição anterior clacluele aluno, em 

ordem de CÓDIGO, seja instanciada; 

22.e) A opção CAMINHO neste caso não se aplica pois a coiisulta não envolve 

outros elementos além dos já. clicaclos. 

23) Clicas sobre a opç&o PRÓXIMO 

A próxima inscrição do aluno de registro 871718200 será instanciada e voltará 

ao menu da Figura 14. 
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24) Clicar sobre a opção RETORNO da Figura 14 

Assim retorilaremos ao cliagrama E-R. 

25) Clicar sobre a enticlacle DISCIPLINA 

Aparecerá o menu cla. Figura. 14. 

26) Clicar sobre a O ~ Ç ~ O  MOSTRAR 

Este passo coinportar-se-á como o passo 19, sendo que a clisciplina aqui mostrada 

é aquela correspoilclente à próxima iilscrição do aluno iilstailciaclo, seguindo a 

ordem INSCRIÇ~ES. A janela contenclo a p a l a ~ ~ r a  RETORNO deverá ser clicada 

retornanclo ao mellu cla Figura 14. 

27) Clicar sobre a opção RETORNO da Figura 14 

Retorilaremos ao esquema E-R. 

Lembranlos que o usuário terá acesso nesse momento somente ao grupo cle clis- 

ciplinas para as cluais 11á uma, inscriqão por parte do aluno de registro 871718200. 

Caso o usuário deseje informações a respeito do prósiino aluno segundo a orcleilação 

a t r a ~ ~ é s  da chave PORREGISTRO, ele dever& seguir os seguintes passos: 

28) Clicar sobre a enticlacle ALUNO 

Como essa enticla,cle fa.z pa.rte da coilsult a e encontra-se inst ailciacla, é mostrado 

o menu da Figura 14. 

29) Clicar sobre a opcão NAVEGAR 

Uma vez escoll-iida esta opção, surgirá o menu da Figura 15. 

30) Clicar sobre a. opçã,o PRÓXIMO 



O próximo aluno cujo registro for imediatamente superior a 8'il7182OO, já que os 

alunos encontran-se orclei-iaclos pela cl-iave PORREGISTRO, será il-istanciado e, au- 

tomatica.mente a ordem INSCRIÇ~ES estará apontando para a primeira iilscrição 

deste a.luno. Também a enticlacle DISCIPLINA estará sendo apontacla para a dis- 

ciplina correspoi~clente. Bastará, então, seguir os passos já vistos anteriormente 

ein busca clos dados das várias ii-istâncias de INSCRIÇÃO. 

IJejamos agora uma situação ainda ma.is complexa que aquela descrita anteri- 

ormente. A consulta envolve o a.uto-relacioi-ia;ineilto i-iiostra.clo na Figura 7 que é 

coi-i-iposto cla enticlacle DISCIPLINA e c10 relacionamento REQUISITO. Note que nesse 

caso específico nós cletermina.mos os nomes clos papéis, já que l-iaveria clois caminhos 

ligai-iclo aqueles clois elementos. Observe ainda que foi necessário definir duas ordens 

distintas REQUISDISCIP e REQUISREQ, cada uma delas tendo origem em um papel, 

respectivamente, discip e req. Caso clueiramos utilizar a opção ESQUEMA para vermos 

as especificações dessas ordens, teremos: 

N 0172 e  : R E Q U I S D I S C I P  

Do~niizio : R E Q U I S I T O  

Espressao : Falso 

Detei~n~iizante : C O D I G O ( A )  

Dzipliccicoes : zilti~no registi-o 

Origem : cliscip 

Nome : R E Q U I S R E Q  

Doi72iizio : R E Q U I S I T O  

Espressao : Falso 

Deterii~iizaizte : COD I G O ( A )  

Or igen~  : i-eq 



E111 um auto-relacioilamento uma enticlacle está relacionada a ela mesma através 

cle um relacioilamento. Vamos esemplificar esta situação para. que fique mais claro. 

Seja a consulta: 

Obter nomes  dc~s discipli~xc~s que seju112 requisitos 

cle cliscipíii~c~s 12u o~-clein fisicu dos registros 

Esta consulta visa obter os nomes da,s clisciplii~a.~, na orclem física de suas ins- 

tâncias na enticlacle DISCIPLINA, que sejam recluisitos de cpaiscluer outras disciplinas. 

