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UAn.tes

o ouvido possa ouvir~ deve ter
do a sensí bã.Lí.dade .•

nerdi'
.,!, ••. -

Antes que a voz
ça dos Mestres, deve ter perdido a
possibilidade de ferir. Antes que p a
alma possa
Hestres,' é

erguer-se na presença ;~os
J./" , ••necessarlO Que seus

nharn sido Lavados no sangue do
cão"';s c •

Luz no Cô)T-! ~::';o
Nabel Call:_l1S



de computaoor ss na socic~d2deatual
.,e uma realidad0.

ritmo cr~scente, conquistando cada vez
dade tecnico-economica.

tem S('3 lTItlltil:>1.icrl.à.o. " .malS nOVES ar~as de
nl1D

ativ,i

A Lnduet.zí,a de comput sdo re s que illaj.s crescem
A penetração,

e
dosconomíca e f'Lnanc ef.ramsrrt e no mundo moderno.

" . " .CCr.1put2.Qc:-es na s drv'3 ::38.S ar22 s scc:nOTIllC 8.S
tas atividades s ení.am Lmpos s.lve.í,s de serem
~""-;ll'oC.'--I' .•.__ ._

tal que, hoje, ri11J.1..

1· ,rea. z.zao.as sem o ·S(~U

.A sua importânci2:. e utilj_z8.:j ão tem se feito notar tanto nos a.§.

pectos oconomí ccs como politicos, militares e soc í.aã s ,
Como pr-cdut os de t ecno Lcg í,a avançada, os comput ador-cs constituem

"t"'i::.'\ ~"Y':~ dA s t; .l..,t:lCl .• , •.••,....H~ ,. -s-, r· ,.,..: ~.'")*"'* ,t""'I .•.• te> dA 'U11._ ~_~a con", anL,,_~) l.nOVC"!i0~S_OI!l a. CO vc<.:<.·~aoCOD.,\.-an .~ _ ~ rJQ
vos produtos. com novo s ob je t í.vcs de 1...\.tiJ.izac:ão. novas car-act.e

•••• ~ .,;) .I

rJ..f<" .1..1.' ••.• '1 ~ .J..:' Y1'; n..., C O> .! n ''; !OI' de d ~~.,-o nh ~ . I'avc r'ave.í ,-...,L. .•••t...v V ....Cl, ..•..'-.a.u ,-,.J... (l..L.C,-,S ~es::m.l:-/e .. 10 illd.].S avcraVeJ....::.

Dentro da. ~rea de
par-t e de hardivp re

...•
mente com re1a<;;8.0,Dentro da area do

;

comput.ado re s , o das anvo'Iv í.raant o tecnoJogico TI2
"tem-se de st ac ado tanto t ecní.c a como eco nomí.cj,

ao s of't.war e.,
sof't var-e o pape l de Banco d~~Dados vem se mo§.

t '\~.~.n.-1 ' N......C P""JI '\-VI r~ ·i .. m ,,,,,,J- + :':l- •• TI ~~":)' '.., ~',''':.:>1-').1. . 'o ..·.. r.' ~C - r ..•,....,.~ ·.•..•..n..\.o.,~C ca\...c::. V'~L.J wc:.~s lu.po.lvaTIu'", pr,llc."'-jya.!_i..:.~1..ve • c::.5 c:.pj.~ 8."oosv:_
·tAI ,.,,'~,

dE' o as oect o do armaz enamen t o D' ...•CI(".,UT"':"]~·"..·r.>.~ d·O"> l·n-Pe,Y>rr" ...•)f>s ':\
•• ~# • .;;:J 1 '.....'- , ...." l .•c:l,LJ 'J c"J. .•..•.,.,- .•. u -..... ~L =>: .1;""., • c,...,'s ""...-.v- '-... . ..•..•.J.. .. .L ..1l ...~'3' \ '-~ -

mais r'e Lcvant.e do que as car ac t e r.l st.Lc as à:ê c{lJ..culo do computg:,
dor. Assim, os Bancos de Dados tem proporeicnado 111:1 real iri1pacto
nos chamados Sistsmas de Informaç~o nos diversos'tipos de organi
Zr.,~~ ~ n;'l'=1'-p ~ -l~ ""'-(i'" ..!- •.•• -i f""'I ,.....-! c::.1-":') Ir-. Ac /'""';···n.O"-:1n~z flV0- •.•••• -e ~.,....-. "":!:ln d"'r..:l~~ct,.c"o, ,) ,.H::; ;').~ apJ._cc~.u VV..l..i:o ;:,.l....;.iJ'."1Y10.S • .;; d •. Óc.·...L ·aço~:;.:J \Tc ...• J..<.~,•. _...:.

e . d "1 1 . +- ' .'" .,e as empresas prJ..vaas ou pUD....a c as ave orgaru.z aç oe s como JlOSPJ.
t aí.s uní.ve ,~-idr-~o e s t ab e.Le .!,y...·~nt mí.Lí.tare s ~ !ul-~C'~:"I"!OSç.. , -_J.. \, ,_ r..,."- .cH"-=-S, 'J;;:; o. c;;.L::::C.l.,ll·:._~. OS ••J.._ ••.."'Cl. ,,:~" " J C.l.. ...L c:;..J.. e

A ·-·-r'" ·1....~) rIr Bane d~ Dados cor.·'o ~--I- ~ -.:_·...+aTIJ'"""\r"'I rl!~ Infc"''''l'':'''-'''~''''C::\(J.l.l.~';c1.c ,. O .'-!o.' O ~ c,.. u,~,,' "d.:::,t:; ue tl'l;:;v':_ ,lu..:, ,_c.:.. ' .•.lIicLi.;:.: .....,

t om feito not ave í.s pro gr-e s s os , a ponto de E:8l' considerado corno o
nueleo das atividades d2.S ap15.cações em proc as SB.LJ9nto de dados,

. d d :1 ...: • ) ,,\.- .; f:' .~ca rcun a o por programas, pror.::ecumencos, 8rJíUlpa.rneTI'cos pe r-.... c:.r;!;.

co s , etc.
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"A "'" . #fi ~ssim, a crcscenteimportancia dos Bancos Ae Daõ.os J.mpoe as pe 3S<):1 S

envolvir!as no processo da implantação de Banco fleDados um nelhor
n~- ~-~ + h~ ~·t·:"COi •....ll;;c ..•..men 1,.,0 50:.1_ e a .~_a ·.~r:Lao

" " -Por ser uma area a.J..nlla em processo de formalizaçao, com um.
_ I>J I" . t ,.,de ap'l í.caçce s a í.nôa pequeno fren1:·e ao numero ':'le Lnsta Laçoe 5 ~~e !~i.â

temas ne ecmputa-tor-e s , a t.e rmí.no'Log.í.a ainra é bastante confusa. l-~11.
H Ara agravar a situaçao, existem poucas referencias teorica-s assim CQ

H A. N 1 Nmo sao raras as oo,escr:Lçoes ne .ímp arrtaçoe s fie Banco (ie Dad.os que v2,

hhamoa público.
t -, t' t" f. "Tal si uaçao- e cara c ern,s a.ca nos pai.s e s J.nr.ustr~almente r.esen"':JoIyjo

~os. Dentro do contexto bra aí.Leã.r-o , a situação é mais grave, a ri.§.

cessinade ';6 infGrmações tanto conceituais como praticas sobre Bag
co rJe Dados é extremamente alta, e ~ar1a a natureza Ae altos investi
mentos"financeiros na construção e implantação ~e Sistema fie Info.r.

A' OI'·' 1 N t 1~ ...In1:1.(;ao;a.ri.a-sa a evo uçao na cura nOS mesmos, a compr-eerisao '..ieBanco
r1e Dados pelos técnicOS de processamento tie danos e usuários é e~
sencãa'l, pa ra um a sequaõo retorno ~e investimento, seja quantitativo

b ~ ~ b f" "+ ~ "como so "a .•.orma -re ene l.Cl.OS arrtangavea s ,
Esta nissertação pretende contribuir para que Banco "'e Dados
um tema cada vez mais conhecino.

,nur::81"O

seja

Tem como meta constituir uma base, tanto sob aspectos técnicos teQ
, o

l1li0 ricos como prá t.Lco s , comum aos riivcr$os tipos Ae profissionais eu
'Volvinos no processo +e nesenvolviYI1ento, implantação e manutenção
se Sistema ne Informação com base em Banco rie Dados. De umlad.o t.§.

~ ri' t # • '- • .•• ist ~ .,.mos o pessoal. ..ia s areas e crn.ca s como ana.ra se r.:e SJ.S emas (le ap.J.l.c§.;
••çoe s e suporte n8 soft".-rare, e <io outro o pe ssoal a oa-temí co com p1"Q

funnos conhecimentos teóricos sobre conceitos e estruturas fie ~at.g;.

bases. ,
O pessoal na pratica t.en+e a solucionar os problemas com databa se s
sob um enfoque tipicamente ne scr tvare , com erira se no ~etalhar.1ento
~as a tivinalies liga0as com a programação. Rá aqui urna falta (le 119.,

ções r.e conceitos r.e õatabase (mor1elos abstratos, ncr-ma I ã.za çâo (le oS:,

(los, etc). , .• ,.., .O pessoal ~as areas acanemicas tennem a se colocar em pOSlçOeG ma~s
" b t t t -" ",'f f 01 .:l" e :gen eru ca s , qua se que a s "r,9. as, iornanoo nl.o lCJ. o !J~al.ogo com prQ

blernasrea:is, com restrições, e com a s v carac t er-f s't.t cas pa r t.Lcuâa're s- , ~~e uma or-garrí zaçao , tia aqui uma falta Ae realismo na r-e so Luçe,o ri8

problemas com Aatabase, originária Ae uma falta "e contacto com a
maã.or-La nO s -?G-BD. disponi vais e mais utiliza:4as no ne r caõo ,. . .. ~
Um esforço tem sitio ~esenvolvirlo aqua nesta r1lsserta.çao, no ser."'::.ir'o
(la fornecer tanto cone ei tos fun''1a:rrentais sobre ~a taba se , como 8. sua
~'. ,"1 ~ ~ h oi 1" ~'",.:I'" :>:>. 1'" J..; "t ., . N fi SGEJ"l' 1 p ." ~ c: .,.., r...p~J.oC""'''''__Ol'N''''' .i1_~ p~a IJ .•oca e c. U ~-,-l.zaçao . e, o....mt?l.S con :l_Cl" \J..3 ~.,,)



mercado brasileiro, +ent.r-o rJe contextos organizacionais, públicos
ou pr.íva+c 5•. Assim co l.ccarn- se aquã vtarrto conce í, tos teóri.cos (ai!}.
da que evolutivos) sobre v'ataba se como implantações r-ea ía . COl:1

SGBD •
.Assim a dissertação ,~everá servir' a profissionais como:

1- Analista (~e sistemas (enfase para o computa+cr )',
2 •• Analista .4e informação (enfase para o usuário).
3 .., Analista ne organização e me'to-sos (enfase para a organização)4
11- - Arhnj.nistranoresjusuários envo Lvd.sos no ~esenvolvimento e 01.)6

"'-
ração nO sistema.

5 n, Pr-cgrana sore s àe aplicação.

D ' J,. .' í t . b .f' A •evera vanlOemCOpS1.U1.r-se como ase de re .•.erenc~as para ,
tas e professores .-lIecursos t~e· Processamento ne Dad.os e ar ea s co!,
relô.tas.
Não tem a intenção rie entrar

.A .~. ~ Nou cJ.enC1.ane compu",açao, no
~e algoritimos e t~cnicas ~e

,
nas areas ne engenharia ne softl-mre
que tange aos e stu-so s !'~e util1.zação.
constr.-ução ne compilar!ores~.

De uma. forma geral, é assumido que o leitor possua conhe cã.men tos
intro0.utorios fie processamento r1e 0a\10s, em particular nos pr ocej;
sos ne arquivamento ne informações e pelo menos uma linguagem ~e
. N , . ,

programaçao ne alto n~ve1. No entanto, eesperano que a riissertª-
ç;;'o seja útil tambémna sua forma introriutoria a qualquer elemen
to envolvino na implantação e/ou utilização fie UE sistena A,e ban.

!ie nanos.

A dissertação é composta r.e 10 cap{tulos orient.ar!os em4 aspectos
A:i.stlntos:

1- Aspectos introrJutorios (cap{ttl1o 1)
2 - Banco r.e Dados como estrutura e meneIe 0e ra.r!os (capítulos 2

e 3).i 3 Sistemas ~e gerencia de Banco (1eDados (capitules 4, 5, 6 e
7) • .•

4 - Anministração ~e Banco ne Dados (Cap!tulos 8 e 9).
Do glossário é LncIuã do a fim ne tornar maí.s fácil a ir1entifica-

H N ,,,,.. . # •

çao e compreensao tios termos em ingles e que neste e sta gã,o ain"~3.
, "-conservamos Aevino, ID'lU tas vezes a inexistenciai!o eor-r-e spon-rente

no iri5.ct=iabrasileiro e
rlasill'eias envoüvã-ta s ,

em
, . ,..

outras vezes a prec~sao e acuracidade

,
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IlJTHGDUÇÃO AO B..\lJCO DE DA.DOS

, .Conceitos Bas1co~
..• Terrránologia Basica

• Dados e Inforz!1ação-.ô .•bo rdagem de Sisterras de I!1..formação
• Dados e Informação-Abordagem. delRepresentaçãO de .E.ntidades.
• Enfase pelos Dados Versus Enf'a se pelos Pr ograma.s
• Conceito de Cba-.,.e

.- '....... d'"• usuarlO de ~anco de Da os
,O que e Banco de Dados

..., 1 ,.. d 'P ., • d S·."- ..:! ~... N'• ísvo.iuçao os rcequa sa,'Gosos lS cemas ue .mr cr~çao
• Evolução: de Rotinas Generalizada.s no Sof.brare-

• Evolução no Custo I
T'\~ n ...·· ..• ~ 1• Banco de ....•aa.os - elJ.Ill..çaO e Exemp oS'

!
Objetivos do Sistema de Banco de.Dadca.

•

~-- =-==---=---.'._- . "--'.::.'-':':'.

. -~~,t:~.--..,- --

a-r,
._---,..-------~_.•...._--,. _.,... ...... _---,



Cora a fin2.}..id:J.r'o de cO]Jpreendsr cem ma.í.or f'ac íLí.dade 2.S CC'~~·2.Ct.fz
...~,-rco -'- .: ,... r« C\ '::- "c-,l -i • ~ ..., ~ n r"' ~ r '!",..., I, ••.t rs '1' ,,.::: T:'; ~ '1~ ~ ,...., r7:.0:::\ nCJ ..=::,..., ~ .~ rl ..) ..l _1.~.";l~.LC(.,..,:; ',::. c.....•:~....•..._"-C c...,~ -..) I,) ~~• .l\ '-.1 \ -',1.':"1....••.0 J....dJ.J.J\";V !....i. J ..IJct..\,!_V ,,,;.•. c. \._~.-:.• S1.:.n"-a llI·l:C)I:

:,z.ncla qu s O leitor ccnneç a 2,.lfguns cone e í. t os e ideias 0.2
I

,
Da t§.

r.í a..

Para tanto iniciemos com UE1Ç1. t.e rmí.no t.oc.í a :. -~ -ba.s í.c a utiJ ã zadas 110S

dei:wis ca~)itulos des t e lj.vro. Val e dí.z e r oue não, .~
ssnso na area com respeito a
sintatica Cornosemantica.

urna "8adronizacãoI ~ . -~
I

o ,eXls~e CC!!

.li t ar-nri nol.og'í,a -a ser descri tê. se refere o. Na descrlçao de dados e
assi~ como de suas ~ Nré l.açoes.

, .TerlT'J.nologL";., Basrí.ca

N

Coz-r esponde ao estado "O" ou 111" de uma po sí.çao eLenent.ar .
Só pode as sumí.r- 2 valores, ti O'' I ou "111, "s í,m'' ou I!nãoll, etc.

Cor r-e sponde a um conjunto de bit.s (ncrmalmen:'e 8
bit de paridade), e constitUe ~ denor unidade de

bits mais 1
dado

vele

• 11'31: D~~ D1J)O OU C-'U1PO

(Data item or field)

Co r-r'e sponde a. um conjunto de byt es ,
~ t í t . d b' , '.L' d o f - °dc oris l ue uma urrí da e asa c a represent;avl va .9 a.n ormac ao , l,en
ti·ficá.vsl e poss.Ív eL de definir quanto ao t amanho e f'or-mat;o ,
Um i tem de dado descreve U111 de .•..1verminado atributo referente a uma

.L o. • f.poen~~aaa~ especl~lca •
..,...," ,
~~.8r:1p..LOs :

Atributos {itc;ns ge dadOS}
~ . '. .~unClonarlO : Nome

':;> d .J.:..on~ereço,Sa.lario
Estado Ci ví.L

1-2



~~,
l'H:..me ro d.e iPe,;, a

Descriç~o da peça -Quan,tid(,-:.d.:3i de: e st cque em 3T!.g.9§ __

Preço atual

É interessante observar que Ucampbtt esti maí.s ligado ~ uma dete.±:
'.,..,d· ~ fi. "T>"'!Ol ' ~~ ~~.- dé "......,.y.~'7 ..•.."'-(:-"'OT'!1 ~....•.., - -f.-,.. "0."; +- Y}ITi.J.uq'.aporçao J.sJ.ca a.a lU.~,nO.l...I..~. ,~ cl~lr:ç;.,,",::;Lu.ü~.'" e.Llq~lc1.n,~u qu" ..•.."'e,.1

,'. .. . t . - tde dado tem significado mais .roga.co , J.naepena.en e de pcsa.çc es f1.
s.í.ca s ;. I'

,9R:JPC D3 DADOS OU .AGREGADO DE DADOS
(Data Group or Data .Aggregate)· I

Corresponde a um agrupamarrt o d~. Lt cns de dados ao quaI podê ser
.(.' . d '. . + ' I •rei e renca a o COI:!Oum conjunt-o urn co ,

Podemos distinguir 2 f.:>rmações de grupo de dados:
I
I

Vetor
Um vetor é um conjunto unidimen~iol1al de itens de dado s
nado s entre si.

1"0. -.i' ~ "J.' o.-- •..........•• -

Vetor Itens de Dados

Data Dia, 1-1es, Ano

•
GrUDO Repetitivo:
Corrssponde a ocorrencia
dos.
Um grupo. repetitivo pode
ou mesmo grupos repetit;ivos.

multipla de 1 conjunto à.e • J,.. de d.âJ.t..ens
. I

ocorrer: com item'de dados, 'com vetores

'Exemplos:

Histórico de Salário: -Data, Sal~rfQ-

26.80q,OO

I

r



horas l):CO j G t.o s

}""(8GIS TRO
(record)

I '"

UL'! registro consiste num conjunto de itens de dados e/ou grupos d
I

dados reunidos de f:JI'ITlê. a caracterizar U1Jla ocoz-r-enc í,a d.e um cOD.
junto de atributos de uma determinada entidade.

No proc es samsnt o de arquivos rílais c onve nc.í.oná.í s como s equanc í a'I,
direto ou indsxado sequencial,. cada registro fica caractsrizado

. . j ".1;>' d ,.:tI '!-por UDa chave l· .enm.r.i oa 01":: co r ega su ro ..

Por exemplo:
. '.Registro funclonarlo

llegistro peça
Registro pedido de co~pra
Registro conta-corrente

Chave:
, funeionárionuno r-o de

Chav e e "numero da peça.
Chave: , do pedid.onumero
Chave: ,

da contanumero
Com o desenvolvimento de tecnicas mais mode rnas no arrJazenamen

IV ,.. H'to e r-ecupe raç ao de .í.nf'or-maçce s como: recuperaçao' atraves de mu L
tip:.as chaves , banco de dados, sistemas com listas invertidas,-etc; nao se pode mais associar, o conceito de 1 chave por regi.§.
tro.

te

. •... ,
reGistro com conceito em Banco de Dados nao e necessariarneIl,
linear como acontsce com me'G:)dosde arquivamento conv911ciQ

nal. POdel:10S obter diversas disposições entr~ os seus componej;
tes de f'o rrna a, obter hã er arquí.hs , relações mcat r-e+de t a.Ihe s , = t c ,, •..
Assi.m, UL1 registro tambern nao pos sue um t.amanho nec'?ssariam;~nte
fixo, pela simples existencia de grupos repetitivos.

Outra' c8,r2.cterlstic3. de reGistro em Banco de Dados 'reside
possibilidade de recuperar somente partes do registro, n~o

. d ' '.J... t I l·d '. nece ss.t da e do. regls :....ro odo SI9T 'l,~.",'~'

na, .
ha

I

É urna nomenclatura utilizada pela 131-1,para i:ldicar tarito g rupo
de dados como registro, visto CrL1.;~ é o conjunto sens:Lvel de da

1-4



dos qU2 se tr-a ..il.sf8::'-::-; e:r1~I'e C1
, .•

dado s , a-C:C:lV33 do ::B:-:S.

Seg;:lento " . . ...,pr-c; l s s i.ona.i

(file, set)
.• -Um arquivo e W:1a co.l.eç ao de r~gistro __de um mesmo tipo. Este con

ceat o de arquivo tern origem no pr'o c e s aame nt o de arquivos convsj;
cí onat s ,

ccnc e í.to equf va l ant o se acha noSm t er.ao s de Bancá de Dados,
Set (Coda~yl-- Capo 4).

(Data Base, Data Bank)

UmData Base é cons t í tuí.do de um conjunto de arquivos
dos entre si.

, .re...:..aclOl1§.

•

Exí.s't em alguns autores que cons í.ds ran Banco de Dados como um

-oonjurrt o d,~ data bases, principalmente t.endo como ideia prin-
cipal a constituição de 1 conjunto de dados que re~18tisse todo
o emprGendi~ento ou a ernp~esa.
Nesta monografia no entanto, vamos considerar os 2 t.ercos equi-
valentes, pa s sando a utilizar tanto um como outro. '

'.'
Cor-r-espond s a um con junto de programas para aômí.ní.st.r-ar- o Banco
de Dados •

. ' • - #!IV :.,j.. ','

,Assim.os prog ramas de, ap'Lí.caç ao nao tem acesso aos dados do Ban
, ~

co d3 D2.dosdiretarnente .. Todas, as chamadas passam at.r-avos do
SGBD..(Fij.. l-I) ..
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Ae e s so
fi sico

1 1 r .rE(-
g lógico

, ....~cesso

Proc as sams rrt o com
l~rQu.ivo Convenc.í ona'l~ .

Processax~nto com
SGBD e dati base

I

:?ig. 1-1 Processamento de Dados Com Sisterlia de Banco de Dados
I

Corrssponde ao • .L.conJul1uo . i

COY11)O sto de:'

1. D3ta Base
2. D3I-1S

•
n? nl\nrt~,.J_ .-.; ....-.J._J..,.#i

o a;.-:ibiente ele' Banco de Dados pode ser ccns í der-ado como compos tc dos
~00"U·l·rrt e ~ e l.ement.o ~ •~""'v "'.. ~--:"-L..I '-" •..•••.. J._ ...; .•• -- •.•.••• , .

1. d2do~ de fonte'
2. DBHS

3. data base (armazenada)
4-. adrrí ní.s trador. do data ba s e
)-- ~nrla~o ~~ d-doe (sc~omg')_ ":".\,;"--_.... _....~ c....,. ~-~_._. . I

6. sub mo\1eLos . de dadc s (sub schema s)
. . "7 & comv:lidade rJ.-:! usuar-í.os COE perfis !deterni.r:'2.dos

.8. no rmas e pr oc edir.I'?nt os •..
de ope r-aç ao

I
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l_as /r/---.- ::?::. I8_~:~::~~
entradas a siste!:"1s de Infcrr..i8.(;ão1-2.,....

l:~g. Dados CODO

-.~, ~l.~".,;.-:..,". 1,"',""".,.-(:,,': ,,'~~;""-.~C,1' ~ '- •. \ :1. -~borda,r~em de.•.• -, - .• ""t- deDADes

t. no''''~ Q.'Q d ' Lnr ,...m"''"'- ....• -I- d' d' .LO" , ,..A-sc:.O ....• anos e .....u o rn G.'sc:.u vem ~ver,sase.J.lnlçosS
.- •••!:l" nf '~"''V''''O ' -4- "...,t . t.. nsí.d I.... í.nt~O_~, CO l.J.O.J.W~ cc~~ c:.Uor. ~s co Sl e~a~o2s seguLl as
das s'?[:;undo o interesse de Sist~r:a de In':orma:;;ão
Dados assumem um papel de r-eLevaricf.a ,

onde

. t" .I-e :i.n erpI'~\..I.-s ao coloCl1
os Banco de

,.. I i

Lnf'o rmaç ao e dado que foi processado por um determinado sís t ema,
obtida nuna forma tal que se j 2 de utilidade pelo usuàr í.o receptor,
se j a para a. e.i~ecu'~ã,o de tarefas corno par-a a. tO:l~dci d8 deci'sões
(li'; '7 . l' _?"..•.--b • -) .•

rT '.I-. ••.•.•••• Let e rmí d I,. d •..•um corijunt o c.e anror maç oe s para um o.e e rrm.na o USU3,rlo li po ,8 Y1éW

constituir infol'maçã.o para o usuá.rio B, I inclusive pode constituir
. Ul'11 con junt;o de dados para s st s último.

t

I

:1
I
I

:1
!
I

:1
I'
I.
II

, -.As saidas s ao
3ntrB,da. Proc es s am=nt o .... ~,oêtlc.a '''' -a.n ro rmaç o s s, ..para, 1...1S1J~arlO

,., i
8!nissao de ,
~T J.. -r-, , ,
1'••0 \..2.S 1:' J..li I,

I
I
I'
,I

OT'r~ ~~ N O,C ...:! o.,y ~ .•.c.ço ~C> .,",-~

dsspacho de
merc ado ri 2.

Pedidos Sistema de
Proc e s s aD'2 n to
de Pedidos caã s

~ - IAs s a.íde s s ao I
dados ~oar&,-.)o. I

, -
I

cais.
'Stc.

Uma ana.Lcgí.a pode ser fei.t;2. corno '0..

entrsd2 con~titu3 a ~Qt;riE prics

, •..
are a df_PTodugao fa~ril onde. c

8 ·3. 88 ..1C:_8. C:.J:-'!'::;'S1)üll "!-2 2.0 P2~C)Cil~.t.':J
~C,":":l""'~F-:- .-.:Q~-t-.:,,:":'l"'-""- :•.·),....,r~1.•f--n'- l":'J •. ~..;!l:l . °r' c·,)-:7-,.-."',ro' -l : :-t,~r'!0 (""~..,.... 7",~,1"''': . ,'-"f"",f,;-;·'F;.~·~-- ....._,,,.....·'-~.v•. .:J"",'.J .•_ ,p,.,.. .....-..-L-.l.v .•.J J... .•...; .•.,"_, n ..._~...~.L .•.I.•••rJ.-''"GU, I ~..f'"", •. .!,_. LJ .•..·.J,. !:'t-.....•........o c ..J-.:. •....."-~,_._,

final ou eD,tE~o se:r~~lir ele- :rl1:3.·t·21~ia. 'pt·:L:'2ié~_ par a .tU:1 out r-o Sist~rú.2. ,::?2_
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Entrada
Sistema de

--~~~Processam9nto ~~ Saida

Dados ---<> Sistema de In
forrJação

-.--'>

Natêria
Prãzna

--I> Sist9ma Fabril ----."> Produto Final

Se o sí.s t ema de processamento de dados envolve um sistema de com
H . I ... .

putaçaoeletr~)l1Íca, noz-ma.Imerrt e os dados 9 informações obedecem
a um conjunto bem definido de regr2_s de tamanho e f'o rmat o ,. , .

Neste caso , temos como entrada um con junt o ide itens de dados e
na saida um conjunto de itens (ou ~ler;;.entos) de ini'orrna,~ão.

A.ssim, dada a natur-ez a de intercarnbiabilida.de entre, dados e

c í t amsnt.e ,

I

. f '"a.n o rmaç oe s aqui delineadas '"s ao ..po-i
J... "..J'-::'

t a s com 1">Cl'~···~oa t rrn C'';<-+-0m·'" rio croc es sament o \''';'''f''r'''''~'-'~o)~"V .•.u _~..Lc1·-:;.d. \.A,..:..,L.õ. ~...L..~v ..••.H::,.•• l.....i..~ J:.I.•.. ,+-,":"~~C ....:.:.'-;..l~ -'-.!.i~..,.J _'!'.i.C~:'S'G. í li

""'r .J,..' ~ • .• .!"11 - ~ t •..~:.O ent.arrco , ClU~4n(lO COnS.l.c.'3raLlOS as a nr or-rnaço=s COC10 aos ....rcL~00s
Dentais d'2! una realidade qualquer, e desejamos efetuar 11..'11 !:1.0dslo
representativo no meio d9 arrnaz snamerrto .do sistemê, de computador,•.. ....cnt áo Lanç amo s mao do chamado s s t ruüur-a ou mcd e Lo d.!·~ dado s . f\r~Q
t~ sent í do, os d.adc s s·ão utd.Lã.zadcs .na í s como meio de r6Dresenta. ~ -

- d d t· d r!.... - . . ,:jcçao o que es a.na osa regras Voe t.ransror'maçao por sa s tema s i",-",

processamento. É a s sun t.o que será tratado com maãs de ta Ihe ro prQ
~-. J.-'. 't ~ , ..:l '., ( ).I·lIDO copa co e ne capa U.LO soore mooe.ro s Cap. 3 •_ I

D.ADOS 3 T=·ni'OHI·ü~~AO
I

(abord2.gem representa,;;ão de entidades s ssus at r-f.butos )

COI!!o aumsnt o da utiliza:;;~o de sl st smas d·~ banco de clê_::1os,muito.s
, 1 t .' ri J.-- '" .ar eas corre a as em p.roce s s amsn t o dei dai...•.os es 1.,.,::.0 .sOL renc:c -2~j'I;'

s3ss, com a finalidade e/ou tendenci~ natural de melhor aprov?i
• tar as vantagens desta nova tecnolog1a de software.

-J' -+- ' , ~
Lllia das areaé que vem ss vransformando S2 refere_a ar~a de a~~
lisa e projeto de s í.s t.eraas com vistas 2. utdLí.z aç ao de banco de
dados.
Em corrt rast e e ovosieão aos met.odo s ir2dicionai.s- s
d . L • -1 - • t' "-e SlSv2ffi2S es~anques, cenGO em V1S a a prcQuçao

- lt!.~..:.... t "'.,.-!o-t ,..... :"''''Y''; ,.... •••""'1-;, .•1"""\+ d'r,::.lc_vu.' .a o s , a r'av s s d.:~ l.l.._. C-.J1ÁJ"_UVO ..te pr og r-ama.s,

=l ·.,......,1""'\-,.....n..!-'f·~~r,Cl R l...!.H~......J... 17.:.. ..•. 1 IJ c. ~}.c:,,\J

de. det,"3I'IE:_r:D.dos

d ado s , 1" + _.j .., -i- ~~-c.l
.•.4 ••...._ L ~L (~ a 'i -....._ cu.~ç,:;I\ S 2. S
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o pro jeto de una estrutura otima de dados.'~~;mpõe uma nova. ffi3todQ
Log í a na an~liseda,s infoT!!1açÕeS envolvidas.

Assim, 'ao se prcj etar UD Banco de Dados, o qual
,

deve ra conter
todas as inforr::lações sobre UlTt2.

preendimento, deve- se examí.nar
ou

1- Identificar as entidades mais relevantes ou representativos
da organiza;2.o. As entidades podem ser pessoa, lugar, coisa
ou evento.

,2 - Identificar as propriedades mais .notaveis oU de interesse
das entidades escolhidas.

"3 - Estabelecer os atributos corre'spondentes as propriedades.
Tais' .atributos consistem as d.i.ver-sas classes' de informação
que caracteriza..:'11 as propriedades das entidades_o

••

. . .".., I

Neste plano deinform8.'iao :s alla1ise e estritamente conce,2
.tual formada na mente do ana'l.ãist-a;

i, H"A escolha de errt í dade s e at rã.but os nao e te.refe. facil; a r.Q.
Levancí,a das mesmas depende dd pessoa que está analisando;
diversos analistas poden denoJd.nar uma mesma. entidade ou

I ••••

atributo por nomes diferentes 10U entao dí.ver-aas entidades
ou diversos atributos com o mesmo nome •

4 - Determ.inar para cada entidade os atributos correspondentes
e assinalar determinados atributos como sendo os identific,ª
do o~ da oro+--; ~ r=I n ""c,. ., , ''II~ c at r-í.but oor.~;;, . 0. ,~.lv.J.a.a,..•.e, e .;:.or e.!-.c.....uscco o.., c..••v - U.IJ S

identificadores mas qualificam a entidadso
'lue

H _

nao sao

Por Z:<etlplo:

3ntidE.de .Atributos Identificsdor (I)
Qualific2,dor (Q)

,
Funcã.onar-í,o

'Nome do nr. • ' •.lunClcnarlO Q

aIG I
t

i
Carteira de Ideftidade
E~dere~a I

D2,tad~: NaSCjJl;Srt,O

(' ~+- tlç.·orJ ....., ~ ~J ~~1-1Vv·...,· ....C) ~- ...c. .:..,)-....c..•.l. I c~'.

nc~,..+~ ~D .. ~~~i~c~O·_ v '. _ c~l .•.J.Al_;.. V .:,..0 Ci:.
1

;

I
I
Q
Q

F',
"'G

" o..!..-/



Cargo atual :
~ .

Numero de fil.i1ós
Salário atual

Q
Q
Q

Projeto 'l\T~ dnuns ro o projeto I
Q
Q
Q -,
Q

Nome ,do projeto I

. Coor-denador' do pro j eto.
Tipo de projeto i

Divisão responsável p/projeto

Apropri a::; ão
de Horas na
execução das
tarefas no.s
projetos

# . f' ~". Numero do unc~onarJ.o
'1\T" d " tinumo ro o pr-oj e o; ,

Numero da tarefa

1'185
Quinzena

I

I
I
I
Q
Q
Q
Q.
Q
Q

r~ ,Numero s eque nc í.aü, do document;o
Horas gastas tipo 1
Horas 'gastas tipp 2
Horas gastas tipo 3

5 - Verificar para um'determinado ralor do atri.buto identifi.ca
dor, a existencia de itens d8 grupo dos atributos de quali,
fica.:;ão. Casopos.iti vo considerar a possibilidade d.e formll
•.• t" Içao de uma nova en J.dad9. .

Exemplos:
1 - Histórico de salário

Se consã.dc r-armos os s sgu.í.nt es atributos

DIS 1, .::: dat.a de inicio do S ar.aro,o

SAL
,

= se.Lar-í,o

B~lT ~! •== beneIlClO.
,. -' .e d.esejassemos o armaz~namentoido historico do sa.LarJ.o ele

um dets rrní.nado f'uncf.oriar'Lo , ter-emos 2 a'Lt erna ti V2S:

AlternativéJ. 1:
COT:siderar o item r.epetiti vo como uma errt í.dade nova:
ent í.dade histórico de sB1ári.o. !.Assim s er-í.a poss:lvel, teori
C· ""'11'-';"" .•..l· '" obt Cl-"""'''0 c' O '" r'~'~'7 "'11 - '" ClnJ, o' .-'"" 'todo o h.í ",.,..-1-.c;v_, -í.co (1.""..c.'.l_l_.l.l ~y, :'.,I\.J.J...i.11' ...:J ~. u_ú.;.c ...."-it.::: lc-t;;l •......_, ll~ '\v...v \J' .,or, - ",...... -- ~

I . . ~

saLar-í,o d~ CS.d'3. I'uncá onar'Lo ,
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.Alternativa 2:
Considerar o grupo repetitivo C01:lO 1 vet.o r linear, com um

~ , I .' ~ __ H , -.•

Lí.mí te N maxí.mo de renet;lc'ao. conrc rms dec í sao deanallse •
.&. -' ~

"Neste caso, o vetor pertenceria a entidad~ ja existente.

I DIS I SAL I B-:-::nI DIS I S,A~; IEEE I _,__ I•..•n""'.""I""'S••.••••t -'8~·,it.4\•••.,.,.•••I•..•..••B"-.,.,.••.,~..,,;,r....•1

1 2 N'

6 - Após a identificação das entidades e seus atributos dei-o
.~~ . -" ,

dentificaçao e qua.Lí.f'Lcaç ao , .9 necessario adequar- a estrl1
tura de informélJ;ão obtida ao SGBn disponivel. Com.isto d~, . .,
vera ser eLaborada a estruture. cl'::: dados possí.veL de ser
processada e administrada, peLo SGBD. Esta é U:'Tla' tarefaque

. ,
requer um profundo oonhac í.ment;o tecnico, com necessidade·

~
de profissional fa:r;1iliar ao SGBDe as necessidades de in

N , •

f'ormacao por parte do usuara.o •. , ..

I .
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•...----...---,.-~-------------,------ -,--
7.nfase pelos dados versus enfase pelos programas

esde os inicias de 1960 até os pri!i1eiros anos de 1970 as aplicaçõ,'3 S

em processamento de dados nas organizações se carac te rLz ar'am 'peles
seguintes po~tos

. ~ .no"Cs.V91S:

• Filosofia de implantação ~ curto prazo. o

A colocação do sistema de computação dentro das empresas ge rava
# ~ -uma seria de t ran sf'o r-maçoe s or-ganí.acc í.onaã s , A expectativa de flL;}

cionamento do novo departE;.mento as sí.m como da ne eas sLdnde de
t ra.r- rssul tadospara justificar a sue utilidade, o departêm8nto de
processamento de dados era.pressionado no sentido de produzir 1'3,

. , '
sultados a curto prazo, procurando atender as are8.S onde a' veloci

# "dade de processamento do computador e meus explorado •

• .Aplica\;õ~s isoladas organizacionalmente.
, N .

Devido as pressoes de resultados Lmed.í abo s ,
• t .aliada ao a.m.ca o d2.

utilizaçã.o de meios COLl:;Jutacionais
,., + ... ~. tcaça0 efeuu2.aa enVO~Vla sODen e mTI~ - -: .

nal. O resultado desta mstodoLog.í a

no meio emprBs2.rial, cada 2.pli
# •••

deterrrdnado orgae organiZacio-, .

produzia as seguln"Ces. disfuI!,
.çoes:

1 - Cr.da aplicação e po r-t anto cada .departamento usuário ccnsidG:re.-
. #va-seo proprietario de seus arquivos msst.r-es , enfim,de SUeS in

N

f'o rmaçoe s ,

'. 2 - C #"t· + d b sí.s t "omo a empresa e um SlS ,sma compos ...o e SUOS1Semas org2Illz"ª,
c í.onaí,s , as aplicações em cada departamento geravam l,::,oblem(;sde
de consistência entre inform2.,:;ões,arquivos e procedim·entos.
Tornou-se necessária a introdução de sistemas de interfacr:: 8.2-, ~ r

ja ao n1velde pr-og ramas como ao nivel de procedimentos. ~

3 -
A ~

A redundancia de dados gerava a inc6nsistencia ele inf()r::2:~"')~<~
, # " t-'1entre sistemas e portanto entre usuara cs d(~ um mesmo .í.po '.,.'::

•• N • .". . .• 1t -I- 4 . ..•••.•• ..., (""\"")1lnformacao. Tal lnconslstencla allaaa a even~ualS errus a9 ~-Q~ ,
N, 1 rl f" ,-, '",' ut í.Lf.d ";0 rl.-.", s:L::::;-:-:_""gr8.Elaça.o, evava a ~_Lescon lanç as '--J.l.,l'f~Al"'CO a u.'-' __..Ll ao.e '-"~\..'''';

. .".""mas in:plantados e em ultima ana.Ll se I do pr-o pr-í,o .oomput.ador-

'" _ • H.. j. ...t.• .as ap.Lacaço es macam zavam os procealmeni'.CS.
• Os sistemas implantsdos era.m oriundos cóní'orrne os prccedirn'2ntos 'li

..••~., I -'- _ 4._ •.••• •• 10 ~ (~ ~ •• V'68ntes no de P2.rt2:n:~nto. Consti tuiam uma i vrc.ijs.~.'OSl':, ao (.;:-'1.8 Te ci :.o.s
manus.í.s existentes para o computador, S'rDclobas t ant e uS8d3 a nG;:~:::;':

l •.....+- "7"''""" ....~ .6 -"i) .....•-! 7r.,..,.~ 1 . IC--'--::;-,.,-,1.1_ é:t d.'J In·.:;. C",-, •• J. ~ "",:;o.U •
r. J.. d ' 4 - •• , - 1 I· c ,...,.I"}..L. ·'··'r·!'·C~-1 r~·-; c":~~ !"., :'...) C0111pllL.8.\ OT~ r::.:rc} lJ:CJ.J.J_Z8.ClO s:-:_:r~911·c.a pe_ ....a. SLlé.~. :-t..Lct •......t,::; __tJJ" ••~ ••__ c, -- - .. ,~-
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Como os procedir:18ntos organizacionais v ar-í am frequentemente durante
"o decorrer do tempo, os sistemas acabam so rr-endo uma se rf.e de opern

ções de manutenção ou aumento de funçõ'3s, não sendo raro o abandono
,. -do s ístema, ja Lncapazes de acompanhar o ritmo das alteraçoe s ,

Os . ""
N' #w

,
frente• SlSlJemaS nao sao flexivcüs a mudanças.

Os sistemas de prcce s.sament.o de dados - formados basicamentes ao por
um 'conjunto do programas qUi~ perfazem asis eguf.rrt.e s fun:;ões:

. I

i
.' . I ,

,N' . I,
L' _. Funç ao. de era ticados dados de entrada normalmente.

prcve'nientes de formulários padroniz~do~.:S constituido de criti
. I ••

ca s í nt at Lca e s emantd.ca das transaçd)es deentra.da.Pode have r
• .;.I I"

um passo independente' de cr:Lticaconitra det e rraí.nados c ampos dos
!

arquivos mestres.

2 .J:"r,' "",.H do .1-., "";1' 7!'l ....•N '0 I"'·' ~: t ~':l- o~# ::l~.•....-.......:J if/IWoc ,elOunç ao '_' aL..L1c:..l4Jc''s'aOa~ ar,~UlVOS m... s r~~ se j a g~r L'~_U.ove r sor....,oi=

s í.cas novas (como no Cê.SO de arquivos mestres em fita magnat í.ca)
como atualizações "diretas" ou "ancí.ma'' da versã.o velha (no cg
so de arquivos sequ,sTIciais indexados e diretos).

3 ..•Função de classificaçõ~s diversas envolvendo, não raro, a totali
dade dos registros nos arquivos mestres.

4 - -FUriçao de extração de info rrna\';ões con f'o rm..·'.·e' c .•.•-:.j.. ~r" 1"'1'"'_ • .:.. _L v L -,-~.:J "pra-estabil

lecidos.

5 -
i
I

IW , i
Funç ao de ca'l.cuLo s 'seja gerando arq:lr "',lO

vando encima dos arquivos mestres.

6- de •..
geraçao de

,
relatorios.

Seja as seguintes abreviações:

- Arquí, vos de -t r-ans aç oe s (lma.eenl • . + ,'" \nas; ....r-ansaçoe s z .,.'1".r"J..J..

AE
pJ'f

i. AI

- Arqufvos de erros
- Arquivos mestres

ARA - Lrquivo de re6istro

.. .' .•- Arqu.lVC6lnterm3d1.ar1.os

EC? - P d !+ ..rograma ·e cr~ulca ou s tnt.at.Lca

•



PS

PA

- Programa de classificação (normalmente programa de serviço)

- Programa de atu~j J.0

'7"" ~o"i.<.~ .•..•Cl"'s' ti, .
de calculo- Programa •.. " -n - Programa de seLecao e ext rr c ao

PR -" Programa da er.,is"são de rela"t6rios

As set as -das figuras i.~ at·é figura 1.6 indicam as possibilidades
de 'acoplamento entre as divers2.s· Í'..mções.;

Sistet1a de entrada de' Dados
(Data 3ntry)

etc
FCF

1

~

-t>,_E_v-r-
S_"_:'----@

cpl
Fu ,., d ~ t c :i nçao e ~rJ.~J.cafig. 1"'3

~

8
~

~<:-:
l

fig. 1-4



~

~

Ô--~'""-.L..-I_~"T'"~_O_.u:-~C~u(
l

Fig .1-5 Função Cálculo e Função Atualização

Fig. 1-6 Func ~.o ,:;<>.1.; U ':;Ci '•.L ~
- /~. -Seleçao .:'..x-craçao

fi(. J
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, . I' .A propr i a t ecní.ca de analise mais usual cons í.s tda ern efetuar os segui,2
tes passos:

~ . t1 - Deter~llnar os relator~os de sa~da.

2 - 3stabel'3cer os campos dos arquí, vo s 1:19 st.re s ,

3 - Estabel~cer a sequ?ncia de funções e portanto de progr2mas •

4 - Deterrlinar os

5 D'3terrninar as

. ,
C8J.llpOSdos arquivos Lnt e rued'l ar-í.o s ,

diversas etapas de clB.ssificações.

6 Determinar as de entrada .•

, • N

"I'ant.o os r'e Lat-o.r.ío s como as t ransacce s de entrada estavam vinculado di
reta'ou indiretamente aos procedim;ntos manuais do departamanto. 3 ia
portante notar que as funções internas do sistema e portanto dos prQ
gramas estão. es t râ tar:1ente . ligados aos campos dos a.rqui vos nast ras e'

. , '.

temporarios, em ter-no s de tamanho do bloco/registro, do f'o rmat.o Lnd.í ví.

d 1 ~ "d!L d ~o -- n ~--~,' o 0~"- '--~'-~ua r•..•.os campos ~ o mat o o 'J.", ace sso ao s arqua vo s . uaua .l.·~G~;:'l-ro qU3
A , ,

se In o tr3.té:do passo a passo pelo procedimento lcg.i~o dos prog ramas
.,Ja definidos para receber determinado tamanho de registro e campos.

Uma alteração no t amanho de registro dos arquivos t ant.o de1rido a :::101'12-
fica.:;;ões no formato dos campos componentes do registro, C0r:10 devido a
. ~.., d .'. ,.. d ., ~J.nC.Lusao e novos campos necessar~os, lieman·e.va que a m2.l0rl.2.G.os pro-
gramas fossem recompilados e testados •

••
Assim os progr-amas desenvolvidos dependem muito do formato e

~
dos registros dos arquivos assim C0r:10 dos metodos de acesso.

t.amanho

o caminho das modifice.ções pode ser expressa pelo esquema:

~1 . •..•Al.t er ao oe s~ , ambientais,
tra.tégicas,

·econorniC2.S, poli tiC2.S,
or-g aní.z ao i onaí.s , legé'.4.is ,

fiscais, etc.

Alterações nos procedimentos

..,
.Alteraço'3s
cir:,-=!nto de

• • "l • #'0# :1 1'1n' ....;.L •• Y'~ '"' Cna Ut.l.I.1Z2.çaO e,e .L e.í at-o.ri.o s , no
~ ,...., ..•

da..dos, TIas t'unçoe s de ca.LCU"':'-O.

• Dr-J
r"-'---'"l: I
L I

. •... Alt.era(~o·~s T1.0S a.r:d,lJ.ivos,
tod.os de acesso.

taD2.nho

l-l'S



A s equ enc La de alterações aCi418.não constitue a única forma peLa
mudanç as ezog enas 2.0 s.Lsteraa de programas provoca alteraçõ::;s nos. ,gramas. O que se quer mos~rar e a dependencia dos dados com os p::-ogr.;;.
mas elaborados.
Assim os s.í st ernas de pro ce s sanento de dados constituem Ur.1 con junto i.8
terrelacionado d3 prograil1as, os quais a partir de dados de entrada, e
manipulando convenientemente os arquãvo s chega-se aos r-esut t aóos d9.S~

jados. Venos ai a onf'as e na. constru.;ão dos pro gr-amas e na sua - :;::;'iLl':?.Q.
. d N C . -. - - d"ci a e execuçao , 1S osmaas recursos sao s ecun ar:LOS e grc:::.vitam ao re

der dos ....,""'oa'r~1"1~~ ''''ir- l_t:nl ~.!:-',!- ..::.> ç:...ld;;;',\.--6- Uj.-Com os_ sisterr:8.s de informaçao com,
atividades e o Banco de Dados, os
riféricos, linh8.sde transmissão,
ri os. Ve,i a F.í.g, 1-9. ,

1-17

base
,

em B2.I1cO de Dados ,0 nucLeo das
de1112.isrecursos como progr2rr:as, IJ!l

etc constituern os elementos secu_ndg



Fig. 1-8 .,." t' .'~xemplo lplCO de
Sistema de processamento de dados orientado para pr ogramas .

.. ' ~
. Transaçoe s em fOrli1ularios/sullorte s
. para Data.-Entry

Data-Entry (Sistema de ~ntrada de Dados:..

Transaçõe s .em Disco

Função de critica

~~nção de Glassificaç~o

.---Divisão conforme tipo de tr2,ns2.~ão.::.

:B'un\~ões de at.ua l.Lz ac ão e
cálculo

,Fl.illi]ão selei;ão com classifica::;2.o

·1-:l.8



.o exemplo t{pico daF.ig .1-9 projetado para a utiliza;;ão de Banco
de Dados e DBl-iS t.omar-i a a forma. da f'Lg •

Fig. Exemplo tipico da

. 5é;eAÇ..i'ó
/)8

J<ê.tÀrt!Rio
~i __ -I

1 -8~ , orientado para Banco de Dcdoc

,
CAlCULo

Comparando a Fig. 1...8 com a Fig. 1-9 podemos destacar os seguintes pog-tos de d.í.f er-enc Laçao entre pr-oc ess amento COr.1 banco de dados eu

Com ~rcuivas t~ad1cionei~

Os si c:d-"'l1'::> ~.• __ v •...••.a..•.J. •••.••.. ..:J

outros.

,.,
suo Lso l.ados um dos

Os a rquí.vos S2.0 criados ds B.C0l:
• do com as ne cess í.d.ade s :;;>roveIll

.. " .. '" ~par~lcular e~ CODcoraanCla com
. -a S '?{11.1.~:nc a a d.~; ax (~ClJ..(] ,}(J d S iJ:c'o

,

Os sLs t.ema s -38.0 intezrétdos
dos (10..é1''),5 comuns arrnazena(ios 1'":0

t aoa se •.