Vamos então definir algumas clas características clessa coilsulta: 

. Baseia-se em um auto-relacionamento que nos leva a passar por duas vezes pela 

entidade DISCIPLINA ao longo de nosso ca,miill-io de navegação; 

. A consulta cleverá partir como sempre da enticlacle, no caso DISCIPLINA, em 

direção ao selacionamento REQUISITO pa,ssanclo pelo papel discip; 

. A enticlacle DISCIPLINA cleverá ser iilstanciacla por meio cle sua orclem física em 

busca clas cliscipliilas; 

A ordem que possibilita esta primeira parte do cainillllo é REQUISREQ; 

. A segunda parte do caminl-io partirá do relaciona~nento REQUISITO em clireção 

à entidade DISCIPLINA passailclo pelo papel req; 

. Os recluisitos estarão organizados em ordem de CÓDIGO de DISCIPLINA, ou seja, 

para cada clisciplii~a l-iaverá um grupo de recluisitos orclei~aclos por seus códigos. 

Uma vez dada uma visão g1oba.l do roteiro da consulta, vejamos os passos mais 

cletalhados que o usuário deverá seguir para obter o resultado esperado. Consiclere- 

mos, agora, que esta consulta será feita sobre um esquema onde já há um caininho 

definido anteriormente, ou seja, o caminl-io ALUNO-INSCRIÇAO-DISCIPLINA, conforme 

foi descrito. Tal situação introduz um outro coinplicaclos em nossa atual consulta. 



Como veremos, em alguns momentos, precisaremos especificar a que camiilho estare- 

mos nos referindo: 

1) Clicar sobre a entidade D I S C I P L I N A  

Como a. entidade D I S C IP L I N A  encontra,-se iilstanciacla, embora esta instailciação 

deva-se à consulta a.ilterior, o menu que a,parecerá será o cla Figura 14. O objetivo 

é saber se o usuário pretende dar secluência à consulta anterior ou estabelecer 

Lillla nova. 

2) Clicar sobre a opção NOVO 

Esta opção fará com que o ca.minl-io atual seja clesinarcaclo e somente a entidade 

D I SC IP L I NA  seja marcada na tela. Nesse moinento, aparecerá o inenu da Figura 

10. 

3) Clicar sobre a opção IN ST A N C IA R  

Será mostraclo o menu cla. Figura 11. 

4) Clicar sobre a opção P.ORDEM 

A ordem desejada é F Í S I C A .  Deve-se posicionar a marca de vícleo reverso sobre 

ela ao aparecer o mellu da Figura 24. 

5) Clicar a opção ESCOLHER sobre a ordem F Í S I C A  

Neste momento n5.o será mostraclo o menti da Figura 13, pois a ordem selecionada 

é a física e, portanto, 115.0 é permiticlo que ela aponte para o seu último registro, 

ou seja, a opção ULT IM O  não é permitida.. A entidade D I S C I P L I N A  será iilstanci- 

acla apontando para a primeira disciplina c10 a.rcluivo físico. Será mostrado, em 

seguida, o menu da Figura 14. 



Mostrar 

Desistir 

Escolher 

Figu

r

a 24. Menu para se1eciona.r Ordem de DISCIPLINA 

013s: Da mesma forma que nas coiisultas anteriores, podemos solicitar que sejam 

mostrados os atributos cla instância de DISCIPLINA neste momento. No 

entanto não iremos coiisiderar aqui esta situação. 

6) Clica,r sobre a 0pçã.o NAVEGAR 

Ao ser clicacla esta opção surgirá o menu da Figura 15. 

7) Clicar sobre a opção CAMINHO 

Uma vez que clesejamos caiiiiiiliar por entre os elementos do esquema, a opção 

a ser escoll-iicla deverá ser CAMINHO. Nesse momento suil-iirão todos os mei-ius 

perinaneceiiclo na tela. somente o esquema E-R. Em seguida precisareiiios iiiclicar 

o prósimo elemento a fazer parte do camiiiho. 

8) Clicar sobre o relacioiiaiiieiito REQUISITO 

O relacionamento REQUISITO é ligado ?L enticlacle DISCIPLINA através cle um 

papel? Devido ao fako da resposta ser afirmativa podemos clar secluêilcia à 

consulta estabelece~iclo a orclem que nos permitirá esta navegação, ou seja, uma 

que telilia origem no papel que clesejamos seguir. Este papel é o discip .  É 

mostrado, então, o menu da. Figura 10. 
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9) Clicar sobre a opção INSTANCIAR 

Será mostraclo o menu da Figura 11. 