C dê.ta:Q.ase 9r~ga11izado C~~~lor2
,"", . ..,-I. .,~ ""J....,...~v·~,...c=l~ "' ....t rut.ur e
•.•J c-I J. L C:.1. ., o...l.l ..t. '::" G to:! J..CL -~.,I0 v .••...•.\oi •••~.!.. ~.

ele

eles s atributos.
..ti enf:Js.~ é c r í or 1.1ú1 -i~'lC}dslDda ~:-~"2=··~-i

dada utrav~s ds dados r?pr3~~~t~ti



Telliosu,m conjunto de arquivos
projetados e orientados espe-
cif:Lc::\.;:''l~nte para. cada sistema.

o cent ro de gravitação do Sl.â., ~
t erna e ccns t í.t.uí do pe Lo s :prQ
graaas .

,
Ha no nna.lment e. uma, grande uti
lizaç~o de classificaç3es

o analista/programador normal
msnt 9 t8~:1 ccnha CilI!8ntc") e ê..ce.§.
so aos a rquá vos .

o acesse dO:3 d ado s do arquivo
pelo

A responsó.bilidade sobre

••
ft utili~"0;o de ~-~ui~ro~l'nte~J:"'.• v-,_ ~O."'5"" '-..; Cl...I..\..~ _-"-li ;,:) • .1 .1..

mo ~-1 ar-i f""I n "11a1" nf a s obrat d-••l'~o.-,-o.. .. o.::> _ \. ,.ca JV'~ 1.) .••. "J U" O

se teLiOS 6.iversoS 8rqui vos COQ
t erido ~if'eI ...o'l'1J..n('" Y'llt,~",-,c: de

>o.-o •• l,..J.v c._ .ll.;.'-"...::; .•..1. ",-,..L~ .
agr~~ga~2.c ou sunar-í.z aç áo de iQ
f o l'I!l2.c; o S S ft

'.,

a

o conjunto de dados constituint~3
d daJ.. '~~ ••.•o .L. •." Y\ 1 iO. . ~aGL".:J-;» cem norma men C8 <J. C.!;l
racteri§tica de servir a di vo r scs
aplicaçoes.

9 centro de graví. ta-;ão do si st ena
e consti tu:Ldo pelo s í s t=ma d'3 baTI
de dados.

o database~~nimiza a necessida-
d d 1 -.ç-. #0#e e c_asSl~lCaçOGS.

o analists!pi;ograrJê,dor obtê:::!' do
ABD Lní'o rmaç oe s sobre os dados
parciais ds seu interesse.

o acesso
efetuado
programa

"dos dados do' da ta ba se e
pe lo DBl,:S e fornecido ao
de aplicacão.

"

J.. forma,~ão do ,data:Jc:se par-a ~:~r
--J.,.-'''-'~~a.~~ ""'o"".=t-'··,::>-'-~·~ ••"l.! ...•--·~~-UIJ.Li,..l..4J c::t U }.I .L ll.L V ~.!. ::;;c::t;:, C',"';-'.J.·7'" C"•.';o. u:::;'::;~

;mDoe 0." nece ssí.dade do"w"-', oz-zao-'- ~ .I,; '-.J \..J ....., .~"-"'" ••••••• ,~~ Lo l... - W ~

runcã.onaâ para a ê.drnirô.strB.',;ao dos
dados, referentes a divers~s a~ll
cacões, e de fo.r;ma geral, envc I .r:, d . . LO .' ' ..'ven o d::;..ver sas ar sas 1. unc i.onaz.s eLc,
a., O::'f l6"<1" do ri; .l."07lC.Yit n .! -r:,,~-j <::.....r:lpr ..sc. a~.."",.l ,~u.~.L"" .• e rn. .....S n.L~ç..:..._
de atividade admí.ní.s t.r-at í.va.•

"IJO"Y>m~'m"''Y\+o +nri,-..c: os d ado s c:ç.,;'-'r"l" ..1.J.~Jc•..L..~ : .lJ.v_, u"-·v.·..)"-':, "-J (,.'. 1...... to::=: , ~ ._ .•.• ~c.:,..•._.•

eles de nat ur ez a 1~leulsntar ou 2.g:r'fi
gado, são a rrnaz cnados no data ba se
eonro rme o pro j :3tO· gLobc J_ dos d.ê.
do'" (C:C'l,~~r, •.. ). ~ _ _,~.!J..i.d..,.

1·"·20



Conceito de Chave

A ut í Lí.za~ão dos arquivos tra.dicionais (sequencial, Lndexado-necucn
cial, e direto) junto com os nétodos de ace ss o mais c~LlUns, tr~u~:~
em consequenc.í,e o 1.1.30 essencial das chaves. Este conceito está 1i...:~
do ao ccnc e.í.t;o de registro
processo de codifice.ção.

Podenos sumarizar as seguintes funções para as chaves:

~
convencional e e um C2S0 parti cular" do

1 r'"'·,J... .• L'I. _Nusnt a ra.caç ao

2- C', - o ,,0-- . .i.assa tr.caç ao
3 - Inf cr-mao ão~

:.{

Identificação
~ "" - •..• ~ i.d tO "O - d . .' °d •.1-1. runç ao ue J.' en J.J.lC2_çao a cnave co r-r-e s ponue a. nece ss a B.O.e

- ,
exí.s t t r UI.1 codigo identificador que r-eúna um conjunto de atributos
comuns a uma determinada entidade.

de

Assim a chave nos identifica um conjunto de J.0,..., fil 1"'111~ ("> 0- <":l ~..i..i. _ '*"" •••..••• "Jj ..••• _ univocarn.~ll
te.

N N
Nos casos em que naohaj a necessidadec.e cLas s í.f Lcaç ao ou infor::i":

,("\,~ ,...., .....-n ,.. y, C' ~'i1""".-{·O !:) f 0- d ·rln 4-" f'· n~ 1'1 d D:'""" pn!_',:;<;:.0, Cf. C.•.1o.:V~ com somsnt e c;. unç ao a .l~(t::.nuJ.~J.c3.'Sc..O poue St::..J. ---
~ ~exemplo um numsro , A s equenc í a de numero s identlfica uni voc amerrt e o

conjunto deentid.ades a r-epr'e sent-ar-

,., NA runçao de cLas s.í.f.í caç ao das chaves reside na necessid.ade pr í moj;
do; 1 d bt . o .,,;..!.. ~., . zund ' n'.- .... C" "?':o .••...•:.(..p..; "":: dp·· ,n~0~"71!Jn ,...~ ...•..•..a e, o er r~su_'-f.'c,_,aos seou..· c '-'..LCi.s",e", eSi:""~""'''''_''''C('''S ~.L L.'-- .•..wc;..:;o~'"-'.

To 1 1 ,., o t- but o ..:t ' o , o f' o ••• riaa.s c.i.e.ss es ueverao YJ.r en ao emou luas na pr-o pru a COQl.J-lCa,;:ao '....2-
chave. ~ , •..
Por exemplo, um ccd í.go de conta cont.ab í L com 15 posiçoe s, em er:rr;r.s
sas de engenharia consultiva ~oderia ser:- .

A pr-í.maí.r-a posir:ão indica a T2.zã.o conforme s e j aJ.-:-- .~:5

contas patrimoniais de ativo e pas s í.vo , cont r.s
de resultado de receit&s e despesas ou corit:s

•
de controle interno como de custos diretos e
d::Lretos.

. .,... ."Qu.atro posi coe s para indicar a urrí.tlade orgarnz,ª

cional
•..

pe l,a t rans acao .
. .

Dois indicir a 10ca1id8de
ca da uni.de.de org artl zac.í cna'L,

para significar o tipo de desp3sE



111
XXXX.YJ":;'OJ{012XYJ\ Tres dlgitospara indicar o. c~digo do projeto/cliêI2.

te oucódi;:;o de atividade interna' da empre sa •.

Dois digitos para in:lica.r o código de subccn t a do
proje~o/cliente ou sub-at ã ví.dad.e interna. da empresa.

. #

Assil:l0 s.l steua 'contabil seria capaz .de fornecer informações elaborr~à.as
conforme a estyü.turacão classificada da chave.

". ~ .

I
... ...
nrormaçao

A fun:::ão de# .•

codigo
t ..•.cz.ra ca

informação da chav e se faz notar quando na estruturação do
~ N

da chave na enfese em se obter informacoes sobre a entidade es-ce~ , ~-, ,
representada. Por exemplo, um codigo de mater.í aâ , composto de di

gitos:

1-22



Consideremós um arquivo mestre de pessoal constituido de um conjuntc
de campos. Do conjunto 8specifico de valores de campos relacionado
com um masno valor de chave constitue um registro, o qual identific2..
uni voc amerrt e um determinado funcionário (entid2~de).
O arquivo pode ser sequ-o>ncial, indexado sequ0ncial e direto. No caso
do. s ec u-ricáa I sm d.í s pos í.td vo 'soqtl~ncl'8] ('~l·.j..Rm"''''''n~t:l'c~) n-o """~<"'-':d'"_ _ _ _ _ _ _ ~.'" _ Co. .!. L. _. ,a.s ._.. ct a ,_,J ; ;..., J. -.:.

~ "'" ~ • • # . Irar os en~ereços .LlSlCOS, os qUê..lS so possuem nos 'discos magneticos •

Assi~, se o programa
ro 01134, na msmó ria...m~noa- ~efOrOTj+Os aoC1,'$ ...•• u _ _ -J'" v..... ~~

n&o nscessitasse de todos os csmpos. Veremos que

••le UITJ determinado registro,
do conputador terianos todo
registro 01134, embora para

por exemplo o
.0. corijunt o de

I

nu.:71,Q

infc,r
o programa, talvqz
coo os SGBD, o prQ

grama d·~ ê..Plica.ção manipula, no buffer de da.dos do seu pr-og rama , as
• _ N " N , ' ".,

Lnf'o rmaçce s necessarias as funçoes do programa, e nao o registro t.Q
to.

# AO papel da chave principal e de suma iniportancia durante'o processo
. Nde arrnaz enag em e r-acupe r'aç ao dos registros pelos )rogr2.mas.

No ace sso sequenc í al., no rrna'Lment e a chave indica a clas~ificação cOI:
reta ou não dos registros, e é testada para pr-o pos í.t cs de Lnc Lusoe s ,

,.. '"deleçoes e atualiz aç oe s ,
I •1081.Nos acessos sequ~~cial-indexado e direto constituem as chaves

cas para acessar df.r etament e os registros desejadOS.

,
Se quí.ses s emos UIl relatorioclassificado ou condicionado, por outros

I ••••••

campos, vemos que ha necessidade da exacuç ao de f'unç oe s de cla.ssifi
...., N ~. , p "• eaç ao , seleçao e ge raç ao de relatorios. or exemplo, se qua se ss emos

1 t # • 'ri f"" d d + t' r,'ITY' .., • r>-':um r-e.i.a ora o cont enco os unClonê.rloso e par-t amen o l'l:".L;'v, C_Lê.S8l.!..=.
d "f ' '·t· d 1" ~ ,.:I C ""2'0 ~~r,ca os por ornem a.i ace lC a o nome, e com sa.rara o aCl1T.a,.<e r·l,.>'. :';;..J,-',

teremos cart.ament e que selecionar os regis tros impondo as condi:~õe s
de D~~FT = l{~RC e SAL> 20.000, classificá.-los em ordem alfabética de
no~e, e format~-lo~ para saida na impressora.
A utilização de SGED facilita este tipo de recuperaç~o com multiplas

#

secunds
par-c í.a.l,

, . . . ...• ~ .cundar-í.as DOlS os I::13Smo,sprovocam a ro rmac ao de Lnd'í.c es~ - "
. I" ... d' .. a.l. , t· . ' .".,par-a a loca lZG.\]8.0 a cnave pra nc a pa ; 00 lua a cnave pr-i nc a pa..
.lo- ' t' d -~ .que, à ;J8.r•..ir dos Lndí.c e s primarios, se obt era a o 9D\.. e rcç o IlSlCO

I

e
do

registro a consequentemente o
, "proprlO registro.

••

J.~-~:3~--------------~----------------------------
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Usu~rio do Banco de Dados

o de s envo Lvâment o tecnológico na área de t eIe comuní caçée s propiciD~l- ... •..
do a .í.mp'Lantaç ao ~ pGpulariza~ao dô. utí Lí.zaç ao de tern:ina.is, aliõ'.:h)
~,própria matur-í.dade e evolur;ãO"'dos s í st.emas de inforIT1:~2o n2!.S c:.'·-

•. ~ • • .' 11 .". • .J , •. '-"'-

n~zaçoes, prop~Cla o surglmento de uma serle de tlPOS de usuarlcs,
na busca de infor:na:sõ'?s contidas num database.

aument-o " .de. tipos de usuara cs Que pas sam a intsre.ci!' cori o d-::t:
UJn 11 pacote" de comp'Lexd.dade ao pro j et o e implant<:~,:'obase a.dicione:

das hab.íLí.dades do DBHS. ,
Podemos cLas sd f'Lc ar' 0.3 usuar-í.o s do, da tabase nos seguintes, ti:,:,::::
maLs r''?levantes (vide F .í.g, 1;...11); onde cada ni vel co r r-esponde a f.'1..2

nores conhecimento sobre' o corrt eudo e ·~strutura do dat.abase ,

1 Administrador do database

2 - Programador de anlicê.cão,- ;:,

'-T' .' -I- •3 - usuario lD0eravlvo

4
, , ,

Usuar-í.o par-amet rLco

DBA

(DEA)

(PA)

(DA)

(DP)

ut í, 'll' -'-a'r" n'-'u•. '_ I,., J.. .J ;:Jut·, . DDT D'7Tai.a aa L, lV.L,
SGBD.

do

Utiliza linguagens com procedim.3n
to como cobol, fortran, PL/l, etc

utiliza pr-og r ama interativo (]?

cons u'l +-"" (que ry 1an~"~",r->C!)." ••..•\-ot,~~V( ••.. '"i •.. ,.....•.. - oo.A. ·O'.I ••.•

·uT.l- L.,l' '7 ~ .,.-,",.,. T"~ ,.,.,r-, rir:> C r. r. c: 'l' + ~I,., .L <" el. 1).1. C G _ <O1."'::' d.'~ •'.J J.l~"" .z, v cl ~

maLriorrt e de mu.Ltí.p.La 'escolh0., CC;!T',.

-;j • ......, ., Ti" -•••. .!, •. -. - -.t. ..•
'::lg • .L-J.J.. -. USLlClrlu0 do c1acabase

, . tCada tipo de usuar-i.o possue um rrí.ve l. deconhe.cim3nto diferente
pr'oc e s so de marrí.pu.Laç 2.0 das informa',:;õ::!s11.0 dat:::j)ase e

o admí.nt st raôo r de d at a ba se

nc: '

, , , • L J...e dos usuarios cl~adoSo el~D3n~o
possue o maí.or cQrilleci::r.t~11to 8 r"8S1J01"J3al)iJ ...i.dade SCIOl"'3 o da..ta base !:;

..,......,. •.• ,.... .J,... !"'l;~ ;t-..... ,,-, r-; ('" r- '\ 'Y11~.. -n' - t '..'."n "l •.q C1 "'\ ~ .•..-~ -; ~ "i ,-1 ~ ...-: r, ~y\<:' 1'....., 1 c:'":)-l r:J r-. c::'" (~"":". r~,." :"""1!J::.l.,,:.. Et 4JG..L1vO ~ >..j •.:;~,;.1..1e O Juc.:••lO.1.. D..J...v '-.,..!.. u..,~-. CC.<:..\. ..Ia.c U.c.. •• f., .• .l,:...\.,I .al'_L.JJ..,.... ••....•......,.,.;:-O ....J.\.J...; .1_,.~ J·-' ~
-..;... . ..•.. .
::I+."... .....- .•~ .....• do Df'L '" í'I.l'l·\'l'ÍT. O a! ~~r>j dO]' ""so (:'J .•..),'i:"r· ... c •.~ -1..-t': ••.•CrC'Ll.----..~r C01'1~.rl,C~ P:..:::!'.9~(~{-·li....~::.~C~V,J..G..'V_..j.. I • .) '':;:'':J ~ '-...I _I...:::; .•!.t. _!""":J , ..Á'-:. .•.·v~; v"..J l;-'..!. .....•v . iJ....... - ..- -",-...I. - _ .• -

de i~.teg!_~á:s~_?-_ª.?,·segur-ança e .;)).~ivac Ldade dos d.ados elo d.at~,base.



r. ~ d.Alem os aspect os
6tecrií co s,

de conhecer os aSIJ'? ct os Lne rerrt e s das j.nf'orrnaçõe 3 ,po r exer:l)lo l se

for UIn dat cba se em Lndus -Crias manufa.turarias,· o 10D d~~v'3 conhecer
o f'une í.onament o da or'g aní.z açjio e dos sistemas deinform2ções e nvo L

;

vidas; caso fosse UIJ dat.aba se da ar ea educ ací.ona'L, o .A.3Ddeve co
,.., .L. ' J' t ,',n..ie ce r t amnem os aspec GOS t.an o pec.ago ga co s como adní ní,c ~r:l.;~ivGs

da organiza:;ão educacional.
o !DE utiliza normalm,,;nte de uma linguagem para a defini]2.o dos d.ô,
dos do dat cba se (DD~) e UI.1a Lí.nguagera para mani~")u13.~ão ( adição ,

•••• H , ( '1 '1' ; .de.l.eç ao e atu82.iza:sao) dos d2.:::0S Dl'I", alem de uma serit~ r;'r; prQ
d ' . " '.l..', d· f, .t ; d r-crv-rgramas e s":orvl']OS e uta.ia car-i os as poru vea s a r-aves .. 0 .;,;v.i3D.

O capitule 9· discutir~. com maior pro pr-l sdade e· ext.::ns3.o s.ob r a as
f'un- N,.,. '=" ~ r~ t •.•• 7"'I.-_1'1_ r"!~ l'l ~ri ~ ri oC' d 1\1""-;' ...•. ~ .:;o<;;;.;).~ '~";;l'J"J;:'CLD _ ..L ...•.0..~'''..;; o .'.jfD •.

cas o qua'Lí.f'Lcam pare, esc reve r prog r-amas , utí Lí,zando as linGu8.gens
COI'IO r'C~Br,T li'r:nmlp"'T A....Q"7'}'DT~;1R SP"r e t c e"'" "~~OCl' a":::o -'0·"'1 ~ •... l.~l''''. v t \.)';'.J, _••. ~L.1w. _",-'-'...1'1, ~~~.i.~W ....Ji:.s, .l,.LJ, ~ '. ,L..L C:::~:::;.:J -·;ct. \.,; l.l c..-.:;, .:.:

N _

guage ns de de í'Lní.ç ao em.anipu1a:;ao de dados, tem a capacá.d ade de
m~nl'~'~l- "n~o--~~No- ~~l'.~~ n ~_.L~b o"a • .J:-it.l_2. ..•. 2S _. .L .:..••1C'.'s0::.,;.;, cOUv CeG.;:' L O Uç.L.-:;;. 2.S~.

&n contr9.posição ao
co e interativo são
br-e o I'unc.í.onamerrt o interno do dat sbaae e DBi·-1S.

.Ambos tem acesso :para consultas e atualizações
, .~. .."vs s de pro gz-amas j a e scr-í tos e oper-ac.i onaa.s , .P.•• ele3 se situa 118. capacã dade de interação, scj:'

ao dat a bas e atr-ª
cnt.r-e

t8cnica , funcional

Ent o rut.í, va
de Consultas, a qual COg ba38 e~ comandos simp1~s, cUja slntaxe e
e semant í.ca ds:)snde do cons t r-ut or do pr-og r-ama, man.í pu l a os dadc s
do dat aba se nu.na sessão de perguntas a r-es pcs t s.s at,s C()n~eC1)ir(ov.
11:) ~~··u,Lcdo- ~~~~~ ~o~aO OS -~S _v_ ~ ~~~_~au w.
, ~ ,.. ... .' ~-Ja O usuar-í.oipaz-amct r-t co nao possue a .i.rrc enc ao de di;.;.log3.r nUT;12,

sessio de ~erguntas e respostas coo o siste2a. O sisteca exib0 no
••meio de comuní.c acjio um qu~stionário de mu'Ltí.p.l a e3c0111<:.;., o usuar-í.o

.. ;

indica a r-e s po st.a atreves de un ou dois comandos e preterlde-se
'ht' .ou ar aSSlm a respos~a.

.• iX1"t·erativo. No rrna'Lmerrt a ,
f ,.caçoes esp2clIl~~S, como,

s a de lecais t.ur-í.s t í.cos ,

~Jão exi s t e lW1.:3.. concat'3I1é~:;'ão de comand os d~! pe nqu.í.sa C 01:1(:) no C2 so
.• . ' ... ~ . .o s í.st ema par-amet r-Lco e ut ã.Lí.z ado 8n aplJ_... ,

pe squã s D. d8 \.r8~g2.s 8::1 \íOOS t:~.~;:c~;os , r)~~311li•.;'
etc, anf'Lm nas aplic:lçiôeS onde a. consul.t a

Y't~ r"'o ':\· •.•1-; ••0.., .HL'1. V".-; I ~..,-, """()'-:;'::"0(1 t "Y1:::J,!..ic..!.'...) ....-;.41/ _\i _, .L .-_t..-:5' '"J_ •...•.•.- "-lo-....;

c8ssi~~J3 d3 i~~e~a;ao eOD



. , ., t
Os dois ultiT!oS tipos de usuarios tem a car'act er-ã.st í.ca de não S8rer:i
técnicos e utilizam do que S9 conhecq como perguntas ou pesquisas

;.. , -
moment aneas (ad '1-'0'" cue r.í ,::.,.) atr-ave s d'" s í, st omas do ~r"'C1''''~'''''-' 1- ••••·l~.1•., .•. c~. t"..•c.•.- ......•• lJ. \...• \:1. ....,.J.. ..•.• õ:;J o. ·.•.__v v: r.-; ) ·....•.u.u, '.J.t"' \"Jb..i.êi.i.l-:.:1.S CJo1(;",~-l~

dos "sslf contaãned sys t ems )eTI1 corrt.r-apos'i.ç io com os dois . ~jrir:l8i:-c:'õ, , .

tipos de usuarios cuja capacidade tecnica os permite utilizar c.~
.,.., rl - 4 '.1- ,...CB' "'T H'Onmp • ,.,.t. ' t.t-'rogra.ffias ~...e IJrcCe'A.lm~nlJocomo v ' u~J, J. '!•.L.'~"_l'" evc em CODJun ,,0 CQ7:;

linguag911s de definição e manipulação de dados. As linguagens dos
programas de ap'Lí caç ão que utilizam do DDL e DHL (principa Irnent.e )
~;o r.'_11é,._"",,_'::>~2.:-· :-l.p. 1~"l""'''''70rjC' "n'o'''''i")OdOl'l''~S('R"os+--lanr.u!:lC'r-><::)'_ __ _ _ _'_ ... ,_ _ __..L.. L.•

U
I.A.C-o ..J _ U .•. ...:;";'-...I'~.I" -e-: - Ci. ••..•.•••. li -!- 1 Ú (";"0'" •.~. •

Osprogra.mas de aplicação tem 8. n2cessidad~natural de ser iTI,ÜS cfi~ , . ,
ciente na execuçao por ser especifico ao problema do usuario, 8ll
quanto que o s sistemas "s e l f con ta'Lne d" por serem sis temas generi co s

",. . ~. '"devem ser menos ef'Lc í.ent e s na maqui na ao que os progr-amas de a;Jlic,ª
•... ~ . "'. ~

çoe s , Esta claro que 'a eficiencia dos 'programas de ap l.ãcaç ao de veu
. "compensar o s au propra o custo de d'3senvolvimento.

Como o :preço/perfomance em ..har-dwar-e tem tendência decrescente em
comparaç ác com o custo crescente da mão de obra em engenharia de

.., A '

f' ',. d' .l. ' .••• d 'd . 'I'so tware de ap ia.caçao e e 'Sl,S t enas ;' exa at e a t.(C11 ranca.a e ut.z, :.z.§:
çã.o crescente dos sistemas genericos "seI! con ta.í.ned , :Ssta 'tendência, " .e um fato real na decada dos 70 e acentuara cada bez mais, pois. o

.I- I d '-, ' '. ...,. A • h . .que e st a se que r en o me.inor a'r e a oro pra a GIlClenCla umana, .seJa
- #'na Lrrt er aç ao cora o banco de dados como no proprio processo deciso-

rio com base
• ..., *'<Iem slste~as de lnlormaçao.

•

'.



1.4 - O Qill É BANCO D~ DAl")OS

,
A ideia mais comum, tanto para o pessoal' leigo em processall!.211
to de dados cano para os técnicos não envolvidos em arn.bientes, .'

de c12:cé~base, e que o sã.st ema- de banco de dados numa organizl1
••• 'I • ••• d . d d d L.

ç ao cor re spcnn..e a uma reurn ao e arqulvOSe2., os de toda a
.''''' _. . " . .o.r-garn zaç ao em aí.gun tLpo de' az-mazananant o .magne t í.co sendo m,;

nipuladopor um conjunto de' pro'g r-amas , Tê.is p ro gr-amas efetua-

~":'I'" alo sens í.b.íLí.dade dent rc do UIn a~qu'~"""~ de s í.mul acáo oarn olo.J .~~ _ t::J .•.••• .:)...r..,.._ _ G..\....t.'.... ~ IJ..... ......" l •• ~'::::; t;ill0~ "'"J' '5' 1;1Q. (,Á

e st.abe.l.e cf.ment o de alternativas no processo de p'l.ane j amerrto
empresarial. ~ a cons t ruçjio de modelos com base nas info:'I:",a
. ,.", .. ~çoes do banco de dados. E isto so seria possivel ~8 tivesse-
mos todas as informaçõ'3s da organiza,~ãonum .banco de dados in- .
? ,/.:'I~ • IVara o suporte ilSlCO do banco de dados e das op8~açoes

,.., ,~
consulta, t.e r í.amos u.aa rede de telecomunica~8.ocom t ermí.nat s

, ~. .
de entrada G saida espe.Lhadas em di ve r sa s ar eas I unc i.onaa.s e

. "..,... t.... ..g eogr-ara cas da empre sa .• Todos os l1lV8lS há er-arquí.cos terié}',']
possibilidad.es de acessar o Banco de Dados Integrado de. emp::".;i

de

sa, conf'o r-ms planos de privacidade cont roLada , 'Este quadr-o
. d N • J.. ,,~ • -T t' ~.t . ...an.n a nao exi s t e na pr-at i.c a , l\iO en -aTIL;o , cons ci. ue uma V.lS 2.0, ~

do f·L1J..,.,,,,~·ba s t ant e d""~â~~~Tc..1 C! os ~l'ctCl;""~'" rl",:> .í.ní'o rmac ao Crs«. I.,IV•..i..'V C..:.:;J iJC.,.1..iv-=:--; ~.~0".JJ(""\ ~~....l-, ,Z; •...•...•. 'J::"d.:.o. •.:> u.~.J !ol. _, ..•.lLt.1~<.:!. ~f""..;.

ba se 91'11 s.í st emas àf:~banco ds dados e s í.s t emas -de t21eccnlunj_c~:i
~;o ~o,rg~~o ~~~Ta~~r' C~Cl~ ~o7 ~~l'S O~ a'l'rC!~;o~ 'L1~ ~i~J..p~~'.;::0. <,Ã_V'..I~c.:;.. r.;.0ü-'-(.t--- (..,~.J"Ct. v ...".;..J JJ.J.c'4 _.1.. ...."'.:;c,. c" .L.. .:.:..·_ -:,~L.::l .•~a.

inteGrado de info r:T.s.r;õ,-; s se ja r-er~tralizado ou distribuido.
. , ' . -.. ..,.., .,Has , par-a c nega rmo s ao es t ag í.o at ua l Ci~ C.3;3-:~1~lOJ_\:-l~il:::n-co Q~

sf.s t smas. de bane o d:: dadc s , oua í s f'or am os camí.nho s percorridos'?
'" ...., " .•

Para que pos S2IflOS 211telld8!1 o e st ag.í,o atL18.1, e nec cas a ra.o q1_l'~
Ncioordenlos a.. evo Luc ao de pr-oc os samont o d(~ dados n8.S

. ~,-..• .
çoas nos segulntes aspectos:

1 - 3voluç2.o dos r-equ.í.s í.t.os dos s í s't+mas
(2.ument.o de quali:3.:,~.de <:~ escopo).

•..
ele Lnf'o riaa ....~ao.

2 -
tinas g~nernliz~d~s pro f'Ls SiOi1:.1.

~~,1~.,~."'-'..l0 U.,,2.0 na em particular nas

_ ••• - _...:....- •••• __ o __ :......._ •

.., ') C.

.1.- '-.U



" .~~

Evolu,~ão do ss . requisitos dos s Lst.enas de • ~ Nlnlormaçao.
"""..

."

sistemas tr2dicionais de informaç3o t9m
. ,,'. ~..

resultúlo. 8:-'. ~.~.
'.L • ·.L1 d' d'sa st emas COr:1 progrC:J..'lase arqua vos or-i ent.accs para ca a una c}ti (L'OI

g aní.z acâonaâ , Uma vant<:igem desta manut eriç ao 'em s e pa r ado çle 51st-ª.
I~~S rc.",':rln n~ "'~'c';'~ ;)~,.l'-, de ,-r~."..+-oy· ~ sezur'anc a do's dado s 'l~ . .! .....u.u. .....·......::)..Lu..v (..1,...i. c~ ...L.J.....!..\...;~c.;.. .•..•~_';.J '••. ~ .~.•.•~:J.vt-,_ a. ·....61.:t...1. c'....~J'-:sc", I.... to . CJ.·J.,'_l..,; ," t. bS.J..!.a

. . , , - .
corno da ut í Lí.dade dos r-eLat.o r i.o a , Uma urrí dade or'g am.z acãona'I A,

·H· .n~ avon~u~' ~Pco-~';(~-~6 do ~~fO~M~~oa~ -o'oro os dadr- r~o' a~-u';·rov. _ v. Ci..---: _1_ ....,~,;:,..J....• '::1".~.oJ .••.•••••.• ~ k •.:..••G.'s ....;;:;, v '.,--'::>..L _~::.. -.\1

,. l' ..1 .d -." das respo1saOl l aGe .9 '°11'
forD12l com 8.

unidad~ B para conseguir, as

AY
CDNT,-'N7Z;J

/j6
RIfI..OtSR06H4S

••• SIST:~?o1.ADE A SIST3N.t\ DE B

-.", f'orma - ~o ~. J.. n ' " . ~ 1_.lts r, a. J. l".l_d.:;; a eS II8....que a. e sa.s Gemas e
t.ur a'l da.. experi~ncia, ve r-í.í'Lcou-u e

arc:uivos, core. 8. evolução na
ssguintssque Lmp lí.cava nas

di c fun"'o'"es:_ •••••• - - "S ....r -

;0-I - Havia muita redundancia de dados.
2 - Dificuld2de de coníuDic2C~O entre SiStSI12S par a manter Lnf'or-ma

~~es consistentes e~ co;te~do e forcato.
.• 3 - DeseCOnOLiê.. ele

vos.
110S

4 - Po1.W<l estobilidcde ope r'ac í.ona L do sLsterna de progrntua s f'r-en,.,
te a ccns t ant es lTllJ.d2.D-:8S orgar1izacic:r1ais cora cC<r1Se(lu~nciê'LS d.i:.

- .:'! - U

.•. ,

r.edlllld2YiCiB. en:. (let~?1~rn:Lr..2.c18.S.r-ot l na s dos clive r so s

exemplos: ele. dado s ,ele entrada.



6 - A pratica de desenvolviElGnto d~ sist8mas levou ao habito
d~ considerar os pro gr amas como entic:.8cl8s ~ssencicis

. 1'ttI. #W' ~ c,, ._.

quando cus, s ao 2.S Lní'orraac o es aos arOUlVOS o uo~_.4 :s.... -.l.A,.o...,;
. #

tuem os recursos de interesse aos usuarias.
con:-:ti

7 - Anecessida.d·~ de novos rel'atórios contendo out r-a ~0tru:'l:!.
., .,., I'W L .:"'1 • ~r a cas J.nlorua';03S, a p2.rvlr Cl.C8 arquav os , C:'Jpendia da

cons t rucáo de pro gr amas de aplicacão. Sm coris euu=nc í.a,J, . ". t . ~. .' ~
, era necessar~o sempre ~m perlodo (~ seman~ e.alguns G~

, # "' . 1 1" t "·1·.l- N'S!~S) nec~ssarlo no c e se nvo Vl1TI'?no e ur.p :?n'Ja·~ao dos prQ
. ~ ',- ~ C "L t ",'. #w ••gramas aeap.l.lC açac , . om a s 00, c e r as ue ca so e s admí.rrí s-
t r-at í.vas tinham. que aguardar a. opetacionalíd~.d(:: dos prQ.

~ ~ H

gramas, com serios prejUíZOS às decisoes e a~oes admini~
t rat.Lvas ,

8 - A r-espons ab.í.Lí dade final sobre as informo.'sões, nos seus
"~nccL ~ d- --- ~~: . - l··~-do s J'a~~~ iJO~ ~ ~L~C.l.~aO, acur~c u~. e egurança percenCla
ao órgão usuário.
Frequentemente a ocorrencia de erros de conteudo era~
justificados pelo C PD ao usuário com a icleia de 11 o que
orl+.-~~· 61"'~"'::):4.,,", ~~~ O-'Y'T'~r1("\t.'--_ ..• _- ....•. __ .....•.. _-.' --.......- '...., .. _--...., .
"!7'.-., t -.... ._' ~ J...'. ,!::!"" •• m!:':i~:::" d'" Ld ., de s n1.. ~ ·r,,., ....Y ...•.:.:>!l1ooroseJa. co.!.reva acd.lr".c<"O.o, ..VJ.. o 0.0 ,:,;;:"COj ••L ..Clh~;'!
to do usuário sobre as possibilídad8s de controlada en
t rada dos dadcs , a causa ... dos erros (quando não eram pro

.. . .--'" d s»venlen-t:.es de erros na programaçao) derlvava-se .a ..Lragui:,
za de controle d.as rotinas de entrada de. dados.

Em suma, a melhoria dos sistemas oonvancj.onaf.s , tradicionais
alinhava-se em:

l-Disponibilidade
~ " ,..raplda de informaçoes # "USUEI'lOS.2.0S

2 - Ef'3t1).ar a int'egraç; ã.o de dados e s paLhado s nos diversos 3';:
quí.vo s ,

3 - Dissoci.ar o conjunto de dados dos progTU!lo.S, po I s os .~lu...·...

riaa s ,

4 ~à ~.;,~",.L_",_~ .~, .~. "1':~ -'l das l·r:··óor·Y:"''''''''o·-~num ('T";I\- J'l. .T.il..Lul:::,ulc:..r;c.::..O C2.!.1-C1-.~.J..-.LLJa.LLê .. 1 __ .::; .1j..• L~c:.."S .:-;;:' o( v .•..JJ

~ ,.. -vias de t rans roz-mar-se para or gao G:3: aclrhinis t r aç 2.0 e
c ....,'t:: yr :31"..!..· ri o. --l ." ..p" '(.--;;~ N cc' tt '~~;-'I r" ..T' !t O i~ c' -:;~'1"1 7. ~ r- ~ I":) ~Ce0 ;:)c-J..:..l.-«..l. L-O \.A.,,... ..t..--I..l.. (.,Jr •..lc:"':j'O '...,.,•.:J' • • ••••.• J ....J1),.] .. '-' •...S .L (>("L _'- c....•.:; ..J _ ••..J,- , - .-f-""nr;c,·~,C.! "" .í, nduz í,u ~ ,.•-.,.;,,·..··~O "1,-,, U'Ti or'~-!'loC;·1~...r·,·~rio 11""v ......•..••..•..v.l .l.c" .... J ,..1••_1 L-l c:t. •..•........Lc:..'.:J.G. ...0( •. ", .• ~ .•. D'-". ....•.v. ....,c, .. '-.. ..•.••..••

pa:'t2.:.~·~:ni~()elos i·!1.f·cr~~}[;~.~õ,::s:g~7,I's;-jci2....í s" (COIil ell.f8.33- .• ""', . , .administr2~8o d~ infor8?r08S) o~?r2nc1oes conJun~o~ .>-

C FD (CtJnJ ._eTI.Í-t ..:::..s2_._eju_....pr.O~OS$2.r.l~.n·t.o..tl:,,=.. d[lClo:3).

o·,t"'!
..•..t~l

'!lD18

com o



de rotinas generalizadas no ser+vare

da utiliz8.!;ã"o do computador nas atividades .bumanas e em
1cu181' nas organizações, a preocupsr;aoo gera L entre os tOécnicos e

utilizaç~o inteligente e eficiente dos sistemas de
t.arío r-e s,'

fins de análise porlamo s di'Jidir a eficiência global composta da
tilj.zação ef Lcí.ente dos seguintes componentes:

Eficiência do nardware
.•.

- Eficiencia do software
- Eficiência humana (e/ou organizacional)

,.. .j.. • 1
- Eficiencia de me~odo ogias de trabaJjJ.o (mais recen-::,euente)

. ,avance .j..,.. cnoLoaá ....o
'\.:;;'-""$ ",,::; l J5-~-

, com a construção
. apí.do s ,

, , , 1· t t t.l- ' t" t-, nVlnlCla~ eve Carac 8rlS~lCaS lplcas em 'lar~~~
de C PUS, periféricos e int'3rfaces cada vez mais

aproveitamento e justificativa da vut Llí.z ac ão do "c onmut adc r;
.a ,.., ,"

SP. na sua pot.snc.í.a de processamento de operaçoes lor:;icas e
tinha ,

mateD.,E
, . ,.., ,

As Vé30ntagensmais ·visiveis eram a pr ac i.s ao e rapidez nos c.a.1

•...
r-a abreviarmos consideremos os equipamentos da 2ª ger-aç ao de compl1~

adores, onde se utilizavam a linguager:J. de maquina, as linguagens
as "1";n~"~-~·n·";H'CP"'"OI~'·J e ""O"'"'"'JjO' nas •...uas "T-"rs"'o~s m..·.::~·=I.::c; -L-à... Õ l..J..c.E; t;: .•~~ ~. 'J. ~~ .!..l.,,ni' \J t''\ .u, ct. 0 Ç,..'. \r ~ \:; •....•.- ~

, .• • J.. ,. J- •as ar aas admlnlSura"L1V2S, o computado r era ut í.Lí.z aco para a mecani:.
pura e simples das op?rações manuais ví.g snt es nos procedi7D.?D.

~
os o!'ga.?1izacionais dê.. epoca.

criou o surgimento de novas ati,
~para os t ec n.í.cos de pro c es samej;

de. dad o s ,
, ..

usuar.í.o hOUV8 a necessic12de d~ pessoal qus int':;ragisse com o C 1-'1)
s ent í.d ~;~ r1f~f'''':~o-I·''''''' no oc -ir;~1óC! -=la ",-l-1·'·7!"'n;o"0 ~r".r(';',"I .•tad r -~o........vl .....:.O \.4._ U._.-~.1l] . ...L .I. ·-"C"-'dS....LI,..~~c1.a...,•.... Ct.",.,., UlI Ll.:.-t.::t\.:;{.:,'" Cl \;\-'J. .•l.l_U,l .•C:. o, c.....~~

lii.l,~r.~odo. C~~i,~-"~ ,:, Y' Li·"",,> c::::.:Tl'Drlr . '" 7'",c".,.,·r,C"' C,~1"'·"U+-.,,...-iO(\"'l'S·rl-.'J . .;.."-.''1"'0-'.,<:::' ·0' OÜ~QV'~J .•.OL,~uc...S ':>.~t)~ ., ....0 o", ~ .., _'..l. S'-'''' -".'l! '-'C4'-0_ "lc.' -
t . h" - 1 ·11r. .~ ~ , ,. , .,.t:"poru.vea s , pre8nc.~H22rn:.o de pt.arn inas 8· IormularlOS especa ai s , verl.J_1.

cação d'3 dado s d'3 entrada. e resultados d.'3 salda, etc.
~,- ~ t~~Y"t" I"\ .•..'c ,r-1,..., ( ..t "j:'n' "'I' •••••,'--~ •••..••.J-.u~ ecm.cos u.v V~ nava.a a

~9.ir.·!~nsionari,snto de arquí, ·,[0 S
N

C2S), f~ aG.'.JfJUa8 2~O (303 dé,15ós
~ o

nac e s s.i.dade ele clese-n,roll,teI~ os prosr3.r:.":;~s,
(na ;poc2.saquehciais em fitas magneti
~ ~ '. . '. :1 .• .• + . ..:3 ' {- :?aos usuarlOS Vlé1. G1SpOSlvlVOS ue en0raua

e saã da, e.t c ,

,
favc:r'él;,r(~is

I ..,-:::-~~- -~_•...



(as c: =O<'1b10""5 )\- ~~~ -~..1. ,
raCiOTIê;is.

compiladores cada vez mais pot~ntes e os si3t~nas

Com. relaçê.o ~s at í. ví.dade s de process2D~!':r::,o e pe s ~~uisa.de
..., # •

-e-, __ o ",-n. I"""~ _..!..~'M_ ::'!_,.. _......... Q~::! ,..l..l-'t:"~r;::;c'~r2..•• v.L~I.>'J'"lctS 0.;::;cerc..,.c.o _ re~al.,;orlOS
::i'-;10"," C'"r~+a"Tl~' ' ...•~""'O:: eouí.oanent os TB_Vl· 7O9O p...1.: .w u.;OV·_~,j,';:'/ J:1a..J.t,;~ _1 .• ~..t-"':::õ.J-,.i.V_.I.IJ_~ ~ -

Il'JFCL da Control Data Corporation e Versões

""o~o ~·D,'" ..,..,...,,..,
~ .i~J. .:.,to...:.. ••••• , ..11~,,:)

T~D''''~-;h.L..O~ -- -" ,
iniciais do

o

conhecã do 1·1J3KIV da Inf'oIT'latics Incorporated.

3stes sistemas trouXerê.L1 inovações cOrJO:

. -da de sc r.í.ç ao de dados
':!Il'}nto (q1..12~dC e::istióJ_

• A.lnde J::.IendenCJ. a a parte do procl~di

2 -

3 - Pesquí.sa de r-eg.í.st ros
,

at raves atributos ccndâ.c í.onado s ,

o ap2recim~nto de discos i .magnetlcoS possibilitOll a. d. ':'

do s de acesso e ar-quí,vamsrrt o mais complexo COIE::; sequenc í.a I-cindexado ,

res, procuravi-se incrementar
sof'twar s, t.ant o brs í.co com os au:ülii1
a utilizaç~o crescsnte de rotinas gsn2,..
auncrrt ar' a efic:'.e:-i::ia 11lJJLaY)a.

1:) --,. :-\~TO-'~'r'! 0+;"""''''''''' à~ 't-C'o-\~7~/"''''''f"''o~O :"jnl'""~r-.li~7'~~~ (sorat z-outLne s )1 Ol. ~..•.•.~;l1i_J-"-O, r· u..LL.C.'::: .. _ C ..l..ç,.::>.:;,-,-~.J..'-'C1.·:>C. b~"~ C.._._-'c. __c.~ ~ - .•

po{1ern cJ_5.3siÍ·ic2,1~ q1)_G..l.~lUer a:!:~::'"Jivo ~~11·.j'2p:3nd.eYJt,s:':".::11t3 rio c orrt eudo ~2

_Á ,

A t':maerlcl8.de de rotinas de soft~are no
.. . . -' . .. ..."

S' (...." -;-;:l,\l",O t.arn=m a sua cor r-es ccnd errt e ~\rolu·n.::-;o :J:r:~ ar-ea do soft"~·.i2..r·?__ V
'

__", v' ...•'-I •••••. v •.•.•.•_.u,.~'-J, .• -..,.! 'L.--.... ....., •••. ..1. ';"'~'''-''.L-'-''''' _.". "-" _ '" __ ...:;,......... v.·-·

-. ~ IH •.$ ....: +- '..+...: 1. r;-r, H Y"I ,..•• 1'1 lol'""\-4-.. ,..., 1'"1::;, '"'I'i~ ;'·00 (""!'""!~ ~.(""'i":-::'".:;.t"'"'\d. e 2_}!J...J~Caç 3..0. -J Ir.LLL'" o u •......1. _J..~ 0 •••..•..8. a ..:.~onL0Á~c..L-ç_ ~""llr c. .....:..-_o l-ic....CO v -.I ,••) i:.•EIC1~L~r-,\.-'u )

r",... •.•.,..-,·1.; .., ....,,;: .•.... "..# .' 1 t 1',.1';;"; •.,l.j-'- ••..cu."c~.u•. .t!.sSJ.m,-tllli ps.cz:age e um conjunt o cc~;:~~::; o c e..•
j"? Scrive 1\/·ic~·J~! :]~iDcj_:J8,1=:'~r1t2 p ?rs. d. ~_l.tiJ_izê.{~~,,:0 p'J i: t erc eil~O s , =rn e: ..r.

A ,

C~lr;sté:trlcj~8_S e locais (lif31.~~~rltss'8. S:_l.W_'lJ9 q1Je o

8.mplitud3 podf? i •••• ! ) .•



A' . 1 ~ d b r.~2 .~~ - o t~ i ~~~~m to ~.~~~.t~SSlm, a evo_.u,;é'LO .OS anco ..L (lc..v.O~ "s c.. _nL...J.",c.'Jlenv'~ .J.~oc.úo com a
Ave,' "''''~o .dos D1.)"'j<<:: 0110 C'~o nro rrrr:·y,[,,, c r.:n""c",,~"~ Z .-.,-10<"' TI'" ra" ad.m-in:l·_S~ ...•...u,:;i., v~ 1..1 ' ''-'''' :.i. ..••", •...lc.., ...•. o C.l:{,., •.) b, .I.l'-~.L('J,.J..J...-JL:. •....•. .:.; _C'. Ç. t._. ......~..L._

tra~Do de dados, especific2L18nte de banco de dado s . 30s DBHS,
""'U' ~z 4-o-o~ ."., - U ~·ro".c.(~ .("'" C·-- st er.a d d"'f·l· ~ ~c. da 106~ a v~ , V.~Hl COÜ10 prcc r.::v.J. ",.:> O., ",.1.:0 '.~,,'a.s . e ::;~:1lÇc:;.O lAy 0..C ..:;,

os sist~mas generalizados de geraçDo de r91~t5rios. Atualmente,
DBI,iS ir,corDor~;mmuito mtií s f1..lD()íes, além da defini<";ão de dados e g!i

por
e

os

ração de
. ,

relatorios.

Softvial'a

Soft\-lare de
.,.....' . .
baSlCO

. _.,/iC~
. . -Ap Lí cac ao

. -> Geral
SofthTare de

Fig. 1-12 ...
Divisa0 do.V

• Executivos ou supervisores do sistema operacional
• Lí.nguag ens :

•..
• Prc-gramas de Prog ramaç ao de Ta.ref8.s

• Pl"ogram2s de S3rviço

P ~·~·t' .•' . rozrc:::nas Ul,.l...Ll a.rlOS·

• Pr0grc'J~J.a,s de corrt ro Ie de

~--
• Siste1112.s· d:;

...,.t '0,_.-." O""" ~"'lo"", ,. r, r-.. , n •••.•" • C4~ v-,-,.• ;1 ,__,N "'\iJlS emas er:l .,::;::oqlusa ps raca ona.r como : U.l..U".A._.a.,,8.0,

de Previsão, Tr<:'Ulsporte, J-oe:;os de Empr-esa , et c •



,
ApoiQ a analise e

...
• Programaçao convencional

N

pro gr amao ao ... ,
• Elabora;; ao aut omat í.oa de fluxogrL~l:J. d:;;

sistemas e programas.

• Geração de dados de testes de proGra:-.1::.S

• Editores ds texto.

Prcg ramas padrões
de entrada.

Programas de -geraçao de tabel2s do
• N

ca sao

etc.

,
• Processos bas í.co s (Quimica,

ca, etc).
• Saneamsnt.c urbano.
• Eletrica/3Ietronica .

petrOC1.Ürri.-~ ..

..

Civil
• l'iecanica.
• Energia (n.clear, hidré.ulica, etc)

,
• Tr2.fego

etc.

Sistemas Administrativos
Financeiro • Folha de Pagamerrt o

• Corrt as a Receber (Fat.ur-smont.o )
• Contas a Pagar (Compras)
." Controle do Ativo Imobilizado
~ Contabilidade Geral

• Nodelos financeiros
• Controle de Custos
• Controle

etc.



, •.•
scucaçao • Pl.ane jament.o de horário (aluno,

classe, horário).

I "mat àr-í.a,

Tn .L..' ...,r.~ 1
• .J.. S I..IrLJ..';ao pr og ramar a por conput.c.do r-,
etc.

, "anca ra a Conta cor rente
• PIS/~i;B3-P

• FGTS

• Fundo 157
• Carteira de

...
a~o:;s

etc.

• Planejamento de mat ar-Laí s

• Control~ de estoque
• Programação' '3 controle de produção

Outros ••..•

classificação parcial tem base no que -nor-ma'lmerrt e tas empresas fel:
nec sdor as de har-dwar-e oferecem em termo de sof't.war e , e foi
com a fir:alidade de meLhor ví sua.í.í.zar e explicar a evolução
dentro do contexto geral. de software.
Ant e s da consagração da utiliZ['l:~ão de SGBD (a partir de 1970), a enfL

- . t.. 'se (~:~ngener2.1i:~2(;,~~aoele rc t í.nas d~~ so rtvar e bas í.c o ac ingz.u as ar~ê'~S de
co:f'-r!,r~".~Ct da !:)Tll-1.r.·J"~ nr í.n -i-r--,~l·(l·Qn·to 'V'!!:'l '~)t'.!."7' d '''Yl.~....J'~n;. r .O"o~o~.-..l-:"7~'-,..\ .Lv.~ç •.•:-· •••• '..- ""••..L.,__ .L...•.•.•c>.~-"-o 1:)--'" C~J...Jco..-l...Li:.",,, "4' -L.a. e...I ...fc:..t. .e .i.).J."-..J\.~.I..--t.:;C-~O •• ':1. o-'.J,...., ..•.çt-.:....j-.;..J~..,
cao ne st e case ·.~c·~i..::i" rr- f'~+-n do nackaze 1"''\n~l,,:>'''' ser u+';ll"'7~,·1~ '~"'\l'''' 'ir·.~G. ·"oJ...Juc; cLi::J 1..;;,::,_( ....:4 __ 0. ,1,.I.V •••.O.lJ...... ,l:.lc... t"l..QÕ':'" .l:--'ui.....•.-......l. ;;:,....... v-'_ .._ ....:..Jc:.u.<.i • .l-"(j. c, ~-

, -dus t rd as diferentes e SGI }Jossiv'eJ_ par-a ,pr(~,cessos iy~dllst,rir-lis n8.O .1:r:.lj.,-

colccsd.o
dos DBI·iS

to diversos.
com que poucas I'Q

•••, Ci~1~':'~<:'~ n.r~··":1 l.,+.!.,ir-''::l_ ....•~;.-, ~o f:" Id1'1; . n~ -!"l.,.-.·c·.,p nl''\rl'''i·~-s-;1~Y'j"I-o (10 n1t'.-"l..t_~jJ~ \..,,;, "": ~,L..I_ '.J ••.••_ v.. ~"'1.1...1 .• :J:._-:.'':)~ .•.....• Q.'J .•dO 'l. OS ..c;:. p .,.I.."[, .., 0,,,-, .L c; 7-uC.l ....•..••.L&u'- •....•......"•..
rie.i s •• 4.8 sí.n houve un sue as 30 .r-eLat.Lvo na utiliza:;; 8.0 de packag.e s do t5_
1:'0.P0\::P ·(nl"ll o f v",.Lc>õ"i'~l Dl'" cee so r ) "'<1'1" ~"l"''''<>':;·-'·'·'n.J...o·rI"" ·n·!'1+ol"i::1·ic:J.'- .J.,J!_~ . .u .~_'- .L .. 1c~I..I~.~ c., -_O'-'~ .•..•..) l.J<J ..•. a j:J ••••ç_._J~ •••C,l._ .. L ,~l.~v~_'~"'~_"

~ ,...
eIS (1err.,ais Incd1110s nc,r!?"l8.J_Jl1~nt~-! s r a:n. .ef~t'Ll_~c1.os ;lOl~ p:...c gr-amaçao

devido ~ sua fl~xibilidads na maDutsns;o.
,...