10) Clicar sobre a opção P.ORDEM 

É necessário que haja uma ordem em REQUISITO que, tendo sua origem em discip, 

permita a navegação no sentido DISCIPLINA-REQUISITO. Esta ordem é REQUISREQ. 

Ao ser clicacla esta opção aparecerá o menu da Figura 25. 

REQUISREQ 

FÍSICA 

I Mostrar 

Desistir 

Escolher 

Figura 25. Menu pa,ra, selecionar Ordem de REQUISITO 

11) Clicar a opção ESCOLHER sobre a ordem REQUISREQ 

Deverá ser verifica.clo, iiiicialmeilte, se a orclein escoll-iicla a t e d e  &s características 

esperadas, ou seja, se ela tem como origem o papel discip que liga a entidade 

DISCIPLINA ao relacioilamento REQUISITO. Surgirá, então, o menu da Figura 13. 

12) C1ica.r sobre a opção PRIn4EIRo 

O relacioilainento REQUISITO ser& iilstailciaclo apo~lta.~lclo para o primeiro requi- 

sito cla disciplina já iilstanciacla. Será mostrado em seguida o menu da Figura 

14. 

13) Clicar sobre a opção NAVEGAR 
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Aparecerá o menti da Figura 15. 

14) Clicar sobre a opção CAMINHO 

Assim contii-i~~aremos a. na,sregaqã.o pelo escperna indicando o prósimo elemento. 

15) Clicar sobre a enticlacle DISCIPLINA 

Nessa segunda passagem por esta entidade deveremos definir que resultado de- 

sejamos obter. Inicialmente uma verificação deverá ser feita com o intuito de 

constatar se 116 um outro papel ligando REQUISITO a DISCIPLINA. Este papel é 

o req. Essa navegação é permitida também pela relação 1 : í esistente sobre 

o papel it recl no senticlo REQUISITO-DISCIPLINA, ou seja, dado um recluisito, há 

apeiias uma clisciplina que correspoilcla ao seu surrogate. Aparecerá o menu da 

Figura 10. 

16) Clicar sobre a opção INSTANCIAR 

Para cada clisciplina instai~cia.cla no passo 5, l-ic?. um coiljunto de recluisitos em 

REQUISITO. Esses recluisitos encontram-se ordeilaclos segundo a ordem REQUIS- 

REQ, OLI seja, através clo seu deterininante C ~ D I G O .  Por esse motivo não pre- 

cisaremos definir uma forma de acesso para esta última entidade. Assim, após 

escoll-iicla esta opção, pa,ssaremos diretamente para o menu cla Figura 14. 

17) Clicar sobre a opção FORMATAR 

Aparecerá o menu cla Figura 23 onde a marca de vícleo reverso deverá ser posi- 

cionada sobre o atributo DNOME. 

18) C1ica.r a opção ESCOLHER sobre o a.tributo DNO~JIE  

O menu da Figura 23 perma.ilecer6 na. tela. 
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19) Clicar a o11çã.o RETORNO da Figura 23 

Retorilar-se-á ao menu da Figura 14, onde poclereinos obter o resultado. 

20) Clicar sobre a opção MOSTRAR 

O atributo DNOME que nos ser& mostraclo é aquele pertencente à clisciplina cujo 

código é o primeiro do conjunto de recluisitos que atendem à ordem REQUISREQ, 

corresponclei~te à cliscipliila ii~sta,nciacla no pa,sso 5. A janela conteilclo a palavra 

RETORNO deverá ser clicacla para que voltemos ao menti da Figura 14. Se clese- 

jarmos conhecer os requisitos da disciplina inicialmente instanciacla poderemos 

navegar ao longo das instâncias de REQUISITO. 

21) Clicar sobre a opqão RETORNO da Figura 14. 

Voltará a aparecer somente o esquema. E-R na tela. 

22) Clicar sobre o relacionainento REQUISITO 

Aparecerá o menu da Figura 14 já que este selacionamento encontra-se instan- 

ciaclo. 

23) Clicar sobre a opçã30 NAVEGAR 

Surgirá o menu da Figura 15 que nos permitirá navegar pelos recluisitos. 

23.a) A opção PRIMEIRO deverá instailciar o relacioilamento REQUISITO sobre 

o primeiro recluisito em ordem cle CÓDIGO de clisciplina correspoi~dente à 

clisciplina instanciacla em primeiro lugar; 

23.b) A opção ÚLTIMO deverá instanciar o relacionaillento REQUISITO sobre o 

último requisito em ordem de CODIGO de disciplina correspoi~dente à disci- 

plina iilstanciacla em primeiro lugar; 



23.c) A opção PRÓXIMO fará com que o próximo requisito daquela clisciplina, em 

ordem de CODIGO, seja instanciaclo; 

23.d) A opção ANTERIOR fará com que o requisito anterior clacpela disciplina, em 

ordem de CÓDIGO, seja instaiiciaclo; 

23.e) A o1sçã.o CAMINHO neste caso não se aplica pois a coilsulta não envolve 

outros elementos além dos já clicaclos. 

24) Clicar sobre a opção PRÓXIMO 

O próximo recpisito da disciplina iilstanciacla será alsoiitaclo e voltará ao menu 

da Figura 14. 

25) Clicas solsre a opção RETORNO da Figura 14 

Retorilaremos ao esquema E-R. 

26) Clicar sobre a eilticlacle DISCIPLINA 

Como este passo parte cle um clic sobre uma enticlacle do esquema e a entidade 

clicacla DISCIPLINA alsarece em dois caininl-ios clistiiltos, sendo possível, a partir 

dela, estender o caininl-io de anllsas as coiisultas, necessitamos saber de que 

cainiilho desejamos tratar agora. Aparecerá, então, o meiiu da Figura 14. 

27) Clicar solsre a opção MOSTRAR 

Ao ser clica.cla esta opção, para conl-iecermos o camiill-io a ser escoll-iiclo, será 

mostrado o meiiii cla Figura 26, a.compa.ill-iaclo da pergunta 

Eizticlacle Iizstai~ciacla ! 

Deseja  coiztiizua~- neste  cainiizlzo ? 

27.a) A op@,o SIM fará com que a coilsulta permaneca no cainiilho atualmente 

marcado; 



27.13) A opção NÃO fará com que a coi-isulta tenha o seu caininl-io mudado, po- 

dendo o usuário especificar qual será ele. 

28) Clicar sobre a opção SIM 

Esta opção clex~e ser escoll-iicla já que o ca-i~inho desejado é o atual. Nesse mo- 

inento, aparecerá o menu da Figura 27, pois 11á duas entidades DISCIPLINA na 

consulta do caminl-io atual, cada uma com uma instância diferente: 

Most.rar 

Desistir 

Escollier 

Figura 27. Menu para selecionar a Entidade DISCIPLINA 

28. a) A opção MOSTRAR aqui terá efeito diferente das anteriores que ei-icontravam- 

se em menus semelhantes. Ela deverá. mostrar a instância, atual da entidade 

escolhida; 

28.13) A opção DESISTIR faz retorilar ao esquema E-R clesaparecei~clo o menu; 

28.c) A opcão ESCOLHER marca. a enticlacle escoll-iicla pelo usuário; 
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28.~1) As setas permitem a movimeiltação entre as enticlacles c10 menu. 

29) Clicar a opção ESCOLHER sobre a eilticlacle DISCIPLINAZ 

Nesse momento, sumirá o menu da Figura 27 e será inostrado o atributo 

DNOME correspol~deilte ao próximo requisito da discip~ina illiciallnellte illstanci- 

ada. Ao ser clicacla a janela contenclo a palavra RETORNO, voltaremos ao meim 

da Figura 14. 

30) Clicar sobre a opçã,o RETORNO da Figura 14 

Retorimreinos ao esquema E-R. 

Semelhante à coilsulta anterior, o usuário poderá querer coilhecer os requisitos 

da próxima clisciplina. na orclem física de DISCIPLINA. Os passos que ele deverá seguir 

são: 

31) Clicar sobre a entidade DISCIPLINA 

Pela mesma razão descrita no passo 26, voltará a aparecer o inenu da Figura 27. 

32) Clicar a opção ESCOLHER sobre a enticla.de DISCIPLINAI 

Passaremos para o menu da Figura. 14. 

33) Clicar sobre a opção NAVEGAR 

Uma vez clicacla esta opção aparecerá o menu cla Figura 15. 

34) Clicas sobre a. opc,ã,o p~.ó>trwro 

A próxima disciplii~a da orclem física será instailciacla e, a~itomaticamente, a 

ordein REQUISREQ estará apontanclo para o primeiro requisito desta nova dis- 

ciplina. Bastará, então, seguir os passos já vistos anteriormente em busca dos 
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claclos das várias ii-istâncias de REQUISITO. 