<i3 i.r:·1})~:.1ntL·.·~-Ot~S 'COL1 1)2 C }:~:.·S':;s



, .
.Atualmente, o SGBD esta sendo utilizado con,o base, em maior ou e;'·)nor

grau, de admí.nâs traç 80 de databa se s pa ra a toda diversidade de c.pIicD:,•..
çoes, , d -not adaraent e nas d.í.ver sas areas funcionais e U1:10. orgtil!iZ2.':;;0,O..

- ' AA idela de gsnara.Lí.z aç ao de rotinas para aumcntaz- a ef'Lc f.e nc La hUL.,2
A

na, segue a tendencia de passar ao sistema computador as propri~,s
t ar'ef'as de

•..~jr~?;)ar8.'.;ao e ex~cuç~o das funç3es do cornput é'.dor n2.3
. ' .-lnU)nnY'~ <:' "TI' - '"'~ r-: ,",cc•. .• 1 1.. d.ü G.. ••• ...I-...L\- c...:s u· '....•

No c3.)itulo10, ci tamo s alguns instrumentos de automaqe.o das :n'.Q
. ... . . , . .pra as at í, ví.dade s de ana l í se e proJeto, de Sls;:~m0.S.

Pesquisas do pa s s ado indicaram (r-e í', 53)QU8 mais de cí.nquen ta ')0:'

cento da codific2çe.o de UL} programa de aplica:;2.o era devido' a
f as de manuseio de arquí.vos e codificê.l~ão e d-::codificação d~ es'.:.rut}.2;

ras ele dados. S a ideia3rE'.. de que tais t ar-ef'as pod~ric~.: J;r ad~'l'li::-:i_.:;.

t d . t- • de dnrí .~+ ~~,""~ d·- d " b .ra as por Sls~emas gen8rlcos ~ a m~nl~v~a~aO -~ ~~aoases ~Je
conh-sc í.do s como DBI-IS.

Esta ideia POd8 ser e squ smat.Lzada n2, F19. 1-13 '

:J()f .!G~/j:~.re



1* O d l' N ço' 1" d d ~. d f's programas e ap a.caç ao ....i.can a a.va,a os _'3 uma se m.e .e u1]
ções de entrada e saí.do como: t amanho de re[;L5tro, métodos ele- ~acesso, controle de overflows em disco, etc. A preocupa~ao e
. ~
so com os procsdiG?ntos do programa e portanto deve ser mais
simples, tanto para de senvc Lví.r.ent.o como teste.

2* k; f'un ]ões de ent radae s aí.da (EIS) fi cam ü.nco z-poradas no
SGED (lJrograrnas 8~n.~ricos). Com o d~cor!'er do te~pc), os SGDD

de,

"d .l- ·-"' ..'!1n,.....4"W1..:lt.:.' -, Or'":.·1·i •.••~·' r,,,,=,, .""'.'r~.,...,.~,......;...:J"!enr-i.queca os com out ras .J.. unç oe s como se gur ~n~.(._,. .t'~.J.. II,-",-,.J..V.~

atualiz2ç~ão concorrente, Lí.nguag ens de consulta, ge.radQ
dA rol~~o'r·in~atc.,j ·...,--..._lJ _"-JI>,..;, _ .•

3* Os arquf vos individuais são Lnt.eg rados nun data b2 32 COr:1 a Di
..., A

nãrní,z a~ao da redundanc La de dado s ,
" .

'-, . ,. ..;, d d",:) , 1 'acnuru.st.raçao e. 8.GOS e uma u.e·correnC18. norma oe,.,
to na soft1f.e.:re pa ra aumsnt.ar a eficiellcia humana erJ
tc de dados:

des'-?l'1volvim2.D.
pro ce ssa:nsp-

,.., , .::J\.,;onSlu.sremos 2. }'ig. 1-14.
Ve::':.osque os d2.d08 r-eLacãonedos com as divers8.s entidades
re:c.1sCil1ente no nome da entidade e donom~ dos atributos.

difg.

A estrutura de # - •. _ . I. • ~.
d• ~~~ O~ .~ d . ~ t.aUDS ~~dO~W n_o lI9ra, pouenco eXlS 1r para
valor da chave'(podemos supor que seja o it2rn,..
uma quunt.ídade de o cc r-r-snc í.as (pode, ser nulo)

deda determinado
#

"~r10 "T'.T',m"aroll)V.v~\...(. .'11 w~•._ do
grupo repetitivo representada por "va.Ior " e "data'",
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I
~".,I Nl.LMeR.<> 'õ<> . ~~.tc.e..tc:~a lJ~ . t Co4 I
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I i i I
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NtlA.lG <:lo I-"""·;·~l.::u ,,,,,, .4 CuHUl-..,J.< ~;-~~ te .~;7/)I M:

?I?.o:Te7t>
I

pl'!c:re:7'o j'e'-O ri<'C:;r ••,.TO i ,Do pec;rE.70 C'ClJmDU ev";éNN4P',A. . .

Fig. 1-14 Ser;161haDça d;~Es t.ru tura e f'orrnato de dados.

Po r-t ant c , o softi·;ar·3 gsne r-Lco ter . ,..
fu.nqoes que

1 D 4"" " ,.. ,4
- '3.L l.m..; ao dos

Nomenc'í at.ura

,
ri ado s ~ .a..

Tipo
Formato
'I'amanho
Rala.:;;õe: s entre 03 it<:ns de dados e gr-upos r e pe t í, tivos ( a ~Jo.r.
tanto d3 estruturo de dados).

2 - .Linguagem de, consu l tê. como por ex 2111)10 :

onde: - .,
82.0 componentes sintati~os eia
guag em-

ce d adc s
sao nom~s de itsns
guagsm sSl1:~cial (l~
1 ~Ci~na).

ele -dc.do s
(~~p-i ní n;o,."·,.. .J.~.1 ":;C"_'

definiClos

". ~e o ~iLu:::'3-r9 da ·IYl./~ a \~J.s's~;j G.d.~"1J810. lJ.:::1.J ..2.It
i(] P2.:C~1.

t U..2.1"l ê -Ll'L4d.3.r1.~ o. O.'-:':~.DC)h"12 do. }j.~.~~::..~



Assim o comando gene rico.

IF " EQUAL THEN-----
CHANGE __ TO __________________ a

pode ser aplicado para todos os c§.sos vistos na Fig. 1-14.

- LinguaGem
1· ...ap 1.caçao

pIada com

de' manipulação dos dados .utilizado pelo programador ele.

podendo ser macro comandos ou então uma linguaGem aco-
os conhecidos comandos de chamada de rotinas com pa ssg.•.gero de parametros.

Exemplo: CALL SGBD· USÍNG (param 1, param 2, ••• , 'param K ••• ) 0:1
A '... fde cada parametro ccrresponde as funçoes espec1.ficas de lingua...;

gem, especificação de bufferspara os dados tanto fornecidos cQ

mo os recebidos do SGBD.

...- Linguagem para geraçao rela tórios •.

rutra s funções depois f'or'am incorporadas às habilidades de cada SG3D,
medida que se ganhava rrais experienciascom databases e as necessi

ade s de gerenciamento de dados melhor estabelecidas.

1--.39



Evolução do custo dedesenvolvi:r.ento

o d83f~nvolvin13n-':;o grc.d2,tivo dos s í stenas de banco de dados
~ ~

t:~~1"\~::1 da o~r()·lu"",:::o do '1...."'c·rr11.1':lY.O, n'~l 1-01"'['11'1<:: do c aoac i dade de>__ ..•..•._ •....•_. ~ _fl_-L. ~'$'- _ .••..•..:...J.. c:;i......I.. _ __ •• u,~ __ ·v--.. - ;....I.,.},;;l_ .•• __ .•• ..J _

.,..':l ',., - . t ri C 'íJ.; - d '7 -L. d ' . .~ !.;.. ,...;;V-c.,~n o o.o ~'-'!;:; e arr:lo....enamenvoem lSCOS mi.:l,gn~I"lCOS.

("l • • '-L. '·"·1" d .vomo o cus-vo por Dl" na memorla prlnC::Lp8. e Y!lalOr o que o .corre.§.
" J '1' •.. , ~, 't'pcnaen~e na UGllZaçao Q8 ~lSCOS magna lCOS, a .

oa:'1CO

:Jrinci- -pal no que s;: ,. •..refere a teopos rnedi~s de acesso DQO tem sido r21§.
vant~ o suficiente para iopedir a sua 1~r2P ut í.l í zac áo COEl('\- "".. --.;_ _ ...•.•_'~C:":,:C.. v meiCl

ainda constituem o melhor
en"0re os fatores:

- C apac.í dade 'd9 armaz '911a::-:;11tO,- Tempo Dedio de acesso e
P1~8·:~O

A .,..J-.'" r-r _ '"'" ~ ••.•l J.. .• ~ .• :'I.é-l. UvlJ..l<..aç ao ue r-ot ma s gerie ru c as conduz
~ .• A • . 1-crasc í.no Dê. ef'Lcí enc í.a de preces samen-vo.

nec es sar-í.an ent e a Ur.:1
~T ';"..1- '+ '.~o envan~o, oo~el~se urna

, , "s era e de cut ra.s vantagens como eficiencia humana,
nomí a de escala em admí.ní st raçâo de dados, etc. O

, -nadronlzacao.eco- .;,' -
con st arrt e aL1Ll"~.D.

to na ve.Loc í.dade do OPU t sm contribuído en(Jl~;n,~m:mten~ste cO:OP:-,Q.
. ~ d "l' ·H d -l-'IT'.lSS o, a L avo r a U'Cl,_lZ a'] ao e ro cz.nas

de dados, em pnrtj.cular60 s SGBD.

genericas de nrocess2usnto
~, ..•.

~

I
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Banco de Dados - Defj.ni,:}ão e Exemplos.

"Um .Banco de Dados é UI:1 conjunto de dados est.rutur8.do àr; rr,t:meire, r~dQ
A', -d d ~ ~1~ d~~ ~g- +'Jl'7~d ". pf" ~~n '~qw1a..8. .e .lO_E" ... a po" • .::3"J. Uvl .. ~~ .. 0 ....om ~ J.C~., Cle;.

dade de a.plicações dentro de uma organização".
porU::-1L~

Um. arquivo ccnvencf.onal., sejas'~quenciaT, lnd~x.ado-seqU\mc:.al O"J. di
reto, normalmente é cons tí tuf.do por UI:1 con Junto de re;i;;-;: !'() s J :'.:-:::..c.
re s q\J.2 não POSSU~Ui informações de rela;ão entre sí , O ~cesso iul:l.vi

, ;......~ ")~ r-.,... N _, ., .dual as a.ni o.•.maçoe s contidas nos reçistros ? feito com b 80:: na C:~lc.~re

registros
somente na ordem classificada da chave . Assim,' quando d.iz erco s un ~-ºJ.1
• . '. ..,.,. ..l-"". • #f(I~un~.9 estrutu.rc:.do de da<IQ..ê.s i.gru.r lC2. a. 8xlsvenc~a de lllfo:~r:Jçv;or::'::', d2- " . ,r-e Lac ao errtre 0<':' dado s a'1-'=''(;1 "OS prcprã os dadcs -'10 l' Y11+01>(;)C''''O "'0 "<'1'0~ a. 'S ~J . ....,J. V ..J ••J Q. ..,:! 1 _.._ : \..õ.... L _ ~",,',.:....I. ••..• U"-J .• ~ '-" #. ,~.~, u '." Gi.. .v~"'"_) i,...t..::,.-:

rio. O conjunto estruturado de. dados constitui UIl !Ilodelo s.l.nbo lt.c o
de dados do conjunto de informa;~ões que representa de f'o rma sL;o()~ica G

t . J- s» f - t.í.t J..'descri ~iV9, do SlS cema rrs i co cons J. uidopor .8n L-ldades e suas pr..Q
pr.í edade s ,

~'unrl r 1 corista t uí. "' .. o '''o,.. -"o"u"" o s f'J' c: "i c~'<:' ,..""1"1 " •..••0 ea-,- ! _ v u.V 1:-"- .1..::;1.; ~S ;;:, _ .v_~ '-"" , _~'"

cursos humanos, financeiros (~ Lnf'o rmac í.ona'í.s ,
(Entidades e SU2.S propriedades) •

p re serrt ado

•..
informaçoes descritivas do

+' ..•'rl"l_ -.1- .•..•.t.u 1 (nI~.! l"C-i '-, Lrnerrt e '\J.Olulc. lJe.E,-', ..a.,-. ~ .L. .! .1..1-,8, "1'_ •• ,,,.:../
')o~ ~,)l~noQd·ir~~o~o~ .Lf'!'nCinI1~i~_J: - ..L U.. •••• ••.••• ~..., _ '-' _ " •..•t_.......... _ .

mundoCorij unt;o de
-",' .:.l.lS.:.CO, na

diretriz2s, normas ,p'roc ?dimsnto s , do se riçõ'3s,
documentos organizacionais etc.

j
V

!i!;~c;44. oo:s
iV,coJe.N,If!q;;8.J _

12cpli!.€:lOJ7'1C.TNéS Hodelo ló;:;ico de dado s r spr-es ent at.í vo dn s in.

\1:t..
f'o-.~~; o~" ',",(-,'ext ua.í .;"\ ~i--'" '~iJ..'~'.l..l· ')r) e- '1 :l ~.(';~.l. l- ~ 0••.L J.',,,ç;.':; ':;:c.., _,,:;; G ~ (), ;:"/ '::. t:;.u . ,lC\.. "'0, _.~ _ __

To sãrnbo l í.co do mundo risico •.
un TIl o (1c::

~'ÃAJETL~

?leu:. C,8",~

Modelo r!sico de
..,'. ~modele ~OglCO. ó

. t ..
r.aí o fl::ico que

"dados SD correspondenci2 G~

, .
corrt.om o Ernc o (18 D;.1 cio s ~

'I -·i r.:
...- -./'

~ 4"'.1.- ..L ~



Assim, o Banco de Dados devorá. conter não somsnt a os dados es s enc La.í s
e de interesse do usuário (chamemos por dados principais) mas té1.r:,bém
dados de relação (chamemos por dados secundários) entre os
prj:ncipais.

Com a finalidade de atv~liar a awninistràção do Banco de Dados ~ em
f N d .j.. "" t, ~-'

unç ao e s c e , uma s e ra.e de out-ros dados secundar-Los c sa o c~:nsi~c::,::'.clos

dados

. N

Podemos ent áo classificar os 'dados do da ta be.sa conforme o eSCiusf:;,:l:

1- dad02princip2~s
'2· - dados de estrutura
3 - dados
4 - dados
5 - dados
etc.

COBO t _,.J.nulce
para J... .,COnlJrO..L.8de segL::.r2.I1ça e privacidade,
de dicionario de dados

Os 3 priEeiros tipos de dadossic os mais
res dos arquí.vo s convencãonaí.s , Os demais
comp.Lexí.dade dos DBl-iS.

. . ;

Os dados cone indices.proporcionô.m maior rapidez na pesqUisa dos dl1
A

dc s do datg.té,-ss, e l!.üI'1T;a.lm-::nt~::provem da esco Lha conve uí.e nl.e de aI
guns dos itens de dados princip2is.

essenciais e diferenciadQ
dados var-í am conrc rms a

Uma outra caracter::Lstica marc ant e do dat.aba se refere-se à sua utili- - ,zaçap por diversas aplicaçoes distintas, com usua1'i05 distintos. No
,J...1- N' t.J,." .:'1 t·· tsnt.ant.o , nao e uma ca ract e r-í s ci.ca J.o.envJ.flc2.dora de um da aba.sc .

Pela sua capacidade de int'3rligação entre grupo~ de informações,atrll,
V8S de dados de relacão, 'Dod.e-seconstruir UJ."11a grande massa de .í.ní'c r.. ~ -
ma::;ões envolvendo diversas atividades funcionais de uma empresa. :SS

~. -
ta possibilidade de ...

i l1t.oO"1"~:"::-:O-- ,........"0- _·'s ....•.. de dados, pro verrí ent.e s de
" N Aar-cas funcionais da empr-esa, produz uma reduçao da r-sdundanc í a d·:) dil
dos, muito frequente nas aplica<;ões LsoLada s tradicionais.

,
saria de da tabas e , existem ~uitas r~Eões para que tal

A ideia bas t ant.e pr'opag ada de um Banco de D2,clos que contenha
r1 d t· . ~ -, t t.. . d + . ,... :1o s d.ado s a 8inpre s a Jar:10em riao e ca r-ac e ra s t ac 8. l .an vJ_IlCE'J.or2.

d D ~ n~ , -41"'\ ~d~..,l - - at í ~,. ~ r'\'e Ó.G.oSc:..O 0':::.)G, o .J,.. ::::':u_ ct, S>:;;..!.<;l. J.no_o.o, como
A

ça (a redund2Dci2 a~~ent~ 2. segurança contra a
subo ra,comrisco cbperda da in t·s:::;ri d2:dedo ITl2 S::10 ) ,

SS[;UI'2.Q

perda do iten de dad~

o .....,.....,....J-,.... '+."r~" rio d' '1" ~o,...,.1...,...C! •..... o"'"'" d ad r-. d . J dC·.~2.l.t\:;J.lIJVo ..,J.,.lO "l~ l erent s ....dC,~uSOS aos 0..0.0.':>, era vaucs .e rlifersll
+~,..~ ""':'-("--1 r tn n~ 4-_w~0 us~~_~o~, e v. ~~s..,~
diversos bancos de dados

, -I'o rn.a , a meta id'sal a.í.nda e a for!Tl2.:;ao
.:I., • t' • t I -, "na el~lpr9so,., e annu __lr um C8!' o TIJ.V.9..L Q8

de
A •dundancia controlada~



H I, .de Lnf'o rmnç ao dos US1J.8.rlOS •. Isto significa que a estrutura dos c.,;
I _

dos de saí da (pr-í.ncã palenerrt e ) e de entradê:. -;:;a::lbei71 deverao in.
1'1";1" no pro j et.o da e s t rutur-a gLoba.L de dado s : -c:-c';""" ··'1o·c"''''S1.'dec.~~C"\..rL.,."i.,._ v ...•v ~V •••. L"\...4 - U c... -.I c",u. ,d...:J •...•...J-.&..!... l.,j.'-J :-,,"" '. _ o...J

de dados eficiell

ta,bzcse. Dependando do tipo de SGBD envolvido, ta í.s indicas pcf...=
,." _ .:....,. -r:f,'"" _ ..•.•J-_ ..._ •• f"'"'r J- _/",\,i _.J:t.L_ ••.rao ~e r coris crur .....I..,J:..J_ aut onatc.car ...en c.e }-'·a ~O S01. -i", v; are,

defi:1idos e cont rcLados p:üo usuar-í.o , Vere;:;os isto,capltulos a seguir.
CO;~i de t e.Lhe se:n

Por , ,..
o r-g am.z aç ao quer-ano s ente11deI' como S2Y10.0uma

militz..r
necessita

Empr-o sas m2~nufatureirÇ.ls
• Ern:presas de de sng onhar-í.s

• Órgão s .gover'ncnentaís
• Uni ve r-s í.dade s

• Hosp.i t aí.s

Institutos ele Pesquisa

Todas estas operativo,
cuja ccmp'Le.xí.dadc neces sita o processo é1 o c.e·pr:1.rt.cnentali:::açã.o: 2.X)2
suem. ll118. e st.r-ut ur-a o r-gení.z ac í oneL pr.r-a o seu 3>3rfeito fUYlci8112.:{l~'Il

""to. Iras empr-s sas narmí'at.ur-aí.ra s podemos O"OSe rva.r a (li 'vi 88.0 81:'1 f':J.j
"NO ~~ni~~ i n"'l' ~~. ~~ 1,·",,'i ~ ~in n~~~ ~~-in'~+Y'~ro; I.Y.. ~.:''5C'~s or6ç;.;..,~L..OU.c~o_,_,_s c orno J,.~,.r•. ,,'G~nb' .:..~.,a ",,'d,.:o, c,.-.J.•.J •.•..• a.s ,-,_ü'$_o ....,....;.

• • ## T •• #'ri ••• .ral, sas t.smas , pr oduç ao , ec c . CC',C12. f'unç ao organlz,2.Clona.l· por SUé).

Z D S• ,. .l. ,+, h.i e ~l",..,U· ", , :j •..:....~••.., da ~ .,.......'""'...,...,...~o 0.""'- -Yr.r,.,.."r .•ve' .1:o s Lle~Wla e.s '-'ru .....1.1" a ....l.'"l.'çt v..;. l c:: c.Cl~j'-iua o. Ci. o .!;::o:-; .l.Cv,,; C~ o. t::;""~,J~'::'

s a, De st a f'o rmr- um r=!,:'!t'.Or--.~~~,-,~rn Clr;"!T'rp( ,c:: T";::1'lllf')+u.p!:>l'1"'~:l~ '"'orio-ri''';':'''_... _ _ ...A.·~.':"_I •.•••..•••.•L. ..••.•.~. t••••.••••.;.;j ".it... ,~ •..•• .&.o,.~ .•..,~.,;-_.•. :,(""l..... _.~ ••.. t.. ..• ~ 1..J 'J_ .••••••__ -t _.;

. . ..-
'77": r,,:"r ri r", ,.:1r-:c: r..~ 'l:~ ..•..•n r". ~ r"\ ...:1_ ~ Y"("".ri .•ut CI C" ,.., ~ -C'i n "':i Y/r"" ~ co do 'Y)T'or1", n ":)o (.:::~o-I.. ••.,lJ'- u<...·,.\.....tv"-' u.~·..• lf-'-':;':"\ •.•.c-,',.,.\..l, \..i,-:; u:: .....J\..t. •.•• ~,,\...4._ ..J..._ ~t:...,l·"S'::;"'_·.-:;.l" t.' .., 1 -\, _"'V~·',:;C.•.. , ....'_.....

administração geral, tanto ao nivel o'peracional,on~e os dadess2c
h ":"'''1 ~r.C" .'''~ :'tr. ...l,'"'\I:"~' ~ ·...."ln "")'I-·~;·:,....r.l'~"~ '1'''''!') Y"lf·r.'""!iC" '~'1~-" ,~"''::)'u· .•·,:~~:~··'C w .•aav~, u.'J o.C'",:,J>:; .;as-,-cQS \...._. '~!,,9.,,,,;~::.:..CO,..lu u. .•lli.·__ ...; 1",-_lS .. J-'-~' '-.".'J~

corno dados de con t ro l.s g cr enc í.a'I O-íJ~ele lJJ_,2n:;Jo.~:l·.::;!lto estr:;.t~~b:'CC; c:.::_
Cl~p~S,:3o...

Ern SU1::ia,-sao:
os pontos

•..
'2. 1.-'Ol--1i18.Ç;; 8.0 ele UL: dátaba se



2 - Exí.s t é tU:1:J. diversid2.d~ d~
, ,

usuara os
..., -. .f-'" -nas lniorma~o~s con~laas no

, .::; .,. da,t.aba s e •

3 O ' . ,da taba ss e ~)roj~3t.ado com a finalida.de de ser o r."1ais e::;<.:.,]
v'31 e '~fici;nte p03sivel í'ace $.s difer=;ntes necessj.rl.ades
es t z-utur-c.s C.3 i:-:i'·J::,~:~:o.;;QO (1!r~.rciais ou t(.?tD.~!..S).

d:"

~ :', n~""'r"';:n..!..~;7'·(C""r_..!~0C" -;'1f"') ~\".....,.t-~)f':' ...:]",.~ ..:l-.J.... •...bas es ; 'Y'Io "'r~~· nt.o ~-(-,~.,_."_0 __lJ.._·\.Jv.J ..- •.,;v •••.•·_ •...•....o.J ,__ ..:.•. .;r-'J.Jv~,,;:1 ',...•....-...i.J ~:c....!P,~~. I.J~ J.! ..•• 1 •..•.•,..:.:••. .J.1.I, ~ •...•••.i._

mos que se.o fatores s ecundarã.os (e nao nece aaar'Los ) de caract,::rl.
NA,

Za":,>o do databa se ~ ~ sua ausenc í.a en nada .,";n~d,'" C) 110;. U:"J d o t e r'os...... "'-..J '-"o - - - - ••.••••. -'~ -'-~'.J:i_ '-" _ _ _ •._ __-'';'';', ,
minado !lelatél"b2S'o;lI CO,] as car'ac ts r.í s t í.cas j a citadas venha a Cf);;.;].

ti tuí.r um c1:: taLco ..::;. CC;lC :'oi definido aY1:'erü::::"l::ente.
sio as segui~tes:

1 O da ta~j'}s3 (:{)11t, 8 1" todos dados de *"d'~v:; os orgc;~niz:-,~ao.
"

2 O dataDose dsve conter "~l01"t..m e colossal ( ..., 'I d'.:; inUIJ suo i ec i vo~ "-'.;tCv v )

3 - C' à.2~tabr:.s; à.,;]1]"·8 i~'1fc~r~'aQrr'ap.í.damsn t e as rI2s:JOS::ts.
tempo de resposta pequenC1 di[;Cl::1cSmenor ou igual a 3 s'~g1J.J'.1dos)

4- -

ser cons t ruã.do ví.a

, '., '- ••• .I- 1 d d t h~ 1 !',.! '.0>e ULl~Llz:a(;3.oat.u a.L 8 a aoase s , o l~?;,.pe _
de ·t7o~.'7'!il('li P' de. databr·,c!~.~ .':".\~~A~'l[l-; eL p 9,str_-~:;\,.., U -' ~ '."- '- - -'-.- " _..••.•'-..J ',,J '-" "'-' "-' _.:.. .•••.•• c" •••••

da t~1J as e . Ass í.m, um da t!:tbn.se s e~~l o DB1'''lSpOd.·3
. ,pr cgr-amas r."~sl)eciais, mas cer-t ament.o , delxa:c2

,No de senvo l v.Lncnt.o
siste~as gsnaricos
mamont 9 Lí.gado ao

admi ní s
r --r-,.rar;:!.

si~ como dos procedim~ntosd~ "

0.0 conjunto,
tui~do W~ siste~a d0 Banco de Dados.
Ve j arGOS a.Lguns exemp.l.os de data b2~S'3S:

::ã./ ..
'. . '-:.

.". ·f"~"":~i;;
"
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,
J... Fig.1-16 í1ustra Ur..1 possível data b2.SS f .' •c a.rc c t ar-Ls t í.oo a una 111
dus tria automobilística, ou no caso ];:l:'ÜS geral de Lndus c r-í.as :mon, . -
tadoras de pr~)dutos compostos deinum3ros subconjuntos ~ pcc as ,. -
Os quadrados delim1:tBmas entidades e as flechas indicam 'aposslvel
relação bidirecional d2.S relações, como :por' exemplo uma peça PQ
d 9 :30r f:::rnec.ida por dLve rso s fo rnec edores ass.í.m como lU7Ifornec].
dor pode fornecer di ve r-so s t í pcs de pe~ as; normalmente una cotl1

". '" ~ ~ ~
çao e i.dentificada. r>0r um nums ro de cot aç ao , e esta e de s t í.nada

.,a um fornecedor, sendo' que vpar-a uma pe ç a ou conjunto de [..e:;as a
.1.. d dOLO -' no~wn~, ......,~n+- - • t' , LOserem co l"a as por 1versos .loorneceClores . .;,J_i:::'~."l'::. vt:: lS o e e.loe

tuado 'om dí.ve r- ~ (num r co d-'\ co t a ...."'·"'~ r1.-if'·n~",,·~J...,", .,.., '''''TIl 1a. v '~:H v v: sai:) 1,,2. o.., t::/ \; a':s'0"~" ,,_~.~ ,l.- _ll'".S, lJOr. ~ (O 0,;2

t or o caso de urna det.e rmí.nada cota~ão ser enví.cüo socien te a um for
ne ce jcr mas,no entanto, o fornecedor pode ter diversas cotaçõe s a.í.nda as
Sl°,., + ':1 S u··o~ ré>' ~,...~' b"; .11° o .( ,....",' 11tT'~>' C\·".1..i do::>,.o) o Y. arrt e"', •..e._.o ,.,.~ _.~a.,;;c<o ..J..\,. _r.~c.J..o".!,-,..Le_ ~ J as ,~.tH,_ ~'..,es, _ .n~l.t '-12,
do J duplo s ent í.do idas flechas. Exist~ t2.:r:109l:l a possibilidade de
relação entre os proprios itens de dados de uma meSEla entidade ,
por exemplo a rela.:são ent re peç a s e subconjuntos os qUéÜS estr.ll
t.urados adequadamant e (hierarquis.s) e às maneira sucessiva ch~gl?
nos ao produto final •.

,
O da tabase todo e morit ado de forma a ser utilizn~o po r di versas

.,....l .. r"""""',,~~-("' o ..L..~ 4~ ~ ,~~_! -l..!~r-."'n,:,..-1-::. ...• 1'1 lf":·. -1"'1(.. .J.":'. ~ ..aJ:.i.~l",c:..:;O.:::>;) '-<' porl"c,.nvo a U~.,Ucl.•..l.Os U.l..l.~.l.':..Duv;:'> • .t'•.•. lo'..L-..:.:"; .J.Ol t .•l
ví.d.ída em 6 porçõ·:;s pretendendo indicar um caso particular de 6
aplicci.çõGS ~

da'ta l , . .J..' 't -, d ., dA forma. de como o a'ta oa..se e pro j at auo ou consc ruario epencc8 G.., "

mebo doLog í a de analise e pr-o jet o de cada grupo r-e spor.s avo I de
p roc es s ams nt o de dado s , O da tabas s poda E'Si~ definido como um tg
do e se efetua
~ 1°,.. ,...•.• ~ , s '>'>"", ~vr.... n"" c sd.í.men t '" -ia' 'o~-l-""")(",lnc-i'lnse::.p l.~a.:soe.::>C011 eus p-'-\""or<..,,,Ü!a;:,e ~ .•o ""A..Ltl· •.• lvO..., ,jC ~,::;v(,." J._' ,_,-

e p2.rtir dai para a oper2..\;:ão do dat a base, ou.en:.ã.o e~tabelece-se- -um plano de impl2.LT:;2':;8.o gradual dD8 ap'l í.c.açoe s , COr1 a n!}cessid2.
C'o ~o rQ~n~~u'~r~ ~n.)~l~T' nnv~~ Do~n-oo~~o d-~rlO~ (vi~o schG~a...._. '~'.'-' .•.....•.L U .1.1 •.1 ·..•_a ~ G~\...o\ .J:J-:-_- - . ........•....•.l:. -'S .~"-' '-'-..... .._.•.\..........;l ~'-"

no cap . 4 ) ac dababa s e , cada vez que uma aplica;:ão for in
co r-pcr-ado ao' sí.st erna tot<.ü .•"

sugere a necessidade de in
t'.:::I'face com OB.

vas.
]~bor2.. n~o rela~ionados entre Si, cada apli8aç;o pode ter ~
C~~cid~dn dn ohto~ l'nD~r'm~~-oo~ on'o-n c~.~ O',lt.r~.~Rnti~...~.\~.~~,'~ •• ) ,::, _ •••• _ ~ ._ '.J'~ _ ••• '- ••• l..,,< ~ "" ~ \,.. ,~J _ _ __ _ • _ _ _ •• _ ,_ A __- , ,
po r exemp.Lo I~t::.:i:2. el5.11CTlo.Y- --l~·sl(_..~\j~c:I.()S eE1 corrt a s a ~pa2~Ll:r, 8

corto
ofposs1.



vo I a rHC8s::Lr}~~.d,,:: elo conhe carr.ios o nome (~ en(1':31'8'$o do fOTnC;(!'::!d.or~
t ;;;.:L:3 1.n _:o··::::-;.ç Õ':;:3 .:;:: :',:: C) n :~ceS S 8.1'1,;,r::82"1t '} consid2.3 rui en :~j,:l:"(:'3 fe)~' ri],
C'2çl'"Jr. C soft:.'1i::'I"3 SG3D, poz-tant.o , d':;v'(?' t'?::r l'.1.:=iOD eLLcient-;:3 pe r..
ro ".:;.',-:'C:~.c12.d".: jJli'O;'l"d c·:~Õ~S i.3·2~rupadas e e~; t I'u:1..,:.1'8.d,;s n urnn f";,n":idc.ti (;:,
para ssrem uti~iz~das em conjlulto

- . 'vtra~ en'~ido4es d~ outr~s apLlCaçOQs.
~.. ~. ~ ~ /' ~I <O #w I •••

1'10 caso .i.Lust.rado , 3. cu.v.i aao em o ap í i.c aooe s L,~1~1 Obj!3'tlV() (18
"". • ,;..I ~ ~expLlcaço9S e o leitor poderu achcI' outrus

ê.lJlicaºõ~3 e
nar ~~~s cl~ro as

~ -SiV8i3 divis08S d2
-,.~.~nlr e 3 umC) ,

pt:';·~c s e J_elI:~~]]
t8.:C'3S

•..
GOt2':~O,~S~
F'CJrl;'8cedoI'

- , ".L::;.,n,;Z:1.~:1"?;{} co s

C ::)~'1'::,~~bGis

0ntid~d~s envolvidas.

(1) Lista de Mate-
-: 1r ..t.a.....

~~nCenhé;.ri.2. de
produto

(2) Compr-as

Corltro]ô~d.OI·~l3.fi
nance i r-a

(3) 3s-co'1ue

(4) Prog ruma de
Supr-iE1G rr'.o

-'D1"'t;-.. .~•• r.....'VYl ••'" '"'\ !:'I () P
•••• J.. U~.:, Cl...110.!~ 0.·•.., ..J

Corrt rols d·e•..
Prod.iJ.~2.0

C()11t ab.i ...l.id.cLcl (~
Co nt.r-o Ll e r fi--
nance í.r-o

( , ,
() ) C,:) nt. :.::s

'1 _LI','?-- ,

t~).:

I,is ta d~ L"!l
t.er.l a'l .
TJj~St a (1e
t!'~I119r'"; 1.lE:;.~cIt.

('I Q~"a'· ,... -O'" co....,.... l..J 1'$ ...,.:.:>,

Pedidos à,,=,

C LJ.Sto

í'or n~ciElelJ.
to.

estoque;.
;FJ,12lj_s:J l2~':;e,
lLrJa l i S 8 d e
rot -O.í:; 8.0.
j~r:Rlls;3 fj_
na n(~~:.i ré~..
Lí.s ta ele:
C()TJ},) r (3., •

~:~St, o cru 2 .:.f.J
pe nha..do .

.' -D'í ar-Lc

.'
.l.~...r2 D.J_j ..S 8
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Fig .1-J.7 Exel':lplo d'" da ta b;"~a c.n e.11...,:" enhar.í a co llS'J._1to r í a •\J I.,..~-\."tI _.l_'- .

tI ":;".;:,. 1-,1'7.•..-..:-o· ilustre. um d t .. ....,.a a U2:'SS 0l}!lCO

consultoria, envol vendo as entidetd.es:

2 D .-'~re"\'lsao de • .L.proJet,.,o

4 - Pe s sca.L

de

•.. , -aplicaçoes sao diversas 9 podem ser configurados de acordo com

Projetos

Pessoal

?rG*jet~os
Pe ss oa'l,

- ...J.nfOrL'l8.~oes
sobre proj.2

Lista d,~ projetos por divisão Diversos COI;10!

or-garri z ac Lona'l.
Lista de atividades
to.

tos.
siJ.r)~rint,ell;j~,Sll-
c í.a , Coo rd..~np~-
ça.o c12 ~9_:~~Jj,~tos

por tipo de, 'I)l"Q etc.
jeto.
Curvas 1'311

, ' .
tlpicas d? homem-

hc r a, etc.

Tnforma-; Õ (~S
sobre pc:s'"
soa.l ,

Lista de nessoal por,-lid8.d,~t.ecrrí.c a ,
IJi st a d.-3 1):~s S02~1. por, .
s aLa rLo .

e spa ca a-
...

S ('?<~ao 1:-)01"'

~volu(~2.o s a'Lar-í.a.L ~~
IJ9 S soa, etc.

cargo pc r

C orn J ~c i é1~L,
n 'j j ·s.m,.~n ·t~o r) )~-

r-ací.ona l., CGo!'
cl~:;il2.·]ãc) "de .H:~:;Q
; !":,+ r- '.:.'"
I) J v v ...) #f

n'8S.



Proj at o e
Previsão

Projeto'
~Y'rD ',",,....;.~,....'; o~1.'" l:'-..Lo.:':;íc.l

de Hor-as-
Pr ev í <" -ao.• "'" v ~v ~

Controle C'c8
andamento'
de hornsns-
horas

Corit r-oLe d a
ut í Lt 7 0::>, •.•• :;'0\A.,.u _ ~V~o.Jc.:....

de não :. d.~
obra.

, .R9!..atorioconsumo d3 Ho-
mens-hora versus '0 pre-ri·•..sao.

Hom-ms -Iio r-a
Homana-hor-a
.' ""G3cnlca.
Homens -hor a

por
por

~~ojeto
N

S e':~8.0~

. d·· " -por 2.VlS2.0
Hom~ns-hora indiretos
Homens-hora imurodutivos
Lnt ercambí,ode'" mão de
obrainterdi v.ís í.ona L
etc.

..

Divr-.:rso::> , "usuar-i os
como: •..Coo rd "'n...,·....20 rlOlo..•. "". G •• ,.:.;.... .....J .••••••

".I-p ro j et os ,
Planejamento ope-
r-ac.í.cna'l ,

_,F'l'::!i ~3.~ amcn te)
r'ae í ore L

ODe.>.-

, "
USl.;.é:.TlOS

Como:
Pl~~D~...,~n-L~L~~C••• , _\o.l-.~ .•.••• .,; -c. _~ ..•.•• J •• J •••..\j . ·..•v
rf;..cio~;2.1.N· --
C OOr(:'2rj8.C~1C· !::e FIlO
jC'~OS. J -

Sll~jerin ":e11dG nc i.a
de à.i-i;isEíc).
etc •
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OBhlT'JOS DO SI3T~I1A D·~ BAN8O D'~ D1J)OS (c: ('.:":.f'. ).••••••.' •• ~ .,_~' .• .J

'"'uS ." NconC~J.tos, metodos e ap1icaçc0s com sistemas de b3~CO d~ d~~a3 t?~

Dados V8r~ 0. có nst.Lt.uí.r os objetivos da um sistema de· banco de dadoc ,
D 'd" . -.. 1'0- "0 J-. n f ~!).~~ ..•••O""''"r''\ 1 c í, "! ~ ~""",:""l d~· CI'1 ~evi ° a ra)l.~çZ Q.~ lira s or ..,,,.:;d.O v ~l..:.,O.~()6 ca D<_. c..J. aa \..~ r.n;» ::7.1.;;.:,
,.~ / mout ~ a.l í ~!:I ;, I"'\"""O--io- ..•....f-:::l ~"\1,~"I;J ••• "ÍA ....•...:1(~ _ c: '-;·~r"It· ~ r~""'1"'" -.,. (.••.."s""O COI'.,t''-' :;:,.\••ao <:~._..L3..Ác.c ~, "'.L~.::;.I_·:d~·_ CO .. ll) .•··~-.._~~:;.;.··.•.•..8 ":.C.J.l":'':, lCO .:,;<":O .•.... :., Ul)~

r' ~:':)C" ..;"r·j....•""""C '.-.,''1''''- .~..; ~ I""t'" ..;~t.;- Q !1:. o-"'r'l~ n' .....1'~ r-1~,·1 ~.! I""It("rr,... r~~rc.tç",,:...,w ..•.,.•lJ.l·:::S:.;u.lc.--l.v, O...;: OOJ', ~VO~ o. S"~bL.'..l..r ",O..L.OCc..'-,Vw ú.O ~)..L._·v :.,.<..,
bane ",,,, ",...,..'"",.....ro J... .•.••+- ..1--,!').y -,., d ~1I~.. "'"t""p;..."., m d Y\ .•.• rL 'T'~""_ -, •••••r: - \ c.'-,C:.l1l".;O c..'.: nauos vctl.l.;;:::"j 1..0 e.).c,o ejv.J.r,.:::.l.J,;U'.a ••~2<S 0Cl..Jl.oO 8l7i nW,.;ro v..J •.. c. '., .•

"ã.mport.r.nc I a r~lc,ti ·V2.0

Paz-a ill:=11101' cn a.l.Ls a rmo s os ob je t í.voc de um SED, vc.:::'os consi·:J~!"D.T:

1'- Un s squeraa de integr2:;ão ds sLst erir.s (Fit;. J.-18).
2 - Os ob j et í.vc s D.1inhc.dos segundo:

.' N• ln~egra~ao de dados.

'"LQ-~~0~r '0 ~i~to~~~ ~o ~~nc~~r~~ontol.i...l.t ••_b ,·s" ~ Q,-, ~_0....,_ ..•.· t......:; \"....·.1 .t'----, ;::,..;JcJ. · .:.!

p.l ant ado s à.e :caneir.:-1. e st anquav
de dados, na

C ()r:10 con~

1 - Os dados (na f'o rma (1.13 a rqu.i vos)

2 fU111';;,:Õ-J S or'G~,_niz acicl12.:i.s

dos '"d~?~s'a:plicé~{~ó·~.:s.í s oLada.s

102 }ra~r~sadoras
s e ( ],'::]2 ) •

ftltl'~~ Õ 3 S o ~.:~. r: i::2.ci. c r:~.is do:: i ::~t.:::1:~.:, irl'G'-?! ~~~'0.(1o 1~·{)r.;. -:; : •.. ; :.~:~.â
d~s fun;5?3 organizacionais dCE aplica;5s3 isolad~s.
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1 Controle centralizado de informações.

A -;n T o :c': n ~ n -1 n~ ri <, ,.- <" ,.. n~.I-!:, t!.~c: '" d4., .,..r-. c- ,.,.", 1"'; , (~~~ ·"'~Lrc..::;<~", c.v~ ·..•."",1.0., \,,;0 .~,-,~n ,~~ ,~os .Lrer..;·_,"-, ,-,-.•.q.l-LVOS CC:'.::: '.~.::.:

versos ststel'nos nE'. empre st. (ou. e:;],preendi;:1~nto) nun da ta:.:;-::-::,
'!"1O ••...•Y"'-l-l-o u;'7'contrc Le c"n,t"'."ll e í'ct Lvo s obr-a C' ·'n.;>· .,.",,,,..,,-~ ".,.,,~...,'-...,J:-' __ .bA .•.t.-L.,.V ..J •••.l -..J" '_",t-\) ...l.-,,-, '....,.•..•..••.•...• , ..1__ J......., __ ~ . ~ ;.... Q..:.; J... J.J.OJ..~."v ...so·.:;s C,;.,_.;. •.4&<;, •.••••••..•• ~

nad as , ~3ta situac20 corrt r ast a bem com relao';2.o ao s arcui vos '~r-?
.i" • .;) :...._

dicionalmente estanques e cujas responsé.bilidades 8.Cjl2.i:l-S~J '~=~')g
. ,

Lhadas pe Lcs diversos departamentos usuar-í.cs •,
O d t f'j "1":" :'t. d ' ..;..,'\ !':) on'-'] r'\ 1. ":l 'Y;!-"; ~ ":,.- . .t:" ...,.,...,..1 •.•. 1"'\ #ti .•.•••••..•• ~ - :. a ~ .,:'2.8e, a. illt~Q.l a Y,.U1..... '.J'" ó._vO{,.... .l..H.J.-L.Io.. .•• ..!..J.~..LO.....I..a::.:_~,O·::!~ LP-n'co crl::..aL....
do fronteiras f'unc.í.ontrí s na orgC'!-nizaçao como . armazenando i.nfc'l:

- H..... ,., .: d.í.v ~"'"l •••• ,-. ~,..... ....."..~ yn· \'"__ ~ .J..._ •.:'I ••••••rrla.ço::;s nos S8~.1.~ uver sos 6r.2.U;:, ue su:.•.!.arl.~c~.~c:~o, L·21L.) ..~ a CO:';-C312

t ,# •• • • • f _. , .
r a.r num so dlSPOSl'ClVO as a.n o rmac o e s nece3s'::;.rJ_2s para a opr::'~~Q
~ " H ••.

çao da eepresa;e nesta situaçao, o dat~bas9 favor9ce a 2cns~
der8.~ão de que o conjunto de informações ~ um rscurso de ~!it':;.l

-' A , ..,. ~ •

Lmpoz-t anc í,a a enpr-s sa , E para tanto, a fu..Y}Ç2.0'çle AdrJinistI'2-
:'"'to.~ rip T'~:r1.... Y'(: -r.~i'\' ~,." ~::r!:'l- ";.7' ...•.•i -1.- .L_a, • ~ s»'-só..2 'J.: .•...~.-..LO~, ??i.,O .,\,ao. o·o,~n..L'.Ja.,,-~~nc_, t om emergl.ao com 1::.~.3.
que nca a nos amb.í.ent.es d~ banco de danos ,

Como o data:.Js ..se no rma'Iments s ervs a diversos
cionais fica evidente que o Adr.J.nistrador do

d.eI)B~·rt2_r1>3nto,s i\Jn
• p

da tabe.se ,d.e-:l{:)~o..
-I- f ' 1 . -I- d~··"" .•..exercer as care as ae p.t ane j amsrrt o , . e ri.m.ç uo e manu'Cen;;ao

dat.abc se •
do

(maiores detalhes será desc r.i t o fno capltulosobre A2D

-- t ;1 . •.• d ST'lD .J.. "'. t 1 '1'.Na U l-L.lzél::;ao e D, U!11éllJarl,,9 runnamen a no. processo Ú.e 2.1J11
Lí.s e rt~;<::-;n""o.y.'~!l""'õ'::>C'r<=>s.l ri o ne const ru-Eo do modelo de d::':],:)s- ,-, ,- ~é~. ~ _ .L .,', .,. cc, "5 _. '" .J.;;J '-O.J • a. ,. ',;: c"

present2.tivo do :r.lundo real em estudo.
S:~Gu.Yldo alguns autores (ref. 22 ,27 )
titni o componerrt e mats Lmpor-t ant o de 11.m

dos.

o codelo de dados c~n~
s.í.st ema de banco cJ,:;

o modelo de dados de wn SBD vem diferenciar sobrsman0ira o ~~l

SG3D d.os
tem.:3) •

sistemQs de gere~cia

~Os r':3gis tros componant os dos ar-qua vos conve nc í.o na.Ls 82.0
".de;s no ,d].~j po s i. tiv c d 2 rrmaz enament o . s ern n2"11}il1TIlé'.: j~9 J_ 2_~~2.0

1 ... 1 .. , 1.1...·· 1e 3S, a nela ser pc.í,o posa cronamerrc o re_3.l.l vc snt.r-e e.J..9S
so elos 2.Il11..ll"':rcs SGqL1CI1Ci2~is) .• R~:ros são os crso s em (lU8 o
cr2mador i.Dsere campos que r-eLac í onam difer3n-:::'es tipos de
t r-os •..

I~r:·:-.-:~
',.~-' ..-",



as ll1eihoresre18~õ8s qu':'! efeti vamerrt e devem existir entre os A
diferentes tiros de
entida.des.

Assim, por exan p.l.o , para um hipotético modelo de dados i:lt'3,I:

rAcistros renresantativos'W •

ligando as entidades cliente, pedido, estoque, pod0me~
rum d!:'ltO'"""'l,,-',"-'dc)r"'l,,:,n+-r-> (ou "::-""""DO nr> c Lí.ent es ) V8Y'J..·+';'"'a""IH "-" .,..1.•.;; .1. .• :__ - , __ ._ ,._ .•. v •..••· \, Ü':" L..I.,;.: .Á',,J -': L,.~0;...... .J.._'\.. •

s eus diversos pcd í.dos num deterniinadointervnlo de tempo,
par-a ceda pedido ve r-í.f'Lca.r cuaí.s as peças so'l.Lcí.t arta s e

par-a
os
e

,,",,,;1~ Y',.-,.,"> ~,1rc p; f' i C"'," ~·4·i C'''-'''"', ní b 'i1l' r~ ':1 0.n do cn t r~)(':'~ c. ""'0Y' fo! n·,1
.,..;·.· • ..,..I.••..•t ,.l....•..•. ·s ..-· \I'.~ .•. _~-- •....••.•••.... I.."--~l"·,v - ..•...\.A..l ..••••• ·• .J \••••••• ~.I, V .~t.;J_. ~ 1) _ -1..':" f_I••.•.••, .
produzir um r-o.l.at c r-í,o indicando as possibilidades de atendi
mento ao(s) cliente(s).

. , , ,O relutario pede ser produzido ror UmUTIlCO programa, Sem a
'~ 't '"D'>.ceSSJ..ODa.,3de ler odo o da tabase ou a gr avaç ao de ar-quí.vcs

• ..1.. .~.,~. # , ~. ,. "'"
Lnt e rmedí e r·J'.}:-~. "i' Ls t o c:> "OC"Q"r ..,;,,,,, dev í.do ~.r.::: 7"01;:0""0':'<:: cu'" ]''''''J- . --- ~ ~ u ~ r ~~_._~ ~v_ -- ~~-~~ -_ 1 _ ~

c modo como estas
ver-sos tiDOS tn8i::: comuns de model.os d~ dado s como modelo hi.§.
rarquibb, modele em 'rede, etc.

(I tipo d'E!model o de dedo :mais ade~uado
mundo real p2.rtic~l2.r determina em pr-í.nc íjc.o os SGBD
vais d:} s e r em uti l .i zado s • .l~ssin1 exf s t sm SGBD - . ,J.ue sao mai.s 2.0 ..1

como 8GBD
que pcdom dar apo í.c a d.l.verso s tipos de modelos de dados.

,
Pode-se t ambsm efetuar a pas sag em de urna estrutura a8,
dados de um det e rmí.nado t í.po para UD. outro tipo, at ravo s de
1 1~ 'Y'''''''' n J..J..'ml·~""''''~~a.i.guma per Cle::.· a 0\.1 ~~.l__LJC1.'::íd..O.



3 - Integridade dedados.
A integração de dados num database identifica mais clara:nente
a necessidade de se prover meios seguros para a integridade de
dados.

,.,Por manter a integridade de dados incluimos nao somcn te ga ran-
tir integridade física aos arquivos portadores do database, c.Q., . ... .
mo tampem a manter qualidade dos dados armazenados em t.ermos
de precisão, acura cí.daríe e consistência.
A qualidade dos dados pode ser afetado por erros provenientes
de:
1- Ineficiência do sistema de critica.
2 - E rro de prog rama de atualiza ção •
3 - Erro de maquina (hardware).
4 - Erro no forne cimento de informação (humano ),
Para deteção de erros e manutenção da qualidade de dados, mui-
tas funções de soft...vareforam adicionados aos SGBD como por
exemplo:
1-Detecção automática em erros de forrr.atoproYenientes· dos

programas de aplicação.
2 - A'colocação de r-ct Lna s especiais para criação e manutenção

de arquí,vo especial de seguãmen to (audi t trail) de atuali-
zaçâo , contendo as Lna gens "antes" e "depoã a" do data.base
atualizado .•

3 - Rotinas para efetuar o back-out de transações de atualiza-
ção, isto é, a possibilidade de através do a.rquivo de
"audit trail" efetuar a volt.a do database a uma determina-
da posição anterior, no tempo.

<4-criação e manutenção de arquivos de operações de comanüos
miITJ de .mu.ltiplos usuários/terminais, com o fornecimento 6.13

estat1sticas de utilização do database.
5 - Rotinas que nanté:m "arquivos diferencia:Ls" p§;.

t -. -. . t # t N rie"" +'l'a' J'ra armazenar' a ua.íí.z aç08S, J.S'O e, as ransaçoe s ~ '~'J ,.l ..l....;.

IV N N l' d . d' ~ ~. 4- t 1 :l t '...,",..zaçao nac sao ap aca ia s :::..mela ta e :('..tlre tarnen -e ro (a acc...:>,.;; i

e sim arrrnzenadas fisicamente em arquivos distintos (a:::,qui
voscliferenciais.) e depois intercalados com o database
ma etapa posterior. I·,.
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6 .... Rotim::s que acopladas cem o sistema operacional possam
efetuar o:peraçõss da "Checlc-poârrt" e. "r est ar-t.", nos c].
sos de erros de ha rdware ,

? D.r>· .- d " ~ . ... eJ.l.mçao . a .necessd dade a8 u.Y1ic.ldade de valor para d~
t armí.nados canpo s definidOS como ichave (IIT1'). Por e-
xemplo, ser passivel de ser definido através do DDL a

~-': - ~. "ccncu çao de valor unico para o campo "IJº 1)J:F'DI'TCIGN.A-
RIO", assim, q~alqu9r tentativa de·in::!luir um valor 'de

, <. s» ,. '.. .." ,".J.. t ~. rrume ro de .i.uncacnara,o Ja sxa s •..en e, 8 aut omat.Lc araerrt e de
tetado e excluido pala SGBD.

8 ~ Colocação de.restrições de integridade de dados cono
limite de valores para determinados canpcs , Exemp.Lo s.e

nSaldol1 senpre maior que zero.
"Nú.-rnerode filhos'l entre O 850

- ~.lI..integraqaode dados na medida em que reduz a incidencia
A· _

~" ''''''J''')~''''"n,.:3!:.'Y'\",,--1~ .,.:l~ ,..:I~ri,",~ (~~,~,;,...~r-~" t:J.6 Ttni;"';·~+T'OC' n'1 .'--'~l11n(""\c
i...4G ~ ._\.A."""""'- ••."""-- •..•. """' .•••• r....4. \.,.4' •••• "'"'-'--""'-'"'''''; ''"'''"'-~, .••••••_ •••••.-......':'5. •..•.•. - ' ...•. - - -0-- .-.1- •...•. _.- -.r--
de Ui') mesmo fato) favorece a cria':S20 de rotinas/progr2Jnas, ,
par-a manter a integridade semarrtd.ca do d.ata b8.se.A ideia

~ .bas.í.c a e elaborar prog ramas qusve r-Lf'.ícaráam ·oeriodica ou di~ ~-
namí.caíaent e, os res-..:l.lt8.dos de uma atualizç..ção no databa.se
dA aco~~o co~ ~S ~D~t'-~~-oQ~dA comnaLi'Dil~~~do pntrR ~8,~LOS,~ . _ u. ,!i a. ~_~ ••...L's ,~~, _ 1:' '-' .-'-v.c. _ - - u._._

restri,:;ões est as previamente estabelecidas.
No entanto: muita pouca coisa tem sido investigado e
4- • '" t ··'à ri ' 4-" d d t . t'lJe s otir-e a a.n egrl. .al.:.e seman"lca o s a a or se s ant o

"manaí T\ .•••• i1.~~--:::I1 ·f'r\Tr1r-. ".""'"'\r::.~+.l· nol":' _ ...,... "~--iy;"\ n,•.~ aus enc í.a a~~c..;;...•• __..,I..J..c. b·_J.. ·..- _ •........\ v . .}.ic.. . .-v """ l_ •...G...J.. • .l_ •..••~~.i....;.L, ..•-.,. •..•..•_1.. •••• '-" ••• -

de

dos coraput ac.í.ona.i s mais avanç ados , a integridade de dados
ainda é una atribuicão muito importante do Administrs.ccrd8~
Dados.

Umoutro aspecto de sott";areincorporado nos SG3D
ponríe ail"lte ;ridade operacional do .da tab~ 38. Como o
b2,S8 pocle SSI' ace s sado Sir:1l11tê..1"'1e·arfisnt~ por diversos

correl,l
ôat.a-,
USU.ê.

rios, o BGBD c.sve prover meios espec í.a.í s para gar-ant.í.r' que
89 j a.EI

leitura

!'"'....... .•• •...•,.., _ .;!.J-., .e-, ~ •clIll.lonna.Llos c;. S-L iJ.J.c;H~ G,O.
, . .O usuarn o UI apropria o campo Saldo 8=10 e at.ua Lâ.za 1I<.::.r,::.,

$=20.



- o , .
usua ra o o C2lJpO

sua atLi.2
data0';;:'

li s.olu·";o-"$-

pec.í.a'I de
-f'un -,2.0

=.
S8 o

,
1..1SU,D;

saldo)

out ro .

o
de2..dIock acontecs por exemplo na. seguinte sequeTIcia:

U '. ....SU2..rlO UI apro pru 2.. recurso
TT '.vsuara o
..•.~ ,Usuar-í,o

U2

UI t~nt3. 2..pr::;priar R2 (corno R2 não f'ó í, Ll.b er-ado

, ~Usuario U2 tente. apropriar RI (cor:1oRl. nao foi liberado a.i.nd a ,

de impsdir ou de sair das CO" i buac -o,,:>::::•• ;,...\. •••••. _ -J1o..,.;

"

ElTI StU:l8. a iYrt(jsricJ.2:çl~ ds dado s CCilI:O cb j e t.í ...v-o d:2 s í st cnas (l~ baD.,
co de dadcs, dev3ga~antir a boa qualidads de dados atraves de:

#tJ N .••••1 - .Adequade.. ut í.Lí.z aç ao do hcrdwar e - os e r-r-o s s ao- cor-r.i g.i.cos
check-point

2 - '"do software - a utilizaçao ele

de;
si~:

p010

.J'.....-:J ;~':



4 - Prd.vac í.dad a e segurança.

A integração de dados em dato.1Jas~ ta.:I1b~m torna mais importan
,te os as pect os de prtl vac í.dade e segur-ança de um sistema de
banco de dados. Por privacidade poderios ent.ende r o direi to de
urna organização ou empreendim8nto de :preservar doconhecim8Il
to dos ou-:ros. as info:cmações envolvidas nas operações ou at í

,.d d d' L .A y. •• ., -.,. .,...... d '.I.. l d d
1[2 a es co r-re spo n ent e s •. p ...avaca.caue cu.r e re .a ant og ra a e
dedades no tipo. de acesso não permitido • .li "rivacidade se ri!

H ' • .•.. -,

fere a acesso.s·nao legais enquanto que a integridade a a.ces
sos 'nãovalid~s (como informaçãcacurada).

. .

Pri vac í.dade 8 materia que vai além das 'front't,:dras
~

tecnologi

ca~ do ~~rr1i~arOo ~o~~~a~o.•0 . >....I .l.i.t::...._ U ' . ~." _ """" ~ v'r'V ••.•v , recaindo nas esferas
~eticos e SQ

'T'r~.I..ar-emos <:>r,UJ...! a ·~""l·V~Cl' da do c omo..•.. c; v ,~._ll, o.\..,l I c 1-' J. 0... ::;" _, .;i

nização protsger os dados contidos
50S não autorizados. A privacidade

a necessidade de uma orgl1
num data base contra ace,g

~
no~a ~O~ ~'~an~ad~ atr~vQ~r *~ '.... .-, J _ C.:.....l.. '""" _... ~ ~ v ,'~ ...J

de medidas de segurança, incorporados nas habilidades do
so rtvare SGBD, como por exemplo os passwo rds (pa.Lav ras de s~
Y'I'h",'1....•""',."""".~ .
.li tecnologia de soi't\vare em t~ri~10S de ;rivac í.d ade e segurança
ainda está no seu inicio. A ma.í.orLa das L'1.sdidcs Lnco rpor-ádas
no SGBD podem estar situadas nos grupos:

I .L • .&:".' H1- denvl~lcacao e..
,

O usuar í,o , seja pr-og rama ou Op;TE.dor3D termina.l, deve se
identificar com um nome dr:;! usuar-í.o e logo em seguida e f'e•..
tuar a aut snt t caçao fornecendo geralm:-:mte um

~1 ' -TQ-""f'·' ad -r··~1 ~~P.D .,~ .•...~ checar cor.:> oqua.. e ~~I..L lCct o y.;.'.O v,-",.J . .t.Jc.,.l.C •. .LJ.v_c •. .L ..:;.~

~ -pr-og rsma co r r-e sponde ao usuar í,o que se SUpOG.

paSS'hi()l"'d o

operadorl

2- As medidas r-est r.í.t Lva s 8st2.0 as soc í ada s COE} .(hierarquicCl.-
t) d -lo- ' "":'l ••••• --i.!"'!:} "t"" .'·õ ~!""'\ C' n ( C'. ~ C' ('"n~ -:'IC")' irlmsn ....e o at a Oc -,S8" a.s l .•..l.V~Jrsc.1.spo rç oe s ra sa c as 2..L'."c""" co

d8.t53-b.ases,os registros, segTJ8ntos, grupos d,; dados s
i.t em de dado .
Por axempLo;

o item S~~.IJ.RICpode S3r êltsr2.do somente pelo t.erminal
;

situado no d.9partar1ento de salario, eeor um det'}I'lnin,il
; • ,1 f n'do usuarlO com p~sswor~ espSCl:1CO.

- O usuar-í.o podro; ap'l.í.c ar' op·3rç::~8.0 cl2 J..'~it').::·8.no C2.L1pO Si;
Ti"'D~O 1~~~ ~ .~ l~ lJ..~· ~.,.. ""'~J~" ~ t"~T""'''' 1 ll.f~ l •-,_:...o.d.. ~'!G;:;' nc:.OyOcc.;: a._l,·:;:r'~J., ",.~.._vO s·;:; .lv"'" lF. •• ..J..·1'2~ Cf::

Capacidade ac í.ma d<? :\}, Pl~(~~-\ltê.ln1s11t~~jc st2 ..bo Le cf.do , o
~ ;

D3T-l,S L1a11t 01:;1 1JJ:12.. li:3 t.a .1,3 U.Suar.i oc e om S1.1[':S r e SIJ=3ct i vr.:



. ...3 - "OQl" .C'l· c ac ao do d ado sv .l.. _, ct·'S 'J ,'~ .\..

Com a finalidad~ de dificultar a leitura de dados, por
soas não aut-o ní.aadas , por s í.np.Les dump d~ dat~b;::s!?,
por casos em qu~ha..ja roubo risico de volume de disco,

- , d di ....·- .....de-se lançar mao de tecnicas e CO~lllcaçao na gravaçao
dos dados no disco.

y'll':) ,...•
1:' ...••••

01.1

no.,.-

't . •.• dcomo .r-ans jJO Slç;2.0 . c.e c c.r acte re s-ins9r~ao de outros caracteres,
r--.L.. ,..... ,...~ C" -1 "1··~'" ,-10' ..! .L._. et r>
ú.. v ra.\l,,, '" u3 ,L1. •• l c:. uO.r .1..1.;1.10, ~ '-.

car ac t er-s s

De forma ...
nao p.....'"'-'l.J.J...,-..~

. 1. OV' l~.~. ~ 1,J '•.••} o:..Jainda'no ~l,:,SGBD:mercado
que sejam a prova de roubo

""te. A maioria do: cases de uti1iz::>;aoa.ín.la S8 situar; no C2.50
de passwords seja fao TIl veI di': SGBD como acop.l.ado cor;
d::- segurança pl~o)::'ias dG sist~Gc. Dpsreciona.l, princj.I);::.I:.i8nte',::;;?1

N

êtl) Ll caç ce s (1,:; tsle·proc'3s Sàl11821to.



OBJETIVOS RELACIONjlJ)OS Cmf A DISPCNIBITJIDADE DE Il:FGRI·U\.çaES

1- Rapidez e Flexibilidade no'Acesso a Informações.
A existência de linguagE?rls de consulta eue geradores de reI§;
t' . + - "'f'!BD • • , .or~os como componen ...es d.OOu . , prop~cla ao usuar~o de dat.§;
bases a rapidez no acesso (ou obtenção) de informações. A in
teração hOl'Ylem-databaseé favorecida através das linguagens de·
alto-níyel envolvidas,' e a obtenção'de respostasespecífic8.s
em conf'or-mí.dade a critél"iosde seleção de pesquisas formula.-
das quase que em linguagem natural, propicia um aumenta na
flexibilidade. de escolha de condições de pesquisa pelo usui
rio,acarretando uma melhoria no tempo'de resposta das info.!:-' "maçoes visadas pelo usuario.
A melhoria dos scf twar es dirigidos ao interface database--usl.1&
rio possibilita o aumento da comunicação do usuário final ao
database com a diminuição da presença de elementos intermedi§.
rios, corno por exemplo, dos analigtas de sistemas ou program.§;
dores.

2 - Padronização de Dados.
A utilização de database pressupõe a utilização de seus di
dos por diversos usu~rios. Assim, um determinado dado deve
ter um formato padrão tal que seja de utilidade a todos os

, .usuar~os.
Esta padronização pode ser realizada seja. na forma de documejj
tação convencional como: através de diretorios ou dicioncirj.o
de dados. O acesso fácil aos forma.tos padrões dos dados .e 02

tros atributos, contribue: _ sobr er.anef.ra à maior interação c&
tabase-usuário, com vistas a um ~umento na eficiência de trÊ.:~
balho do usuário.
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OBJETIVO RELACIONADO COH A nmEPE?.ffiElTCIA DE DADOS DOS PROGRANAS

Considerando que um sistema de informação com base em database é
composto de um conjunto de componentes em constante interação, a
ideia basica da independencia de dados (um dos componentes) dos
programas (outro componente) é diminuir as influencias de alter.§;
ções de um determinadocomponentenoutro$ component.es do sistema.
Se considerarmos que os programas representam os processos fun
cionais de uma organização e que portanto variam muito mais fr.§
quentemente d.o qu~ os dados que representam o modelo operati.V'o
da empresa, a independência dos dados dos programas representa
um ganho nos esforços de manter a estabilidade e disponibilidade
do recurso-informação eI1yolYido.
Alterações necessárias nos dados e suas relações no database, e
em função de um bom n!vel de independência dados-programe.s, pr.Q
duzem alterações mínimas nos programas. envolvidos com o database
e representam um ganho no custo de manutenção dos sistemas de
informações com base no database.

<,

, ,
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APJ.trULO 2

J.R-GAHIZAÇÃO DE ARQUIVOS - ESTriUT1JR.AS E HSTODOS DE ACESSO

-.I- r'l •••.tnt rocuçao
esempenho de Arq~ivos

m ,s .... rl • ,.., dellpOS de urganlzaçao _ Arquivos e Hetodos de Acesso
• Serial
• Sequencial
* Sequencial Indexado
o Diretos
• Indexados
• Randomí, co

• Listas Invertidas
r.:rétodosde Acesso em Navegação para Data.bases



U·,,· a.rquã "":""0" • J... • ~ t- s r el.ac í 1 A 1'" .';1 v e uno COTIJun GC c.e regJ..,.l"O . e aC~OnaQ03. re_açao e:u.§.
tente entre os registros pode ser efetuada em 3 níveis distintos:'

1. A
, estruturalnlvel

2. A nível de :índices
3 .. A nível ,de conteudo

A característica estrutural dos arquivos convencionais determina
,. . . +.J..N dI'"como as ocor-r enca.as de r ega s r.r-cs es cao ar maz ena as uma em r-e aça o

à outra. Em conjunto com os poss{veis índices ficam estabelecidas
as características de acesso aos valores dos registros.
O ' , d J.. » : , d f" ., 'I ' . , Iruve.i e cont.euno e e..a.m.uo pe o usuar~o, responsave na
ção dos valores dos campos dos registros.

ger-ª

Os arquiYos tradicionais possuem campos que caracterizam normalmen
.lo ' • t .d d D. t- -.r e uma 1J.TIJ..caen ~ ta e., '~zemos en ao que sao campos de um mesmo td:,
po de registro. E neste aspecto, o arquivo é um conjQ~to de ocor-
rências de registros d8 um mesmo tipo, condição esta que implica
em formato igual de registros •.
As sí.tn a Fã g, 2-1 mos tz-a o conteúdo de um arquivo de pedidos com
3 uartes distintas:

1..Dados sobre o pedido
2•.Dados sobre os :itens de pedidos.
3 .. Dados sobre •.~ dea prog1"anaçao remessas.

(pela. mesma figura podemos notar que as
corl"espondemàs entradas de uma tabela,
de utilização de técnicas de acesso aos

,. .ocorrencJ..aseleum arquivo
eleforma que, o processo
arquivos atra"\résde ace.§.

sos de disco equivale ao processo de achar uma determinada entrada
na tabela, 'através de diversos passos de um algoritmo qualquer) •.
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o exemplo ilustra um caso particular de forr::a,;:ã,Q de registros once
pe r cebe+se uma par te redundante e uma par te esparsa" Ambcs os eV8.ll
tos i"npc€ID-se a necessí.sarle -ie estru tur açáo de registros que não a li-

near.
Considere.ndo o arquivo da Fig.2-1 . poder-La ...mos considerar dois dat~:

bases equav al.ent.e s com as seguintes estruturas de dados:

a) Hí.er ar-quã.co com 3 n:Lveis.

R1---

b) Rede (Associativa).

A passagem de uma estrutura de registros como a do arquivo de T'.s
d.í.dos de':' ::'ig.2-1 para estruturas de re~istr.os como os de rlataofl
ses da f:4.;i..1.raa.C"...ma equivale a transformação 0e conhecimentos soare
o conteúdo dos dados (relações lógicas entre rlarlOs) para o ní.v eL
de estruturação f{sica dos registros. Assim uma forma de oar acter-j,

z ar o 0.atabase consiste no processo de colocar o conheciment.o so-
bre os dados (normalmente inserido implici t.ament.e no.s prograw,é"s)
de forma explic:L ta através de dados de estru tur-a do na t.aba se,
Quanto aos dados de Lnd.Lce s , tanto para arquivos como ratabases

2 ••Lr



influenciam no processo de localizar o ponto de entr-ada do arquivo
ou dat abas e o Este ponto de errtz-ad a pode ser um ou mais endereços
fi sicos cio di sposi tivo ma.gnético (normalmente disco ou tambor).
Umavez obtido o ponto de entr ada, o programa faria a lei tura do
registro e daí seguiria o processo específico de tra.tamento dos d.ª
dos do registro e/ou (então) o processo de navegação através dos
dãver sos arquivos componentes do database.

2••.5



As principais car ac t.er-fs tã cas desejadas na construção e utilização
de ar-qu í.vo s são:

1. Rapidez - de registros.na recuperaçao
2. Processo de atualização facil.

I

3. Economia na armazen2.gem

Tais c ar-act.er-fs t.í.c as são normalmente conflitantes.
O processo de armazenar informações em larga escala não é difícil;
recuperar inforn:.ações conforme requisitós de uma consulta :-equer
cuidados mais elaborados. ASSim, se construimos indices para auxi-
liar a r-ecuperaçâovemo s que de gr-adamos o processo de atualização ,
pois além dos dados havemos que al ter ar os {ndices correspondentes
assim como necessi t.amos de maior espaço de memória para armazenar
os índices. Se utilizamos métodos sofisticados de compactação de
dados, implica um aumento no tempo CPU gasto para codificar e dec.9.
dificar os dados, degradando assim os processos de pesquisa e atu-ª
lização ..

Comomedidas de desempenho podemos considerar~

1.1 - Tempode obtenção de um registro (obtenção de endereço f{si-
co e leitura do registro).

1.2 - Tempode pbtenção do próximo registro (depende da estrutura
de dados).

1.3 - Tempode leitura executiva do arquivo.

2.1 Tempode inserção.

2.2 - Tempode atualização.

2 • .3 Tempode reorganização (eliminação de deleções e r-ebLocagem)
, \

Espaço de memória ocupada. ./.
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1. .§1FRI,AL

. , .Estrut.ura oasac a r

r....,~"o<'I!;ço
Fi$IGo
~":.;C~)

Características:

Os r egã s tr-o s- são armazenados conforme a ordem de aparecimento
para o programa Que gera o arquivo.

- Os registros possuem o mesmo formato, isto é, os campos e va1.Q
res dentro,do registro têm a mesma sequencia e posição relati·-
va , A descrição do formato é externo aos dados armazenados e

- Tempo para obter um r-e gí.s tr-o qualquer no arquivo é elevado,
pois é necessário pesquisar desd.e o pr ímeã r-o registro seria1-
mente (segundo a ordem de endereço físico) até encontrá-lo
podendo chegar até o limite de exaurir todo o arquivo.

,

, . (com u f "" 1"- Tempo para localizar um pr-oxa.mo registro com a.n or-maço es 0&1

cas obtidas no registro anterior) igual ao necessário para ob-

ter o primeiro regis tr-o ,

Ins~:i:"ção de registro é fei to no fim do arquivo.

_ Deleção de registro requer a localização do r egí.s tro a ser can-
celado, sendo fei:to a deleção do registro com marcação e a in
clusão do novo registro no fim do ar quí.vo , A marca de deleção
de registro possibili ta a elüninação real do registro durante
o processo de reorganização do arquivo. .t

Reorgan.i.zação do ar-qu ívo através de cópia de um novo
com eliminação de registros deletados e reblocagem~

\
\j

arqui 1.TO ,

...,

.A.ütilização de ar-qu.í.vo serial é rara e pode ser encontrada. em
si tuações de pré-prccess3JY!';;mto, como por exemplo em arquivos
que armaz enam dados vindos de dat.a-en tr-ae s ,

.:

, ,
V"
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Ni)Cl:eÇ-()
F/S/c"
1"./)/Sr::O)

S'c:- t.ru tur a b ';s;caJ",~"J '".... V Ç" ..J.

Carac terísticas

- Os regis tros armazenados possuem uma ordem de classificação ló
gica deterú1inada por um ou filais c ampos consti tuindo a chav-e d.e
1 . .p' •..•cr.as sa rr caçao ~

- Um valor de chave de classificação identifica univocamente um
conjunto de valores de atributos, e com este, forma um regis-
t ,..'.ro IlSlCO.
Na Ff.g, 2.·1 (Arquivo de Pedidos) os Cal:!1pOS número do pedido,
número da peça e rnimer-o de i tem formam uma possível chave àe
elas sí.f'Lc ação.

Os registros possuem o mesmo formato, assim cada valor de atr,;
bu to está as soc í.ado ao nome do atribu to pela sua posição r-e l a-
tiva (ao in{cio,.por exemplo) no registro. A descrição do form,§.

"to do registro, c omumen.t.edenominada lay-out do registro e e1f
terno aos dados que ela descreve. Esta descrição armazenada vi
rá consti·tuir uma parte do scnerna .em sistemas com data1?ases",
Nos pr-oc e s samento s convencionais, a dec Lar açâo vem Lnser í.d a
nos programas através de PIG'I'UH.E (cobo l ) ou FORltAT (~ EQUIVALEll

CE em FORTRANe PL!l"

Lei tura de um arquivo sequencial na procura de um determinado
registro é ef'e tu ado lendo serialmente o arquivo, equivale el'.
tar lendo o arquivo na ordem sequencial de chave lógica.
A utilização de ar-qu.í.vo s sequenciais é ba.stante fácil de ser
f' ~ ." , n' • d· , .e e tuado pois a tor-ma como es ta uera.na o na memoraa com

, . . 't'programa e diretamente transposto no ar-quí.vo magne ta co ,
o
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Exemplo: 01 Registro-~lncionário

02 Número PIe 9(6 )
02 Nome PIC X(32)
02 61timo- Nome PIC X(15)
02 Dat.a-Nasc í.merrtc p""'-' 9(6)_ .LI..

02 Depar.t.amerrto PIC X(3)
02 Local-Trabalho PIC 9(2)
02 Registro-Geral FIe 9{8 )
02 eIC PIC 9(11)

•
•
•

HRITE ARQUIVO-FUNC FROM REGISTRO-FUNCIONJ.RIO

A forma mais comum de inserção de registros consiste no armaze
namento de um arquivo _de transações (na ror-ma serial) ,
efetuar a sua classificação na mesma ordem do arquivo princi-
pal e efetuar o merge dos 2 arquivos com obtenção de um novo
arquivo principal.

- Inclusão de um novo atributo na descrição dos registros do a,r-
qui vo requer reor ganí.z ação do arquivo inteiro, com ger ação de
um novo ar-qu ívo , Para minimiza.r o impacto em programas que uti
1izam o arquivo, é comum defirúr o formato de registro com po
sições em branco, para f'u tur-o s atributos.

f' t'" ~.CO:110 o ...orma o e um co para todas .as ocorrencias do registro ,
campos alfanuméricos (como nome) são d.í.mens.i.onado pelo t.amanho
maximo, ocorrendo portanto desperdicio de posições de armaz8Il,ê;
mento.
{Vide Tecnic as de Compac taçãc em; •

System 2000 cap. 6 e
Adabas cap. 8

- Uma certa hierarquiapocte ser obtida dentro de cada registro
através da hierarquização dos campos compone nt.e s da chave. Ne.§
te c aso há redundância como visto na Fi fi. 2-1 anterior.
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- Se for utilizado Ul~1 disposi tivo ser-La.L como fi·ta magnétj,ca., as
a.lt.erações, exclusões e inserções são efetuados num. processo

, .que gera uma nova copa a do ar-qu ívo original. Com arquivo de a-
d' t J,...'" ~ ., C· .•..cesso a.r-e o, as a tuat.i z açoe s poo.em ser re.i t.as no mesmo local

já posicionado e identificado por lei, turaanterior (mantido o
meSiTIO t.amanho de re gi s tro ) •

Podemos considera.r os se guã n te s métodos de pesquisa a ar-qu í.vo s

sequenciais:

1. Pesquisa sequencia1
2. Pesquisa por blocos

3. .Pesquisa
.,. , .rn.nar a a.

o primeiro metodo é frequentemente utilizado com dispositivos
seriais como fi tas magnét:i.cas sendo que os 2 últimos mais ade-
quados para pesquisa de índices em memória do que pe squ.í s a de
arquivos com dados principais.

1. Pesqu.isa Sequencial
,O argumento de pesquisa e comparada com cada registro lido,

de forma sequ enc í.a'l ,

Número médio de pesquisas = NR±.~ -= llB
2 2

(ou de acesso ao disposi tivo magnético)

O d -~ .:»n e Nn:= Numero de Registros do Arquivo

2. Pesquisa por Blocos

~p..:rgumento de Pesquisa

\ ~--, ---t-----
/: ~/ .. t ,------ .~

~~tlSlSTf>4IJOS l/ol<)AOO$I2f~D{JS J42\i>4DOS i·;1jx·b0':J70 l~"'oo~~EL>C.$ F0....=·:<> I..:..~ ~
I I 7.. I-<"ilfNlo .::>o! !

• . ... t· . ~"L!~.l:;1ii!tI=--L"l-I • I '
. • . '. I .. ~----:. I·

1-4-- 7C,MC,";/.f." co 6t.ct:.LJ:= ~~I I
I !

I
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. 'Neste caso, a pesquJ.sa e feita em intervalos iguais de UlIl, .bloco consti tuido por um numero fixo de registros. Assim
I ~ .w #.

o numer-e med í o de acessos nao depende mais do numero de
Iregistros IIJ'R e sim do numero .de blocos NB .:::NR LR •

LB
A cada bloco lido na memória, compara-se·a chave do últ~
mo registro com o argumento de pesquisa; se for menor efe
tua-se acesso do próximo bloco, se for maior então procg
ra-se o registro dentro do bloco.

Em relação a pesquisa simples, o tempo de pesquisa por
;blocos possue um tempo adicional de pesquisa em memoria

.(normalmente desprezivel frente outros tempos como de
seek, de latencia, etc) do registro dentro do bloco.

Se o tamanho do bloco LB .for igual a "NU' teremos um nÚm.§.
'd' d . +- • f • • ;ro me 1.0 e r-ega st ros a pesqua sar- nn.ru.mo , e nosce c aso e

examí.nado VNH' registros ,até acharmos -o registro pr ocut-g
do. As s.í.m, se .t.emos um ar-quí.vo com 61-1-00regis tros, com blo
cos de " 61-1-06'.::: 80 regis tro·s.em cada bloco s teremos mé
dia de 80 acessos e portanto oxamí.nado 80 registros (o
tempo de varredura interna em cada bloco é oons í.der-ado

, N -des pr-e zí. vel e portanto nao f.oi levado em cons í de r-açao , P-ª.
ra quaisquer ef e.í.tosccmpar-at.Lvo s)6

IComparando CO:r.1 a pesquisa sequencial vemos que o numero
de acessos -v lUt' é significati vament e melhor do que NR

2

3. Pesquisa Binária
O d.í -'- ; 1 LproCelmenL.O e dividir o arquivo pe a meuade e compara[l.
do com o registro de divisão. Se este não for o registro

; ; .desejado, determina-se para qual metade se fara a proXJ.ma
divisão pela. metade, e novamente se faz a comparação com,o registro divisor e assim suceas í.vament e, ate encontrar
o registro pesquisado.
Se considerarmos que X (Fig. 2-2 ) seja o limite infer.ior
e Y e limite superior, o primeiro registro

. ; ", ( )es t ar-a numa pos í.çao P = X + Y X • Se o
a ser comparado
argumento de

2



~pesquí.s a for menor- do que a.chave em P, o pr-cxârno passo con
aí.de ra o ponto P como sendo o ponto Y (Y -> P), se o argu-,
msnt o de pesquisa r'or maior, então X -> P e a pr-cxí.ma chave
a ser comparada com o argumento de pesquisa
da em PI (na mesma Fig. ;~-2· ).

,estara

;

r...,
I

Fig.2-2 Pesquisa binária'.

Se considerarmos o caso de p esquísa ce UEl arquivo com as seguin
,tes características:

NR
,1. = Numero de registros

2. ~ = COl~1pr íment o do regist.ro
3..LB = Compríment o do bloco
4. fT' = Tempo do seek-8

50 TL = Tempo de latencia.
6.

,.
TT .- Tempo d9 transferencia do bloco pelo canal

,7. Tp = 'I'em po de processamento em memoria
8 .. Efetua-se ,

arquí vo todo tendouma pesquisa binaria no
principal. acesso ft • bloco.asa co a

ge Para cada bloco acessado efetua-se um teste do argumento
.... , t . .j..de pesquisa em relaçao ao primeiro e uI imo regls •..ro.
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r). Achado o bloco em questão, procura-se o argumento dentro
• - ~. p •dos registros do bloco com pesqulsa blnarl2.

Temos: Tempo de =
Acesso

log2 (NR Ln
LB

,Nume ro de Blocos
do arquivo

, ,Se estivermos pesquisando de forma binariaum arquivo-índice
I'em memaria temos:

T8 = T? = Tm = O.!.Jl

Tp :::Tempo processamento da pesquisa bin~ria. '
1JR = LB

é portanto: Tempo de acesso = log2N"R X Tp

\'.
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A inclusão de reGistro nun arquivo s equenc í.aI não pede ser
.J:- ~.. "",.., •. • de í •e~eGuaao no 11m ao re[lstro p01S l81xarla o arqulvo

de or-dem .• O procedimento normal é criar urn ar-qui. vo de
fora

in
clus5es, classificar na mesma ordem do arquivo principal e
eí'e tuar uma i.ntercalação entre os dois arquivos, gerando um
novo arquivo principal (nova versão) , numa oper-ação ba tch ,

- A atualização do arqui"\.Topode ser feita no 10ca.l em
de disco, e geração de um novo arquivo quando for fita
" S 1 d t ~, ,..J .(' . l' -ne tLca , e a cnav e e a ua .i.izaçao ser re atua aaaçao , o

caso
mag-

cesso ~ incluir Um novo registro e efetuar marca de deleGão
r-econhecfveü num processo posterior de reorganização.

•.. '"A reorganizaçao â.oarquivo seouencial e efetuado atraves
dos passos:

1. Classificaç~o do arquivo de transação na mesma ordem do
arquivo prinCipal.

2. Herge dos dois arquivos produzindo. um novo arquivo.
3 Na a0~0 de me~aa.~.. -SC~ .•. .., ~ o""" registros marcados como deletados •...na.o

passam ao arquivo novo.
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3. §EQU?HCIAL INDE.;gpQ

o arquí,vo sequcncaa.l indexado (somente emdj.spositi vo de acesso
di.reto) é um dos metoríos mais populares de ar-qui, vamerrt o de dª-
dos em instalações de processamento de dados. Além da possibilJ:.
dade de pesquisar o arquivo sequencíal (portanto com grande pe:r.:
rornanco dos arquí, vos sequenciais) pode-se efetu.ar pesquisas s,ê.
letivas de registros de forma direta, sem precisar ler sequen-,
cialmente o arquivo, ate encontrar O registro desejado. O aces-

, "so direto a registros do arquivo e efetuado atraves de indices
criados durante a criação e manutenção do arquivo. Uma vez Ioeª,
lizado (através dos indices) o registro, este é lido para a n1ft, ,
moria principal, onde apos o deví.dc processamento, o registro,
podera ser grav-ado novamarrt e de volta ao arquivo sobrepondo a

St~ posição inicial.

Umindice pode ser considerado comouma tabela que durante um
processo de pesquisa ace.í ta como entrada um ar-gumen to de pesqui
sa (um determinado valor de atributo :.:considerado como chave) e
.fornece como saída dados que auxí.Lí.amna localização f:Ísica
registro que contém o argumento de pesquí.sa••

Se a chave corresponde à chave de classificação do arquí.vo ,
f d í J.' d d / d' . ' . l'a.n a.ce e comument-eC11aL'1ao e an a ce pr-amar-ro , se a cnave e

'. - (. 't.'.cundaní a, entao o Lndf.c e correspond.ente e Lndf.c e secundar-í,o ,

do

°

A utilização do arquivo sequencial indexado é recomendados nos
caso s r

1. Necessidade de recuperaçio de poucos registros, nio justifi-
cando a pesqtusa sequencial.

2. Necessf.dade de manter o arqtzí vc: atualizado para. pesquí.s as
(relatórios) num intervalo de tempo menor do que o periodo
poas Ív eL de atualização (reorga..,."1ização)de arquivos sequen-
ciais.
Veremos que o trata.mento de inserções com overf Lowpermite
que o arQuivo sequencial indexado se mantenha instanta.nea.mell
te atualizado, independendo das dificuldades de se diminuir

, - {o periodo de atualizaçao em batc,h (com a caracterlstica de
acumular transações para formar urnlote de atua]j.za.ções).
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....
3e A fim de evitar classificaçoes~ o arquivo de entrada com

clasSificação diferente ao da chave do arquivo sequencia.l
I.l.ndexado , pode aces sar os registros ne ccs sar-í.os , A neces-

sid.a.dede consulta ao arquivo através de uma só chave ( é
a chave do arquivo indexado s equenc La.l ) é uma restrição ,
que em muí.t as aplicações diversas cópié.s do arquivo são
mantí.dos com cla.ss:i.ficaçõesdiferentes, a fim de se ade-

"quar a consulta com diversas chaves proveniente de transª,..çoes de entrada.
4. Tempo de resposta pequeno no atendimento a pesquisas ON-·

LINE.
, ,Os componentes baslcos de um arquivo sequencial indexado sao·

(vã.d e exemplo' Fig. 2-3 ):

1. O arquí.vo sequencial (dados principais do usuári.o)
? O f d'c... ~n lce.

,
J. Area de ove rf'Low ,

1 IOI.!/- [ 2 i9/2[3 I FiI-1

W.l;It:'"..$' -ré
lit.oca .2

3

16i4 rs lJ:í! 14' /2;21151 .. , ..'-----.
l4/.2, 100 l.fiz 10/ Fi,.., ARE;ll Llv"ee--

IOf) 4/2

101 SlZ

T t
·i~ .-

{llo
090 11;0.j,. s

I*~ -Ir es *-
1\< 183 1*~ 470

.'2., ~,~::::::;-'f' "3 I S'•.&f

oo.z ,~--.---- /!o.*
~ ;J.~I -.;: go4

.,.._ .. i/-

~ 141
--j--

;(- 8~o ~_. .
s. c}:

140 SD 11- 60 I- '151 I:~'i<jgI I*-t;i+õ: r--.14, 40 J.. 500 li- "",{~A Lil/l?e

I

I
\ .4.eExl

P••••.HARIÀ

)
} ARcA Dê

CVôl€ ..c:'I...ow

Fig.• 2-3 Um exemplo de arquí.vo sequencial Lndexs do (ponto de
referência:rnl.nimo) •
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; AO endereço fisico e de referencie para acesSo em disco pode ser
encontrado em diversas formas, dependendo do hardware e s of t.wa re
especificos. Assim podemos encontrar combinações como:

~S~gundo lhvel
Trilha
Cilindro
Cilindro
Cilindro

Setor (blocos)
buckat
Tri1ha
Registro.

Uma vez acessado o segundo nivel, cada..registro visado é obtido
at raves de enumeraçáo ou varredura s.aquencã aL,

Consideremos um arquivo qw~üquer como o Lndf.c ado na Fig. 2-3
Para a formação deste arquivo, os registros de entr2da. est2:,o
classificados segundo uma chave, a qual constitue a ordem
classificação e de acesso do arquivo sequencial indexado.
Na carga inicial do arquivo, os registros vão sendo colocados
em ordem sequencial na forma de blocos. O acesso a estes blocos

,na pratica pode ser efetuado de formaS diferentes, conforme
método de acesso disponivel no· sistema operacional.

, . ' .Os blocos de dados constituem no arquivo a ar'e a pr-anara.ade dª-

•

de

o

dos.
t d.J.n.;b., ;

Durante a fase de carga dos registros, eeriado a area de
ces com a formação de d1versos nive í.sde indice.
O indice de bloco (Fig.2-3 ) é constituido de um conjunto
entradas que permitirão o acesso direto ~ área primária.

de

, ;-Para maior rapidez nas pesquisas, os indices tambem estao
.f t ~",. (SJ.icados na ordem sequencieJ. do atribu o especar a.co no

a chave).

clé.S-
caso

Cada entrada do indice de bloco poderá conter o valor da chave,
mais UI'"I ponteiro que aponta ao registro que contem o valor. O
conjunto de entradas do :Lnclicetraria, neste caso, uma lista de
ponteiros er.dereçando a totalidade de registros do arquivo., , ...) .No entanto, se na area pr-Lmar-í.a , cada bloco possue os regJ.scrcs
colocados na ordem sequencia.l, cada registro dentro do bloco,podera ser facilmente localizado, seja por acesso sequencial ou

,por controle atraves de contador. nesta forma, cada entrada do



f ,. d bJ •.• .' t . t .lnn,J..ce e ..oconao preClS ara apon ,ar a cada r eg.is ro e sa.ma, , ,
cada bloco da ar'e a primaria, at raves de um r'eg í.st ro de ref,g,.
rencia (anchcr- pof.rrt ) dent 1'0 do bloco.

i.O registro de referencia pode ser o registro de menor (Fig.
2-3 ) ou de maior ch•ave dentro do bloco.

A • ,O registro de referencia maJ..orsera tomado normalmente nos
caSOS emque os ponteiros inclusões se concentrarem no fim
do arquivo .. Nesta alternativa as pesquisas do argumento de
pesquisa nos :1.ndicesé feito com testes de "menor ou Lgua'l ",
a.s chaves das entradas.

t. ,..,
A pesquí sa de um dado argumento nos Lnd.í ces nao evita a ne
cessidade de acessar o bloco de dado, como vemos nos casos
de arquivos com listas invertidas (que veremos adia.nte) oca-
siões em que a pesquisa nas listas invertidas já forncJ.ce r,ê.

eul.t ado positivo ou negativo, para numa fase po st er í.cr- ace§..-Sal' ou nao os registros visados correspondentes.

]

4.eF.4 •
PRÚ44121•.tJ.

~~: '-If. 60 ,-/(- ~5:- :1~1'1~1
fIif 4l> I :tifO. r-.

J
--_.~.

,.L 5CD Ft'4 4P- •••••./";Vleê

I

-~- 1}!~--~ •••.1,\2s:<l »s:
Cl'O/G·RFLoW

Fig.2-4
.,

Exemplo da F.i.gc 2-3 com ponto de referencia maxí.mo ,

«,
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Para maior rapidez de pesquisa construem- se diversos nivaí.s de
:Lndices; as sí.mo segundo n{vel U"ig .•2-t~ ) aponta para os blQ

~ ~ .. ~cos de dados primarios, osindices do pr-ímeã.r o nivel aponta
os blocos do segundo n{vel, e assim. suces sãvament e, até obte;r,
mos niveis superi.ores cujo tamanho POSS!3. ser' convenientemente
alocado na memória principal. Os demais :Lndices residem no
disco junto com os dados prim~rios e seus blocos são chamados, ,a msmor-í.a principal conforme demanda.
De forma geral, os diversos indices de hierarquia. de niveis
poderão situar-se em dispositivos de armazenamento com dife-
rentes velocidades de acesso.
As inclusões de registros no arquivo sequencial indexado d§.
vem ser efetuados de tal forma a conservar a ordenação do aI
quí.vo , assim 'Comodevem raan t er Lna'l.t er'ado os :1.ndices., ,Para registros incluidos apos o ultimo registro do arquivo, e
se temos registro de refer~ncia pelo maior, os :1.ndices dev.§.

N ,rao ser alterados se for pós sLve L incluir mais registros no
# ••• f.-ultimo bloco, ou entao novas entradas nos lndlces serao cons-, ,tituidos a medida que novos blocos de dados primarias forem
sendo preencl~idos.
Se as inclusões devem ser inseridos nos b10cos intermediários
ou Lm.c.í.aí.s , e se os blocos já estã.o todos preenchidos, qual
quer nova inclusão vai. requerer que seja gravado registros ng

" .'ma area a parte denoIDlnada area de overflow~ Temos tres for.
mas principais:
1. Cada registro dentro do bloco pod.e ter um ponteiro indicall

, d .do endereço da'area e over-f'Low , r-efer-enc.í.and o o registro
que foi inserido depois. Posteriores entradas no mesmo 1.9.

, ..•.cal r-esutt.aràa existencia .de uma cad.eia de registros na,area de over-r í.ow, Esta caõ.aí,a pe rmí.t e que o arquivo seja
lido sequencialmente. As ]'iguras 2...3 e 2-4 indicam nas
#arcas de overflow as cadeias resultantes de posterJores in
serções de registros com chaves na seguinte ordem: 50, 60,
95, 98, 40, 500.
A diferença entre ambos está na colocação, •... ~ .nos registros dos dados pr-í.mar-í.os , em runçao c.os reglstros
de referência. Asstm cada registro do bloco chefo contém

cIos ponteiros

ponteiros de overfloW .•
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/NCo,",;e ~
BUX:o .2

3

20 A outra forma consiste na colocação de somente um ponteiro de,
over-f'Low por bloco .. Neste caso, o registro posterior e inserj.,
do no bloco numa posição tal que mant anha a ordem sequencd a'l,

~ ••• J,. • ' ,do arquivo, deslocando o UJ__crmo registro do bloco a area de
ove rf'Low , originando o ponteiro de overflm'l na indicação do
endereço; novas inclusões no mesmobloco forr:13m-seuma cade.í,a
correspondente em overflou, sendo que o ponteiro' deoverfl01';
ser~ atualizado tada vez que houver insersão de sequencla di-

, --ferente a da classificaçao, no conjunto de registro de inclu-
são considerado, (vide Fig. 2-5 e 2-6, para a mesma sequencia.
50, 60, 95, 98, 4.0, 500).
Se aS inclusões chegam na ordem sequencial do arquivo, o poU- . "te1roC1e overflow do bloco se mantem, havendo somente reformll
lações de pont eí.r-o s na cadeia de overf'Low e

, 'Nc'ba=s a nesta forma que os registros no bloco indica ac e o, ,.
overf'Low correspondente, se mantem na s equencf.a, Ent r-at arrt.o ,

. ' , ,uma cadela de over-f'Low podera ter tamanho apr ecLave'L, aumeri-
ta~do o ntunero de acessos físicos ao disco.

fl~~~I~~I~_~~!_3~1 A_Re__~ __ u_·v_~_· J
.;Jiil (5" I .

9d B 139
(()~1M 3So 101 I FiMI

lI,'

O/i( -- 02.1- ~1Jo '---~~r---_: I/~I-~
95 'JR 101
'~2J 1'5"0 1]01 ~-·----li' ~

. .. , ,
: ,

.1/:2 l)DO rs~ 4~~r-~=·-~-==-----I'q)~KI;(; fJq ~ytl. , -.~ ________ -L_

Jõ

/"0

/0/

Fig. 2-5 Exemplo da Fig. 2-1;·
e a blocos

A ••• ,
com ponto de referencia maxi.mo
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3. Com a finalidade de evitar uma leitura no bloco de dados para
obter ° endereço de registros em overflovi, os ponteiros podê..

riam (no caso da Fig .2-5 e 2-6) ser colocados junto com O~

indices correspondentes, incorrendo, neste caso, na maior 'ut;i.
li
..., '*aaçao de memoria.

O importante destas di vars as técnicas é mant ar una estrutura
de dados a.dequado tanto para acesso sequencial como acesso di
reto, cora o miramo de impacto nos 1.ndices durante as opera-
ções de m~~utenção (atualização, inclusão e delação de regis-
tros) do arquivo.
EY~ste na prática a utilização de uma área de padding P (ou
densidade de carga ), definido antes da pri:1eira carga ao ar.
qu.Lvo , na f'or'ma de·percentagem pJ~ do tamanho de bloco. Assim,
durante o processo de carga inicial, cada bloco pOSsue P by-
tes livres, para receber futuras inclusões, retardando a ne-
cessidade da utilização de pointers e overflo\'1.Esta técnica
, t' t·' , -e U II qua.ndo se em memoria de clisco a cli.sposiçao e requer
um certo conhecimento da distribuição das chaves dos regis-
tros de inclusão futuras •

.2r;4~il!OI 1'J.I.I_If2....J.I_(J:.....I.I ~:_!~.1
.314/~ IDO 1.fIZ /0) I FiM ~ J.jv~e----------------~

Fi[;" 2-6 Exemplo da Fig. 2-5 com ponto de referência m!nimo
e a'blocos.
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o ntunero de niveis de indices pode Ser calculado da seguinte fol:,
ma:
Consid.eremos:
Núnero de registros: 200.000
Bloco Físico ::1000 Bytes,Regj.stro F'í.s Lc o :: 100 Bytos
Valor do atributo = 7 Bytes
Tamanho do pointer ::3 Bytes (referênciaria até 224 = 16.777.216

Bytes de dados).
r-----,-:---,---y----.,.-.-r--.,-----, - - - -
~6l511?oj :~/;STf.!:: 2; t.... !.... :. ~~J----'---.....,..,.--.--'------''--...:-"'---.-...l..----4 - - -- _

Facilmente, temos:
200.000 X 100 ::20~OOO entradas no indice A

1000

° indice A com 20,,000entradas requer 200.000 Bytes de área de
armazenamento~ É ~~a área excessivamente grande para residir na
memória, assim como para pesquisa. Procura-se assim colocar um

, di Bnovo J.n ce •

20.000 X LO_ = 200 entradaS no indice A.
1000

o indice B com 200 entradas requer 2.000 Bytes de área de arma-
zenarnentoe
Caso quisessem ir ainda adiante, t er-í.amost

200 X 10_ ::2 entradas no indic e C
1000

, r· 2 ' d° Lndf.ce C com 2 entradas requer O Bytes de arca ~e armaz enamej;,to e poderia residir facilmente na memoria principal.
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Rmresumo, temos:
r---.-.-----.....-----.-- ------r------

NQ de Entradas ·1 NU Bytes -, NQ de Blocos
-I'-n-d-i-c-e-A-'--+--2-0-.0-00 1200.000 ._l_~ 200 ---,-

B 200 ~I 2
00°.°. I 2

C 2 20 I L ou 2% de Bloco

io--. ..1--______ 1. 1_0_0 1

A N'Um fator de importancia na avaliaçao de indices consiste na

raza"'o de "f'anout." = T 1 d bJ ft"... ~rn,m 10 o ..oco _.....12l...Q..º- __

Tamanho de WTIa entrada do bloco de indice

e indica a capacidade de r~ferenci2
e indices por bloco de indice.

" 'de blocos de dados prlmarlos

No caso particular ternos:

razão de fanout = 1000
10

....100

Facilmente vemos que o indice de fanout mede também a razão de dimi.
nuição de entradas por indice entre 2 niv~is consecutivos de hiera.r..