011s: Seguii-iclo a ordem física não será possível navegas usanclo ANTERIOR. 

Há uma situação que não foi, aincla, mei-icioi-ia.cla,. Neste exato momento, nosso 

esquema da Figura 7 está na seguinte posição: 

- Dois camii-il-ios foram definiclos e encontran-se iilstanciaclos: ALUNO-INSCRIÇÃO- 

DISCIPLINA e DISCIPLINAl-REQUISITO-DISCIPLINA2; 

- O caminl-io atualmente inarcaclo é DISCIPLINAI-REQUISITO- DISCIPLINA^. 

Suponl-iamos, agora., cpe clueira.mos retorilas ao primeiro camii-il-io para obtermos 

a próxima disciplina em que o aluno instailciaclo está inscrito. Para isso, clevereinos 

seguir os seguintes passos: 

1) Clicar sobre a entidade DISCIPLINA 

Como esta entidade já, encontra-se ii-istanciacla, o menu da Figura 14 será 

mostraclo. 

2) Clicar sobre a opção NAVEGAR 

Como esta é a Ultima enticlacle participante iilstanciacla nos dois cainii-il-ios mar- 

cados no escluema, será. necessário que saibamos se o usuário cleseja permanecer 

i-iavegai-iclo através do canlinho a.tua.1 ou através de outro caminl-io, no caso o 

primeiro camii-il-io. Por esta razã.0, o menu da Figura 26 deverá ser mostraclo, 

acompailhaclo clacluela pergunta já mo~tracla~. 

3) Clicar sobre a opção NÃO 

Como o caminho clesejaclo não é o atual, a opçso NÃO cleverá ser escolhida, no 

cpe será mostrado o menu da Figura 28: 



ALUNO-INSCR-DISC 

DISC1-REQUIS-DISC2 

Mostrar 

Marcar 

Retorno 

Figura 28. Menu para selecionar o Cainiill-io 

3 .a) A opção MOSTRAR fará com que seja inostracla a atual instância da entidade 

clicacla no caininho selecioimclo; 

3.11) A opção MARCAR fará com que seja marcaclo o caminl-io escolhiclo, passando 

este a ser o camiilho atua.1 a ser navegado; 

3.c) A opção RETORNO fará. com que clesapaseça. este menu, esecuta~lclo a 

ilasega.c5.0 solicitada., mostra.1~~10 o menu da Figura 15; 

3.~1) As setas permitem a movime~ltaqã~o entre os cmniilhos ~nostraclos no menu. 

4) Clicar a opção MARCAR sobre o caminho ALUNO-INSCRIÇÁO-DISCIPLINA 

Permanecerá o menu cla Figura 28 com uma marca ao lado do caminho escolhido. 

5) Clicar sobre a opção RETORNO 

Este menu clesapasecerá, voltailclo ao esquema com o menu da Figura 15 na tela. 

Nesse momento, a próxima. instância. de DISCIPLINA relativa àquela enticlacle do 

caminho ALUNO-INSCRIÇÃO-DISCIPLINA será apontacla, apareceilclo o menu da 

Figura 14. 



7) Clicar sobre a opção MOSTRAR 

Será mostrada ao usuário a instâ.ncia apontada com seus valores. 

Queremos lembras que os menus das Figuras 26 e 28 serão mostrados nessa 

mesma situação descrita, ou seja, no caso cla esistência de mais cle um caminho 

instanciaclo, também ~a1-a. as opções escoll-iiclas c10 menu da Figura 14 MOSTRAR, 

NAVEGAR, LIBERAR e PORMATAR. 

Como pudemos observar neste capítulo, a Interface Gráfica cle Consultas, asso- 

ciada ao Nl oclelo Eilticlacle-Relacioi-ia~~leilto, é uma forma bem mais simples de fazer 

consultas ad hoc a um Banco de Dados do que aquelas tradicionais descritas nos 

capítulos iniciais. Sua interface com o usuário é bem mais amigável. A utilização 

do diagrama E-R, a pastir c10 clual o BD foi clefiniclo e gerado, como base para a 

forinulação de consultas, proporciona ao usuário, principalinente o não esperiente, 

um alto grau de satisfação, já que sua interação com o software é bastante intuitiva. 

Além clisso, ele mesmo poclerá ter sido responsável pela elaboração c10 esquema, ini- 

ci alment e. 