. d t d" .....grua . e ~n lceo:>.
A

Indices construidos oom limite em pa ramot.r-os de hardware.

, H

Na pratica os indices s ao construidos de tal forma a mí.ní.nü aar os
,

acessos fisicos ao dã.spos.í.t.Lvó ide acesso di.reto, e os ponteiros obg
,

decem ao sistema de endereça.m~nto fisico particular utilizado pelo
1'.so.rtware basLco ,

, A,. "
Assim e comuma e:dstencia dos Lndf.c es r

A

1. Indice de unidade (entradas CO;:1 valor de referencia com rela,~ão
a unidades físicas (disk - packs do arquivo).

2. Indice de cilindro (entradas com valor de '" •..referencia com relaçao
aoS diversos cilindros do arquivo).

3. Indica de trilha (entradas com valor de referência com relação
d' 1> J.. J.. 'Ih ~ d '1" )aSlrerenveSl.rl ...as ce ca a ca. anoro •

'.
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,
As areas de overr.íow dividem-se em dois grupos:

~
1Q Grupo: Areas dt3 ove rf'Low por cilindro afim de evitar seek adiciQ.

nal para acessar registros em overflow.
~ ,

2QGrupo; Uma area de overflow para receber ovez-rj.ow das areas de
over-r Lowpor cilindro <iº grupo). Esta área é importante
quando não se conhece a concentração das futuras inclu--Soes.

A Fig. 2-7 mostra um exemplo de arquivos sequencial indexado com
Lf.mí, t es emhardware:

I

1

iW~J'a;; bIS
uN'M$

INI>/CE l>E
c,.'UNOI!O

~~:IJIJ~~
'-,L TA '-rfl.i lrlA

3'2.'2.0 I I
34'6 12:

36/S; ~

IS
T I J,406°.1-20

~

1.:'-L>l'c.6 lI6'
-r;eiLH/.

L
-

3'-;)J. f 32.00 .3,o.s- 32.10 .32.,H
;----1----.-- -----

3230_ I :323:>_ 3241 32..1f-:t 3'2.5t>-
~500 , 3S'o!f 3S'1~ 3.f34- I 3!:S'o

c.i t.;utJ!2 o 9-.,
~

Fig. 2-7

-.1-_;_~~_~~__ IJif_f _1_4_o_s_o_,-4~S3-L·--"-_-,,-o6i-O-. -f
Arquivos equencí.aL com indic es em Lí.mí,tes de harrlwar-e ,
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Os ind.ices de trilha estão nor-ma Imerrt e .Loca.l.í.z ados nas primeiras,
trilb.as de cada cilindro que contem os dados prf.ncf.paí,s, sí.tuan-,
do na parte final do cilindro, a area de overfloi'l do mesmo. Esta.
di.spoSição d.í.mí.nue a necessiàade de seeks de disco. A área espg,, , ,
cí.a.L de overflovl referent e as ar eas de overflow por cí.Lí ndro e,
alocada normalmente a parte.
O indice de cilindro e de unidades @ muitas vezes a'l.ccado ' nas

primeiras trilhas do primeiro cilindro. (vide Fig" 2-8 ).

I
Fig.2-8

. t .,
Mapeamento de Lndí.ces , dados e arca de overflo\'l (um eX8lli

p10).

argUlJento de pesquisa P..
lnd1.

A pesquisa de.1L.'TIdeterminado registro com,
no arquivo sequencial indexado e efetuado com o auxilio dos, . .
ces ccnst.í.t uí.dos durante pel"'iodo de carga inicial e dos r-ear-ran-, ,
jos dos registras na area prima.ria durante processos de manuten-

N

çao ,
Norma.lmente os indices maí,s distantes dos dados podem ser alocados

~ -e pesquí.s ados na memoria. Se houver muitas insersoes, a pesquisa
~.' . ,podora corrt í.nuar- nas are as de overflow at raves dos ponteiros co r-e

respondentes.
A s equênc í,a abaixo mostra os passos p3l"a pesquisa e localização de um
det.erminado registro com chave P, efetuado pelos component es de
sof twar-e do metodo de acesso. Para o programa.dor de aPlic8ção~ os
passos são transparentes, recebendo somente um código de resposta,-se o registro foi localizado ou nao ,

"1. Argumento de pesquisa P e colocado para pesquisa.
2. Localização de P no :f.ndi.ce mais elevado (afasta.do dos dados)"
3c Leitura do bloco de !ndicet
4. Pesquisa no bloco comparando meDor ou igual achando ponteiro.

. . ~. .' '. ,..,.5. Teste: ponteiro para dados? nao ---!lo" item 3
sim - item 6
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ô , Leitura do bloco de dados, posiciona no primeiro registro.·
7. Pesquisa de chave ..

Se p) P avança. 1 registro e item 7 (se fim registro: "Registro
não localizado").

Se p = P "Registro localiz ado'' •.
S ' ,. ••e p < P ha. overflo-vl? nao - ti registro nao localizado".

Sim -1> item 8.
8 e Leitura de bloco de overflow, posiciona no primeiro regi st ro ,
9. Pesquisa de chave.

Se p > P h~ pointer overflow? não
Sim -

"Registro não localizado"
NesmoBloco? Sim-,.. item 9

Não--. item ·8
Se p :: P "Registro localizado"
Se p ( P "Registro não localizado" .•

Hedidas de desei:1penhono acesso a arqpivos indexados sequenciais
dependemde uma série de fatores como:

IV t "L, Colocaçao de Lndf.c es na memor-í.a - A possibilidade de colocar
na. memória principal os :índices mais elevados aumenta. a ef'ici-
A •enc~a no acesso aos registros.

2 N' . t tc maí "d' .•.. .• umer o de r-eg i s ros - Quan o maa.or for o numero e r ega.scros ,
maiores são os :Índices, acarretando uma diminuição na eficiên

, . ' .cia de acesso e aumento de mamora.a s ecundar-í,a,

3. Crescimento do ar-quí.vo - A continua inserçE.o de novos regis-
tros pode provocar a criação de muitas listas de overflow, doê.
graclando o processo de recuperação de registros. Implica t am-
bém na necessidade periódica de reorganização. Urnaconcentra-
ção de inclusões em determinado intervalo de chaves pOde
criar listas demasiadamente longas.

4. Niveis de indice - Quanto maior o número de registros maior
P d.f· d r..», t t f' io numero e ruvci.s ce a.noaces e consequen .emsn e menor e a.c -

ente se torna o acesso. A quantidade de níveis de indice tam-
bém depende o tamanho da chave primári.a, quanto maior for a
chave, menor o :LndiC!ede fanout e portanto maior o número de
níveis de indices.

=,
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· •...Ar-eoa-g aru.z açao produz os s egu..i.ntes result ados :

1. li.S ~reas de overiLovJ ficam vazias (portanto, eliminação de c,a
deias) o

2. Os dados estão classificados em sequencial lógica igual a . f~.
sica.

3. Os indtces são alterados para acomodar a !lova situação de dD.
dos nos blocos e trilhas. }I'riza-se que entre duas reorganiza-
ções sucessivas os indices devem permanecer inalterados a de§.
peito das modifi.cações nos arquivos.

1". Registros commarcas de deleção são efetivamente retirados do
arquivo e

o processo de reorgalliza,;;ão deve ser efetuado quando un determi-
nado percentual das ~reas de over-r Iow for atingido ou então for, ,
constatado umnível inaceitavel de registros nas cadeias de ove.r.
flo\" durante os processos de leitura"

»Ó,
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o arquivo direto é formado através da correspondência biunivoca eu
tre um determinado valor de chave com um end er-eçc físico num dispQ.
sí.t.Lvo de acesso direto. O endereço risico é na maioria dos casos

; #

um numer-o relativo de bloco, assinalado pelo sor tware de meto do de
organização e acesso do arquivo.

I ,

Assim o registro de chave igual a I e gravado no dis co com o numg,, ,,,
ro de bloco numer-o 1, o de chave 2 no numero de bloco numer-o 2, a§.
sim por diante.

" ,."
No entanto, e usual na pratica cada numero de bloco corresponder a
l.JJi1 bloco risico de registros. Se considerarmos que cada bloco fi-
sico possui 20 r~gistros, o registro de chave igual a 224 está si
tuad.o no bloco nÚmero 12, sendo o 4º (quarto) registro do bloco
(aasumo- se número de bLocos inici ando em I) o

Existe uma correspondência um-a-um entre valor de chave e endere-
ço fisicoe Assim: o quarto registro do bloco número 12 só pode ter
chave igual a 224. Se o arquivo não cont.iver registro COr.1 chave
224 o local com endereço correspondente permanece Lnutd Lí.z ado ,

A utilização do arquivo direto é r-ecomendado quando se pode oorrt r-ç;
lar a assinalação dos códigos num intervalo compat{vel com o inter.,
valo de endereços. Por exemplo, em' tabela de cod.í.go s , onde a assj_-
nalação de novos itens é normalmente simples, feita de forma sequen
cí.al., obtendo uma densidade de uti1ização de endereços de forma
coopacta. Além disso, as tabelas tendem a ser est~veis.

N A N •

Caso nao haja urna correspondencia direta, algumas manipulaçoes S2m.
A

ples via progra:ma podem ser efetuadas para obter a equivalencia
11 Chave versus Endereço" •
Por exemplo:

Intervalo de endereços: 1 a 20.000
Intervalo de códigos externos: R60.001 a R80eOOO

. - , .Han~pula,:;;ao neces saro.a para
A

provocar equivalencia! a) Tirar o R
b ) Dilninuir de uma constante igual a 60 .•000
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Esto tipo de arquivo possue um ótimo desempenho nas consultas dado
...3 ," • • 1 ' fr.que a cana acesso .rogi.co eqiu.va e um so acesso. lS2CO.-, .

No entanto, a ut LLí.zaçao de memoria pode deixar de ser e í'Lcí.ent e
em fu.'1ção da baixa densidade de chaves (por bloco por exemplo). Na,
pratica, este tipo deendereçarnento vem s ando utilizado desde
pamerrto s de 2ª geração (ou quase 3ª) comoBurrcughs 500 até, -

dos ultimes modelos de computadores. Nestes últimos casos,o SGDD

assinala automaticamente o endereço relativo aos registros que :;ão,
gravados no database~ e oferece-se ainda. outros metodos de acesso
aos mesmos (por exemplo IHAGE!3000).Neste caso, o armazenamento é
fisicamente serial tendo bom aproveitamento em armazenamento.•

equi
SGi:m

, • # ~
Na pr-àt í ca, a maioria dos codigos possuem um intervalo de var-í.açao, . ' ,muito maior do que o espaço de memorla secundaria disponivel e aS-
sinalado ao arquivo -correspondente Cv.i.deFig.2-9 )• .Além disto,

IV , , " .•a utilizaçao dos codigos e bastante esparsa no espaço de codlgoS
disponiveis pelo comprimento do código. Por exemplo, números c.o P.2
ças podemter 15 posições mas somente temos 20.000 peças a serem, ,
codificadas. Outros cod.lgos podem ter caracteres alfabeticcs 80

processo de suprimi-los na transformação direta a endereços pode
( .,

constituir UJT.latarefa difJ.cil de controle e pas sív eL de erros. Ne§.,
te processo de supressão ou trans formação dos caracteres al.fabeti-,
cos pode resu.ltar cod.í.go s iguais para chaves diferentes, c r.í.ando

.t ,.., ~ ~ ~. ,..nova sa uaçao de problema que e a resoluçao de co.í.i.soes ,
N ~.

Assim, a utilizaçao de arquí.vos diretos e restrita, s enrlo na maio-
ria das vezes na prática as suraí.da em funções,pelos arquivos rand.Q
micos, como veremos adiante~

!;JJCEI..'t;r;os
'F=Js ....cc.s
1>0: .

~i5oo/
m>-f!!r:>.e

=~

eolJ.e65f'O'Jl!€>JCJA

ÚN.4~U,.,

Fig. 2-9 ~ d . . d' L~n ereçamen~o lr8uO.
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o arquivo indexado sequencial descrito anteriormente tem, entre 0li
t r as, duas caract eristi cas principais;

1 •• O arquivo pode ser lido s equencí.a'Lmerrt e,
,..

comeficiencia •.

2. Existe somente un atributo co rr-es pondendo ao indice de apoio ao
acesso direto aos registros v.l.s.ados , Este atributo ~ exatamente
a chave de classificaçã.o do arquivo ..

Comocontraste, os arquivos indexados, ou com indices, caracteri-
zam-se por:

1. Não existe, ao nivelde objet.ivo do sistema de informa,~ão que
os utilizaJ"l1, necess:Ldade de obter os registros do arquivo de,..
forma sequencial, com eficiencia.

2. A existência de um ou mais indices,
a '\..UH atributo do arquivo.

.•.
cada um em correspondencia

A utilização de arquivo s indexados. se faz notar em aplj.cações onde
o tempo de resposta eXigido na recuperação das informações vf.s adas
.~ .
e pequeno (para efeito de grandeza d.í.gamos de 1 a 5' se.g.); e exí.s+.,
te a possí.bãLí.dado de pesquisa atra.ves de diversas chaves e va1o-
res de chaves correspondentes, sem

... t . ... .zaçao, r~lspos~çao de arqD~vos ou
(no arquivo d.e dados primários).
AsSim, se considerarmos um sistema de consulta de estoque, poderiª,
ritos efetuar pesquisas cujos ar-gumerrt os de pesquisa se r-í.arn, por

haver a necessidade de reorgani
forma--;ãode dados redundantes

exemplo:

N'lnero de pe(;a = 012472 ou
Nomede peça = Porca Sextavada ou
Almoxarifado = P12

I,

Sendo que, a cada um destes atributos existe construido o indice
correspondente.
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'li'" L' " ' t di t' " ~ d t d~\JaSua torma maas pura, os an ces con .em um conjunt o e en r-a....as
" ~ ,as quaa s sao constituirlos por uma parte com valor do atributo e,

outra parte um po.í.nt er ao end er-eço do registro que o contem. As-,sim sendo, cada registro e gravado no disco no primeiro lugar c1i,[i
pcn{vel, não existindo ordem de colocação serialeni correspond~n..;
cia a ordem sequencial de uma chave. Cada registro é sempre aces-
sado at raves dos .indices~ Registros seguintes a uma dada pesquisa

N N ,

nao sao acessados via ponteiros (logicos, controlados pelo progrg
mador) inseridos dos registros ou mesmo lidos sequencialmente.,
Umaí'orma híbrida bastante encontrada na pratica, seja utilizada'

\

como arquivo de dados como forma de acesso ao ponto de,entrada em,
data bases, utilizaarqui vos indexados com as seguintes caz-act erip_

ticas:

1. ,O arquivo risico está elas sificado através de uma chave cor reg
pcndcnt.e a um atributo denominado de chave primária. Cada va-, ~
lar de chave primaria deterr,u.na uni vocamente uma ocorrencia ele
registro. Assim, facilita-se o acesso sequencial ao arquivo.

2. Escolhe-se uma quantidade de, atributos e cria-se os correspon-
dent es indices. Tais atributos são denomí.nados de chaves s ecu.n

'. '1"1 • 'dar-La s , Cad.a entrada de uma de-cerminada chave secundaria apon-
ta uma lista de chaves prim~rias (portanto de registros) que,
contem o valor da chave da entrada.

O t " , '" +-"', "f" ds Lndí.ces pnmarios e s ecundar-í.cs es t ao C.LaSSl lcados na or em
sequencial dos valores ,de atributos correspondentes. Os :1.ndices
s ecund ar-Los são utilizados dent ro de um proces so denominado de 82.
LEÇÃO e após se.Le cf.onadc as" entradas correspondentes ~ consulta ,
utilizam- se o indice prim;,rio para o processo de recuperação dos
reg:Lst ros \1-15 ados (I

, f '
Â construção de lndices secundarios pode resultar em arquivo de
índices ser maior do que o arquivo de dados.

C " .'. . .~.""omo o Lndt ce pramara.o e o arqua vo de dados pr-a.mara.cs s ao co_ose-
quencá aí.s , pode--ae construir pontos de referência (ponteiros de

t ) -endereço nos elementos de Lndf, ce a bloco d.e reGistros e nao aos
regj.stros diretamente, a fim de diminuir o tamanho do arquivo de
( ~"1nC1:l(~e s o

O '" , " ' "AFd.g, 2-1 mostra um exemplo de Lndí.ces pr-i.mar-i o e s ecund.ar-Lo
junt.o com o arquivo de dados:
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".. IM/MIE o:« 1::6 I~NOIZQS
S€1<IA"'\R.&NC;O"6RiO I l?E"'iSTe

I ItJfJO
i 301I___ . ..t.. ___

:2, I _.1066 _~D<'
_~--+--t.140__ .__3~

~"62., 30ft
ti· /'l.3'r 30:::

C;; /.3 os 306
'1 t$3IZ I :307----e I 132.lf 308, __ 0-- ---_.~-
S /331 3C(j_ ...__ ._-~~
lO l/.Jo6 .310

A

,
AJ,'ea d(~ Dados (Orí;cnado por
numero de f'uncf.onar'Lo ) .

.ÂCGStc
r=:==,i;>
PSL.O
,:>Ú.Tb~~
ope'"ACioN~L

/~L>/'c.G $eCLhvi)/.)~O

'~~e7./7o)
INDIl;e SbCLINAOieJo

.[$&''<0)

O"~ I '.I' ,Unave primaria = numer-o de funcionario.
~ • IChave secundar-La= Departamento, Sa:Lario, Sexo.

, .
Jl.Jl>/CE S€c.uÁl~/!.Ii>

( S6.I...AR.Jt:»

'n' "l 1O.r~g. c.-_ Indices primário e secundário de um arquí. vo pessoal e

o arquivo representado na
tema de ::Lndices

,
2-10 e muitas vezes refe:-ido como si..§.

ção de arquivo~
necess~rio alterar somente os endereços de registros do indice priIE~,
rio O sistema de indices s ecund ar-Lo s faz parte de um conjunto de a1:
quivos, que devido a cons t ruojio de indices secundários ou listas in
vertidas, é conhecido como arquivos inverti.dos. Dentro desta far:1i-

secundários. Note- se que no processo de reorganj.za.-
os indices s ecundários per-ma .•.nec em inalterados sendo

lia,de arquí.vos Lrrvar-t í.dos , exf.s t e Ul:1 tipo denoE1innào~ "a rqut.vo paI:
cã a'lment e inverti:Jo", (fig .•2-11) cuja diferença básica com o arquivo de
:ind:icessecundários reside na utilização direta de endereços de rf~gis-

., N ,

tros nas entradas dos Lnd í.cns s ecundar-Lo s , em substi t.uí.ç ao a utiliza,.. , ,
çao do numer-o serial assinalado peJlo sistema as entradas do Lnd.íce, . ,
pr í.mar-í,o , e referenciado pelas entradas dos indices s ecundar-Los ,

«,
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o acesso a registros de dados no sistema parcialmente invertido, por
H' '. H ",esta r-azao , e 1;1ai8 r apí.do , por nao nl~cessi tar aces sar o indice pri:ri.!à

. bt 1 f f. ..:l • tO.,ra o para o ....01" os enc er eços lSlCOS dos rE.:i"jlS .ros rC!qW:UolüOS li

Outra d:Lferença reside no fato de que os registros nos a rqu ívos p2r-

cialmente invertidos não estão classificados s equenc.i a.Lment;s S,3gW1c1.0
- I ". , -'uma chave, e ccns equerrt ement s nao ve scao dispostos de forma continua,

~ .-",,* ,

na menor-í a de disco, os registros s ao colocados na prLme Lr-a area di§.
t m • ~ Ao ( ••

pontver , o.L~Ü f'ato e provocado pela existencia de Lnd.í.ces secundarias
soment e, (}J..g Oi 2-10 ) os quais pos suem ent radas diretamente com ande-,
r-aços físicos dos registros de dados. As sim ,em resumo:

1. Se os dados estão câ as s í.rãcaüos e armaz snados s er-í alment.e segundo
una determinada chave e construímos um indice prii~1~rio com a mes-
ma chave, podemos ter os ponteiros de Lnd.i ce referenciando a end,2
r-eço s de bloco d.e registres, e o valor de chave de cada. entracla
indicando o maior ou menor valor de chave do bloco de dados.:S o
arquivo indexado e sGquencial.

. ' . '2. Se para um dado arquivo const r-uí.rraos Lnd í.ces pr inar-i os o secunda-
rias poríamos considerar 2 formas de es t rut ur açjio e acesso:

.. . ..
°1ª forma: - Os Lnd í.c es secundarias apontam ao Lnd.í ce pr-í.màr-í.o o

;/'

G indice primaria aponta aos reg.í s tr-os de dados at ra-,
ves de ponteiros, séja a registro ou a bloco de regi~
tros.

. , . ,
O Lndã ce pr amara o esta armazenado segundo uma ordem
pré-estabelecida.

Esta forma é comumente conhe c.lda como" arquivo indexado
secund~rio". Quanto a ordenação de registros de dados

.' ,..
os autores diferern quanto a sua caracterizaçao:

• Os registros estão ordenados fisica..'11ente sogunão a
, . .. (ve equivalente ao indice primario ~,li9.e ref. 39 ) .

- •• +- •• •
e Os registros es t ao armazenados de forma ar-m.t r-aru a

(vide ret.39 ), e pode-se considerar qUA todos os
indices são secundários. 11: classificado neste
como .Arqu:1.voIndexado Randomico.

caso

00'
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A grande diferença existente entre 2 -arquivos constru.;i
dos conforme oS.2 {tens acilm reside na dif~rente
ciência. na leitura sequenc í.aI estahelecido à prLor-í.
C"'---Te 001'S'; derada ""-i ""~r'; " N"". .•.••.••.•1· mei o 0,., 1 ,,:i -!-,.,11r~·-·,llc:.\:., •.•...••• 'c.", 1-'" .l..ü,c... _<.A.•• "'" 1-'.4 .u: J..., _~~_.~ c

quencial pode ser ef'etuada diretamente da área de

er1
da

dos, enquant.o que no segundo caso, ê. leitura dos regi.ê,
tros (ou blocos) de dados se d~ atrav~s da leitura
exaustiva do indice . , .prlmarlo e a ccnsequente utiliza-.-çao dos ponteiros.

"'l 'T...' t ' .'.]. ., .
c; ª f O lo'"ma : - 1\2.0 exa s e o a.ncn ce pr-r.mar-a.o ,

TI' d' •... ,,;.odos os a.naces sao considerac:os como 2ndices secundg
rios.
Os registros de dados s~o armazenados de forma arbri-
t ' .ra!'la.
Todas as entradas de {ndice possuem valor de atributo
mais ponteiro apontando diretamente ao bloco ou regis-
.tro que contém o valor.

Esta t'or-ma é conhecida comê "ar-quf.vo par-cd aLment.e inver-
tido!!, e t ambém classificada como arquivo indexado r-ando-
mí co ,
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Inclice Número de .1rea de Dados (não
nação) .

,
ha ord§t

~ . ~..r uncaonarao .

/ooo I?o I

/066 : 30Z

II*D 303
II ~2., 30l.!.

/2.3'+ 30S

rses 306

/6/2.- ::b=?-
f32,lt 302

/33/ 30,9
11j.()~ 3/0

A /o ooc 1/.-111

../3 20000 i F .

A I/SOOO I 1=
C /0000 M

~I~:~:\
A 120000 l.c I
e I~oot:)()IM I
c j 300:.:>0 'H 'I
A !Zoooé) ~

A 3~1 --I F 3o~ 10000 1 3011
303 I 303 130Lf
3o} I 306 15000 .303-

3fo 301- ZoOoo 30:0

B ?:O~ 310 30S

~ce M ~(){ 310

C 3cq.. JJiJ
=<iSQ)o :,06-

.305 as 30000 .:501-
;30:; 8 ,309

:3'09 I L 40000 -308
. . iNOICG S.AI...c.f4o

iNbtC!iS~J>dK.7~errO /N/}/Cd 55"1(0

~-------_.------------------~

Figc. 2-11
,

Arquivo parcialmente invertid.o (t.ambem denominado de al:,
quí.vo com listas i.nverti.das).

«.
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IA ORGANIZACÃO DOS

Um índice correspondente a um determinado atributo, é urna t abaLa a,
ser pesquisa atraves de um ar-gument o Ya'", para obter uma det.erm.in,a
da saí.da, O argumento lia" constitui um valor especlfi.co ele atributo
em questão. A saida pode apre$Emtar-se nos seguintes principais ti
pos:

1. Endereço de Registro:
,.. d rol , d .l..'vorrespon e ao endereço ~lS1CO on e eS~a localizado o registro.
Por exemplo: cilindro, trilha, númaro de registro. É a indica-
N ;

çao de acesso mais rapido ao regist.ro.

2..Endereço Relativo de Registro ou Bloco:
Corresponde a lUTI número sequencial do registro ou bloco que con
t' " t . .l..'.I- '.1-em o r-ega.s ro e numerados aut omat t.c ament e pelo met.odo de orga-
nização e acesso do sistema operacional. Lido. o bloco, procura-

.6 .J.. I • _ I •se o r ega st.ro at raves de uma pesquí sa exauscava dos registros
no bloco. Este tí.po é bascan t e utd Lí.zado na prática porque p81:,, .
mí t e uma razoavel independencia. entre dispositivos de armazena-

. ~ .l.. f t' "r . .1-. .A' . ',"" ,gom a.e caract era.s a cas cn,r erenu8S. s sa.m um ar quavo a.nt.ea ro num
determinado modelo de disco (por ex.: IBH 3330) pode ser utili-
zado nU1"1outro modelo de disco (por Ex.: IBH 3350), sendo que
nada se modifica nos indices, somente o algoritmo de conversão
de endereço de bloco para endereço atual deve ser modificado ou
incluido no sistema operacional.

3. Endereço Simbólico:
Indí , , N ( • ,caces secundarias ou diretorios de relaçao corre em.dados de r-ª
lação entre registros e arquí.vos de um data base, por exemplo)
utilizam na saida de SUaS tabelas o endereço simbólico~a fimd0

. ~ D' ,separar da estrutura de inclj.ces secundarios os endereços rrsx-
, -,.

co s dos r-eg í.s t ros ou blocos de registro. Assim o end.ereço slmDQ

1, " . t' .l- f dí ,_ 1CO e um numero s er-í a'l. a r-í.buí.do a cada errt r-ada do a,n J..CG pra.-
, , ' , , , ,maruo ou valores de prcpra,a chave pra.mara a,

Reorganização do arquí.vo de dad.os ou em atividades de a.tual:i.za-
ção de dados (por exemplo), em inclusão de n070S registros nW;1

arquivo disposto fisica.llente sequencial e onde a inserção de um
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registro sign:i.fica o deslocamento de outros) onde a localização
rf. d . 't ' lt .~ I J' l' f'" f "lSlca .os regls ros e a -era0a. mp~ca mOC~_lcaçoes no lDGlce

. , , t d' .' , . , Lt ~prumar-i.o mas os a.n a ces s ecunnar.i.os permanecem quase a.nar eraCl.0S.

A utilização de endereços simból:Lcos aumerrta o tempo de acesso
ao registro mas facilita as tarefas de manutenção deis indicas· sg,,
cundarios.

4. l1ultiplos Endereços:
Ao ,

Comf'r-equencf a os indices podem oferecer na saf.da, diversos enã!!
reços formando uma. lista de endereços. Estes podem ser dos tipos
discutidos nos itens anteriores •

.'.
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Um dos :naiOI"6Sproblemas na utilizaç2:o de arquivos com diversos ~[n
d' 'd .•. - . I" A' • "1 ...,a ces r esa ie na manut.ençao aos a.nc.a ces quando na a t.ez-açôo s no ar
quivo de dados, em atributos que possueD correspondentes {ndice3~
No t e que nos arquivos indexados sequencã ads os indices não são
a tuaLí.zadcs at.r avés da utilização de ponteiros de encadeament.o
'reas de overflow.
As alteraç5es pode~ ser:

..
a

1. Inserção ou delação de um registro~
contém valores de atributos que , _.

J..r::1DJ.l~ -
•••• AI .• , ~' " , , +- li -caro na cons cr uçac eie a.nca cas , e neces sara.o a a cua z aaçao

índices afetados.
, dos

2. Alteração de um campo de reg'istro4'
Neste caso, somente o índice correspondente ~ atualizado.

A atualização de indices ,e norma Lmerrt e tarefa que consume muí.t.o
tempo. Desta forma, um estudo detalhado deve ser efetuado sobre a
"a tua.l.í.dade" dos itens de dados. Exis tem dados Que podem ser a tU3.

lizados num processo batch, quando consultas a d~dos já obsoletos
'" . '''l ' " - H Jnao prOCtUZ gr-anue s amp.ra.caçoes • nes ce caso, um esquema periódico

, • " - , f"" l- '.co' '. b 1o.e atua.íc.zaçao 8 sur a ca.erit.e para aru armar o llSU2.I'J..O so ,re o va r.or-
dos registros correntes. Outros ítens de dados, devido ~s pr~prias
característi.cas do sistema. oper-at ãvc, devem manter-se tão atu8J..iz.ª
dos quanto possam, em qualquer instante. Neste caso, as

*'" ' - '" t d"" ., tA' TT "çoes sae Iel as,' e 10rIDa J..ns~ananea. ~o prJ..mClrocaso?
uma. consulta de cadastro de contas de luz a pagar, com

ahl8.liz~
.t .CJ.. ar aancs
posterior

agio ~e paga~ento via banc~~ No segundo caso, poderíamos citar U22

Normalmente um determinado registro que sofre atuali Z8.çã.o . ....!
~med.2.2.l:.B.,

fica impedido de ser acessado por outro usu~rio atrav~s de IDecanis
mos especiais do softwar e de proteção.'
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ou mais registros em resposta
butos e valores de atributos,
ção aritmética e booleanos.

ju..11tarnente com ope rador es de compara-

:RECUPERAÇÃO COE NUL'I'IPLOS A'I'H.IBLJ"TCS

Os arquivos t ,. -com ancu ces s ao .L + ~ d b+·... doxt.r-smamen ...e ac.equa tos na o cençao e un
"a consulta ef'etuada COIJ. di versos at.ri-

,
Seja considerado o arquivo da Flg. 2-10 • A consulta e obter os re-
gistros de funcionários que possuem ascaracteristicas:

1. ]~cionários do departamento A g

2. do' sexo feLÚnino Q
, . 83. com salarlo maior do que 1-.000

departamento A
sexo Feminino (F)

= e
e

Operador de
As sim temo s: .;.A.;...t...;;r.;...i;:.b;:.l.;.;;l.l...;..v...;;O_sV...:.....;;a.;.;;.l;.;:c;.;:r;.......;d:::_..;:,e.....;::a.;...t..;;:r;.;:i;;;.;b.:..1....~'~t...:.....;;o__s__ C;..o.;...n.:..n.;,;.l).;::a:.;::r..:;a::.;ç:i.,;.ã:;.o;;...

Operador
Booleano

=
1
, .

sa ara o 18.000 >
Obtemos as seguintes listas:

Depart~~ento = A ••• 301, 303, .3.Q2, 310
Sexo = F c- 302, 303, 306, .3QZ, 310
S ,# . 18.000 •••• 302, 305, 310, 306, ."107, 309, 308c......arlO

, .....
Apos a comparaçao booleana entre as listas, obtemos os registros de
endereços igual a 307 e 310.

Quanto mais complexo for a consulta, maior se torna a vantagem dos ar
quí vos .Lndexados em relação a outros tipos de arquivos, como por e:{em
pIo a arquivos COr:1 registros encadeados por ponteiros inseridos nos
registroso
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OHGANIZAC1!:O nAT'mOHI~

Um arquivo com organização randomica é construido qaa!1ã.o queremos
fazêr corresponder uma grande coleção de possíveis chaves do usuá
rio num conjunto pequeno de endereços do dispositivo de acesso di
reto.
t, portanto, essencialmente a procura de uma fUnção H de mapeamen
to de chaves K em endereços A, numa relação 11 para 1..

II : K-A

,Por exemplo, se considerarmos numero de produtos e1etricos corJ.25
~,..•..rn.ga t cs , mas que r-epr-es errtam 1000 produtos distintos, não seria
razoável alocarmos espaços de memória correspondentes a 25
tos. Assim necessitamos de uma f~~ção que transforme diversos
lores de chave num mesmo endereço f:fsico, reduzindo assin um
nio grande de chaves K em domínio menor de endereços A.
A relação }f para 1 provoca o aparecimento de sinônimos, isto

d' .19
v~,don1,1
,
e ,

chaves diferentes que transformados por H resultam num meS!:1O end.§
reço físico .•O t.r-at.ament.o de sinônimos pode ser efetuado por met.Q
dos especiais de resolução de colisões', como por exemplo, o met.Q
do de encadeamento direto~ onde os sinônimos são ligados através
de uma lista de pO!1teiros (Fig .•2-12).•

.A eficiencia da or-ganí.zaçâor-andomí.ca depende dos fatores:

1..Distribuição real das chaves K no domínio dos seus valores.
2. Donúnio de endereços A.
30 Função de transformação H.
4. l..fetodode tratamento de colisões.

Assim se para u..l11adada distribuição real de chaves K, obtivermos
.L ' "".,- 4· ~ ." . ~ . f d d A d 'at.r-aves as .ti, uma das cr i cua çao 1..1111. orme e en ereços " ca a cna-.

ve K (ou um conjunto de Cna\.T8S formando um bloco 9.ssinalável a um
endereço A) pode ser acessado com um só acesso ao dispositivo de
armazel1a~ento"

Existe Ur.1a série de algoritmos de transformação, sendo ode IIdivi
são por númer-o primo" considerado um dos melhores .•
Algor{tmo de divisão:
A chave é dividida por um número primo normalmente o pri~eiro nú-
mero primo abaixo do maí cr' endereço alocado; o resto da divisão é
tomado como endereço~



Por exerr:plo;
'!':'I , • o • '.,.tinO.ereço maaor- ca spona ve.i r

·•
1;.0.000
39.989

4207.598
Númer-o primo
Chave do usuário "•

4207598 • 39989 = 105

o resto é 8753 e é utilizado come endereço.
Outros metados podem ser vistos nas referenc1as

iftl'lE lJo (;lhWI<:

,Ul:>RÀQ .:?owrlC"1;e~
fb tJ~ eu 1>S'

SlNOr.JI/'\o

3470,1 =121~

14,-:/-98 fiai X
1.J'N213 e,,~
H43:4 824

'18.1lt2.1 ~~~

S:0l .,. 43'07"\8···

. ., '234'1'18 .,.

PO/STe./2D CE:

:$l~oNj MO

r-

~-J-. I.__ .__-

Fig. 2-12 Organização l'andorr.d.cacom tratamento de colisões.



QRQ.ANIZAÇÃO COH LISTA~ .IlivR.:l1'lDAS

Arquivos organizados com listas Lnver-t í.das (Fig .. 2-13). possuem n0l:
malrnente indices contendo nomes e valores de ítem de dados, e li..§.
tas de endereços associados a cada valor de item de dado. Os end~
reços referenciam registros que contém o valor do ítem de 'dado..
O conjunto de listas de endereços são normalmente ar maaenados em
dispositivos distintos dos registros de dados e podem ser estrutu-
rados de forma hierarquica a fim de aumentar a eficiência de pes-
quisa.
A maioria dos SGBD's que possuem listas invertidas são normalmente
par-cd.aâraent e invertidas, por exemplo Adabas (Capo 8) e System 2000,
(Cap. ó-) onde somente um número parcial de campos do registro pos-
suem listas invertidas.
A principal vantagem deste tipo,de organização de arquivo consiste
na eficiência de pesquisa de registros conforme condições comple-
xas envolvendo diversas chaves e valores de cha.ve interligadas com
condições booleanas e/ou aritméticas.
Determinados tipos de pesquisa podem ter resultados sem haver a noS
cessidade de acessar os registros propriamente ditos, e sim somen-
te os índices.
A desvantagem d~ste método é a ineficiência em operações de atuali
zação.
As listas invertidas são índices somente, de forma que, o arquivo. ,.., '.deve ter uma forIna de or-gam zaçao pr-cpr-a,a ,

\/6'<'.l!eS :1>0

COHj'O-CIfl<>VE

/O,.30,.30J", I': . ,. ,

----

I
I

Fig. 2-13 Organização de Arquivo com Listas Invertidas.
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ffi'I'ODOS DE ACESSO EII NAVEGAÇÃQ.

de - ~ . ,. -,ace;:;,so,-,J..spon.~ve:l.sao programauor para
esses de navegaç~o dentro do database sio derivados

efetuar pro
das dive]:

as associações existentes entre'os dados. As associações tradu
zem as diver?as ligações lógicas entre os registros e tipos de
egistros com a formação de agrupamentos lógicos de informações.
stes agrupamentos lógicos possuem normalmente Ui'TI nome (caracte-

rística de cada SGBD) e de pre.ferencia implementados fisicamente
de forma mais contigua possível; com isto aumenta-se a eficien-
cia no acesso aos registros com a diminuição de noyimentos físi-
cos de leituras em disco.
As associações são· fisicamente implementadas através de pontei-
ros físicos (endereços relativos ou absolutos) ou simbolicos
(campos-chave do próprio usuário) tanto inseridos nos registros
do usuário como formando listas de endereços agrupados de forma

d ' .separada dos registros o usuar10.
A navegação, portanto, consiste basican:ente e!!l:obtido um regis-
tro corrente, obter um outro registro logicamente associado ao
registro corrente~ Esta busca ao outro registro, seja localizado
no mesmo grupo lógico de registros como fazendo parte de outro

l' .grupo OglCO distinto ao grupo do registro corrente, leva ° pr.Q
.:! .'" f" d' ( +. t bed d .•.gramauor a poslçoes J..sJ..cas1versas no en"an o, ooe· ecen o as

associações lógicas) num processo de navegação dentro do databa-
se.
A Figo 2-14 mostra uma rota de acesso em navegação iniciando com

••• A. X taCeSSO de entrada a ocorrenC1a de registro ~l, e sucessivamen e
xi , Y2, Y3, 14, zr, vil, \-12, \..J3, \",'4 navegando em 4 tipos de regi.ê,
tros.
Em termos do modelo CODASYL poderiamos faze;r corresponder o
jeto do programador em ocorrências de2 sets.

-Podemos considerar alguns metodos de navegaçao tipicos:
1. Sequencias lógicas.

Consiste em, a partir do registro corrente COD um determi.nado
valor de chave, obter o próxino registro lógico cuja chave

A • •••vem logo em sequencJ..8.a chave do registro corrente.



,- ~K:2::"~~ ~':"~,~, --:; __ I - é!.~"'~ ~~-~'!..~ ~- .....,-

.!V~vetG~ I .--P'.l::, G"N7.;?6 ~ iC,

Q~$\/i
I
I

2 - Subordinação lógica.
Consiste em, a partir do registro corrente, neste ca,so, do ti'
po owner ,inser1r ou acessar um registro subordinado ao re-
gistro corrente.
O estado de subordinação pode 'ser considerado nas opções:

I
I
I

- _ _ - - - -J. - -",- - - --

Hetodos de acesso de entrada e navegação.

ACESSD

I
~l>Q I

~
De 7'l:> SAS-S' I

I
I
I
I
I
I
L

Fig. 2-14

~

~~L6J~
W,

a) FIRST (primei~o)
Pretende-se acessar ou inserir reg~stro na primeira posição do
grupo de subordinédos (por exemplo: Y1 da Fig. 2-14).

b) LAST (Último)
Pretende-se acessar ou inserir registro na última posição do
grupo de subordinados (por exemplo: Y4 da Fig. 2-1Y·)"

c) Na Sequencia
Pretende-se inserir um registro no grupo de subordinados previÊ;
mente mantidos na sequencia de uma determinada chave.
O registro será inserido na ordem sequencial estabelecida.

d) NF~T (próximo)
Pretende-se obter o pr-óxãrao regí.s t.r-o conectado. Por exemplo,
considerando a Fig. 2-14: se Y2 é o registro corrente, o regi.§.
,tro NEXT corresponde ao registro Y3"

e) PRIOR (anterior)
Pretende-se obter o registro anterior ao corrente. Por exemplo,
considerando a Fig. 2-14: se Y2 é o registro corrente, o regis-
tro PRIOR é o registro Yl (neste caso a Fd g, 2-11.!- não mostra os
ponteiros reversos).
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f) Conforme express~o de pesquisa.
Neste caso, um registro dentro do grupo de registros subordir...§;
dos ~ acessado desde que preencha requisitos de uma express~o
de pesquisa, contendo combinações de campos, valores e conect.Q
res booleanos e aritméticos.

3 - Obtenção de Registro Ovmer ,Neste caso, o registro corrente e um registro subordinado. A
partir deste obter o registro ovner do mesmo grupo de subor-
dinados at.r-avés de porrt edros+ovner' ou então ovner de outro
grupo de dados.
A Fig. 2-14 mostra o -.íltimocaso (1'-+ -- 21).

As diversas formas de organização física de estrutura de dados em
conjunto com os v~rios metodosde acesso de entrada ao database ,
constituem a sustentação física do processo de nayegaçâo. Esta
sustentação física é muitas yezes referenciado como as diversas
rotas de acesso disponíveis no database. Huito embora tenhamos vi..§
to basicamente a ltgação de registros através de ponteiros r::fsicos,
as mesmas ideias aplicam-se às est.ru'tur-aspor justaposição física
até as, estruturas invertidas com listas de ponteiros e Por fim, po-
demos dizer que o processo de navegação inicia com a análise da
estrutura lógica de dados pelos analistas e implementada convenien
temente pelo program5.dor ou ABD, com o conhecimento das caracterí.§:
ticas do SGBD utilizado.
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P1TU10 3

DELOSDE DADOS

trodução

nceptualização e implementação de mode.Los de dat.abas es

Percepção d,o mundo real
Representação do modelo conceptual
Imple~entação lógica

'veis de Informação

odeIo Relacional (R)

Semantica das relações no contexto de databases
Semantica de dependencia funcional entre dados
Processo de normalização (lFIJ, 2F}J, 3FN, 4FN)
Operações com relações

.odelo Rede (N)

ode Lo Hier'árquico (H)

Lagz-ama de Estrutura de Dados dos Hode.l.os Rede e ?.ierárquico

ode Lo Entidade-Relacionamento (E/R)

Conceitos básicos
Técnica de àiagramação do mOdeloE/R
Transf,ormação do diagrama E/R para diagrama N e li

.spe ct.os Comparativos entre Nodelos..
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o desenvolvimento da tecnologia de banco de dados e a sua cresceu
te aplicação nos sistemas de informação em todos os ramos de negQ
cio, vem gradativamente conduzindo a utilização de data bases da
fase de experimentação para uma fase de con solidação, s.í.stema tizª-
ção e p?-droniz~ção.
Se nos primordios da utilização de SGBD, este tipo de software ,
pode ser considerado como uma generalização das rotinas de entrg,
da/sa:Lda dos programas, hoje, procura-se obter uma base formal de
modelos/estruturas de i~lformação, e processos de manipulação dos

, tmesmos, a fim de que influencie ou determine as caracterJ.sticas
conceituais e operacionais dos SGBD envolvidos.

Um. database ,considerado num dispositivo físico de armazenamento,
pode ser visto como sendo um conjunto de dados.a serem consult§:.
dos por uma diversidade de usuários, com a finalidade de; atravÉs
de um processo de interpretação semantica, obter as informações
desejadas •.
Assim sendo, a definição e representação dos objetos em estudo,
do empreendimento ou realidade na sua forma simbolica, requer U!í1â.

sistematização fermal da ling-uagem de definição dos dados e a e..§.
trutura dos mesmos (portanto, o modelo de dados) assim COrlO da
linguagem de manipulação.

A fim de situarmos a problema tica dos modelos dedados. dentro de

.1.L.'J processo de projeto e operação de databases, a Fig.:;3-1 foi
constI"'Jida com base no modelo ANSI/SPARC (rei's. 22 ,47 ) e e?S.
tendida com a inclusão do modelo de coexistencia (refs. 25 , 44 )..na parte referente a schemas externos. Assim, de acordo com a
Fig. 3-1 temos a notar:

1 - Dua.s fases distintas de definiç'ão de modelos de dados (com os.'3 níveis de informação do modelo da ANBI/SPARC):
a) Fase. de conceptualização

Esta fase envo.Lve o analista de informa.ção no pape L do ad-
ministrador do empreend.imento (AE) visado para a forina'ção
de um data base.
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1

É uma fase estritamente mental sem nenhuma consã.de raçáo sQ.
bre o scf twa re SGBD. Pode ser considerado como uma :fase de

~., • "f' Nana..Ll.se de lD.ormaçoes do empreendimento
projeto do mod810 conçe"Dtua.1 de dados do, .

Como conceitos basicos que facilitariam
lise do AE podemos considerar:

com o consequente
mesmo.

o trabalho de

" #tt#1. Estagias de analise de informaçoesda realj.dade •..,
2. Criterios avaliadores dos diferentes tipos de modelos

de dados.
3. Conceitos básicos de modelagem de informação (entidades,

as~ociaç5es, etc).·
4. ·Cara.cter{sticas dos principais tipos de modelos de ds.

dos.

A enfase colocada nesta
~ . '.fase e que oAE devera anall.sar a

. ~.

empresa como um todo, e criar u.m modelo 10gico de dados
que represente as operÔ.çõe s do empreendimento. COr.lO ver.§.

. , •.. ,
mos mais adiante, ha correntes de pesquisadores que nao so
recomendam a concepção da estrutura global de dados nesta

.• I • Nfase mas tambem a determlnaçao das regras a que se sUJe1.
tara os dados e suas :relações, durante a fase de implel1'lentQ..
ção e operação do database~ no decorrer do tempo.
Da forma como utili.za.remosnos cô.p{ tulos a seguir, o termo
modelo e schema (conceptual) mui tas vez e s se confundem, no
entanto existe uma distinção: o !liodeloconc8ptual mapeado
segundo regras de uma linguagem de definição de dados (DDL)
de um SGBD qualquer, pode ser considerado como 5chema con-
ceptual .• Se utilizamos a palavra modelo estamos na fase de. ,
conceptua.tã zaçâc , mental e quando dizemosschema ja estg.;.

. ,
mos considerando um espec í.f'Lco DDL ~ SGBDe portanto na fg,

#o.

se de impleDentaçao.

b) Fase de Implementação
Nesta fase temos a participação do softvlare de
O ~ 1 J" .' ,'..... ., .•.. .j-. rlmcue o, .OglCO a.6!J_nlQOna ra se an ce r-í.or .....eve

SGBD .•
ser ana Lá sg

do e nrocessado por elG:G'!entos do SGBD e adicionado com
.I- t.... d n --3D .. t.end 1 f f • orame~ros espeCl~lcoS o.Q~t, ou-enno o scnema .1SlC,

Lnt.erno do database em disco

nistrador de; banco de dados (ABD) e admtntstra;:.lor de .apl;i,
...•

. cacao
"

(~ ~""J"•..!lJ.r ) •
r

A f'unçãc> pr LncLpa I.. do .A.ED ne sta f'a se e
rrír o schec.a físico d2, tal forma aottmi.zar a est ru t.ur'a rL

. d .. -s.í.ca do S caces
\;, j~. ~.. t"frente a totalidade das aplicaço8s nlS ;lTI-



tas que utilizam do database. Após a carga inicial do dat.ê:
base entramos no processo evolutivo da operação do databa-
se, sendo manipulado pelas ~versas aplicações.
Vale notar que cada aplicação, tipicamente, possue necessi-
dades de dados estruturalmente distintas provocando rotas
de acesso diferentes no processo de navegação dentro do dg.
ta base. - .~. .o administrador de aplicaçao devera"a partlr do modelo coa
ceptual global, efetuar um processo de seleção dos dados de

N , .interesse a uma aplicaçao especlfica, elaborando mentalmen-,te um sub-modelo de dados. Este sub-modelo, atravesde uma
o· ••• flinguagem de definiçao de dados de um especlfico SGBD esco-

lhido é transfornado no que se denomina schema externo da
. ,

aplicação. Este schema externo por sua vez e utilizado p§.
. . ...los prograrras de aplicaçao que manipulam os dados do data -

base através do DNL especifico do SGBDescolhido.

. :,
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Neste ponto, vale dizer que a Fig. 3-1 mostra a possibilidade
de cada aplicação', através do seu administrador, escolher o mQ

I ,-delo de dados t~pico de sua apl~caçao ea .consequente escol~Â
do SGBDapropr-Iado para definir e pr-ece ssar o schema externo
correspondente., Da m~sma forma, o usu~rio poq.e utilizar as
'linguagens de acesso dispon1veis no SGBD escolhido. É o .mode

, A -+0 de coexistencia de modelos de dados dentro do contexto de
modelos evolutivos para SGBD (re!. 44). '

2 - Das modificações nos schemas durante o processo evolutivo do
data base.
1medida que o database seja utilizado, consideremos as mll
danças que acontecem nos 3 n1veis informação considerados: !IlQ

delo conceptual, schema. flsicoe schema externo.
Se consid.erarmos modificações nó empreendimento que impliquem
em alterações no modelo conceptual, teremos como consequencia
alterações no ambiente do database em termos de mapeame.ntos
somente, s8 temos um nivel elevado de independên~ia de dados
e programas.
i
. A • , .,".D z-s se independencl.a de dados e programas a rrí.veL Lcga co , a

medida que alterações lógicas no plano conceptual não afete
os programas relacionados com os schemas externos (e vice-ve~
sa ) •
Diz-se independênci:a de dados e programas a nível ffsico, â
medida que alterações no schema interr.o não afete ° plano cog
ceptual e em consequencia os programas relacionados com os

H f. #oischemas externos. Se alteraçoes de schema flS1CO nao traduz
alterações noutros. schemasenvolvidos significa no entanto
que algo foi modificado Junto com.a constituição do novo schQ

, N -ma fisico. Podemosentao considerar que a eonstruç2.o do sehe•...
.( . . d 1 1'" . . '." "ma f1S1CO derlva. do mo e o OglCO malS uma ser1.8 ce parame-

tros, que fundamentaJ_mente defd.ne e caracteriza o ambf.errt e
sico do database (Fig ..3-2) c

Tais parâmetros existem 'em função das caracteristicas do SGBD
<

utilizado e do hardwar'e ho spedeí.r-o , Como exemplo de
t.ro s podemos citar: metodo de organização e acesso de dados ,

- ' ,~tamanho de bloco, tamanho de buffers em menoriaprincipal

.•.param§.

e

dJ'scn f~~o~ d~ ~3~~~ng n~~~ cn~T~ P ·)'~ee~cl~J·~Dll+0do bln~0'SÁ ~ '''''''''' ~ Lo...v.. ,c; l-' .: ...•.\_l-'_ •• ....'c;;.,.....L ç... . .:...4,...l. bc.l. -- ..t. -- .. ·.1.1 , ••. M.d.l..... '.... t;; .•....-- --

., ,_, I>t# , i1Vde dados, Lnd.Lce-de-rec6Inshcíaç-áo-··a~reo:c~ganizaçao do data base



f:Lsico, parâmetros de medida de desempenho do database, etc.
A constante utilização dE: programas coo schema.s externos na
modificação dinamica do database, através de delações, inclll
sões e atualizações, podem levar gradativamente o data base a
operar de forma cada vez mais degradada, situação esta, detec
tada por msdidas de avaliação de desempenho do data base.

, A . H I.Atraves de parametros adequados se faz a .reorganizaçao fisica
.'do -database , E esta réorganização não deve influenciar os
programas devido à independência f:Lsica de dados e programas...• ..• ,Podemos dizer, entao, que a construçao do schema interno e
orientado pâra desemnenhq,do database, schema externo orien-

Atado para o acesso ao. da.tabase e por fim os pa-ramet ros para
a regulação de processos d.eotimização do conjunto todo ..

SC,'fE"'LJ..

~1f.TSP..NO

r--IS'CNe~tA

êY~.Alo

Fig. 3-2. A e;;olução dO"database e os schemas envolvidos.
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Embora o modelo do ANSI/SP.ARG mostra a forwação do modelo colJ.
.cep:'ual de dados do empreendimento em primeiro lugar cem a
p.osterior obtenção,a partir do,modeloconceptua.l, dos sub-r:1Q

C" delos (ou sub=scnemas ) de dados dos diversos usuários, eXj,.ê.
tem modelos de dados (refs.pag. 182 do Hodels for DBHS (Benc i
et alli), pag. 361 do "·1iedehold) e não raro é encontrado na
prática este p!'ocedimento, que os sub-modelos de dados süo
descritos antes (por exemplo na 'forma de relações) e após sl,!
'cessãva s operações de 'transformação e junção (por exemplo a-
t.ravés de operadores da algebra relacional) obtem-se o modelo
conceptual do empreendimento t.od9,(portanto, processo induti
vo). Este, por sua vez, atr'avés de Lí.nguagem de definição pa§.
sa a schema conceptual e a partir deste os diversos·schemas

. externos (Figo3-3).

,s'CIIE"-'f.1

~ ~V7ii1<:Nr> f

'--._--' -
4"€;e4C:~~ <)6 HOJ)l.'1.O er

Cc""8IN~c..hle SCI"€HA

'7.'30.v.sr~M dCAil CoAlCep7ü/.>.L Sç..;.r~.L~l1

~ "",
$J(TGCIVO ...:J

"'"~ ê~I,.l.,...,,~ t
1--'"" kA.tJ:::r I

L-.
___ --I

J'-Ic~lo ~~Ci~~
I -----lJl: ce/7'b.5

Ú.sú/.;,oP..i" 1 I&l.s-a:>.'S

"'fOLei..:> oes c.e,,'fA'.•. CCJI'-I
/)G c,c)Nce/:~5

V.!UMlo]..
S<>S/~

Fie e3-3", Esquema de obtenção do modelo conceptua L:de dados
(pr-oc e s so Lndutd,vo).
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- #Pretendemos nesta seçao delinear os conceitos basicos refercn
tes a modelagem de informações necessária.s a construção do !TIQ

.deLo conceptual (global) de dados de UlTI empreendimento -e a
sua consequente cria.ção fisica num hardware hospedeiro do. dª-
tabase.
Os conceitos básicos serão colocados dentro de uni oodelo 'de,

• # 'projeto, de forma metodologica ~o schema.conceptual, envOl-
vendo não somente noções de estrutura de informa.ções mas tam-
bém da semant.Lca do da tabase como um todo (fig.3-4).
Poderios dizer que a semantica de um da ta base (ref. 4 ) po·,
de ser considerado como a interpretação dos dados 'contidos no
database e para tanto, o schema'conceptual desempenha um p§:.
pel de'extrema importância, pois deve fornecer de forma ade-
quada, e em primeira ins tancia , informações sobre o mundo real

, ,"(do empreendimento) modelado num database'fl.sico.
Os conceitos básicos utilizados para a construção de u•.m dete.r.
minado modelo de dados determina0 seu grau de adequação no
ambiente,dodatabase.
Como critério de adequação podemos considerar (ref. 41 ):

, -Quanto a facilidade de compreen sao do modelo:

2 - CONCEPTUALIZAÇÃO E HIPLEl{EN'rAÇÃü DE MODELOS DE DATABASJ~;

1 - Simplicidade
I,

# , 1 t· dl"O modelo deve conter o menor nume rc po ssave de a.po s
ferentes de estrutura de dados (por exemplo, os tipos de
estrutura de dados no modelo relaciona1 são: elemento, dQ
minio, tl.lPc1ae relação), assim como das regras de form§.
ção e atributos decf.racterização -do s mesmos"

2 ...-. '" .- E'Leganc í.a
#

Um modeLo pode ser considerado elegante quando, atraves do
seu conjunto m:Lnimo de t í.pos eie e st.rutur'a s for capaz deIi1Q

#. #delar diretam~nt,e um naxãmo conjunto de conceitos ba slco s
relativos ao mundo real percebidoe

3 - Boa Visualização
~ . . .O modelo deve ser possivel de ser exibido pictoricamente

. # • t .de forma a poder aux í.Lí.ar- quaLquer usua r-i.o a 0'0 er ma.ior-...compreençao na do modelo •.



,o diagrama de estrutura de dados de Bachman e um exemplo
de forma pictorica de muito sucesso e'utilização.

Quanto à facilidade na modelagem de informações:

4 - Hodelagem Direta
O modelo deve ter as contrapartidas diretas dos ,conceitos
,básic~s do mundo real percebido (tantas quantas for possl
veI corresponder).

5' - Unicidade de Hodelagem Direta
O modelo não deve oferecer mais de uma técnica de modelª,
gem direta, 'com o risca de o excesso de riqúezaconfundir
o processo de modelagem. A não ser que sejq.munido também
de critérios de seleção entre técnicas de modelagem dire-
ta.

Quanto à facilidade de definição e manipulação de dados.

6 - Estruturação e substância para a formação de schewas.
O modelo deve conter o conceito de schemas a fim de faci-
li tar a lingu.agem de definição de dados. O schema portan-
to conteria a estrutura de dados além de outras runçêe s
como privacidade, integridade e proteção de dados.

7 - A NIndependencia de Implementaçao
O modelo de dados não deve conter (ou conter o minimo p0..ê.
sivel) atributos tipicos de fase de implementação, inc111

~ f . A:l.ndoa nãve L de modelagem, parametros de SGBD.

8 - Modelagem Direta
A modelagem direta facilita a definição de dados.
Se Th~ modelo não possue todas as contrapartidas concei-
tuais do mundo real a ser modelado, não. significa que o

, . - ,conceito do mundo real nao possa ser modelado. }:;frequer;-
temente utilizado então a modelagem indireta'. Esta, no en
tanto, cria pr ob.Lema s tanto na definição de dados como dg,
rante a manf.pu'laçâo 'de dados via programa hospedeira c

3-10



9 - Sobreposiçio de Modelos
t comum que, o modelo de dados ofereça tipos de est.rutur-as
de dados diferentes das estruturas d~ dados manipuláveis
pela linguagew hospede.í.ra ,' t importante portanto que haja
UL1 tipo d~'estrutura de dados comum, entre o modelo de dê:.
dos e os programas hospedeiros •.'

,'lO Formação "-dePartiçõe s de Dados
Ê interessante que' o 'modelo de dados possa 1ndicar a to,!
, N N. . ,

maça o de par-tíçóe s de dados, com finalidades de controle
dê acesso, ve;Locidadedepesquisa on-line, e mesmo preven
,ção de falhas de bard,vare/soft\vare.,Esta separação de par:

, , H ,tes do data base e t.ransparent.ea programaçao do usuar í o ,

Quanto à Implementação

11 - Proximidade ao'Modele Fisico .
, • rQuanto mais proxlmo.o modelo estiver do modelo flSico (ar.

mazenado) escolhido, menores são as necessidades de tran.§.
formação na passagem do modelo lógico ao f{sico (e vice-

, \versa j ,

12 - Exist;ncia de T~cnicasde Implementação
Um modelo deve ser possivel de ser in:plementado através

t' , ( , . J,.. H f 1 f~«de .ecnãca s Tüe armaz enamen l,oe r-e cupe raçao .a11lve lSJ.,
co) com indices de desempenho bem estabelecidos.

Alguns critérios acima apresentam caracteristicas de serem my,
tuarnente c,onfIit,antesc Em.. tais casos, deve- se tomar soluções
de compromisso ..

A Fí.g , 3-4, nos mostra duas fases dã.s td.rrta s, dentro do processo de
análise de"informações de um empreendimento até a construção do
schemaf:Lsico:



- FASE 1 - CONCEPTUALIZAÇÃO
A fase de conceptualização inicia com a análise do nmg

•..•do real pelo analista de informaçao e t.e rmí.na cora o
projeto do modele conceptual, das restrições de inte-
gridade do modelo adotado, e regras de evolução dos dê:.
dos envolvidos.
Podemos distinguir 2 etapas:
Etapa 1 Percepção domw1do real.
Etapa 2 - Representação do,mundo real através do mod§.

lo conceptual.

- FASE 2 - IEPIJEHENTAÇÃO DO 140DELO
A fase de imple~entação,,~e 1, e atraves de

DE DADOS (DO DATABA$E)
inicia com osresu.ltados da

•.• A"consideraçoes con referencia as e~. ..trutu;ras de acesso ma:LS adequadas as regras de evolu-,
ção do con junt.o de informações envo'Lví.da a, obtem-se o
armazenamento do schema flsico.
Podemos distinguir 2 etapas:
Etapa 3 - Implementação lógica
Etapa 4 - Implementação risica.

Neste capitUlO o nosso interesse de estudo vai da etapa 1até et§;.
pa 3, sendo a etapa 4- assunto r'elacionado,ao capítulO de or-ganã.zg

•.. . ~.çao a.e'..•.é1.QOs.
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ETAPA 1 - Percepção do Nundo Real
•.. "

A pencepçao do mundo real e um processo de analise ra observaçf:o,das regras e cOr:1portamentos dos elementos basicos envolvidos :10S

diversos aspectos organizacionais, admãnã s t.ra tãvo s e ope rac í c-
na i s do empreendâment.o ,

A descrição de tais e1ementos envolve a adoção de determinados'., .conceitos basicos, como entidades, associações, tipos~ etc, dg
rante a caracterizaçãorE.rticular do mundo real em questão, .den
tro do processo gradual de modelagem de informações:

J_ - Perce'O::ãodo mundo real compostc de entidades' e suas assccí.g-çoe s ,

2 Indução, de propriedades das entidades e assocãaçôe s,

na das en tí.dade s € associações :por
tipo~

Os conceitos básicos em modelagem de informações variam em f1.l!l
ção de. diversas correntes ou grupo de pesquisas e determinam 0<::

diversos tipos de modelos de dados mais conhecidos (pag. 3-22) •.

Gs conceitos básicos mais utilizados para descrever o mundo real·
de forma completa são: entidade, propriedades e associações e11
tre entidades.

tudo aquilo que um indi:viduo ou. um grupo (por
~., • J...f J...) Aexemplo: UJTIa organizaçao, um grupo de ca.e nt.a sta s, 8\ ..C . ve CODO

1'\ , '..1.. .'
Ul'11 todo, tendo existencia por si SOo Uma entidade e ca rac l,erlza-·
da por um conjunto de propriedades' quant.L ta tivas 0 qua1i ta t.í.vas G

,. ,
um conpor tament.o permanente. O numero de propriedades e a pe rrna-•.. ., '"nencia do compor tarnerrt o sendo uma funçao do TIl vel de resoluçao

Uma entidade ,
e

da entidade. ,
Exemplo: Um determinado f'unc í.cnaz'Lo

Um determinado 'pr-odut.c
Um de t.er'mí.nado eLí.en te ,



~SSCCIAÇKo
Uma associação 'é um, conjunto de dois ou mais entidades, onde cª,
da entidade desempenha um determinado papel. Uma associação PQ

de possuir diferentes propriedades.
A.ex~stênciaàa associação depende da existência das entidades
con sideradas. Se a associação envol.ve 2, entí.dades temos uma as-
sociação binária, se-envo lve 3 entidades, então temos uma assQ•. .: ~

-c íaçao ternaria, .a ss ím por diante.

Exemplos:
1 - Associação casamento entre as entidades JCÁC e BARIA

.
ti "'.o.Ri/)o I

I!! e.s,co=
;TOAõ ,

JIoo I M~'?/,e,.,
I ,
I I

Associação (Binária)

2 - Associação coordenação geral do projeto ITAIPU entre as en-
ti.àades PEDRO e PECJETOITAIPU

EJ
"É COC:M~_NI.1COR..

<D;eR~t..

! lO

I P

I
I '
I
I

GJ.JYiD4Cé ~ P":'f1EL 1

"Te'" =No
COO,ROC/W.COR.
G",.e<l~ p.eO:Tc.n>

;,.t>.iPt-1

A ••..• (B" ",' )-SSOClaçaO ,Llnarla

3 -

!
I
r
I,
I
I
I
I

p"'l1e1.3
I

ifN7Y_lc Z 1>4'-" Z~-. --_._-_._-----'
... -- -- --- .'. -... _... -"--- ~ - _.- --- .- i}l--' ".~--- _. --:Associaçao (Tarnaria)

"
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Podemos ter também associação em UNesting" no caso da assocla
"ção conter como· componente urna outra associação. Assim pod§.. ,.." .•mos estender de que 1l.lJl2. assocJ..açao e um conjunto de dois ou
mais entidades ou associações. Dentro de U!:1 mesmo universü em

discussão, uma.entidade ou associação pode desempenhar diferen
tes.papeis nas várias associ.açõ~s onde toJ:.3. parte assim como
um. 'papel pode ser assinalado para diferentes entidades e as-
sociações.

Na associação ternária do exemplo 3,as 3 entidades do ponto
. -,de vista estru tur'a.L, .estao no mesmo ní.ve l , porque cada entida

. , . Ade esta associado aos outros dois sem nenhuma nreferencia. Ls
. . - --

to já não acontece nos casos em que há "Nesting". Consider.§., . .mos o caso do exemplo ~ em que PEDRO e coordenàdor do PROJETO,ITAIPU; em caso de necessidade de examinarmos o historico de
coordenação do PROJETO ITAIPU, teriamos que adicionar a data
a partir da qual PEDRO é coordenador do projeto. Ora, nestas
condições, a data-de-inicio (digamos 10.12.1975) é una en~idll:.

, - ,de que estaria associado aassociaçao PEDRO L COORDENADOR DO
PRCJ.2:TO ITAIPU co

Temos então um caso de "Nestingtl de associações, como mostra
o exemplo 4 abaixo:

·4-
In:,"", CbNO
~ .. -

('r
I
I
!
I

=101 Alo
CC<:>A1CEN".oO-<! """~"-""'~I ...• ' p,e.~o

/>EDRO
I I

i7'GiPú

I I
I

. . ..;.
Assôc .••.'" a-", .8'-'VAJ?/'-l.:f..'- .

I
I
1
I
1
I'---_I __--". -r---v J

P"'F'S"C- 2. .t::'37&;7b Z'
.-/

.I
I
I

~-IVr/lJ4l)t; ..u'- ~,- __--__----------JP~L11

I
I

DVnb~.= 12.

~.------------~.----------. ,-

A . -, l. ssoclaçao bina:ria com "Nesting'
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Frequentemente épossivel simplificar o significado ereIjr.s:..
sentação dos papeis deS,.empenbadospelas en':iãades. Se deter

. minadas entidades desempenham somente um ne smo 'papel·dentro
do universo em dã.scus sâoçen tâo pode-se e scoãne r converrí.en-
temente a denominação das entidades de,foT:E.que o papel d.§.
sempenhado não necessita ser explicitado.
Do exemplo 4 anterior,a data poderiaserto::ado COr.lO:

- Ie a associaçao binaria teria um significado ir~plici to da a.§
sociação entre as 2 entidades.

N ,
Este tipo de simplificaçao e bastante utilizado nos casos
de a mesma entidade ter 2 ou mais papeis. Hestes casos, o
proprio papel passa a ter i:;1fluencia no prcpr-í,o significaà;o
da entidade, sendo então escolhido diversos tipos 'de entid-ª.
de (vide refs 3,25) em fu.TJ.çãodos cor-r-espon-ãen tes papeis de
sempenhados.
Por exerr.plo:

'~ J •

. . ,
;:UNCJ~~t~

:J?>Ão

PROPRIEDADF.
, , . t .•t· .. f' ~Propriedade e uma carac-cerlS lca slgnl icant-ec.e UlTI9. entidade

ou associação, ela não tem significado por si Lesma; adquire
significado quando relacionado a uma entd.ríade ou associação.
Um valor de propriedad.e pertencente a uma enticade ou associa..,.- ,çao e uma qualidade assinalada a mesma. O valoI'Tealiza a pro
priedade ..
Por exemp:::'o:A .§lntida.de CA.l."9.RC NQlO possue a .Bl:.OJ21:.iedade COR

Icu;o valor e VERH8LHO.
,} -"---
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A .' #IfIOs br-e s conceatos basicos delineados sao tomados como axiomas PI!
ra a descrição completa do mundoreal. Tembase no senso comum
para descrição do empreendimento em estudo, da mesmaforma como
a teoria de sí.s t.erna s utiliza os mesmos conceitos, comnomes dif!2,
rentes, para o.escrever sistemas do mundo real.

Existem grupos de pesquisadores (ref. 3 ) que consideram somell
, #

te 2,elementos basicos como entidade e papel, sendo os demais d.§.
rivados e definidos a ipar-t.Lr deste s s Nestes casos,. o valor de
propriedade passa a ser encarado como sendo uma entidade rela-
cionada através de associação (que pode constituir. apropria pr.Q.
priedade).
1>..cliscução seria no caso, basicamente em dizer' quaL das frases é
mais natural do que a outra:

Frase l.~O CA.l"9...ttO Nº 10 possue a cor Vi:RNELHA ----- (Associação en
tre entidades)

~ Frase 2: O CARR.ONº 10 é yERl·1ELHA ---.;.----~------- (Propriedade).

Do ponto de vi.sta conceitual achamos que anão distinção entre
propriedade e associação ao nível de schema conceptual é interes
sante, no sentido de evitar que diferentes analistasclassifi-
quem o mesmofato com resultados diferentes (propriedade ou assç

~ # #oi

ciaçao). Alem disso, a distinçao pode trazer problemas na manipg
"') ... d h# 1'" tLaçao (D!·11 das Lnf'o rmaçoe s envolvidas, quan o a evo uçao em-

poral dos eventos representados, passando (por exemplo) a pro-
, #,

prLedade a entidade. No entanto, na pratica, a ana l.í.se do mundo
, ~

real peLo adrainistrador do empreendãmerrto devera especificar cri
# • ('t.er í.o s para del:i.mitar o que seja en tidade portanto tudo ao n.1.

veL de entidades e papeí.s ) e o que seja propriedade (en t.í.dade

papeis 6 propriedade) baseado principalmente no seu conhecimen
#to sobre o empreendimento. No caso das frases ac:Lma, e cons.íde

rar se V1X;RI,:ELE..l\. deve ser encarado comovalor de propriedade de
aLguraa entidade, ou então comouma ent:i_dade em si.
Ao ni vel de scherna s externos ~ a dis tinção deve ser mantida d'2Vi

" , , ,do a existencia de possiveis e diferentes parafrases lj_nguJ_sticas.
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Os três elementos básicos: entidades, associações e proprieda
des são utilizados para formar outros conceitos como Tipos.
Assim temos:

TIPO DE ENTIDADES
, "Um tipo de entidades e uma abstração, r'epr-esentando u.TJ8. classe

(ou conjunt;o ) de en t'í.dades similares possuindo as mesmas prQ
'pr í.edades , '
As entidades são ocorr-encãas de tipos de e1):tidades.,
Exemplos:

,
a) COORDÉNADOR e o tipo de entidades representando a classe de

, . ', ,.", t.entidades como JOAO, PEDRO, ,TOS}!:, ••.• etc .~.
b) PROJETO é o tipo de entidades representando entidades como

ITAIPU, TUB.A.RÃO, ALCOOL,etc ..••, .
c) HATERIA PRE:A e o tipo de entidades representando a classe

de entidades como CARVÃO, EJ\l'XOFR3,COBR~, AÇO, ••• etc •••

Suponhamos que TtlBO DE AÇO e GASOLINA sejam os únicos produtos
finai.s de uma empresa.
Se a propriedade "ser combust:Lvel!!for uma propriedade signi-
ficativa, teremos que definir 2 tipos de entidades como por
exemplo: "LINHA TlJBO" e "LINIL4. CCI1BUSTfv.lliL tl •

Se a propriedade "ser combust:Lvel"não for discriminatória,pQ
demos definir 1 só tipo de entidade como por exemplo "LINHA

, . A
tendo como ocorre:1cias as entidades tubo-dE-açoD~q P'P(IDU:nO".•.J _,. .!. ,

'I •e gaSO..l-lna.

TIPO DE ASSOCIAÇP~S
Um tipo de associações é U""TI.~ abstração representando unja col§.
ção de associações envolvendo entidades pertencentes aos cor-
respondentes tipos d.e entidades e tendo se necessário, as m6.§
mas propriedades.

- N #"of Ar. AI

As associaçoes sao ocorrencias de tipos de associaçces.
Um tipo de associação n-árià relaciona n tipos de entidades,
sendo TI norma1mente.maior do que 2.
Exemplos:
Tipos de Ass6ciaç~o bin~ria:
a) GCNTHATO SOCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS .envolvendo os tipos



ocorrencias
~/ '-......,..

-- Casamento com COITI.1ulhãode bens
Desquite Amigável

TIPO DE ASSOCIAÇÃO =
·"CONTPJ>.TC SOCIALrI

. TIPOS DE ENTIDADE =

Divorcio

João
P~dro

1
·.Jose

lllf.aria
. .Joana

l1adalena
•

. : Etc.

b ) TIPO DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS envo.Ivendo os tiFoS de entidl1

des COORDENADORe PROJETOS'

TIPO DE ASSOCIA~10 ~
"TIPO DE COORDENAÇÃODE PROJETOS"

TIPO DE ENTIDADE S -
"COORD:~NADORfi "PROJETO ti

C
_I •

oordenador TecnlCO

l-1ario
Ivan
Pedro
Sereio(;)

Tubarão
Alcool
Itaipu
Itaipu

Coordenador Financeiro
Coordenador Geral
Coor-denador' Geral

·•• /'Etc
•
"•

ocora-encí.as

TIPO DE ASSOCIAÇÃO TERe IÁ.RIA:

a) QUANTIDADE ENTREG1.J1E envolvendo os tipos de entidades FCRNLCEDO

RA, TIPO DE EQUIPAi·lENTO, DESTINO

TIPO DE ASSOCL~Ç~O =
QUANTIDADE ENTREGU-.s

TIPOS·DE ENTIDADES =
FO?JTECEDORA TIPO DE EQTJIP.A1:1ENTO Dt.:STINO

100 FORD Caminhão

50 GH Opala

Projete
Itaipu
Projeto
Exnor ..·t..,,...;o~ .. .,.:..•.•.' ..•. c_~ .

200 V~I KOHBI Projeto
Nige:'i.a
Projeto
Hetro150 -COBRASHA VAGCES

••
Etc·••
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TIPO DE FHOPR.P~DADE (OU PROPRIEDADE) :
É um conj'unto de valores de propriedade cu.jo espaço de definiçQo
corresponde ao conjunto de entidades ou associação referidos P,ê.
la propriedade.

,# '",Um determinado valor de propriedade e uma ocorrencia do tipo de
propriedade.
Por exeoplo:

Tipo de propriedade: COR
Valores da propriedade: V.sHDE, VERNELHO, A1-J..4...RELC, etc,

IDENTTFICACÁC pOS L:L}]ENTCS BÁSiCOS De MUI'JDO REAL PI1lCLB IDO
, HOs conceitos basicos descrito s sao ncrma.lmen te designados por un

nome no mundo real. Assume-se então que. o nome de U!11a entidade
'é uma propriedade desta entidade.
Devido a dinamica de alterações de eventos no empreendimento, as
entidades, associações e propriedades possuem caracter:Lstic2.s e2,
pacd.a.í.s e temporais, que devem ser examinadas"

N , • NEnquanto a loca.lizaçao no espaço dos elementos baslcos nao seja
problema, a especificação temporal deve ser considerada nos se-
guintes aspectos!

1 Uma entidade ou associação deve ser medido ou es tdmado a S11a
duração CODO existênCia. Para tanto pode ser e~lJecificado a
sua data de criação e a data de destr~ição$
-Vale dizer que o período de existência de U17l valor de prQ

"priedacle depende do periodo de existencia da entidade que
#. ,qualifica,mas pode ser menor do que este ultlllioperlodo ••

2 - Datas que correspondem a eventos no mundo real deV8I::1ser co,D.
.. ,sideradas principalmente relacionadas as propriedades das en

tiàacles/associações. Neste sentido, '.as datas de eventos PQ

dem ser a s s.lna.Iada.s a entidades quando todas as
dacles são observadas na m.esma data do evento.

suas

3 - As propriedades quantitativas devem conter as caractsr:Lsti-
ca s de dini.ensãoda medida correspondente" A especificação s.§., , . ~ja in:plic:Lta ou explici ta do t.empo e de ext.rema Lmpcr-tanc La ,
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o analista de informação, conhecedor dos conceitos básicos para
descrever e abstrair U!l1 determinado empreendimento, antes de
pas'sar a representar as .entidades, as soc íaçóe s, tipos, etc, ain-
da "na forma cone eptuaL, deve decidir -o tipo de-modelo de dados, " .que ,ira ser utilizado.
Cada tipo de modelo de dados utiliza particulares
sicos de representação da s informaçõ-es, sã tuando=se
tes nlveis de infoTt1ação (vide fig. 3-7 ,pag. 3-39)
dos desde 'a percepção ·do mundo.real até a estrutura
dos de UJ.'Í1 determinado database.

elementos ,b§;
em difereg
distribui-
final de d§.

Os modelos de dados mais conhecidos •..sao:

1 l.-íODELO REDE
O modelo REDE utiliza o conceito de as sccã açâo como unidade
básica.
Um modelo conceptual global pode ser elaborado a'partir da- ,definiçao de entidades basicas e independentes, e a partit.
dai, ~laborar processos de "Nest.Lng" e associação entre as
entidades (tipos) de tal forma que as ligações de interes-
se são pre-definidas, determinando na fase de operação do
database, os processes de navegação entre os elemEntos do
database.
Este modelo tem sido utilizado como modelo básico pelo grll
po do CODASYL-DBTG e de grande prestigio entre os SGBD a-
tuais, estando inserido dentro das habilidades dos so.r twa-
res SGBD TOTAL, Im-'iS (Cullinane Corp), DNSIIOO (Urrí.vac )
IDS (Honeywe.lL) , -;

2 - D.9'p5aJj EI3RP~qUICO
O modelo HI}:~RARQUICO pode ser ccns í.der'ado como um caso par-

. " ..ticular do modelo REDE. Utiliza como unidade basicao con-
.t 1t~,. 4- t1.L .. ., .#" •. '," +- • .t:" .•celO de ~es~ing en~re'as entlaades baslcas laenul~lcadas

, " -no empreendimento. O mod.elo global e uma ,arvore de entid-ª
des dispos tas em diferentes niveis (rrí.er-e.r-quã cos) onde a alI
sociação entre 2 tipos de ent1dadês em n:Lveis consecutivos, , ~' ,

e un.í.ca , :s um rnode Lo bastante utilizadO e tem sido o modelo
supor tado por sof twar-e SGBD como nIS (IBM), SYSTI;H 2000
umI), etc ~~P~-g~2~-!;-Q-~-~;;;i~tia'0:;-~--SGBD-qú~no seu inicio
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:flortarammodelos hierarquico , tem gradativamente aumentado
suas habiJidades para também suportar modelos REDE . (como
os SGBD acima mencionados), ainda que decaracter1sticas
próprias (não segue, por exemplo grupos de padronização c.Q.
mo CODASYL-DBTG) de associação.

3 - HODEIJ(; RELACIONAL
O modelo RELACIm~AL utiiiza a relação (ma t.emát.Lca ) como u-
nidade básica. Para tanto utiliza a teoria dos conjuntos
como a base formal para a descrição de modelos -de dados. Já
em 1963 Langef'or s (ref. 61 ) e 1967 Levien (ref. 61 )
sugeriram a utilização da teoria dos conjuntos para a re-
presentação de arquivos e estrutura de databas~. No entag,to, o mo~elo RELACIONAL ganhou impacto atraves'do trabalho
de CODD (r-ers , 14 ~ 22 , 6.1 ), o quá L, nuna S(3Tj.edE;

artigos apresentou o modelo RELACION1'.L em termcs relevan
tes para o projeto e implantação de dat.a bases.
Não se tem noticia atualmente, da existência de softwares
de database relacions.is de sucesso comprovado no mercado,
,ficando as poucas aplicações a nivel de pesquisas e experi, .mentos a nivel de projeto piloto. Sabe-se no entanto, que
investe-se atualmente grandes esforços na área,e que a
IBH deverá oferecer no futuro SGBD relacionais ..

\O modelo EIJTIDADE utiliza o conceito de entidade como el§.,mento basico. Outros conceitos como propriedades, associ~
ção, etc são também util5.zados, na fase de percepção do

.mundo real e

As diversas correntes de pesquisa dentro deste' modelo dife, •..renciam principalmente na parte'referente a representaçao
,. •• #>11.. . "..' I' ..das lnformaçocs; seJa no aspecto anallt~co como nas -cecnl-

ca s de diagramação, alguns utilizam-se de formas' equj;valen
tes às de relal~ões como é o caso do modelo ENTIDADE-TIELA-

CIONAJ>f3NTO do professor CFi:N (ref" 12 ), outros definem,
a seguir un modelo ele.' rotas, de ace sso como e. o caso do mo-
de.lo EHTIDAD1>COHJUNTO de, SENKO (ref. .52 ).
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ETAPA 2 - ELABCRAÇÃO DO i'~CDELO CCNCEPTUAL

A elaboração do modelo conceptual constitui basicamente em obter a
r-epr esen tação do mundo real percebido na etapa 1, em termos. de mQ

delo de inforrr.ações.Cada tipo de modelo de informação utilizael§.
mentos básicos cliferentes, possuindo uma semantica de definição e

_ , H

manipulaçao de dados e uma tecnica de diagramaçao distintos.
, .' N' , .Por exemplo, e muito utilizada a relaçao (oatematica) para repr.§.

. . ~ ~'.sentar a unidade basica do modelo de informaçoes (veja Fig. 3-5 ).
• #til' 0' .O detalhamento de cada modelo de informaçao esta descrito nas s..§.

•..• , - .çoes seguintes; no entanto, e interéssante introduzirmos uma forma
de representação generica a esta altura, a fim de facilitar a ex
posição de alguns pontos mais adiante •.

Representação' de entidades, associações e propried.ades.
,Uma vez j.dentj.fica.dosos elementos basicos do jmmrío real nercebic1o.. ,

.' , • •. #0/da etapa anterJ.or, e necessar~o que elaborem.os a sua representaçao
sob alguma forma simbolica como por exemplo graficos, diagramas,r.Q.
lações, tabelas, etc.
O "'"'. J... •.• ,. l- .• •. f' •••con~LecJ.~en00,a prJ.orJ.,do ana~J.s~a ae J.TI_ormaçoesdos diversos•.. ,
modeLos de Lnf'or-maç ces existentes, certamente facilitara o pr-oce s-

#f# "' #'OIso c.e cons truçao do modelo especí.fí.co de Lnfor'maçce s, dado que ut í,, "

i lizara a terminologia e conceitos basicos pertinentes a cada tj.po
de modelo.
Consideremos uma denominação ainda generica para representar a 8Q

t'~ d~ ~ 1 c 1 ~D ' ~. "e L e'~ ~'..Q'-la8. t;;. rara aescr~vermos a gumas caracv<JrJ.SlJlcasd SlJa vapa, L

maremos emprestado a terminologia de relações e damos a correspon-
A , -denc.í.a , ao ní.veL de data base (fase de implementaçao - Fí.g , 3-4')

com a terminologia. de CCDAS:t.L (Fig.3-5 );.

A representaç~o das entidades . •...e aSsOcl.3.çoespode ser e f e tua da a tIl.§:.
,ves dos valores de propriedades relacionados e que caracterizam os

mesmos. Ao nivel de concepção do modelo de informação, vamos cons;i
de rar como sendo A'.::RIBUTC a propriedade relacionada com uma entid.s.
de ou associação (Fig. 3-5) identificado no mundo real percebido.
Em co!'respondência ao valor de propriedade temos ent2:o valor de
atributo"
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cada atributo do modelo ele informe ..ção fazemos cor respon-ier um
item'de dado no data base, e o valor de atributo ao valor de
item de dado.
Exerlplo':

Nome Formação
Academica

Sexo
Tipo de Entidade=
Funcionário

I Atributos

Enti'~ade 1: o °João
Entidade 2: a Haria
En tí.dade "":!. o Pedro..j.

João da Silva Eng , Civil F . l' 1dascu lDO
Naria dos Santos Estatísticáo Femenino
Pedro Filisteli Medico o__o 00 fIa~cuJj.noI

o conjunto de atributos do exemplo acima determinam semambiguid§:.
de"as entidaâ.es consideradas (o João, a Haria, o Pedro).oNo entan
to, considerando um outro universo de discussão, o conjunto de v§.,

lores de atributos considerados não seria suficiente para determi
,. . d dnar, sem amolguJ. oa..e,as . "entidades correspondentes; por exemplo,

poderiamos ter n pessoas com os mesmos valores de atributos.
f '. #'oi , •Assim, a n.í.ve L de modelo de Lnfor-maçao , torna-se nec essari o assi-

naIar um atributo especial, denominado ATRIBUTO-CPú\ VE, para iden-
t í.f'Lcar' e representar uni vocamen te uma

verso considerado~

,
e umaso enti::iadedo uni-

.,
Ao exemplo acima seria criado o Al'RIBUTO-CtIAiTS: Numer-o de Funcio-

I> •narlO:

-;

Maria dos Santos I
~ria:dOS ~ntosl

11: Peôro Filisteli !
I

000143 'Pedro Fenda !
O" 000:,144 I Pedro Furna s I
1___ ~_---,-,l_._ - __ , 1

I F·' .1 ...--1J;;.;.:·n;.;;,.c~l::;;...;;.o=na.~----

1\0' ,numer-o

•
000010
000011

I 00?012
I ~

I
I 00005l

I
000J)+2

None

- SilvaJoao da
João ela S.il'"va

João da Silva·••
000050
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manipulação de valores de atributos e atributos da forme. estrut}d
ada segundo critérios especificas de formação, vai produzir os di

tipos de modelos de informação.

onsiderando o modelo relacional temos as seguintes·regras de fór-

UPLA é um conjunto adequadamente escolhido de.valores de atribu-
·tos.

ELAÇÃO é um conjunto de TUPLAS com os mesmos atributos •.
TIPO DE RELAÇÃO ~ a denominação de uma determinada RELAÇÃO, tomado

como mn conjunto especifico de atributos.
O HODELO DE BANCO DE DADOS é, assim, um conjunto de tipos de rela-,..çoes e
O BAKCO DE DADOS RELACIONAL é o conjunto de relações (normalizadas,

como veremos no mode'Lo rel,qcional).

As definições aciw.aestão colocadas aqui deforma informal, mas 811
ficiente para que possamos tecer considerações de restrições de in
tegridade e regras de evolução com relação ao modelo de banco de
dados.
A definição formal e precisa do modelo relacional se dará exatameg-te no item correspondente nas seçoes seguin~es.

A estrutura de informações constitue a parte estática na represen.
•.• 1 1" , . ' ('taçao do mundo rea_. ~ necessarlo, ainda a este TIlvel conceptual ,

,.. f -a definiçao de caracterlsticas dinamicas do database em funga0 da
.••• ' f Aevoluçao d.oseventos do empr~endimento. As'caracterlsticas dinami-,cas do database podem ser expressas atraves de:

1 Restrições da integridade

2 .- Regras evolutivas.

A implantaçio de databases traz Á •como consequencla, maior enfase
nos aspectos de Lnt.egr i.dade senan tá ca dos dados arnaaenado s , A Ln-

tegridade semari tica depende as sencí.aImen te das restriçõe s de inte-
gridade definidos como predicados aos elementos do modelo contep~

r . '" A't.ua l., A este nl.ve L, a pr-eocupa çao com as restriçoes de in~egridade
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está.confinado mais na definição da linguagem de express;io das res
trições e da tipologia das restrições do que na especificação det§:.
Lhada das restrições em termos de valores, atividade mais ti:~üca
da fase de im:;Jlementação; como 'por exemplo através da implantação,de dicionarios de dados associado com a implantação de aplica(~ões

'f'especl-lcas.

Caracte-rist.icas das restriçõe s de integridade mais frequentes:

1 - Restrições de integridade definidos com relaçã~ a um determin§:.
do atributo.
- Determina.ção do conjunto de valores, incluindo

não-conhecidos e os não-existentes.
Determinação dos limites do conjunto de valores,

os- valores

, .como maxlmc,
'"mí.nãmo ;' media ..••

Determinação da função geradora do con junto de valores.
- Determinação do formato padrão e diversos f'crma tos de utili-

,., •••• , N ( .)zaçao, seja com relaçao a mesma re~açao arqu~vo, CODO
diversas relações onde o dado for utilizado.

Etc.

... t "'\ -
2 - Re s tz-Lçoes de integridade definidos sobre o ipo de r e.iaçao.i

- Como cada atributo pertence a pelo menos 1 tlpo de relação;_ ,
qualquer futura alteraçao, referente ao atributo devera se-:::,

H '"verificado nos tipos de relaçao (].ueo contemo Para tanto de-
ver~ ser verificado na definiçio do modelo.
D ~,~ .. N

- 6;. ).n~çao

•..çao entre

de relacionamentos entre valores de atributos de
•.. , '"relaçao, por .exemp.l.o atraves de funçoes de derive.-

os atributos envoJ.vidos.
uma mesma

Por exemplo:
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SAIJÁRIO-HORA = (SALARIO-HENSAL X 12) -:- 2160

CUSTO-TOTAL = (CUSTG-NATERIA PRIl·1A) + (CUSTO-N.D.O.) + (CUS
TO-DESP.GERAIS)

Qu.rUJ'l'IDADE-El'·í-ESTG~U'.8 = (ESTOQUE-INICIAL) + (ENTRADAS) .•. (SAI

DAS)

Definição de re1a.cionamentos entre va.Lor e s de atributos de
uma mesma relação, afetando somente sub-dom1nios de valores
d.osatributos envolvidos.

ExemplOS:

Se HORAS-CUSTO E PRCJETO = Itaipu então MULTIPLICADOR DE FA
TUF.AI-1ENTO= 3, 5

Se HORAS-CUSTO E PROJETO •.. -= 'I'ubarao -entac lvlUIJTIPLI(j}JoDOR DE
FATLJEAI'lENTO = 3, 2,

Se HORAS CUSTO' E PROJETO == Nigeria en tão HULTIFLICADOR DE
FATURANENTO== ir,5

Se NÚlviERO-PRODUTO<Lí.mí.t.e então HARGEH·oLUCRO==
..,?
J.~

Se '''.JÚ·~RO D"O 'qTTf"'lC > Limite então Hi\.RGEI"I-LUCHO 181 f.l.tu '-.tl.~CUUl.: ==

Determinação do número total de tuplas condicional ou
~ ~

a numero de tup1as de outras relaçoes.
,.' ,.." H

O numero de tuplas como condi~ao de restriçao pode ser

H

11ao

tag
b' . 1...em parcla.J.., em função dos atributos envolvidos na restri-•..
çao.

3 - Restriçõe.s de integridade entre relações..
- Com relação a valore s ele a tributos de relações d1.st:i.ntas

por exemplo:

Tipo' de relação: Lança:íT1fmtod'3 Homens-Hora: { ••• , Hcmen s-Ho
ra , •..03
Tabelas de Validade: 'lo." Haximo-Horas,. J

Os Homens-Hora = X Lancado em folhas d.e apropriação de '"mao
de' obra não podem exceder o l'1aximo-'-Horas =200 (por exemplo)

"-por mes .•
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- eOD relação a inclusão de valores de atributos.
Por exemplo:

, "Lançamento de Homens-Hora = ••• ,Cocllgo de Atividade, •••,Tabelas de Validade = ••.• Codigo de .Atividade •••

Os c~digos de atividade (distintos), referentes aos homens-. ,
horas de projeto, lançados nas folhas de apropriação devem
ser iguais aos códigos de atividade padrõ~s pr-ev.íament;e
estabele c'í dos , Assim, qualquer lançamento ~ão pode ser in-
1 "d ~ L 1 N t" , " tC Ul ,0 no oatabase , se nao ~ver o cod.Lg o de a iv.í.da de pa-•.. ,d.rao ja incluído nas Tabelas de Validade.

••• " N- Com relaçao a cardinalidade das relaçoes envolvidas.
A , .,Horas Trabalhadas por l-ies::.::Numero-funcionar:io, •.••., horas--

mensais tr3:balhadas, ••.•
N'.ç.> " ~" f"CI".'umero·".I.uncJ.onarJ.o,v '-', ••~ " '"1: t.l11 CJ.onarJ.os =

Uma relação que contivesse o total de horas trabalhadas.por
funcionário por mês, .8 considerando que todos os funcioná-
rios preenchem folhas de apr opr-í.açâo , deve

,
nUtn~ter o mesmo

N ,ro de tuplas da relaçao de funcionarios da empresa.
(vale notar que uma :relação normalizada possue todas as
tuplas df.s t.Lntas entre si).

4 - Restrições quanto à segurança de acesso às informações .
As restrições qua nt.oao acesso asinformaçõe s envolvem basicQ..
mente os seguintes conjuntos de elementos:
- Oon jun to de 'pe s soae ou pr og rama s CO.m po s s.l bd.Lâ.dade s de ac e ..~

so ao da ta base.
- Conjunto de operações poss:Lveis de serem efetuadas sobre o

database.
Leitura,
Supressão,
Inclusão,

'"Leitura e Hodificaçao,
••



- o conjunto de dados a serem acessados nas suas diversas fo:;:,
mas estruturadas, tupla, rel8.ção e banco de dados.
O conjunto de condições que estabelecem a forina de pesquisa.
As condições são funções de:
a) Valores de atributos de uma relação
b) Valores de atributos de reJ.:3.ções diferentes
c) Para1!letros especiais
d) Operadores da algebra relacional.

Os conjuntos descritos devem ser convenientemente representa-
dos em cada modelo de banco de dados através de relações,con-

" . 'siderando tambem formas representa.tivas para ás pessoas e prQ
gramas de acesso, por exemplo sob a forma de passwords.

5 - Hestrições de integridade dentro de 1 contexto definido.
. A ~ •

Em muitos casos, a consistencia de informa,çoes espalhadas e
N 'N ',relaciçmadas na s diversas relaçoes nao tem que estar ne ce ssa-,riamente absoluta; isto e" pode haver Lnstant.e s em que certa s

informa,:;ões se jam ãncons.í sterrte s (derrt ro de uma apiicação) 2e:TI
problemas para a aplicação. Estas infor~ações devem estar con
sistentes somente em instantes determinados pelos :procedi::nen~·
J d l' H!,.,.coa ou regras a ap lcaçao especlIlcao·

ASeja E o resultado de consistencia envolvendo Pl~ P2 .0. P,..n.

predicados aplicados em diversos at.ributos ou partes do mode-
lo de data base. Determinemos os resultados dentro de um in-
t 1 -I- T P , .,...,ADA D , ,..,erva o de ~empo para = rl"~2"~3 ••• / rk e
ptt = Plv P2VP3 ..•• VPk •

V ::' ('\Tc.voda.rle-""iro)\. w t;;J. __ _~.... ;

F = (:Falso)-
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Se 1: é verdadeiros pode-se dizer então que o data base é C0D.
Asistente naquele instante. E esta consistencia varia no tem

po conforme ur~ aplicação que utilize P = pt ou P = plt.

Exemplos:

1) Numa aplicaç2:o de contabilidade, a necessidade de CREDITO=

DEBITO em balancete mensal., pode ser verificada somente
no fim de cada peri.odo de fechamento co.nt~bil.
Entre. dois fins de período consecutivos, a soma de valQ

H •res de debi.to nao precisa necessariaTilente ser igual a 5Q

ma de valores de credito.

2) Numa aplicação de controle de estoque em database pode-
riamos ter:

Tipo de relação: 1':IOVDENTO-DE-1'!IA7iRIAL = [}rQ HATZl"'l.IAL, A-
çÃO, QUANTIDADE, .••• }

Tipo de relação: ESTCQuE-DE-NATERIAIS -- hJQ HATERIAL, SAL
DO)

~ ,A relaçao de movimento e acessada e modificado em tempo-
real mas a relação .de estoque é atualizada em batch (su-
pondo fatores·de segurança de existência de estoque ade-
quadarr..enteprojetados). Neste caso, durante o dia, temes
que os valores de SALDO,..regra de eonsistencia:
SALDO = SALDO + ENTRADAS - SAlDAS

•... " •...sao inconsistentes em lunçao da

e portanto o data base é inconsistente neste' periodo para
esta.aplicaç~o em fo~o.
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EGRAS D~_EIOLUTIVAS DO DATABASE

onsiderando aue o modelo conceptual é uma descricão (estática) das. - "
"nforDações envolvidas e independente de considerações de implemen-
ação, as regras evolutivas descrevem o processamento daS informa -

ções .ãndependent.e dos modos de operação (bat.ch, online, etc) do
sistema, posteriormente.
As.regr-as evolutivas fornecem oaspecto dinâmico da modificação das.
informações do database conforme a evolução§.e acontecimentos na 0l.:
ganização traduzida. sob a forma de e"!fentos,e de acordo com as
tri.ções de integridade definidas a database.
Os eventos produzirão o processo de ll.'!laou mais operações de inclu-
são, alteração,exclusão, etc no database.
Assin, podemo.s dizer que as regras evolutivas podem ,ser definidas
através (por exemplo), de conjuntos de informações como:

1. Nome d~ regra
2 •. ·Ósev6ntos que compõem a regra.

Tipicamente, os eventos podem ser
- eventos externos (vindos da organização)

eventos internos (tratados internam.ente no si§.
terna computerizado)

_ eventos de resultado (fornecidos à organização.)
3 •. Descrição de parametros associados aos e-v-entos"

Tipicamente, os eventos trazem cOr.:loparametrcsatributos como:
de existência, de tempo e dur-ação •.
Exemplo: a) Entrada de um novo funcionário

assinala-se: !Inúmero de funcionárioll (existencía)
Udata de entrada1l (tempo)
Udata·de saída em
aber-to" (duração)

b) Entrada de contrato de projeto
assina1a-se! "número de contratoU

lIdata de inicio de
validadeu (tempo)

(existencia)

'lidata de fim do proj e+o" (duração)
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'lOD~I.:.º_ CONCEPTUAL

resumo, o modelo conceptual ê composto de:

• Um conjunto de eLement.os básicos de representa:ção de dados, ou
também conhecidos como tiposde estruturas de dados distintos den
tro do modelo de dados.
Dois tipos de elementos básicos são ditos distintos se possuem
diferentes atributos,regras de co~posição ou regras demanipu-
lação.
Por exemplo - Elementos básicos ,de:
Hodelo I3&1,aciona! Cod.asvl--~

Tupla
Relacão. .:>

ítem de dado
Vetor
Grupo repetitivo
Registro
Set
Set singular
Database
Area

Elemento
Domínio

2. Regras de composição de cada elemento em função das outras .•·
Por exemplo·- Urnarelação é um conj~~to de tuplas distintas

3. PaTa cada elemento básico é definido uo conjunto de atributos e
o conjwlto de valores de cada atributo.
Exemplo de a,tributos para ítem de dado: nome, f<:>rmato,tamanho,

etc
Valores do atributo forma~o: ..,- decimal nao compactado

- decimal compactado
- binário

ponto fixo
-,alfanui11érico
... etc

4. ~egras evolutivas
5 •. Restrições de integridade

6. Forma e substancia para a. cons ta-uçâo de schemas através de
guagensde definição de dados,



t\.PA H'iPLENENTACÃO LcJGICA

J referencia a modelos de dados, a fase de i~plernentaç~o 16gica paue
ser considerada a an~lise de rotas 16gicas de acesso dos diversos

relos de dados. Tais rotas de acesso tem maior facilidade de aplica-
nos modelos de rede e hierarquia dada a facilidade de visualização
diagramas de estruturas de dados.

outros modelos, mais próximos do nível conceptual, mental (por exeIJ
o rela~ional, e entidade-relacionamento), não efetuam an~lises de
tas de acesso, tanto 'pel~ finalidade cieutilização do modelo (o mod~

entidade-relacionamento ~ um modelo tipico para mo~elagem e inade -
~do ~ analises de rotas) como de t~cnicas de manipulação especiais
modelo relacional utiliza operadores da algebra relaciorial na comp.2
ção, em tempo.de consulta, 4as rotas de acesso)~
i10 os modelos tratam estruturas de informação par-a pr-opós í tos diver-
5f dentro do ciclo de desenvolvimento de databases, o que serecomen
na pr~tica, .~ a passagem de um modelo a outro, ~ medida que se'con-

lide mais as restrições de integridade e regras evolutivas do data1_JÊ,;
, e se conheça o tipo qe SGBD a ser utilizad.o•.
sim, não raro, vemos em etapas iniciais de análise a realização de

delagem via modelo Entidade-Relacionamento, daí passarmos para o mo-
lo relacional e depois para um d.í.agr-ama de estrutura de rede e finaJ.
nte utilizarmos o DDL do SGBD do tipo CODASYL (TOTAL, m.lS1100, IH.AGEj
00, etc).,

V:SIS D:~INFORl"·:A.CÃO
!""'-- •

limPlantação de um database inicia-se com um estudo dos obj et os e SU2.S
-;

í.ed ... ., .... + ' " ltoprle aaes ao empreenalmenuo a~raves oe uma co .e a
,'e o mesmo, e atraves , '1 'de uma serie de atividades de ~na_lse de infoT-

.ções e de projeto de "arquivos" obterp-se ao final da.etapa de desen-
,lvimento"do database, um database f'Ls í.co , Iocalizado em algum dlspo-.

tivo de acesso direto, passando então à fase de operação e manut.en -
o do mesmo.
s etapas de an~lise de informac5es e. ~ projeto
es pertinentes ao empr-eendã men t o em questão, passam por d.iferentes
VEÜS de abstração e manipulação. Assim costuma-s e dividir o processo
duas arandes fases ou abordaqens:,,(:) ._ .._ .... _ D·
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1..,." L"•• l! ase og~ca
2. Fàse Fisica

1. A fase lógica deverá se preocupar em obter uma estrutura lógica de
dados constituindo um modelo mais aproximado pos sãveã do mundo /
real ou empreendimento a ser representado via 'database.
~ nesta fase em que se elabora o modelo de 'dados e são determina-
das as propriedades abs tr.at.ascom referência as relações entre en·
tidades, mudanças de es tr-utura, modos lógicos de pesquisa. O i.lod_~

lo de dados t-ouro' não deve ser influenciado em :nada Dor nroblemá..... _ ..