Sobre o esquema E-R c10 banco de dados, a orientação c10 usuário através de 

menus, nos cluais as opcões cleverão ser escoll-iiclas por meio de mozese, proporciona, 

ainda, a ele, uma forma bem mais fácil e agradável de exercer seu traball-io. 

O tipo de consulta que, ao L I S L I ~ S ~ O ,  será permitido elaborar, no entanto, está 

limitado aquele em que a interface gráfica poderá, sozinl-ia, respoi-ider. O fato é que 

116 duas formas de coi-isultas ao BD, anibas utilizando-se dessas interfaces. Uma delas 

é aquela proposta e implemei-itacla neste trabalho, ou seja, utiliza-se soinente de inter- 

faces gráficas para efetuar coi-isultas ao BD. As consultas purczinente gráficas trazem 

clificulclacle em se espressa~- acessos a uma ba,se cle claclos cluanclo as consultas forem 



muito complesas, envolvendo condições de seleção ou inanipulação de fraginentos de 

consultas, por exemplo. A seguiicla forma de acesso, por sua vez, tem definida, jum 

tamente à interface gráfica., uma 1ingua.gein siinplificacla, elal~oracla a partir de uma 

forma geral de coilsultas. Assim, essa linguagem permitirá a forili~ilação de coi~sultas 

mais complexas coino na implementação do uso cle coilclições de seleção das instâncias 

clas estruturas do BD. Essas coilclições, iilternainente, fuilcionarão coino as operações 

algébricas mostradas anteriormente, UNIÃO e DIFERENÇA, por eseinplo, ou condições 

de clesigualclacle, entre outras. 

Devido ao elevado gra.u de complicação aclviilclo da deterininação de uma forina 

geral cle coilsu1ta.s que se aplique às coilsulta,s mais completa.s, optamos por clesen- 

volver, no âmbito cleste tral1a.1110, a. primeira. forma de acesso descrita. A outra forma, 

mais completa, será alvo de outra fase de cleseilvolvimento cla Interface Gráfica de 

Consultas, a ser estuclacla futuramente. 

Com relaqão à forma de acesso voltada somente à Interface Gráfica adotada neste 

trabalho, dois conceitos foram coilsicleraclos: fo lheumento  e navegação. 

O folheumento  permite que tenl-iainos acesso à base cle dados através cla inani- 

pulação do m o u s e  sobre o esquema E-R e sobre os menus. As instâncias do BD serão 

mostradas através do acesso às estruturas por ineio de cl~aves ou ordens. As ordens 

permitem um acesso orcleilaclo As instâncias clas eilticlacles e relacioilainentos segundo 

sua secluência física ou segundo um coiljunto de atributos que forina uma chave, 

definido cluaiilclo cla especificação c10 escperna E-R. Esta. cl-iave não é, necessariainente, 

única. As orclens, cluailclo pa.sciais, permitem que uma lista de instâncias de um 

relacionamento, a.ssociac1a.s a uma iilstância. de uma entidade, seja acessada. As 

clmves, por sua vez, iclentificam unicamente uma iilstância. O acesso às estruturas 

através da cl-iave é feito cluailclo o usuário fornece, por ineio do teclado, os valores dos 

atributos cpe a compõem. 

A navegação é um conceito que visa permitir ma.ior complesiclacle das coilsul- 

tas foriil~ilaclas ao BD. Atras& dela, o usuário poclerá, não apenas caminhas pelas 



demais instâncias da estrutura iilstanciacla, como também, especificar um caininl-io 

enrrolveiiclo mais relacionamentos e en ticlacles do esquema. A i-iavegação dentro de 

uma mesma estrutura permitirá que o usuásio, segundo uma. mesma orcleiiação, veja 

a próxima inst&ilcia, a anterior, ou, nos ca.sos de a.cesso por ordem, a primeira ou a 

última ii-istâncias também. Já a na,vegaçã,o atrasrés de um caminl-io de entidades e 

relacionainentos permitirá ao usuc2rio conhecer instâncias cle uma entidade que este- 

jam associadas a uma instância de uma outra entidacle através cle um relacioilamento, 

obtida por meio de cl-iave ou orclem. 

Algrins dos conceitos tratados neste tralmho fazem parte, também, cle outros 

trabalhos nesta área cle aplicação. Alguns deles aproximam-se mais que outros da 

filosofia aqui adotada. Analisaremos suas características no capítulo seguinte. 

O Móclulo cle Coilsultas com Interfaces Gráficas foi desenvolvido utilizanclo o 

Turbo Pascal [32]. Sua pr~graina~ção envolveu o móclulo do Turbo Pascal 5.5 com 

orientação a, objetos [31]. A interface gráfica. que clesenl-ia o clia,gra.ma E-R, as jaiielas, 

os menus, foi clesenvolvicla através clo Turbo Gruphix [30] deste mesmo s oftwure. 

Tainbém o uso e o acesso a.o banco de dados foi impleineiitaclo com a utilização cle 

outra parte do pacote TLU-130 Pasca-1 que é o Database Toolbox [33]. 



Os sistemas traclicio~~al~lie~~te clesei~volviclos, que utilizavam-se de coinputadores, 

embora tivessem a preocupação em oferecer faciliclacles aos seus usuários, muitas 

vezes usavam mecanismos ii~aclequados para tal. Dessa forma, quase que apenas 

os usuários inais experientes ou coin base mais técnica eram capazes de manipulá- 

10s. Muito iilvestimento em treinamento de usuários era i~ecessário. Um exemplo de 

dificulclacles normalmente encoiltraclas seria no acesso a Bancos de Dados. 

Ao longo c10 tempo tem l-iaviclo uma crescente necessidade de se desenvolver 

sistemas para todas as classes cle usuários, ou seja, dos inais especialistas aos inais 

inexperientes. O13 j etivaaclo uma maior proximidade entre os sisteinas e esses usuários 

não-técnicos, passou-se a estudar, mais profuilclainente, formas que permitissem esse 

entrosainento. Surgiram, então, sisteinas clesei~volviclos utilizando iilterfaces gráficas 

que tornam o software inais amigável para o usuário. Essas interfaces são bastante 

importantes cluanclo tratamos de acesso a bancos de claclos. 

Como pudemos observar neste trabalho, a preocupação aqui é esatainente nesta 

direção, ou seja, inanipulação de clados em uina base. Através c10 software QUICK- 

DB clesei~volviclo no Núcleo cle Computação Eletrônica da Universidade Fecleral do 

Rio de Janeiro, que é um ambiente integrado de acesso a bancos de claclos através 

de um esquema ila moclelagem E-R, procuramos contribuir com mais essa alterna- 

tiva para sol~~cioilar tais problemas. Nesse sentido, clesenvolveinos, dentro daquele 

ainbiente, um Móclulo de Coilsultas que tem como função permitir que o usuário, 

através de interfaces gráficas voltadas para o Wioclelo E-R, tenha acesso aos dados 

do BD. Com o auxílio cle menus e uso de moisse, a partir c10 cliagrama E-R, através 

do qual o BD é gerado, podemos executar coi~sultas ad hoc à base de dados. O 

Móclulo de Consultas encontra-se implemei~taclo em microcoinputaclor PC-coinpatí- 

vel coin programação Pascal. A base da iinplemei~tação é o software QUICK-DB já 

f~~ncioilailclo, acrescido de novas zsnits do Pascal e com poucas alterações sobre as que 



já existiam. A implemeiitação está pratica.mente completa, necessitaiido somente de 

alguns ajustes finais. 

Com relação à abrailgêilcia deste trabalho, especificamente, o usuário, para for- 

mular suas coilsultas ao banco de dados, terá à sua clisposição dois conceitos de 

coilsulta que s5o o folheamento e a navegação. O primeiro permite que ele obteill-ia 

iilformações c10 BD através do iilstanciainento de suas estruturas. O segundo, por 

sua vez, pode ser aplicado cle duas formas. A primeira forma correspoilde ao acesso 

a uma entidade ou relacionamento, onde o usuário pode navegar por suas iiistâncias, 

através de unia ordem previamente definida. A seguilda forina de imvegação perinite 

que o usuário determine um camiiilio no E-R composto de enticlacles e relacionamen- 

tos onde suas iilstâiicias podem tailllxh ser folliea~clas. 

Para ter acesso cis instâncias clas estruturas, duas formas foram adotadas neste 

módulo: cliaves e ordens. Cl-iaves e orclens são forinaclas por um conjunto de um ou 

inais atrilx~tos (formam uma cl-iave). As cl-iaves determinam um acesso único a uma 

instâilcia encluanto que nas orclens pode l-iaver duplicação clas cl-iaves de acesso. As 

ordeils poclem ser totais ou parciais. As totais determinam uma orcleiiação cle todas 

as instâiicias existentes ila eilticlacle ou relacioilamento onde elas se aplicam. Já a 

ordem parcial é aquela que faz com que cada grupo de iilstâilcias de uma entidade, 

associadas a uma instância cle outra entidade, esteja orcleilado. 