Esta separação visa obter principaJ:mente:

ticas de implantação, e mais 'notadamente ,pelas caracteristicas e
limitações do SABD a disposição.
~ portanto enfatizado a obtenção de um modelo r-epr esente tãvo ' e

. A' .abstrato do empreendimento visado. Emconsequencia,.e uma fase em
que se recomenda o dialOgo com o usuário, tanto pelo 'seu conheci-
mento da matéria como peãa ...facilidade de compreensão dos modelos
de dados, li generalização da elaboração específica de mode.Los,

pr oduzí,u uma série de tipos de unode Los .•Os mais usuais são:
•.Modelo Rede (N)

• Hodelo ...-..,r. ~ •.ru.er ar-qua co (lI)

• Hodelo Relacional (R)
c Hodelo Entidade-Relacionamento (E/R)

Cada um destes modelos possue uma s eman td ca de definiç2:o e r:.ani-
pulação de dados de

, 'd' ""ru ca ae aagr amaçao
database.

forma distinta e na mal or-a (3, dos casos uma
correspondente, para facilitar o projete da

2. A fase fisica • , , -1-a.evera orlenvar-se futuro da data
• &' ',.:l d ... . "" 1 . '. r' í st r'lD8.Se race as c eman..•.as .e .mrcrmaçao pe os usuar aos , vem as 0, ,-~e-

, l' , . '-!- I' -1-' , .•.• • t . qvera ser esco fllCO 'carac~erlS~lcas corno mevoao ae acesso, 1.p05 ~8
índices1 modelos de dã spos.í.td.vos fisicos, melhor balanceamento na
U.L;l';~-,~("~o "e c-" ....a í.s ...,le.,....~ro..rí a c~::::::,.~..e..~~~r-ias 6:'C. v ..•._-'. L>ç,~C'. '-~ C..l.,!.., .•"~. J. tt _ ~l.-I._C l.~:.- IH ,el'" •.•..c,,. L ••

Nesta fase por tant.o , o proj eto do dat.abas e é d.ependente de caract,ê
rístieas de maqu.í.na (em s cf'tware e har-dwar e) e dos métodos de co~-:§.
truc~o de índices e listasc.,
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'ig•.3...6. Projeto de dat.abase e níveis de informação

, "f"'" 1" " . •.•. dAS especa a.caçoes .Loga cas e fJ..sJ..cassobre as Lnf'ormacoe s cont í .• as no

dat.abase , como resultado da at í.ví.dade de projeto, variam segundo ní-
veis diferentes de informações de caso a caso, em função de:
1 o - 1 1" , ••" }'íaior ou menor aderencia a.o moue o ....Og:LCO a

ca real
situação bl ',.eDro. Gmal,J...•. -

2c Naior ou menor influência das características e limitações do
SG"-"D '" I' 11l:Y ua sporu.ve

3 t> Car-act.er-í s t'í cas do har-dv..rar e hospedeiro

Pocencs identificar os seguintes níveis de informação, que caracter.i
,.~. t s'" ~ d::::. ' ende c.í.a ..,..··o"'.l.. ••cão do ":mnl::'l1ta'-";:Oo n.'11_zam ÚJ..,i eren ,e. orau>J . _J Qep~'J.."" n _. e o~1. •...•,.l,a.-:,: c.. '"' ..L.; 1:' _. . ~\:ó';:'., ~<.A

r ant e a f'as e de pY'oj eto de dat.abas e e



Nível Caracteristica Geral -'---

/4

1

2

3

5

Informaç5es com refer~ncia ~s entidades e s~as re-
lações tanto na. forn:a mental como documentado na
forrla de textos.
Informações sobre as entidades e relações sob for- I
ma organizada de dados (representatiYos das i:::'o2"-
mações) •
Estrutura de dados independente dos' métodos de a-

•...cesso e navegaçao, relativos ao database.

;:::::~::~:~d:::;::::i!:~:::;::~:;::~;l~:::~:~:~,I

pelas diferentes alternativas de estratégias de
acesso. às informações do databas e, como escolha i

I
I

~:.sI
determinado método de organização e atesso, dete~ ,I.'

. Lec í .::t • - 1+ -- ~- r. #JIJ e'" rl 1'"...~manar e se ecz.onar as IIIversas c.~cer aço .::> ce =sr
out s fisicos de armazenagem de registros ou dados ~ !

IEstrutura de dados a este n{yel afetado por C2..r;lC I
terísticas dos mat.odos básicos de acesso dos2..stQ I
ma operacional e dos dispasi tivos físicos de 2.rm.ê; I

I~
t,---------_._----~..-...~~-

entre acesso s equencf.a.l , indexado s equencã al 01,:.

direto, utilização de listas invertida.s ou de li12.
tas com ponteiros :i.nseridosnos registros cio d.at.ê:
base ..
Estrutura dê dados estrita~ente dependente
mét odos P.' • + 'de acesso e navegaçao, lSvO e, para

I
I

I zenamento .•

>;{ Interface lógico-fisico
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Os ID9delos lógicos de dados mais comuns e que veremos a seguir, si-
t ' o 1 h. - d FO 3 7'uam-se nos nlvelS a:, como co~oca o ~a 19. -.

~ ..
-.-.-------,-------.---r

I li!vel_3_~.I_I--I-h-,..._v-<::;""_1_4_-1!Nível 2

d - Iad.os--.J

I
I~--------~-----+--~--------~~=========~-====-~----------~~-

- Entidades j - Relação E,IR I'--------1
I - I i

- Tipos dei I _ 'I " IDiagrama E/R
entidades I i I"

- Relac.:ão.,
- Tipos
Relação

- Atributos
i- Yalores I' I

- Tipos de I I
Valores I I

- Função dei I
Felação .J.-~_._-,..,.--....,.,.t_.--.---'--i-1--.--'-".-.- I

I I
I I I
~,--------,---.---------._;_----~~...k.l.-------, ..--"::::::,,
I.,., ~,I!

.óstruturas de Informaçao Estru':'ure.

Rede
(e hie~arquia)

Relacional

Entidade e
Relações (E/R)

Nível 1

tur-a

- Registro
- Sets

- -Diagrar::ê.
de estru

..

*Relações
4 FN

em "'-1---1-::1 Relações

de

Mental
Estrutura

..odi!!
.Es tru tur-a

"""Física
de dados

* Processo de normalização

Hodelos de dados , oe zo.vea.s
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HODELO RET.ACIONAL

o modelo relacional utiliza como base a teoria r:atemática de relações ..
Isto significa que os resultados da teoria de rela~ões podem ser aplt-
cados na construção do modelo de database.
Dados os conjuntos (não necessariamente distintos) Dl, D2, ••• Dn , um

subconjunt.o ido produto cartesiano Dl x D2 x •••• X Dn consti tuiulna Re-

lação R; onde cada linha da relação é denominada de n-Tu.pla. AReIa
ção li é portanto um conjunto ordenado den-tuplas{dl d2 ••• ~~}tal que
d.l, pertença a Dl,d2 pertença ti D2 e dnpertença a Dn ,

Os conjuntos Dl, D2, •••• Dn são também denominados de DomíniOS de R•

.A Fig. 3-8 ilustra a relação denominada ruuclonJ.RIO na sua forma tabu-
lar:

, .narJ.o
Nome de funci.Q
, .

nara o
Função Nacd o., . Nome Salário

nalida
de - conjuge

Nº de fu..'r1ci.Q

012 ~Tair Analist.a Bras Haria 120000

014 Johar..n Programador Bdr Sonia 1;:;'000
./

024 Haria Estatistico Bras' Pedro 30000
032 Pedro Economista Port I-r~ene 30000
046 Nonica Telefonista Bras Paulo 20000

,

052 .Hiriam Recencio:nistaj Bras João 10000. .
0'74 Hauro Programador Bras Haria 10000
083 Pedro Nutricionista Bras Eliana 20000

096 Pedro Hédico Bras Mar-La 130~.?O.,

1
!

i
í
I

I
I
I
I__l

Fig •.3-8 .. Representação tabular da Relação FUNCICTI.RIO

- f'. 3' 8 à·1)8. .•:~g .• - po .emos
N/unO

inferir 11= 6 e representa o grau da Relação FUIJCIO

Os domnios são, per exemplo:
TT ,- +,..." •numer-o-x unca.onara.os D·J. -- OI? 'Olh 00h ·03? "'46 C'~? 074 OQ3 00(..0.- ~",'t-,,'-,v. ,,..I'-j .,·v '.'.;'
Nome ... D2 :::

Eau..!'o

Nacionalidade e• D4 :::' Bras? Por t , Bdr-

Salárj.o D6 = 10000, 15000, 20000, 30000
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título de ilustração, se considerarmos osoonjuntos

1 = tA, B, ~}

2 -- t~,2}
3 :: LHJ

o produto cartesiano R Dlx D2 D3 "é igual
..

= x a

=( 1 W

A 2 vi
B 1 H

B 2 'tI

C 1 H

C 2 'vI

Considerando por exemplo Ul11 caso particular em que uma relação R1

específica, n~o utilize o valor 2 pertencente a D2, teremos eritão

Relação R' ::

1

1 vf
1 H

") "1..J-'+ "



· ut í.Lí zaçâo de relações matemáticas na representação do elemento bási
o de um modelo de database, traz uma série de interpretações necessá-
ias das mesmas relações dentro do contexto estrutural e semântica de
Iat.abas es ,
onforme se nota na Fig.3-4 , a utilização de modelo se faz numa segu,!!
a etapa na fase de conceptualização de modelos. A Gonstrução de una
eterminada relação (por exemplo da Fig.3-B ), traduz implicitamente
realização da primeira fase da etapa, na identificação e descrição

"o mundo real percebido.
~ colocação de. diversos conjUntos de valores alinhados adequadamente
orna menooobvio a associação entre os mesmos. Assim, da relação pod&

evidenciar relações como:

entre aS
entidades JA1...L"t e iü,TALISTA

entre
as entidades JAIR el-'ttillIA

611 t.r- e
as entidades JAIR e 20000

A. distinção entre o que seja entidade e propriedade é manifesta para um
deterl~inad.ouniverso em des cr-Lcâo , Para uma fábrica mont.ador-a de., :.

, f.. ' • d .. ri t .'móveã s, a cor cer t.ament.e e uma pr-oprn,e aue a.e seus pr-odu os, J a
unta fábrica de tintas, a CDr pode ser mui to bem uma entidade •
.;..., ". rí s t .' '" ,.~d '1 -.?- .- '.f'. d.::em uecor-r-enca a cn s 0, ja na rcr-naçao xia r-er.açao , t.er-emo s aoenca r.i.cac o
aU6.::Ls sei am entidades e oua.í.sas 'propriedades envolvidas" inclusive de-..I.. v.,l... )1

aut.o-
pa.ra

termina o ti:po de relação a ser utilizado. A relação FUNCION.,t:·nOeX8Y:1~
plificando (Figo 3.•.8) representa o tipo de entidade FUNCIONflliIO com os
tiyos de propriedade Função, Casamento, Salário, etc~
Cor;::: referência as relações podemos denominar os tipos de propriedade c,Q
[-;0 senúo os atributos das relações, e são colocados na coluna correspol1
derrt e às ocorrências c.cs valores tos at.rí out.os,
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Na designação de atributos deve-se levar em consideração:

1. O nome do atributo deve identificar o papel que o atributodese!L~·
per.•...ha ina relação, Levandoc ss em conta que pode ter diversos a.tri-
butos COI:1 os mesmos dorrírrí os , Assim, na relação FUNGIOn1..RIO o
atributo nCHE DO FUNCImrL"tuo e NONE DO· CG:J.TUGE pos suem o s d1:' 1:e r.:o :.2
mínio de valores.
Assim o nome de atributo deve ser único nume. relação e identifica
um domínio e um papel.
Alguns domínios podem parecer de ser-em os mesmos, quando na realida.-
de é conveniente que nâo sejam. Por exemp.Lor

Telefone residencial do funcio::1ário e telefone come.rcial do fun
. ".c~onarl.O

.Endereço· residencial do f'uncã.cnár-Lo e endereço conercial do fun _
, ".Clonar~o

Os atributos Ifresidencialll e ti comer câ.aâ," .possuem além de conjun-
tos de valores distintos (exceto casos de f-l1!lCionárioscom resi-
denc.í a. e telefone coincidentes com as da empresa), procedimentos
à.istintosde atualização. Os atributos de Hcomerciallt varlam em
função de reformulações na organização, e:r::.Qu2r:toque os atributos
de uresidencialttvariam conforme modificações individuais. A quan
t.í.d d . v 1·""·' da vdomí.rrí.o rt mb~rl1 são -""'''''m' ~i~tl'n.J-os·f., '"'P.~ a e ae a o~es ae ca a aonunJ..O lia." ~..,_ c. i.-~.•• a_.,-, ... v ~ ~ u_

se supor que o donrirrí,o do at:.t."'ibuto"r-es.í dencã aL'' possua nnrí.t o
mais valores do que o dominio do atributo Vlcomercialu.

I
"

Dest.a f'orraa , a diferença entre os deis
pressa C01:10 dominios diferentes do que

at.r-í.but.os fica ne.Ihor- ex-
..... ,.domí.ní.os a guaa s com papaa s

diferentes.

- t.sor-í j • 1 -. "·2. Com a finalidade de aplicarmos a eoria mat.er.á t í.ca ae r-e açoes 2.S

relações componentes de 1J.m medeLo de dados, é necessár-ã.o Que sejan
obedecidas certas regras da teoria de conjv.ntose

Cada elerr:entcdo conjunto deve ser distintoj U!l1S dos outros .•Isto
implica diretamente que cada tupla deve giferenciar-se das ou tr-as
tuplas da mesma relação .•



Assim, na assimilação de atributos é imprescindível assinalar o
(ou o conjunto de ) atributo (derromí.nado atributo-chave) cujos
valores identificarão univocamente cada tupla darelacão. Em con

-.., . -
dições não favoráveis, todos os atributos em conjunto definirão
o atributo-chave. Caso ainda.não seja possivel identificar ur.i-
vocamente, deve-se então assinale.r um outro atributo diferencia-
dor {como por exemplo o atributo nHUHERO DE FU1TCION/.nIO"da reloS
ção FUNCIOn.Á,.'UO)de forma a obter o atributo-chave.
o atributo-chave não deye conter atributos redundantes, isto , .e,
a retirada de um atributo componente de um atributo-c:have ainda
deixa o nes tant.e de atributos acaracteristica de atributo- C1":2.V8

(ié, ainda se obtém a unicidade de,tuplas).
,Os atributos distintos do atributo-chave 8 designado como sendo

a parte dependente da relação.

3. Algumas outras restrições no formato,dasre1áções são:.

a) O número de atribu.tos é limitado.
b) A orden<;tçãodos atributos entre si é insignificante; no 'en-

t~~to, a ordem relativa de atributos deve ser a mesma para
todas as tuplas da relaçãoc

c) Os valores de atributos de uma relação devem ser simples •.
Não podem ser relações. Em outras palavras, qualquer valor
eSCOD1ido não pode ser grupo repetitivo ou vetor de valores,
deve ser V..TI1 valor que não pode ser decompost.o4'
Uma relação que obedeça este último critério (c), dizemos que
a relação é normalizada (Fig. 3-12)"
Uma relação não normalizada (exemplo na Fig.3-11 por possuir
atributo com "poucos" valores de grupo relJetitivo pode pa ssaz-
a ser .normají zuôa com a utilização do mesmo atributo semente
com diversos papéis, cr í.ando assim diversos' atributos defi
nidos no mesmo dominio",
UÚl processo naãs genérico rsem depender do critério dellpouccs.,t
valores do grupo repetitivo) pode ser visto a seguir na clisc1..:§.
são sobre o processo de normalização.

o modelo relaciona1 pode ser visto entãó, como sendo um conju~

no tempo conforme
( de diversos graus) nor-ma.Lí.aadas , e variantes

modifi.c3.ção,inclusão e exclusão de tuplé:~s"
to de



•.Podemos. citar alguns tipos mais usuais de relação:

Relação entidade: quando cadatupla da r.elação corresponde a
uma entidade do mundo real

-Re.Laçâo IInested": quando a relação. simula uma estrutura r:ierar-
quica através de ."nesting" do atributo-cl1ave

Relação associação: quando a relação pOS$ue como atributo-chave,
·componentes que são atributos-chave das rela
ções em associação

SEl·IANTICA DE DEPEIIDb;HCIA FUNCIONAL EN'T'R.E D.ADOS

SeJa A e B duas coleções de atributos, ·n~o necessariamente distintos,
de uma relacão R.4> Se temos A = (AI .• 1\.21 ••• ~ An) então um v= Lor- 0.'3 A~ " .

constitui a tupla de valores a= (aI, a2, •.••an) onde ai € Di, Di
sendo o dominio associado a Ai. B é constituidJde forma semelhante a
A. O r.1apE?amentoentre A e B na relação R pode produzir os seguintes
resultados:

1. A associação entre A e B é irrestrita, isto ~, cada atributo de A
está relacionado com todos atributos de B e vice-versa.

2. A associação entre A e B e da forma 1J:H~ isto é, alguns va101'(-,:8de

A estão associados com mais de 1 valor de B, e alguns valores de B
estão associados com mais de 1 valor de A.

3 <B A associação entre A e B é da forma 1:1, ã s to é, cada elemento
A está associado com 1 e somente 1 eLement.o 'de B s vice-·versa •. ;':;5-
ti ••·., 1 'e "t:LpO as iT.apean1el1"GOe
cão "t.abe'l a"$~ •.•.•u ............•...J,; •

conhecido CO:TIO "f'unçáo de :índice!! ou f'un -~

A operação sucessiva de projeções d3R (A?B) de f'cr-ma convenã ent e,
f"'" ,. , • ,..,nestas condiçoes, .podera p!'oduzir uma serl9 de relaçoes d.o

tabela.
tiDO.;.



4 A . N L A B' d.çt ~T 1 . t ' ,• as soca açao en cr e e e . a J. erma l~: , J.S o e, cada valor de A e
ass ocí ado comI e 1 somente valor de B; no entanto, podemos ter di
versos vaLor-es àistintos de .A com o mesmovalor de B. Este tipo
de associação é di ta de "Dependêncí a Funcã onaã" • Assim Bé _"I'un.>-
cionalmente deuendente de AU, e podemos utilizar a notação DF(A) =.

B.
Na Fig.3-8 podemos ver que o atributo "Nomede Funcionário" é f'un-
cional:nente dependente do atributo "Númer-o de Func.í.onár-Lo'"; pois
temos que a cada "númer-o de f'uncãonár-í.o" temos, associado 1 e 1 só
"nome de funcionário" mas 1unome ~e funcionário" pode estar asso-
ciado a mais de 1 "rn...1mero de f'uncãcnár-í.o'", b importante notar que
a "üependencí.a runcãcnaã" estabelecida, deve ser sempre válida no
mode Lo de dados construid.o , independentemente da mudança dos valo-
res envolvidos, no decorrer do tempo. Isto quer dizer que a depen
dencia funcional é considerada comourna associação que reflete a·
'estl"'utura intrínseca de dados, pr-ovenã ent es , seja das entidades do
mundo real percebido a ser mode.Lado ou seja através 'de defj.nições
in'i)Ostas aos dados;
ção do !:ladeIo de dados e deve permanecer válida durante a vida ú-
til do database •.

PROC3SS0 DE ITORI-IltLIZ.A.C.ítO~~~;~~~--~~~;------
De uma maneira genérica, uma relação pode conter atributos cujos QO-

, 1.... di ..1-"" 1 - t'minios sej am t.ambem re açoes ; " zemos enr.ao que a re....açao es a
forma IL~O-lTORHALIZADA e os domínios são do tipo Hnão_sj_mplesll

.••

na

,-Para a devida utilizacão de oneradores ela teoria de conjuntos e ne -,,~ .
, . - -,., al . ,. t .<:" d " f ",.,~cassar i o que a r o.taçao nao-norrna a zana s eJ a r-ansr erma .a numa OI ma

onde os atributos só contenham donrí.rrí.os simples. A relação result2.I}
te, cO!1tendo atributos com domínios simples, ainda pode can-

, ',., d .' .ter irregularidades devido a dependencias funcionais nao eS8Jaye:..s<3
T2.is irregularidades se manãf'es t.am principalmente no processo de 1::2..-
nutenção (inclusão, atu2.:)..ização e exclusão de tuplas) das relações"



o processo de transformação de relações não-normalizadas ,as foru3.s
mais otimas de expressão é conhecido como NORNALIZAÇAO, e a operação
de projeção (pag. 3-63) e de relações é utilizada para converter as

,'" ri" , "d 1"... P d .,r-e.raçoes nos caver-so s ruvea,s ce morma z.zaçao , o emos ccns í.der-ar '+
formas normais a serem atingidas pela relação a partir da forma não
normalizada:

- Prir:1eira forr:anormal (1FN)

Segunda f'orraa normaã (2FN) ROJ:'malizaçãocrescente das
Terceira forma normal (3FN) relações em 4 n!veis

- Quarta forma normal (4FN)

A Ç' • d .' 1 ' J.. f 1 ( , .b . d .• 'n ,\.,.....•.~•
.1. orma maas esej ave e a quar-ta erma norma a t,:I;'l' ua o a l' i-~!..:i.lj _

r er, 22 ) e para atingi-la, a relação deve passar peLas f'orraas J}'lT
a 4FI'I.
Podemos verificar q:.J..etodas as relações de um deter'mí.nado nível po~~
sue qualid.ades da forma inferior. Assim, todas as relações
normaã i zadas es tão na ll"P.'1'T. f..lgur"~s r-eIacôes em ll'k 1-.1 es' -1-:;0 em- .- -"-' -- v~ .,.n ,......... ~. u t::., 'l, l.oCó. "

ditas
2FI~':

, ,
a.lgumas
em 4P'l'I.ill ,J.: ...•:.

rela(~ões em 2FlI estão. em 3FN e relações. em 3FHpodem estar
A Fig", 3-9 ilustra. este fato~

·r ••.•••.•. ,



ale no t ar ainda que uma relação qualquer q1.l8 esteja num determinado
{vel n~o pertence ~s formas de nível superior~
ara ilustrarmos o processo de normalização em diversas etapas, cada
tapa atingindo um determinado nível de normalização, consideremos a
ig. 3-11 a relação não normalizad.a FUNCIOHÁRlo, composta de 5 atri-
ut.os com dominio simples e um atributo com dominio composto.

tilizaremosa seguinte simplificação na representação das relações:

elação FUI! =(Número do fU12,. '.C:LonarlO
. A

IAtributo chave
é sublinhado

/Nome do fun , Função, Nacion.Q , Saiá,. '.ClonarlO lidade

,
Pro- ~
,jetos)

---------~-,.,
rio

. '.20nar20

i
orne da

elação

'~-----------------v-----
Atributos Denendentes.. .

(""\ f"'l":" (""': r'\
..., "-''-\oIt...IV o atributo projetos possui
aloros .i.nd.í.vf.duaj s que são relações; portanto possui domínio de valo
es dito !!dominio compostoll• Como por exemplo R (PROJ1) é.ur.1a relação
a forma:

elação
ROJ1

=(. CÓ. digo de,
projeto

Nome de ,
Projeto

Natureza do , Divisão Res- , Homens-')
Proj eto ponsável Hora J

, importante ressaltar que as relações consideradas como valores de
dominios compostos" tenham a mesma forma, isto é, que possuam os
lesmos atributos.
'az endo uma analogia .eom o 11100.810 hierárquico (até o momento, ma i s
.opuLar- do que r-e.l.acdona.l j, a relação FUNCIOU!u-qIO,da Fig. 3-11,

1· , ..qu.IvaLer-La ao modelo l.lerarqulco na forma:

3-48
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RumIRA FeRi'lA NORHAL (1FN)

ma ~elação R está na Primeira Forma Normal (1FN) se e somente se
odos os domínios considerados contém somente valores

é, valores que não são relações) •
atomicos

....upondo que R;::R (A,B,C,D) s eja uma relação não normalizada ,( com
grau n= 4), onde os atributos A, B e G estã~associadosa dominios
sãmp'Les , e D assoc.iadoa um dominio não-sãmpâ.es , O' atributo A é
at.râ.but.o-chave , Sej a D a relação D(~, Y, Z) onde X é atributo cha
e. Podemos então considerar a relação não 'normalizada R(A, B, Ct

(X,Y,Z»passando através de normalização a 2 relações em lFN na
forma'

RI = Rl <b B, C) - -- - -- - -~- ---(notar que grau n:::3 a esta aI

R2 R2 (A -.r Y, Z) ,tura)
= ~,

A passagem da relação R para RI, R2 equivale portanto eliminar a
hierarquia entre relações. Podemos dizer que a relação R2 tem co-
mo abr-í.but o-chave a composição do at.r-í.but.o-chave do nível suoer-í oz-
A maf.s ,o atributo-cl'mve X da relação tomada comovalor do atri"tluto
associado a domí.ní.o não-simples<t
De uma forma geral, podemos dizer que a representação de es tr-utui-as
hierárquicas de n níveis pode
tas onde o nivel K (1 ~ K ~ n)

ser representado por n relações
da estrutura hierarquica pode ser

representado por uma relação cuj o atributo-chave é obtido com a co].!
binação do atributo-cha-ye da relz.ção de nivel K~·l e o atributo,-cha-
ve da relação de nivel K que define univocamente as tuplas da

Em outras pa.Lavr-as , o atributo-cha-ve das relações em prj_meira rorma
normal descreve a estrutura hierárquica de dados da r81a-
ção não-normalizada" Vàle dizer qu:~ o aumento de atributos no 2..tri
buto-chave , à medida que se avança para os di ver-sos níveis daestrld
t.ur-a rrí.er ar-quí.ca, não implica Çi.e imediato um problema de aLto CG:1Sl1
mo de espaço I'Ls í.co, 'I:0is se trata ainda de descrição lógi~a •.

A Fig .,3-12' representa a 'relação não norsaa.Lá zada FUnCIONÁRIO da
~ , - .

Fig,,3 .•11 com 2 relaçoes .FUNCIOEAH,IO e FU::.'J.C-PROJ na primeira fo~('

na normal.



relações FUNCIONÁRIO eo FUNC-PRO.J tem como atributo-chave os atri
tosttnúmero de funcionário",e "número de funcionário e código de
,ojetol!respectivamente.
relação FUNC-PRO.J possue ainda algumas anomalias que refletem em di
culdades no processa de atualização da relação. Tais anomalias S20

ovocadas por condições de dependência funcional da forma:
-Atributos dependentes sao funcionalmente dependentes de partes do

atributo-chave
Atributos dependentes são i'uncionalmente dependentes entre si

, d "1" - d.r-aves o processo o.e norma lzasao, operan o
)res daalgebra relacional, podemos eliminar
atingir a segunda forma normal (2FN). E se

as relações com opera-
a condição Ca) acir:1a

resolvermos a condição
r

i» 'teremos atingido a terceira forma normal (3FH).
relação FUNC-FROJ da Fig. 3-12 apresenta uma situação tipica da
·ndição (a), i~to ~, os atributos:

Nome do Projeto, Natureza do Projeto, Divisão Hespo!1sável
ão funcionalmente depend.entes a somente uma parcela (código do pro-
eto) do atributo-chave.
ão é funcionalmente dependente do atributo "número de funcionáriol!

,
J8 e a outra parte do atributo-chave.
sta anomalia de depen~encia funcional traz problemas de atualiza
•...ao, como:
• A inclusão de um novo proj eto na relação (na forma de tupla)" fi

ca na dependencia de que algum funcionário seja assLna.Lado ao pr.9.
j eto e que tenha lançado um determinado mimero de homens-hora.

:. Se considerarmos que nenhum funcionário trabalhou num determinaria
exc Luã r as informações sobre o }'.T.º

significaria que perderiamos as informaç5es sobre o
'CI'Ol2to" Dito de outra f'o.rma , a deleção da última tupla contendo.;. v ,

- ,.. b'~"o proj eto Fi, Í!':lplicariaa exclusao de Lnf'o.rmaçoe s so re 1-lna rs!.
Laçào •• A anona'lí.aide exclusão é ,justamente o oposto da inclusão ..
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3• Qualquer atualização sobre atributC6 de 1determinado projeto t.cr-í a
que ser feito pesquisando todas as tuplas, dado.que o mesmo rode
se repetir numerosas vezes na relação.

(2FN)

Uma relação R está na Segunda Forma Normal (2FN) se ela está na 11':! e
cada atributo dependente é funcionalmente dependente doatributo-cha-
ve e sem ser funcionalmente dependente de Qualquer subccrijurrto do
atributo-chave (no caso de ser composto de diversos atributos).

Supondo que R ::R (A,BJ C, D, E) seja uma rela9ão em lFH, e que as
dependencias funcionais em R são:

B-l>- C D, (C, D dependerrt.esf'uncd.onads de B)

A,B •••.•E (E dependente funcional de A, B)

Então R pode ser decomposto em 2 relações da forma:

RI = RI (§, C, D)
R2 ::: R2 (A,...1!, E)

As relações da Fig.3-J.3estão na 2FN e cor-r-espondem às relações em lFE
da Fig.3-12. Pode-se nótar que a separação em 2 relações PROJETO e
HOHENS-HORA elimina os pr-ob lemas de atualização descri tas anteI'iO'X'-
Dente. No entanto, a relação PROJETO ainda apresenta pr-ob'Lemas (~e a-

o .,. - '"r":1. ., d . J::> • 1 ' .., =1 "" Cc C!t.ua.Lazaçao , bXafilJ..nemos a cepen enca.a runcz.cna.i errei-e a.í.guns eco", s eu ....
at.r-í.but.os , 'I'ant.o o atributo "natur-eza do proj et.o" como dj_visão resp0,n

';sável são dependentes runcf.ona.lment.e de "código de PI'oj et o'", Dada 13.1:12.

. es nec If'Lca natureza do pr04 eto, fica det er-nrí.nada a divisão da, e:'::'"C;resa_ _ u .•.
i

que é responsável pelos projetos que são classificados na mesma nat u-
r eza , Assim, o atributo i1divisão r-e sponsáve'L" é dependente runcã onc.l
de "natnir-eza do pI'Oj et.o" • Podemos dizer então Que a dcpendenc.í,e de
"divisão r-esponsávej," a lIcódigo de projeto:! ~ funcional mas é trans:i-
tiva (através de "natureza de projeto!!)..



A dependencia transitivê. traz problemas de atualização como:

1. Não podemos definir na relação,. o fato de que uma especific2. fl2.tl];

reza de proj eto sej a de responsabilidade de uma determinada di 'íi.:..

são até que um proj eto qualquer seja classificado na "na tur-ezn .::e
projetaI! considerada. (~ preciso existir valor de atribúto-che.vc
para existir a tupla correspondente).

2. Se quisessemos deletar tuplas que fosssn de natureza I!petroqui::1i.ca71
per'der-í.amos a informação dos proj e to s que são de natureza "pet.r o _

. . n 1# • ." "". 1 d.. "" '.,.qUlmlca .a em da lnrormaçao ae qua lVlsaorespODae pe~osproJe-
tos de pe t.r-oqu.í.míca ,

3.' A atualização da natureza de um de t.ermí.nado proj eto traz C01~10 irn
~ . - , ~ + .,. "" . :i"'''' . . t (p.i.acaçao uma pr cvave.i a cua.ia.zaçao na c J.Y1SaO corresponaen e. ina..

. 3FN, como veremos, a alteração no atributo lId.ivisão respons2.'.relll,
~, .P.1.;:' .L't . . t + .'., . "!J •poder-a ser er e tuaao au coma acamen e a craves ae oper açao apr'opr-aa-

do (j~Ylçfio) ela relação prej ct.o com a l"'elaçã~ Natu.l'eza-Divi.~ão Ee s
ponsável (Fig. 3-14).

A r-et í.r-ada de dependencias t.r-ans.í tivas de relações na 2FlJ, leva 2S

relal'~ões para o nível de 3FH ~

e
ios atrib~tos
I ch !l""A_..l. •••••~ v .•..•.•

depend ent.es - ,.,nao sao depe~dentes t.r-ans í tiv-os

Considera~os a relaç~o R = R (!, B, C, D)

A~C com ( C -f--P-A)

A ---f!'>'- D com (D+~A)

C-o "","D com ' ";",--f.-..+" )
~.'JI \..I.

dizemos então que D é dependente tra.nsitivo de A



RI = RI (A, B, C)

.fi. relação R (em 2FN) pode ser transformada em 2 relações (em 3FI.T) atr,?;
vés da remoção da dependencia transitiva, obtendo assim:

R2 = R2 (Q, D)

Uma relação na 3FN ainda apresenta irregu.laridê.des semarrt í cas influen
ciando df.r et.ament.e em dificuldades narnanipulação da relação. '
Su:ronl:a;:1os a relação PROJETO-E1JGEl'JHEIRO-NATUREZA da Fige3-10. Ela es-
tá na 3FN, e tem por finalidade informar os lIengenheiros" :permitidos

'"de trabalhar em cada proj eto, assim comoas "nat.ur eza s" consideradas v§.
lidas para cada projeto~ ,
Consideremos que para cada proj eto tenham um numero lirrJ,tado de 11 en
genhe.í.r cs" em trabalho e um número limitado de "natur-ezas" poss í.ve.í.s .•
Tanto o atributo llengenheiroll como !lnatureza" não .são funcionalmente
dependentes de tfproj etoít

, pois um proj eto pode envo.Iver atividõ.des 8:11

naturezas ou ar eas discipiinares diversas, assim corno diversos e,:genhe;~ I

r-os préviamente es ca'Lados , ljOl-·tarlto, temos um conjunto específico de oco~
rencias (vaâ.or-es ) de 11 eng enhe.Lr os" e "natur-eza" para cada va Lor- de
t1projetoll ••

Dizemos então que o !!proj eto" mu'l tid.eterirlÍna valores de 11 engenhe.í r-o'' e
lIatividadeH, ou então que , tanto "engenheã.r-o" como "nat.ur-eaa" são a~~,?:'i
Dutos COr1 dependencia do tipo "mu'l tiplo va Lor-es" em llproj e to'", Eo en -
tanto é Lmpor-t arrt e notar a independencia mutua entre Uengenhe'i r o" e
I~atj:vidade II •

A anomalia poderá verificar-se em ocasiões em que se deseja incluir
um outro ve.l or de "natur-eza" (diga,mos suprimento), válida para UD de-

, terminado prGj eto (digamos Itaipu.). Nes t.e Cê.SO, deve-se incluir para
ambos os li engenhe í.r os" (portanto 2 tuplas), o valor :1supr-Lment.o" 4'

,;

PROJETO - EiJGEITIIEIB.C - NATUREZA

Projeto
T

Engenhe.í.r-o ~~------------------~Na tur eza

Lta.i.pu

"T ..1... ',_
.L vaJ.p'l

Itaipu
~egis Civil

Hí.dr-au Lí ca

Itaipu
Regis
l-tegi.sI Teixeira'

I J_ taa.pu I Teixeira Hídr-au'Lí.ca

IT-"",·; .""" Te_~:..,te~1"~. ' -k" ~+r·";,....~ ,_L-c.<. ••.. '';\'-' '-I' ~." ~_o..~_._.';',;J_.J...,~_..,.-,-_~,,_Jí - .__~ 4-_.~

Iüétrica

~. 3 1-J:llg~ - l)" Relação Projeto-Engenheiro-Natureza
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A eliminação de dependencã as do tipo "muã tiplos valores'! da relação da
Fig.3-lD a coloca na Quarta Formá. Normal. Isto pode ser feito efetuando
a sua projeçio, em 2 relaçEes.

RI = RI (pro;ieto, engenheiro)

R2 = R2 (~ójeto, natureza)

Urna relaçio normalizada R está em Quarta Forma Nornial (4FN) se e SOr.1en
te se, quando existe uma dependencia do tipo Ifmúltiplos valores!l(diga-
t;,OS de B para A) então tod.os os demais atributos serão dependentes f'un

cionais em A.
impedi.,r a. exí st.enc í.a de mais de uma depe!!dencia

"múlt:Lplo·va'l.or " na relação. Podemos tar.1bém considerar a dependenc.í,a
funcional cono caso particular de dépendencia llmultiplo valor".
Em muí,tos casos a anomalia s emant.í.ca que resultaria na necessidade de

.,.. ~ 'F"~' -.. .. d .., ..... ~ ... ~nor-ma.ia zaçao para 4 N e e.i.mu.na a J a no ln1.CJ..O 0.0 proces so o.e t.r ans í •• ar
mação pelas 2FN e 3FN. Co~o ~ o caso do exemplo das Figs. 3-11~3-12,3-l3,
3-1)+", 1'5 regras de normalização transformam, portanto, as relações em
r81éL';;ÕeS de menor gr-au, com o obj eti.vo de manter no modelo concept.ua.l
relações ditas b~sicase Inferimos ent~o que o processo de normaliza-
ção é um processo do tipo Wbottom_upU, passando de nível 3 para nivel
2 'P ~..;-•..• r>..... S·'- - +'·.,...·:18 . ~·i l··· nt.a í s (P"; 3 7)eAl '-t...L ••. e'!;aoa e crU.vJ..LC4 lYl.c..~.S .üe.. La-,-,. J. . ..;...g •• - ••

d ~. ~ , -I- . b f"so e norma~lzaçao oo~ernos como ene lClOS:
Durante o proces

L, Nelhor conor eensào do mundo real percebido
2c A possibilidade de se configurar restrições de integridade nas ·.fa-

,ses bem iniciais do projeto logico~ criand.o portanto maiorconsis-
tênc~La e. es t.ab.í Lí.dade do modeLo conceptual a ser produzido e em
ccns equenc.í a diminuir a Lnc.í denc La de mudanças e em
fases posteriores de projeto~ Por exemulo: a atribuicão~ ~ . de una
de t er-mí.nada propriedade seridentj.ficador de entidade é uma restr1

:j • t .ri '0.8 a,n egrlv.âa.e, que pode ser
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lação: FUNCI01JÁ..-qIO
mero.do NO!iledo Função Naeiona ,....1" • .Projeto (onde•.sa.rar-i o
neionario Funcí.onâr-í.o . lida.de +par-t.ã.cã.pa

012 Jair Analista Bra 30000 R(Projl)
014 J"ohann Eng enhe í.r-o Bdr 45000 R(Proj2)
022 Rafael Arquiteto Era 60000 R(Proj3)

lação: PROJl
digo de
ojeto

Nome do
Projeto

PI
P2
P3
p4
P5

Itaipu
Copesul
Polibrasil
Paraiba
Rodov.ia-D

lação: PROJ2

dizo de
'oj eto

Nome do
Projeto

Natureza do
Projeto

Divisão Or@;
nizacional
responsável

"Homens-Hora

Civil
Petroquimiea
Petroquimiea
TeleeomuJlicação
Civil

CIV
IND
Ir.1J)
TEL
CIV

40
60
20
45
25

Natureza do
Projeto

Divisão Or@
nizacio:nal
responsável

Homena-Hoz-a

Fl Itaipu Civil
P3 Polibrasil Petroquimica
P5 Rodovia-D Civ'il-_.__ .

CIV
IND
CIV

80
Lf-O
40

I
J

e.Lacâo s PROJ3~

rOletq

P4·

Projeto
Natureza -do
Projeto

Divisão Or;;:a Homens-Hora
nizacional
responsáyel

Paraiba Teleco~unicação._----- ------_._--_._---_.'.rEL 180

Lg, 3.~11" Relação: l"UNCI OlllillIO na forma XÃO-:::R;;·:lJ.l.J..,IZADA
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Nome do Fun-
. '.ClonarlO

T:t. ..,
l~unçao j'J<:l C' Lon..iv cz, _ ~

Lí.dade

,
..SaJario

022

Jair
Johann
Rafael

Engenheiro'
Arquiteto

Bra
13clr
Bra

.ela.ção: FUlIC-PRCJ
. ,Godigo do
Projeto

Homé do
Frojeto

30:)00 Jl
.1+5000 .

60000

Projeto
natureza do Div.Crg..:::.c:--:~n::-

vel
,..------------------------. --_._---~--012 FI Itaipu Civil CIV

P2 Gopesul
P3

012.
012
012

014
()14

022

~,I".:;,- c..

p4
P5
FI
F3
P5
pl+

.Pcl:ibro.sil

RodoVÜ1-D
Itaipu
Po Lí.bz-a s.i L

Rcdovia-D
't')<1 v'''l' :0' ."J. c.•...l. '....... (,...•

Pe t.r oquí.m ,

TcJ8comun.
Civil

Pe t roquã.m,

Telecomun.
CIV

.._--...-----~-

, -_.~'<"j
.i.+C)

IED óO

r:I--1T..L~.i.J

I
I
I18·::; .1---._ .._-,....__ ..'Tl~IJ

D.t.H' J'1ar·o'" es :•• ~ - ~":5 '-' •



FI Itr:i:pu í'·: -'r' I . CIVv.L li ~_.

P'"' Copesu1 Petroquimica 1IJD.::::

P3 FoJ.ibrasil Pe t.r-oquã.mí.ca I?JD
p1.f· Par-a í 1),3. Tel!::,comun í, cações TEL
P5 Rodovia-D Civil CIV

Nome do Função Nacionalidade
.cion~rio funcionário
1-----------------.------ ----o

Rafael Arauiteto1----------_._._----------,,_._-" .------.-.
Bdr
Bl'8.

30000. I
Y·5000 I

___ 6::;..COOQ--.J

012
Oj);
022

J2.ir Ana Lí s t.a
sohann

PROJETO
Nome do Divisão Organizacional,r esponsáve.l.-------.------.-----------~- --"---l'lJatureza do

Frojeto

lação: lIOI·IEI·TS-HORA (ou Funcionário-Projeto)

cero do C'· - , P .'. 00.3.,70 C!.O_ro,letQ, Homens-Hora
. '.:lClOnarlO-'---'---, ----_._----->-------_ .._~-------_.---"')
012 PI 40 I
ou ~ 60
012 p~ 20. .J

012 F4 1+5
012 P5 25
01~- FI 80
014 P3 1.1-0

Olt~ P5 40
022 1:h 180.L , ___________ -.:....J--_. __ .



Ciili1
Petroguimica
Petroqui:m.ica
Tele c crm•.:mi cação
Civil

lação: FUNCIOKJ..RIO

mero do Nome do Funcãonár-í o Função Nacionalidade Salário. '.nClonarlO
012 Jair Analista Bra 30000 I
014 Johann Engenheiro Bdr 4500U022 Rafael Arquiteto Era 60000

lação: PROJETO
digo do Pr cjet o Nome do Projeto Natureza .do Projeto
Pl
P2
P3
py-
P5

Itaipu
Copesul
Polihrasil
Paraíba
Rodovia-D

1ação: lJATtJP.EZA •• DIVISÃO- RESPONSÁVEL

tureza Di\'isão Organizacional Responsáve L~._--------------------------------.~----,--~---.----------
ri!""''''\J.J.V

tr-oquí.mlca
Le comun.í caçâo----------------------

rnn
TEL

lação: .lIONENS-HOHA

!nero do Funcionário CódiC"o do ProJ·etot:) HOmens-Hora

P2
Lf-O
60
20
1!-5
25
80
40
40
180

012
012

Pl

012 P3
P4-
P5

OI li- Pl
014'P3
014 P5
O~ ~r-.--.------'--------".- __._. --J.

012
012

- -hg , 3-.1:. EO!'!ENS-HORA e NATUREZA-

e
'I,ti



Umoutro fator positivo do modelo relacional consiste na utilizaç20 de
operadores mat emát.Lccs da algebra relacional ou cálculo relacicné~.J. co-
co base do mecanismo de transformaç~o de relaç5es e em~ltirnaQn61ise
no suporte a operação de armazenament.o e recuperação de .dados .• A par.
tir dos operadores mat.enátãccs pode-se definir as ling'J.agens de pesQu,;h
sa e atualização.
Podemos considerar dois grupos distintos de operadores algébricos:

lº Grupo: Operadores tradicionais de conjunto

UNIÃO

DIFERENÇA
PRODUTO CARTESIANO

2Q Grrlpo: Oper-ador-es relacior.ais

PROJT.'r~"'."0•.•. ..LI,,! fi

.JtJ1;JçÃO

SELEÇÃO

Todos os operadores nadem estar envolvidos com o processo de pe squj sa
enquanto Que os operadores UnIÃO e DIFERENÇA são os únicos utilizaclos
no processo de arma.zenamento.
li utilizaçã.o dos operad.ores ~ principalmente proj eção e .jlJ31Ção,se faz

.1.. .1..," t +' •..•• 1 r.ões ate" a cua.•...ta :'.er-ma n''''J''''''_ r.·.·...aL,no l..ar lJamOenlna rans.L.ormaçao ae re a's'0 y,u J.: I H: "0 _ ~

CO.11siderel110S: R - Y>olaç:;'oR.• '-'- '" ~(-

A = a l.ista de atributos (COlunas) de R

l' ;:: a lista de tuplas de R

C
,

de co.lunas:: numero

Ir
, de tuplas -(cardinalidade Ué. relação R)= numero



ntão:

união de duas relações, A e B, possuindo a mesma lista de atributos,
consiste numa relação cC?mUJ'TI númer-o de tuplas pertencentes a A ou a B
ou "a ambos.

, A----------
R3 (A,T3) = RI(A,Tl) U R2(A,T2)

onde:
T3 c Rl-ou R2

maior(n19n2) ~ n3 ~ 'nl + n2

T";mW'1) ':'1:'('1('1 'l\' r.
-1...&.' ..:.. ..•.....•.•.t.a..;......,v'SL1.V

A intersecção entre 2 relações, A e B, ambas com uma mesma lista de
colunas, produz uma outra relação contendo as tuplas comuns às duas
relações. '

n4 (A,T4) = Rl(A,TI) n R2(A,T2)

onde:
T4 E RI e R2

O / ,;-,1. / ITJ' tenor- (nI,n_?)..:::::. J...j. -r ~ !l_ ...l _ \.

.~

A diferença" entre duas relaç.'ões A e B, (na or-dem A-B), pos suí.nc.o uma
mesma lista de at.r-í.butos , pr-oduz uma rela.ção cujas tuplas per t.enceri a
A e que não pertencem a B~ C:S'm·outras paâ avr-as , retira da relação A.

_ .._. __ • ,__ " ._. .' • . . 4._. _.__ ~_ _ ..
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A

R5 (A,T5) =Rl(A,Tl) - R2(A,T2)
onde:
T5 E Rl mas não E R2

o ~n5 ~ nl

PRODUTO CARTESIANO

•.. .
çao CUJ ê.S

n D"...•.r odutc car-tes í ano (t:l\) QY"lt'"n~ r1 .•.. ~ c r eIacô....es A e B rod 1- - - _~v ~ ~ ~- \O' -.. •• ", ••. o;;; uu......... - .'S . . !! P uz ULla rs_.2.-
.•.. l· -~up...,.assao obtidas .•.. eÓ. r'l .•..••••aLraves I..<.aconcalienaçao de. cada

de A cos cada tupla de B.

1=1'~ (.(..'6,70/)\ ril (r'l ml',.,.0 _ _ = .1.__ .ti ,.L I R2 (A2,T2)
011de T6 cont~m tuplas concàt~nadas de RI e R2

nó ::nl 4i 112

(vl.. .•.).;.l\._n

tos e m k 11
, .numer-o

refil:nde~ncia de LucLas cb td das a-cós a elirl1illaç2:o de 8_tl"'il)'LttOS Yl20 C().:1.S

t.ant cs e!J K. Ou, ~eja, ~[RU.,T)J :: Rl(Al,Tl) onde TI __ms n e
AI :: K!:::A

Por' e~:er:1p..Lo: a proj eçã-o da relação ?ül'TC-?ROJ da Fig .• 3..;12a tz-avés :da
lista K •• '. • t '.. , ..•.. fde a.oL:lnlOS ae .COQ.l.g0 úe prOj e 00 ;

l)!'()jeto 1 e f di "\Tisao or ganí.zacã ona L!
"nome <10 rro-'·~""o' fy,.-4.".~ - ~~ JCL- , ':..l..:::.!".,.~-

r esu.Lta na r eâ.acâo PROJT20

F'k (FUlJC-PRO<T) - PROJETO ou seja:
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.elacão: FUIW-PROJ~

TIxumer-o do
rojeto

012
, /
012

.-" _.Ul.L7-

014

Projeto

Projeto Projeto do Projeto
Dlvisão Or&§; Homena-Hor'a
nizacional

Código de Nome do Natureza

Iresponsavel

P1 Itaipu Civil CIV
P2 Ccpesul Petroquimica IND
P3 Poli"o,. Pe+--;'of'u"i !"'D.C!Cl II'.JDoL v_ '"i ~_ •.J. "",,,-

p4 Par af.ba TelecOmunic. TEL
P5 Rodovia Civil CIV

T~
'"'

/4 /
/l/

// .
/ (lQ)

(
~, (2º)

//
atributo r.ãode colunas de

tuplas repetidas,

Projeto

ccns t.ant es

", ~.., -~.
.•..•:r._

Projeto
de l-": 0[:16 do Natur aza do

FI Civi.l
F2

CIV 1
i

IND IIND

ITEL
CIV I-

Lt.a.í.pu
Copesul Pet.r-oquãmí ca

Pet.r-oqu í.eri ca
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UNÇÃO (J)

operação de Junção entre duas relações RI e R2, com base num domí.rrí,o

em comum, produz uma nova relação R3 cujas tuplas são constituídas a
partir da concat enaçào de tup.Las das duas relações iniciais;; A opera-
ção de junção é controlada a partir dos ""ralares do atributo' de comum
domí.nf.o, A f'orma naí.s usual é considerar pela igualdade de va Lor-as no

domínio. Neste caso é usual denominar C01;J,O sendo uma junção po'r igual-
dade. Por extensão poderia.:"!los ter também junção através de critérios d8

,~ ,~) >!I<.