Orientacão a Objetos foi, também, usada no cleseiivolviinento de métodos que 

coinpõenl bilAiotecas de funções. Refinainentos a esses métodos foram propostos. 

Alguns deles já se eilcontra,m implantados, fazeilclo parte c10 prograna que gera um 

dos móclulos do QUICKDB, o Servidor de Ba,ilcos de Da.clos. Os cleinak foram 

impleinentados somente dentro c10 Móclulo de Consultas. 

O Móclulo de Coils~dtas está impleineiltaclo em inicrocoinputador PC-coinpatí- 

vel utilizando a linguagem T ~ ~ r b o  Pascal versão 5.5, onde 11á um inóclulo do software 

com orieiltação a objetos. A programacão da interface gráfica foi feita utilizando o 

Turbo Grapl-iis. O acesso ao BD, por sua vez, utiliza o Turbo Database Toolbox. 



Algumas dificuldades foram eilcontraclas quando cle sua impleineiltação. A principal 

está no fato do equipainento utilizado não possuir uma coilfiguração muito adequada 

ao deseiivolviinento e esecuçã,~ deste sof tware.  A interfa.ce gráfica não possui uma 

boa resolução já que a placa usada é a CGA. Foi necessário, ainda, o uso de overlay já 

que a cal~aciclacle de memória do micro utilizado, de 640 IGytes, estava estourando. 

Um passo a ser dado brevemente cliz respeito à coilversão cla versão atual do software 

para a versão 6.0 c10 Turbo Pascal. Isto, muito embora já tenha sido tentado, não foi 

ainda possível cleviclo às inudaiiças sofriclas pelo Turbo Pascal, exatamente no que 

cliz respeito ao uso de overlays. 

Revisão Bibliográfica 

Com relação à revisão bibliográfica mostrada no capítulo I1 deste trabalho a 

respeito dos artigos clesenvolviclos nesta área de aplicação, podemos concluir que: 

- Um aspecto que coi~sideramos muito iinportante no NIóclulo de Coilsultas do 

Quick-Db está no fato dele lidar com somente um modelo cle dados, o MER, a 

nível conceitual e na iinpleinentação da base de dados; 

- O que pudenios verificar é que navegaçüo e folheamento sã.0, muitas vezes, trata- 

dos de forma pouco padronizacla nestes tralsa.llios; 

- A interface de consultas do Quick-Db oferece ao usuário ainbas as facilidades: 

fo lheamento  e navegação. 

O que pudemos notar nos artigos descritos é que os conceitos de folheamento 

e navegação se conf~~ilclein. Entre eles não eiicoiitramos neiilium que preveja ainlms 

as facilidades. O que os autores a.iiicla procura.m, cle um modo geral, são formas 

que sejam as mell-iores. Assim, tainlkn o traball-io que apresentamos aqui é uma 

contribuição a essa busca. 



Contribuição 

A contribuição que este tralxdl-io vem fazer em sua área de aplicação pode ser 

descrita da seguinte forma: 

- Foi realizaclo um estudo sobre interfaces gráficas cle coilsultas; 

- É proposto um refinamento ao acesso a bancos cle dados. Este acesso é realizado 

através da utilização de métodos clesei~volviclos coin Orientação a Objetos; 

- Foi realizada a implemeiltação de um móclulo de cons~iltas a bancos de dados 

coin base no WIoclelo E-R utilizailclo interface gráfica; e 

- Duas formas cle acesso a bancos cle claclos atra.vés de interface gráfica E-R foram 

implement adas permitindo a navegação pelo esquema. São as cllaves e as ordens. 

Ext eiisões 

Algumas extensões a este trabalho são propostas: 

- Refinamento dos métodos de iilstanciação, facilitando o acesso à base de dados; 

- Forin~ilação de espressões mais completas para coi~sultas. Para que possamos 

iinpleinei~tar formas mais completas de coilsultas, uma linguagem siinplificada 

deverá ser cleseiwolvicla permitindo o uso de coi~clições cle seleção como clesigual- 

clades, entre outros complicaclores; 

- Iiltroclução cle manipulação de fragmentos de coilsultas, de inoclo a permitir que 

se faça diferenças de conjuntos e união como perinitein as operações da Algebra 

Relacional, respectivamente, DIFERENÇA e UNIÃO; e 

- Especificação cle visões cla base de claclos pelos inétoclos. 
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