Numa operação de junção por :'Lgualdade, se diversos valores iguais( em

tuplas diferentes) de U:.'TIarelação, tem correspondencia~(igualdade) a
1 d + -- ••• . d 1 •••·um ve. or ta ouura re.Laçao, no conurn,o em comum , pro" uz na r e.raçao re-

s tl1tante dá.ver-sas tuplas em correspondencia. Valores do domí.nã o em...•..Que nao DOSsuem corresDond.encia implica na ausencia das tu"Cle.s~.. .
que as contém, na relação resultante. Este fato leva à 'conclusão de
que a operação ju_nção, pode levara uma relação com perda de infor~::ê.-

""gao.
r-: ri •.• h' ... r1--'l·'\""'I..f:'OVt.· .•......ac âc .... - ,I"uanuo nao a per-da \..Ll;;; _ü.;.· .:.Ll:;',~C;' , cn.zemos que a oper açao e
tural e aplicando com lista adequada de atributos, projeção
r esut.tant.e , obtemos as relações iniciais antes daj1h"1ção.

Por exemp Lo : !\ •••• , ·1'" nnOJ--'''''O _·~'''''-~R''''·-An----'..,.,..r"\~'1.. um.ao uas r e. açoe s rn '.t..l.. e N.Al'Ui. ';::;Z,:1.-lJl vli)liv
SÃVEL, ambas da Fig .•3-14,através do atributo iJATUREZ/t

do projeto, resulta na relação PROJETO da Fig.3 ...13.

.I.~" oneracão. " T'el2.0.ões- ':> quaisquer pode trazer uma , .serJ...e de
1,' ~ap leal'"as relaç6es

'" • #>< draçao prcJeçao p~ra _epois efetuar a junção.

Ta::-;1bém conhecido cue
tem per finalidade selecionar determinadas tuplas de - ,..,uma r-e.i açao ,
a.cordo d.í •..·' .com con lçoe3 ae pesqulsa envolvendo atributos e ve.Lor es de c_"Crl
DutoS •. J 1 N • t ", ,

l re~açao entre a rlCU~os e
ora booleana (AUD, (I"Rv.•.•, corao operadores a.ritméticos (~ > ,

,. )
, T')"'" •
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Pl I
Telecomunic~-çao

Rodcvi.a-D Civil

Civil CIV

EX€r.!plo:

Selegão da relação El.OJETO (Fig.3-13) par-a "nat.ur eza jío pr oj et.o" = Givil
m 1 .-ou l.eecoInUnJ..caçao.

Resultado:

Código do
Projeto

Nome do Netur aza cio Di7isRC Jrganizacional
. ,3.espons2."i~lProjeto

Itaipu

CIV

Par aí.ba 1'7T...~~

P5
------~--------------------------.------

Se uma -oper-açao sele,:;ão envolver na.í s
efetuar a • Nsua Junçao~

r ~c,~c~o ' -onT=~.~--~o~~.1ê. _ .....-L-() ..•..; ct , e l; .L ,,{ ••••• ..:. ••• ...:.. Cli Ln....

I. • - ( t8í ou proJ eçao, an es ou
depois da seleção).

!~íODELO RETIE--
Tanto o mod.elo s ecu.i 1"cL .••...l. j, podem
considerados .. .prOXl.f:10 do
n:ível fisico (rrí.ve.L 4 Fig .3-7).
Devido a esta proximidade 8.0 nivel fisico, as estruturas de dados re-
, hã er-ár-cu.i -" . oot'. d ., .o.e e ' eI'2.I")ql.L"lCa e:'::109El élS rO~Gas -Loglcas r e é..cesso a.e c.auo s

.~. ••• .., • I .••aCGn"Cua.a.a, pos 31. Ol.L1. t.an CiO

gistro ~o database.
I c~C"-ica .~P i rm d.~ot·or'·,~-inado- o...... -.... -"- ~ lÁ;,.. ..." '-' .•..•.•._ .•...••- re-

De cO!ilP1 ex idélcle -' .":"O;:'lca r ef'Le t e di.re·t2,T~len
te no tra.balho do 3GBJ r12~det;e!~lnil).2ç~O da r-ota :~isica, dur arrt e

eficiente de. estrutura.
pera a es tr-u tura f'Ls í.ca 110 acesso a de t.er-mí.nados r-egí st.r os mede a efi'

.... . . d ..ClenCla e ese::.penho do SG~D considerado.
o modelo relacional, conpar ado COl'J Ô.. e hã.erar-quí.ca ..e o

ex.i s.t ent es
eie de rotas de acesso.



!.Jogo em seguida, vem o modelo rede com uma estrutura de dado lógica
nais flexível em tempo de projeto e por último a estrutura hierárquica
cuja estrutura lógica é a mais simples, e no entanto, a sua estrutura
f'isica é determinada bem cedo no :processo de projeto.
o niodelo rede pode ser tipificado pelo' sistema apresentado pela COJA _
~YL-DETG (cap.4), muito embora, o modelo' CODASr~ seja apenas uma
~implificação de r'ede , pois é considerada somente o r'eLacãonament.o l:N
1J.ãosuportando diretamente a relação N:H.
O modelo rede utiliza como elemento b~sico de dados a ocorr~ncia de
!registro. Um conjunto d.e.ocorrencias de registros de um mesno tipo
klet.er-mí.na um tipo de registro. A1guns autores consideram o tipo de re-
gistro como a r-epr-esentaçáo de tipo de entd dade , Um conjunto de tipos
de registros relacionados en.tre si, através de referencias especiais ,

•...forma uma estrutura de dados em rede. As referencias especiais sao
conhecidas sob o nome de I,INKS (ligações) que por sua vez podem. ser
implementadas sob a·forma de pont~iros, l:tstas de ponteiros,etc.
As referencias estão normalmente· inseridas junto C0mas ocorrencias

t ' , , . . .de registros; assim, OG.O acesso a um pr-cxz.moregascr-outiliza o pon -
.• • .• , • s. +- ,. , It,e1.1"O1.nserl.üono regl.sGro corren"e Ql.SpOnlVe •
Através de técnicas de d~Lagrai'~açãode estrutura de dados e munido de
uma linguagem de definição de dados, pode-s e então eLaborar o eSCJ..uema

do modelo de dados.

Uma sequencia típica na CO!1Strução do esquema r

Como técnica de es t.r-ut.ur-as de dados é muito utilizado a
introduzida por Bachman e e1asel've tanto para representar pictórica -

Toda ..a s emanr.a ca e
menr;e estrutura em rede 1· ,. •

corno ruer-ar-qua ca , A 'l1.pOS o

. ••• ,.., f".coxe da 1-111C"uac-emde defirücao e marri ou'Lacao de dado s, '0re~ er:U110s _L or-ne-.~-o o .:J .1. "5 ~ ,,-

ce-Tas com, explicações detalhadas no ítem Eod.elo CODASYL-DBTG, (cap.,4)Q

Exemplos praticos de Dodelos de rede podem ser encontrados junto ao
canf tu Lo referente ao e na parte da d.iagrap1aq20..
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CDELO HIERÁtl.QUICO DE. DADOS

modelo hierárquico de dados tem sido Ur.1 dos. modelos mais utiliz2.:1os na
ráti ca , A razão disto ·é que emmuitas s í tuaç ões reais defrontar.:o",
rganizaçõesestruturadas hierárquicamente, por exemplo, organização
mpresas, arvore genealógica, etc.
ode ser considerado como sendo um caso particular· de estrutura de dadcs

m rede.· .A associação entre tipo de registros, segue uma hierarquia est.§.
elecida através de diversos níveis (fig.3-l5). No prin:eiro nfve.L (C"t.1.

uperior), situa-se o. tipo de registro. IIraiz~, subordinada a qual, 8::1:1í-
sI 2, uma série de outros tipos de registros em nível 2, a cada tipo de
egistro em nível 2 subordina-se um outro conjunto dé tinos de registrDs6
própria estrutura hierárquica já define as suas rotas de acesso, f2.cil.~

anto portanto, a manutenção do database; no entanto" esta car ac t.er-ã s t.í ca..
imita a flexibilidade as atividades de projeto 'do dat abas e,
, Lmpor tant.e no+ar vque um determ5.nado tiJ:1o de r8gistro A, !:.U!!! deter!;:i~r;.2.c~c
ível K,possue ligação comum e somente um tipo de registro B, c.e nível .
•..1 (superior) .Nestas condições .A é di to registro PAI de B, que por S 1.:2:
ez é registro FILHO de A. No entanto, um tipo de registro A pode es i.a r
igado a diversos filhos ao nível de B.

---..&za,_

F=~J ---...,•...""J!?..,.:\. .~.
/I 7;..;••. ~;:;~

;

... ~.. ,ê.",~,eI:=NC·NJ
~R:r':IZYt'~1..__ o

1~ d'" ""T· , •no e..LO rn.ez-ar-qua co
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Sxistem dois tipos básicos de rotas de acesso nas estruturas hierárqui
as: .
• Tree traversal
• Seleção

. Utree traversal!t estabelece uma ordem de busca de registros a partir
o registro raiz. Essencã.a.Iment.e , a rota lógica estabelece que as
bcorrências ele registros sej an acessa~os seguindo a regra "de cima p,?:
t-a baí xo" e depof s "da esquerda para direitaU (e~:ernplona Fig.3-16).
Jm SGBD tipico Que utiliza esta sistemática é o INS da IBN (cap.5).
~ste tipo de busca recomenda projetar registros muito acessados em ní-
~eis mais elevados e nosicionados mais a esquerda •.Em narticular.I:' _.... , na
'1elhordos casos, na propria raiz.

Jbs: A nuner açâc índica a ordem lógica de ·acesso •.as diversas ocorrên-
cias dos diversos tipos de registros componentes do database.

~g~ 3-16~ Sistem~tica de busca por Tree Traversal

3-67



or este método vemos que o acesso é uma ocorrência de registro por vez;
partir da ocorrencia de registro corrente e através de referências cO,fl

t í das na mesma , pode-se obter a próxima ocorrência lógica. As, referências
__ •• - "_ - - o.. .". _ _.... • .' __ • o•• " • ";". •••• _ • _ •• • ,_ • _ _ • _ _

. enc í.onadas dependeL1ejEclusivaménteda' irflplebe11táçâo 'do r:.etodol2::;5, co -de

rganização e acesso do SGBD em pauta. Assim, por exerr;plO, no IES, as
•.• • •• ~ • H • A • ,.. • • 1 •• ,...~ 'r ( , . l ' .eI er-enca.as sa gru i a cam ac j acenca a ra sa ca no caso ae .ti~1"'•.L ' s equenc i a.í 111..§:

arquisado) ou então pcnt ef r os indicando a relação entre "pai-fil}-:o:l ou
llirr.:1ãosll• Um exemplo de relacionamento através de ponteiros cons-

a Da Fige3-17, e representa a implantação da éstrutura da Fig.3-162"trg
'" de St"lT'>D r :»lies e um \..Ib! especlllco.

?~"120~E
OLivEIRA

implementada por Lns er-í.do s
nos registr'os
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o método por seleção tem por base a inversão de arquivos com a utilá,
zaçâo de t.aoe Las de va.Lor-es .e. Lnd.í.caçôes .quant.o .. a.Q -ní"',.el ...~11i._erárquico .. -,'.

..•. ' U . - ~ - J' " 'f' d .•. ' ds.i tuauos , una amp.renern.açao t i pa ca poue ser ver i a ca a a t r-av es o
SGBD SYSTEH 2000 (cap. 6).
Linguagens com case no r;-:étodode seleção possuem mui to maí.or' flexib.1
lidade na pesquisa de dados, principalmente se considerarmos expres-
sões complexas de busca. Este fato é derivado.básicamente no proces-
so de vs eLeçáo de registros através das tabelas, (neste processo se
resolve a obtenção de pontefros indicativos dos registros que obede-
cen à expressão de busca colocada),' sem necessitar acessar os reGis-
tros própriamente ditos. Assim, o método de seleção caracteriza-se
no aspecto de numa primeira fase d.apesquisa,resolver a expressão,
de.busca na -seleção de ponteiros'específicos de registros e numa
segunda fase a leitura própriauente dita dos registros visados.
Vale lembrar aqu.í , o processamento especial de estruturas hierárà1.1Í.-
cas pelo SGBD ADlGAS (cap~ 8) seja através de acoplaoento fisico en-
tre arquivos como através de macros de acoplamento lógico represen _
t ando não só o subs chema desej ado , como r-ot.as de acesso para cima e
para baixo da estrutura hf.er-ár-qu.l ca segundo regras pré-determine.das
de percurso"

O .1. t ... ' t'· ri~' -, tdiagrama de es cru ura oe cacos e uma ecrn ca ae rn.agr-anaçao a.n 1"0-

duz í da por Bachman (r er, 58 ) com a finalidade de obter uma. v í.sâo
gr~fica de modelo de dados. Os modelos de dados mais ude-

- t'l' - • d' _. dI·' ,c~aaos Dara a u l~lzacao aOluoprama suo os mo e os ClDO rene e.....J.; .:J ,"- tipo
... '. . .... -~ + .,-m cr-ar-quaca , Assí.m., o c.iagr-ama de es tz-ut.ur a de dados mos t r-a na o so -
~ente os tipos de registros (que poderiam representar Os tipos de cn
" • -"') .. ,. ~ .l.. h' '4t í.dades ao -munuo .r-ea.r com as suas as soca.açces , C01::0 tamc em vpernu ":'8

ao analista efetuar a an~lise de rota~ 16gicas de acesso cooplexas a
partir de algumas rotas elementares.
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Notação Básica

A notação gráfica de Bachman utiliza dois componentes básicos:

1. Umretangulo D
2. Urna flecha

o retangulo representa um tipo de entidade cujo nome vai inscrito ~o
seu interior, e pode também ser interpretado como um tipo de regis _
tro.

Assim:

repr-esent.a o tipo de entLdade "Depar-cament.o" (ou o tipo de registro
"Depar t.amentol!), o qual é qu.alificadopor atributos (ou ítens de d.§;
dos) e valores de atributos (ou valores de ítens de dados).
Assim, o tipo de entidade - !lDepartamento!l pode assumir valores (ou
ocorrencias) como: "Depar t.ament.o Financei~o't, '.'Departamento Ind:Js-
trial", "Departamento de Recursos Humanos", etc.
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flecha é utilizada para relacionar 2 tipos de registro,'segundo uma
lação 1 para n. Assim por exemplo:

lEpOR7':'J4fJJ7tJ

1

N

. ,
IúNCIOl<JtJR.,'O

Tipo de registro flpossuidor"
(owner )

Tipo de registro "membrott

(member)

tipo de registro "Depar tament o'' contém o tipo de registro "Funcioná
Lo'", "Dapant.ament.o" é caracterizado como tipo de registro "possui _.
or" (owner ) e "Funcionário" como tipo de r-eg í st.r-o "membr-o" (mernber ) •.

flecha simboli.za a associação (l:H) que relaciona os 2 tipos de r6-
istros .•

ipos.de Associacõe..ê,

_. Relação 1:1 (caso particular de l:N)

A cada ocorr~ncia de um determinado tipo de registro A corresponde
a uma e única ocorrência de um outro tipo de registro B:

r- EJ ~~

êN71C>C.i)G - . 1
A

HAR-IJ:>D ~. ~HCAIi"õ

f f .; .(1 'I
1

Xe:LAC;:" X ,.. CA<[;,AMt="J'O ,r"';"""c;. J7Z.~~4>UA~&.ota

f I
r' I

r NLlUI~ I ElIÕNr;.~ I Eu
l:e~", 1'1=""7,,

._~ r..
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Relação l:N (ou I para muitos) .
A relação I:N define uma estrutura onde a cada ocorrência de 1 ti
po de registro corresponde O a N valores do outro tipo de regis -
tro. t a relação básica de estruturas hierárquicas, além de exis-·
tir frequentemente em estruturas redes, em ligações aasocf.a tãvas ,

/

~.
,

PLlTe;RN/

N

-77~

:5/Sr••H4

I

CokPCN
S/Sr.

N

~HA

o·

1
~Hpa
;:.~~.,.,

Ho=-J
'---

(Hierarquia com Ii1llltiposníveis)

• Relação m - para- n
A relação m-para-n especifica que m ocorrencias de urna certa en-
tidad.e aponta para n ocorrencias de outra entidade. Por exemp10,
em l(caso particular de m) projjeto X trabalham npessoas e 1
(caso particular de n) pessoa Y pode trabalhar em m projetos"

e,'VT,~&.6"

A

M

i!éu,d;.il
Q(j

,

N

I '. EN7NS

L

o; ---,
~I

••

~UR'"J-.r0J ]E1-1 lPt~o'Jé.71>- - D1P,::,O-
Ff;S;'i.DAl-

,_. ~~
.~~

s:.TUi,')i;)I'r;~

N

EJ -l

L-WR I PErA- I -=~I 'F,~O__ -.-1 L-. I t::
(a.) (h) Cc) (d)
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s relações m-para-n são mui to comuns, mas não t em suporte direto pe-.
os SABD mais usuais. ~ necessário a sua conversão em diversas r eLa -
ões l-para-n, com a criação de um novo tipo de registro (f'r-equent.e -

ente denominado registro de associação) que passa a relacionar ós ti
os de registros anteriores.
ss í.m, os exenplos anteriores passariam ..

a:

~._._--'

Como as entidades Peça-Pai e
Peça-Filho, são ~omogeneas ,

d . , ,po e-se COnS1Gerar uma so e12
t.ídade Peça, n.ant endovs e as
r< C' r e l acôe s NO "comuonerrt e"...;_1...la...,) ....Lu'2f'-' ~~ iJ~...... ,ul-'vl J.v .

(pai e filho) e lIutilizaçãol!
(f'. ..L-: j".l',· o ~ rJ ." a· .Ós: )- - - }J~..\.." }lCl.....L. '.

~LA~<>
e.s7;I'aI TU4~Ao\L.

cc")
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ODELO Ei.iTIDADE-RELACIOHAT'1ENTO tE/R)

modelo Entidade-Relacionamento é um modelo de dados proposto por
rof. F.F.Chen de Hassachussets Institute'of Tecl1010gy na concepção
planejamento do desenvolvimento e implantação de databases. Segu!2

o o ,autor,o modelo incorpora algumas vantagens em relação a ou
r-o s F.lodeloscom màior independencia de dados por situar-se num ni-
el conceptual de informações mais elevado, e'conter mais informa _
ões semanticas sobre o mund o real modelado, dimimlindo a ambiguida
e sernantica do modelo~
modelo E/R pode ser considerado como atuante aó nível 1 e 2 de in

ormação da Fig. 3-7. Assim, pode ser considerado também como uma
eneralização ou extensão dos demais modelos. :g extremamente adequ.ê:
o na sua utilização como ins'trumento de análise e proj etológico
o I'·IodeloConceptual (Fig. 3-1) da Arquitetura' Padrão do ANSI/X3/

8

- ....•.... .•...

- ----
D

'D-O-O-- I_J

.., ,
!'1 ;-..•·6 •• 3-18 e Utilização do ["ladeIo.:S/R para des cr-ev or o schema

t.ua.L de AHSI/X3/ SFARC.
corice o.•...

- 7'j~ .+



ssim, o modelo E/R contribui para as seguintes vantagens:

• .:t; um instrumento de proj eto lógico de database, ao nível do empr-eeg
dimento todo, sem levar em consideração as restrições e caracterís-
t· d S'"'BD ,~.~cas e UL1 u espec~~~co.

• o modelo conceptual atua num nível de informação com muito maior e.§.
tabilidade do que os schemas dos usuários, devendo ser pouco afeta-
do tanto nelas mudanças das necessidades de informacão do usuário,••• J ••

como por alterações r:autilização dos SGBD disponíveis na empresa.
Da.mesma forma, alterações no schema fisico não deve alterar o
schema conceptual.

• A diagramação especial do·modelo E/R é fácil de,ser entendida por
usuários, constituindo assim um Lns tz-ument.o i comum de aná.Lí.s e para

, . ..,. t dusuar~os e ana~~s-as. e datapase.

• Constitui uma fase independente de projeto lógico de database PQ

dando a diagrar:laçãodo modelo E/R passar facilmente as diagramações
e relações dos outros modelos mencionados.

?or fim, o modelo E/R é também baseado na teoria dos conjüntos e de
~elações matemáticas.
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,----------------

'JTIDADE

tudo aquilo que pode ser identificado de maneira distinta. Tanto pode
er abstrato como concreto. Assim uma pessoa especifica, uma deter:-::ina-•..a empresa, um evento, este sao exemplos de entidades.

ino de Entj.dade
s entidades podem ser cJ:assificadas segundo tipos (ou conjuntos) de en
idades, por possuirem as mesmas propriedades que as caracterizam. .• ,

115-

im, um ccnjunt o de pessoas que trabalham numa mesma"er:rpresa pode ser
lassificado como um tipo de entidade: Funcionário.

elacicnamento
uma associação errtr-e 2 ou mais entidades. Por exemplo, entre a entj_cl.§:
e l!JOIOtl e a entidade 1'l:L4RIAI!, pode existir o r-e.Lac.í.onamerrt o, I:case.r:en
.o'", onde João tem o papel de "mar-ã do" e tllLtL.qIAu o papel ele "e spos a'",

Jm tipo de relacionamento é uma relação n12.temática envolver:do TI
Ies , cada qual pertencente a um tipo, ou conjunto, de ent.í.dade ,
, .~_Ss~ri1:

{ (el, ez, •• 0 •• ' e:-J l= E 31, e2 :€E2, ••• en o€ En1
:;i ::: entidacle i

~i - tipo de entidade i oi

cleter'y~.1ina "ti po de-"0
~o exemplo , ~ . ~ duauo , o conjun co e r el"aci 0112r:~81"2.to
J tipo de relaciol1ê'cnlentolicasament.o" .•

S-ª'pel CreIe)
ent.Ld ade num r-e.Lac í.onament.o

de r e'I.ac í.onamen to
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s entidades e relacionamentos possuem propriedades Que podem ser ex
ressas sob a forma de atributos e valores.
m atributo pode ser definido como uma função que ma ped.a (ou' faz c0l:
esponder) de um tipo de entidade ou tipo de relacionamento a um ti-
o (ou' conjunto) de valores ou ao produto cartesiano de tipos de va-

tributos Valores e Tipos de Valores

.or es ,

rermelho, azul, João, Haria., são exemplos de valores. Os va Lor'e s po

~em ser class,ificados em tipos de valores como COR, NONE, RO>3NS-I1:JRP.;

rt c '"
lté aqui consideramos somente objetos num nível conceptual, essencial
nent e mental. Equivale ao nível de informação nº 1 (Fig .•3··I) '"
) modelo ElE caracteriza-se principalmente na separação de informa0.
~ões para as entidades das inforr:iaçõespara os relacionamentos.
rejamos co~o podemos efetuar a representação dos mesmos sob a forma
ie tabelas.
~.a representação dos tipos. de entidades e de relacionamento, através
ie relacões de entidade ede relacioD8.mentQ. Neste caso, podemos
::onsiderar que estamos no nível 2 de informação.

~onsiderel:lOSainda 2 tipos de utilidades: PROJETO e FUNCIOEÁRICS e
L tipo de relacionamento entre os dois: E:J1\'lENS-HORA·combinados na
:tig e 3-19," .;
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ada ~elaçio, seja de. entidade como de relacionamento ~ composto de
In conjunto de tuplas. Cada tupla relaciona um conjunto de informa-
ões·(valores) que caracterizam uma determinada entidade. O conjun-
o de valores de ~esmo tipo de valor constitui o domínio do tipo de
alor.
chave -primária da relaçio entidade é um grupo de atributos

ue mapeado (confrontado) com o dominio dos correspondentes
tais
tipos

e valores obtem-se uma relaçio um-a-um. Em outras palavras, é um
onjunto de atributos cujos valores identificam univocamente uma de
erminada entidade na relação.
chave primária da relação relacionamento é compos t.odas chaves

rir;láriasdas relações entidades, que compõem a entidade relaciona-
hent.o , A relação relacionamento ainda cont ém os papéis de cada atr.:t
;uto componente da chave primária, explicitando a função que exerce
entro do relacionamentoe

s relações de entidade podem ser fracas ou regulares. são regula -
pes , quando os atributos componentes da chave primária são at.r í.bu -
~os próprios do tipo de entidade e são fracas quando pelo menos um
üributo componente da chave primária é um atributo ut í.Lí.zado para
r eLacã onamerrt o ,
;i:xemplo:1. Fig.3-19 itens (a) e (b) são relações regulares

2. A relação DEFEliDEETE (Fig. 3-20) é relação fraca:

1~.I/'7Z

14.12.6P

28.02..'1t

I_~o.Or4.1G

2z.o.r.l;J- j

. ,
FUNCIOWC..R/o

NUNe;eO .tW

rü"'ClOIV'A.e,O

'------,.---========:=:;~-----
Ei'ig.3-20. Relação entidade fraca :. e DEPENDENTES

relações relaciona~ento pode~ ser
lares, conforme se .• . ;- .a cnav e })r.::..maI':La de outras

~-7°J /



eDendencia de Existencia

,.. relE,ções er..tidade fracas propiciamo apar-ec.í.ment.o de entidades depen-
entes quanto a sua exí.s t encã a , isto é, a exis.tencia de tuplas (1:1e~lti
ade fraca depende da exí st encã a de ·outras entidades. Por exempLo, a

depende da e:üst,encia da relação snti
d ----,...-I"'I •• (.,...,-'"'~ fi ", - d t.Ld de. f 'a $_"·dl"·lI.J!<....f;L'i.i-':1.J.uo• .n. a.nua caçao as en J.. a es r acas e relativamente im

. .O~t·~_r_·.t·e o'~ e ~te ob~cr "-~n~ --~u ~e ~n~o -~d c."e· ~'. "- ~ 'p.~..,; J:l rrJ...l.. I ,,~.:.. !:..c..l..,-~ E)J. ~~' \..L -L.!. lvo_g.l.J.. a ~ Ser~12j1~J..C3.. r:r.;.. or-§..
:ção do database •. Desta forma, se umadete~minadaentidade FUNCIONÁ-

exemplo, com papel de responsável), .foi exc.íuí.do do database,'
. entidades de DEPENDENTES ligadas êe mesma; devera ser ta!~:bél:::exclui-
os. (Vale notar que, ~e os dependentes podem r.a í s de

., " da ru po t es e xíos
. ... , I
:Lê~ nao e :11 e

dois constarem no modelo; assim a relação de depend~n-
sim m:n; isto recomenda um exame detalhac~o 2103 proce-

í.merrt "d - .•.••~pn os ~aQ!ecao.•.•... _... .......- --~:" de dependentes , l'"na r-e açao r.l:r1. cem as eri-
i d2.cle.FIDWIONÁ.."R.IO,r-eLacã.onadas •

npr esa de .engennar-a a consultiva. Ela engloba as relações des cr-í. tas na

N

3-21. de engenharia
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" o " •••ar act.er í.s tdcas de cn.agr-anaçao do mode l,o E/R

Cada tipo de entidade , .

e represent~da por 1quadrado

por 1 losango
, t"Dos di "it8rSOS ver a ces " 1 "..,.. Na.oosango. saem ...Llgaçoes aos

des r-e.í.actonaücs pelo tipo de relaci onanen t.o

no espaço internô do losango é cc'Lo cado 'os. papéis de cada tipo de en·
tidade relacionados no ~ipo de r'e.Lac í.onamen to

o tipo de relacionamento pode errvoãvcr maí.s do que 2 tipos ele entidQ.
des, . COl1~O se percebe' cem. o tipo de relacionamento CLI7:'JTE-PROJETO -

TIVIDADE

Os tipos de r-e.Lacdonanen to rpode conter além cios atributos (chave
• iI'. ,~ J.,.- "I -4--"'l" 1.~pr:u::arl.a) aos L.lpOS ce en truaue envo va cas , atributos que depende~

nâo de cada um dos a tributos componerrt.e s da chave nrimária da r-el a-
çao r-eLacf onanent.o , ?J2.S de todos os atributos ao mesmo t enpo ,

or exemp.Loe ,.
~:'

Atributos

~~~~J."c;~~r.~e·p~o~~~oCo..:.. v """'1) CI,.1 i v - 0- J _ L --.. HJ"\1"~{,!~11S ~·Tr·"""~----- •••....•..A.v.•.,j·......... - .••• vJ.. a, data1 c6digo de aticidade,etc

Os tipos de relacionamer.to pode ser definido sobre somente 1 só tipo
de entidade. ]f: o caso COl':1D.r1 de representar a. es t.ru'tur-a de suocorijunt.o
-jieças de 11m de t ermí.nado pr-odu to •

• Pode-se clefil1ir ~:1ais do que um tipo ele r e.Lac.íonamerrto 811"CT'e duas 01..1

n1~,~c:. +--lT'\~- .4(::) Cl"i+~U'::"S:r"lC0 ll, •...•<:!-1r>1 n~Fig 3_?~""":":-·c·r."":f'"'-:: ,1"'_0 O':'i";-""(lo:-~ r"'IC! i"'-i!'...-.~l:'.l.:-'..l..,-, ~"""';"'J!"""":::- '-Ã._ .....,.,:...l.·u,...L. ~'.....•••"-'Í._..:.J • .c"_.::J'V-4:Á_, -.u.. • I ,,-•••__·~.•)U ·.:!.v.~ \.,I..•• - •••..•- -''''',.J::';vv

de ent.í dades 7m·J(~ICll-J.ltE~ItJS-e ~P20JETOSD:=B:'TG1i!I~IillliIA t.enos 2 tí.pcs d.9
. . .

:,"elacicll,2.~~'lell-:'osF..Pli.1.~ICIPJL··JI·I~.~~F}1;=1JE~Oe C;JC~~DE="~.PCJOFt-J;R()JETIJ$
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A diagramação F/R permite Lnd.ícar- as informações sobre o número de
0.0 - •entidades de cada tipo de entidade. permitido pelo tipo de relacio-

namento •.

.,I, •
,;;.pernil. ti do indi car e

Entidade A Entidade B
1:1 (relacionamento de 1 a 1)
l:n (1 entidade de A relaciona n= 0,1,2,3, •.. entidades

de B)

m:n (u entidades de A relaciona n entidades.de B)

xempl0, as informações sobre os dependentes depende da existencia
o funcionário responsável pelos dependentes ..(Por exemplo, pai,
.ãe , tutor, etc).



1~ansf9ffdd~:odo diagrama ~ naTa diagrar:iade estrutura de -ª.ados (rc:ie L

diagra>na E/R, baseado seja ao nível 1 de informação ou ao nível 2 de
. nf'oz-macâo (relações), est4' situado num nível b em distaYlte (ou i~1','>9r-8:1-

ente) da es t.rutur-a fisica do database. Já o diagran:a de estrutura de
ados, e~ ecificado e suportado pela CODASYL, forma estruturas
e database Dais proximas ~s estruturas fisicas.
~laborar um modelo de dados diretamente num diagrama de estrutura de dÊ:
os, de acordo com um determinado SGBD não é tarefa simples; princip2.1-

•..•
nerrt e se o escopo de a tuaçáo do database for razoavelmente grande, c~ig.s
1]08, envolvendo 2 ou 3 areas funcionais ou 8 a 9 departamentos distin _
"os e de importancia na empresa.

efetuar, então, os primeiros passos '.L- 1" . ,para o proJeGo 03lCO ao
recomenda-se que se efetue primeiro o diagrama E/R e depois,

a ser utilizado, traduzir ou refinar ° diagrama E/R
'1; agr ama de estrutura de dados.

nv ..y.1

1 . I" '~.:to ceamos a s eguar a gumas r egras pr-ata cas ce
IR para estrutura de dados em rede:

transformação

• Relaciona~entos definidos sobre 2 tipos ae entidades diferentes:
1.1 - Para correspondellcia l:n (ou 1:1)

~feste caso os tipos de entidade PAI e FrEIOS são t.r-at ados CO:~lO

tino de registros e o ti....._;--0 de r'e Lacd onanent.o FAI-FILH()S é re-. ~

presentado pela seta, interligando os 2 tipos de registros
(F.Lg. 3-22) •

(a) , (.b)

Pt..;

N

Fig. 3-22 •.

-,-- ----l

I t"iuJ.o:: I
j I_.-1:.__ ._, -- J

Relaclo~amento l:n
a) di.2.gra:::a IiR
b) diagrama tipo rede

1
'+~LHDS J

\ .
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1.2 - Para correspondencia m:n
Neste caso, os tipos de entidade s~o tipos de registros, e o
tipo de relacionamento é substituido por um tipo de registro
de relacionamento, o Qual é apontado pelos 2 tipos de regis-
tros. O que acontece frequentemente, é que o tipo de registro
derelacionar::;ento tar:ibémpossui, pela aplicação, atributes
que dependem de ambos os tipos de entidade, passando assim a

. - , . b' t· 1-' + t 1-.,'aSSUInJ.!' nao so como o, J e o a.e re -aca onament.o , mas vt amoem -c. e

entidade. No exemplo da Fig~3-23, o tipo de registro PROJ

PESSOAL pode incluir campoS como homens-hora, código de ati-
vidade, etc, passa!1do então a ter uma função de apropriação
de Yfl!:":!,"\ de br a . r:ro" et - não uer ament.e .....~,"1,;...-errt .- .iJ c. 1..- oo.!.' en! J:l J o;~ e ._,0. l.g::::... ,.~ vt..;.lu e ~1l1t;: _ o coe
relacionamento.

(a) ('o)

N

l~w I
L__

-;~.•Relê>cior:.amentodefinido num mesmo tipo de entidade.
O relacionamento ent.r e entidades de um mesmo tipo pode ser tra~!sfo.r.:
rnado para estrutura de dados em dois tipos de
um ue.í.es , f'or-necendo at.r í.outos das ent i.dades e o. out.r o tipo CC)~~,~

relação estrutural entre as entidades (:Fig. 3-2lf-) .•

. ~~<.)/ I
Y/-'2c ".'",,-Tu.Vlol



Figura na página anterior
Lg, 3-24. Relacionamento num mesmoti;po de entidade

a) diagramaE/R

b) diagrama tipo rede

ncont.r-amos em diversas literaturas (ref .11) r-epr-eserrtação do
cima na f'orrna da Fig.: 3-25 .•

tipo

ig.3-25.Relacionamento entre unidades do mesmovt.í.po

• Rela.cionarr:entoenvolvendo mais de 2 tipos de entidades ..
~- t .l." "1 .• di'les e caso, a en ....acaue 'tapo ·e relacionament6 ~ traduzido para uzi

tipo de registro associativo, independente o relacionamento se
ou N:l·1.

A Fig .•3-26, mostra a correspondencia .•

Aeo..."T~-;;a.S' 4:::

ê~.oG-:v':':~4 EJrR~7S·i!---..sI~
Loé'll"<""'>U.e, ••

.,

l_
r:-=.'". l,v,.ex..lJ6'j·
, F'G~~.( DG

Flg .• 3-26" Relacionamento envolvendo ma.is de 2 tipos de ent.í.da ,

a) diagrama E/R.



SPECTOS CONPARATIVOS EnTRE Q..~l-..IODELOS

s mo~elos b~sicos selecionados para os aspectos comparativos a segulr,
io to~ados baseados na popularidade atual dos mesmos como oodelos de

Assim mencf.onar-encs os ~'.~cc1.elcs
e Lacã onal , hí.erar'quí.co e rede (CODASYL-:",DBTG).Conforme nos tr a Pig. 3-7 ,
ais node.l.os ves tâo situados mais r-r óxí.mos às estruturas fisicas do que
s estruturas puramente conc ep tuaã s, Dizemos também que os medeLos
reocupam ma.í s com a identificaç20 e busca de um registro ou gr-upo de r~
istros dentro do dat.abas e , mas a nível lógico; com isto a pr-eocupaçâo é
partir de alguns press1?-postos de necessidades de informação, obter a

ste nível de an~lis~, as denominadas'rotas de acesso. Em contrapcsiç~o
estes Dodelos de tipo rotas de acesso, ternos os outros ~odelos de da _

os oue tem a or-eccuuacâo maior c.e modelar o mundo real, cano por exer:: _
•••• ••• J.. ••

lo o modelo E!1tidacle-:2elacionamento.

;a prática, a complexidade no proj eto lógico de um elat abas e r-es i ce , 8L:

pr í.ord , det.ernrí.nar um conjunto de r-otas de acessos elementares e 2. .

iartir das mesnas , possibilitar a f'cr'maçâo de rotas de acesso comp l ez as
- \ t" í d ~" l' "-ou nao;, compa lvelS co~ a neceSSla~e eas ap lcaçoes.

ro de metas de boa utilizaçio principalcente em acessos em disco e car-
-, CFTT 'lt' " ,ra uei.J, e em U ama ana.ia se , ce t.ermãnada 'por par-âme tz-os de dess::Jysnho

per acd ona.l do dat abase , dent.r-o dos aspectos desejáveis do s í st erra c:.e i..D
~ , .

or~açao ao usuarlO.
estabelecimento de det.errní nadas rotas Lóg.í cas de acesso, de acor-do COL:.

como 8,.3.

ele forma que t .,'" , ., t -t • ~.outras 1"0 as ~ooGlcas eXlgldas Dor ou ras aU.LlCacces.'-"'.... ... - .
1 .•. + ' ""fi ~+ ~ ~ ...."'l~ zâo ..J4~-Ja nuaI ~r-;."'\r\."')~""""""~ ç''''''COE;p_,exas OU r:lesmo rrOlOlv:LV2,S• .u0"â .~ c, lctL,~ ."'!;::- '::L~" ~ }}~.'.'<-':l.l.s. ,__ -,,-,,~

bt er 1.11:1 banco de dados cuj o conjunto de rotas lógi ca s de aces se:" s e,ja a
.;

cora r-ef er encã a a todas as anlicac3es. .,
banco de dados cancru co para lUli de t er-mí.nado con jun to de apl:.C'é:LSõ2S"

OTIl o decorrer é o t.empo , 2.S mudanças do pJ~óprio s ch ema ·e a incllls~O
iovas -, ~ap.ra caç oes ,

- .,. - '·L' d .t.conjunto de aplicaçces do momerrt.o.. AS concu ç oes otamas as r-ot.as
4 ,..., ,.., "".. + t ' .'
",,8 acesso, nac sao su ra ca ent es para que encamcs em cons equenc i.a

1
, ,

oglcas
in10'··

SGÍ.~D~
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or exemp'Lo, fatores como: tamanho de buffers do SGBD, ar eas de trabalho
m disco, algoritmos de compactação, metodos de acesso designados, fatQ
es de densidaa.e de carga, etc, tem influencia decisiva no des empenho fi
aL ó t.Lmodo dat.abase , No entanto, a otimizaçãO dos i.lltiY:loSfatores '

nencí.onados sen otin:izal"' as rotas lógicas de acesso, não ·produz os resuJ.
!)0. <:.' f-'na· '"' r'l C' +ados ~c" li .",.,~~<:' J''''c::i '1 ~ .",. ;:. ri"" "'"' +~,... ....; •...•.-,-0", J.. l~ ,-,-eoJeJ • ...;. Cu o,p ~cç..:svc;",. -."''-'.•..L, a Ovl.ú,l.Zê,Ç;;.Ou. ...• .I. C •...'-'.'" ~ogl.-

as de aces?o é condição necessária para a futura utilização de um data-
ase. Convémportanto, que se dê importancia ao projeto· lógico do datab~
e antes de efetuar ° prOjeto fisico do database.
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nsiderernos a seguir os aspectos di.ferenciais.(AD) de rotas lógicas
acesso para os modelos relacional, hierárquico e rede.

"

Indicação de rota lógica de acesso (ELA)

o'deloRelacional:
RLAé representada pelOS valores de atribu~o inserido nas diversas
elações onde os' atributos aparecem;" e também em função closoperado-
es da álgebra relacional inserido.s como funções dentro das lingua -
ens apropriadas de rnanipulaç~o de dad6s. Assim, .a ordem de apareci-
ento dos registros são determinados em tempo de obtenção (pesquisa
lei tura) dos mesmos (e não em tempo de inserção,' corno veremos com

s modelos hierárquicos e rede). A utilização de comandos simples
os 'operadores relacionais para indicar ,pesquisas complexas, 'delega
cornplexidade da pergunta e a escolha ,da melhor rota fisica de aces

o ao SGBD.

IodeLo F..ierárquico:
ELA é repr~sentada por setas ou referencias entre tipos de regis-

, '.1- d '.,.'. ' +" +' d"ros SlL-Ua os em ru.veas ruez-arqua cos cons ecut.avos , conror-me a.agr ana
e estrutura de dados. Como a ligação lógica é uma só, não hánecessi
tade de identificar a rota de ligaçãoo A orde~ dos registros na h1e-
arquia, fica determinada pela. estrutura lógica, pelo conteúdot tem-
o de inserção (FIFO, LIFO) ou a tz-avés de procedimentos específicos
o usuário (colocar antes ou depois d.eum determinado registro). As

31m a ordem de aparecimento dos registros numa ação de pesquisa,
:raz os registros segundo uma~regra de ordenaç~b especificada em
tempo de inserção. (Estamos consideran~o, vale dizer, a ordenaç~o
nat.ur-a.lde regiS tros numa rota de acesso lógica -em função da estru-
I- f·· ., .,..,., . t ' '.~ura lSlca, sem recorrer a orQenaçoes ao rcgls ros a~raves de pro-
:;ramas de cl-assificação do sistema operacional, por exemplo).
~sta proximidade da rota 16gita co~ a rota fisica, para estruturas
lier~rquicas, traz para etapas iniciais de pr0jeto, consideraç3es
:leestruturação fisica ·,'comisto rotas lÓl",icasnão cr evã st.as oodcm

•••• ..1.. ,L

trazer posteriormente processos de pesquisa com rotas fisicas de
ext.rema compLexã dade ou dE' leituras sequenc íaí 5 (var-r-e.lur-a) no na t.a
base, portanto l::oros~dCld~_,n~_.-?'(}~e~lçilc:_~e resultados.
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Por exe tp'Io r

10M06" ~e:IO~o
~-r-l-..J

#Estrut1..ITaA e adequada para a pergunta:
(1) "Fornecer as peças en-:regü.cs por fornecedcr XI1

~ no entarrto Lnaríequada para a per-gun ta e
(2) "Pornecer as peças' entregues por. fornecedores
que ope ram na cidade de Ca~Illünas"

,
E sta ultima pe rgun ta demandaria urna pesquisa se-
quencialdo "Fornecedor" da estrutura A e testa-

~ Nria a cada registro se a cidade de operaçaa
C· da: ~-, . 11 "an~lnas e al en~ao QeSCerla a peças para
ter as l·r peças.

,
e

ob-

Estrutura TI Seria muito mais eficiente par:'.
pergunta (2) pois a rota·de acesso inclue de iDe-
dia to a cidade de Camplffis e seus fornecedores e
':;\ .(0.-...... a s pcça s •.

diferenciar os modelos tirica~8nte, ,h1erarcp.icos (registros lidos individualmen-':;e, isto e, um rGgist.:-c·o
por vez de leitura) e os modelos que rspr'esentam hierarqu:i.a de C;rll
pc s repetitiv-os, onde a leitura de registros vem precedida de ur.a
etapa de pesquisa, para obter um con jurit;o de referencias rapre scn-
tativos dos registros que preenchem as condições de pesquisa •.

-;

l"~odelo Ro(le:
Ji

a RIJ11. e repr e serrta da por se~as ou referencias entre "'n· ...·i (""J... .••..J .. ~ •.•._ .)~ -
tros relacionados éJ. priori, form.ando urJa rede.

. ..
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identificaç~o de c~da ligaç~o entre 2 tipos de registros deve ser
eita, pois podemos ter diversas ligaç5es entre 2 mesmos tipos de
egistros. Adota-se normalmente, uma t~cnica de diagra~açfic de e3 _
ruturas de dados (por exemplo: a bem conhecida diagral':'1ade estrl,;.~:1!
a de dados de Bachman (z-ef' , 58. );. A or-der: dos registros na es-

. --' .rut~ra de dados erlrede t.amnem fica determinado em t ernpo de insc,r
·âo em função do conteúdo, do tempo de inserção (FIFO, LIFO), ou
rocedimento particular de inserção. A atenção voltada à disposiçilo
elativa, dos tipos de registros na estrutura hierárquica e pc::-tanto
uma icr-den pré-estabelecida (traversal order), deve ser or-í.ent ada

-..... J.. ," t .f o •. r'lias e", cru tur-as em r-eue .as 1'0 as es peca a cas na r eue e que possuem
ornes de identificação. Dev í do à rnaiorflexibilidade de ligação 8:1-

de registros· para acessar uma deter!:1inada ocorrência de
egistro, pode-se atingi-la at.r-avés de diversas rotas de acesso. :..;
es t abeLe :imento da rota lógica nor-ma'lmerrt e é escolhida pelo U31;2

acontece cum OS SGBD relaciona:Ls.

2 Pr oxãmí dade com estrutura fisica

'lodeloRelaci onal:
;' node.Lo em que se tem as RLA com a menor proximidade dos aspc ctcs
~isicos de implementaç~o. Por este motivo, o modelo relacional "e
,mito utilizado para a an~lise das rotas lógicas de acesso dentro
• J..' o d d d '1 o d o ~ ••••as am.va ta es e ana ase e lnlormaçao, sem que haja necessidade
1 " t ' tO " +' o d ~~PDe se conSluerar carac erlS lcas especl~lcas e b~~· • As atuais
'1ificuldades de Lmp.l.ement.açâo do mede Lo relacional se r-ef'cr-em jus-

amente nas dificuldades de mapeamento de sua estrutura lógica pa-
ra estruturas fisicas ef'Lc í.errt.e s,

r!..s setas indicativas do modelo hierarqi.l.icopodem r-epr-es ent.ar- di:re-
, . t ". f A • "",.. J. Ao. ~ :1'.('10Ga~en e a proprla re erenCla !lSlCa anGre ocorrenClas as Ql~eren _
:8S tipos de o + o.... a ' oregls~ros Sl"ua.OS e~ DlvelS

ocorr~ncias de um mes~o tipo de registro
'):.J~.",..t.C't C'.I."T' c..;~ sendo ;r~"r\l.! ;-:'_("\:j c r-ac t e ..•.·..!:-·.f.~c" do Q~ •.~T" C."'l ,(""IiQ~c"Y1.'":;~.vl1.!..J,:.. Ç.,. .••~l..lJ()"-)vo,. ~_"\'.""'v J. .•.•.•.J:.. • ..Lc .•.•.•.L.·~ b .a..l. '-w ..L...LO •......L _....L U\.:::......;.:..J ••..•. J.....) ..••... ,~" ••.. c..-

ic , Jtssj.m, as ref.el"'Ê11Ci2.s podem s er' tant.o ·~.J01'1tf8j,.J~()SLnser-Lrios 1'"1(_:.3

" ( I ·r'·"") .,.. . '...' Ir-"'~ ""..J..~ s.,..-r'v~C' n\."~j~ evp'·"'" o e '''''.-. ,.. ."-:10 no""" "'.J~1'0<:: ~ ~~·i"''" f:".<' ...••,--. S c.'~. . a',o . <:~ ' <.., . l.t :......, ]:-' •...;. ..ll.. •.JJ.J...t--' 4> .. J, •• _, ••••••.••.• J!(. 1- _.1.\..1_ ~~ •....•. ....-.0 ..•• -o v J~ •• V \ •••.•.•.••.••....•.• ~_

Jr~-e5tabelecida arder!!)· de a.lguns rto deLos hierár11ü -
;03.
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delo Rede:
- setas indicativas no modelo rede, dentro de um diagrama de estrut,g
de dados, indicam a l1gaç~o entrG diferentes tipos de registros. A

. gaçâo entre diferentesocorrência.s de um mesno tipo de registro no.! ..

.lr;:enteé implicitoe caracteristico de cada SGBD. o projeto de uma
"'.truturaem rede é muito mais flexível do que a hierarquia e o proj..§
o lógico é distinto do projeto fisico de forma bem mais acentuada do
ue o modelo hierárquico.

3 Representaç~o de Relacionamentos l:N e N:M

odeIo Relacional:
representação de hierarquia de um nível l:Hno moq.elo relacionalp.Q

e ser representado por relaç5esern primeirafe~rna normal obtidas de
elações não nor-ma.Lí.zadas , A par-t ã r desta, a relação em l:F'l'I é obtida
em o atributo-chave composto de duas partes, a primeira.parte prove-
Lente do atributo chave da primeira relação e a segunda parte indi -
ando a unicidade da chave composta. obt~
os a relação cujo equivalente em dlagI'ar:la ,BÇl.chmane:

/V(JN~ /.)0 G C?~~/JCJ~A/4Í!/~ t122.

E:1-f

~ J_;;g-i8&fiil€wt~ ••

0Ct'>.R~"é1JC t4$

ri '~ DlJ r1I /;,,'
;::?(',';;~:-7õ l-:_!P. ,D,

r-
"-

f

/.
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relação do tipo FUNC-PRO.J é denominada relação do tipo ltNesting"
ujo atributo chave descreve estruturas hierárquicas da relação pri
nitiva não norcalizada. A representação de relaciona~entos do tipo
~:Hpode ser representados por relações em 2FN como as relações Pr.Q
. to F - . '. 'T", s T:r' "'a -'l' .,.". ., 13 l~ r' l~"'::' r r '.. r r ,-e - unClonarlO e l1.o:nen-;lO~ L,a j,.ilg • .J-'. .. e ~,:;c.iol_Ol"el1S-~.or<-.:.
, denominada de relação associativa, e representam a associação
'i:Hdas outras _duas relações. O atributo-chave da relação associa-
viva é composto de 2 partes, a primeira corresponde ao atributo
chave da relação Funcionário e a segunda parte ao atributo-chave
a relaç~o Projeto.

'''íodeloHierárquico:
modelo hierárquico de 2 níveis representa basica!:1e,nteo relacionQ

ment.o I :I'T entre dois tipos' de registros,. si t.uadcs nos dois níveis
rí.erár-cuf cos , O suporte a relacionamentos do tiro N:'H po(l_~ ser- sfe~
tuado pelo modelo hí.e rárquí có às custas de redundancia de dados •.
vide como exemplo, o modelo PROJETO-Fill'JCrOI.J.lwrO-HJi·BNS-:--IORll.. em
"YSTEl-l 2000 (cap. 6).

-'lodeloRede:
O relacionamento do tipo N:M não nade ser renresentado diretamente

oi. •••

ar uma associação direta entre 2 tipos de registros pelo modelo
., ~.t-- -0.D"''1''''\T''T' U.... . 4-. ... .4-~eae ao ~lpO 0~ A~~L. !TI~ercelro ~lpO ae regls~ro

.ado para efetuar a associação N:l-f.
exem .....lo "'"J.·(1'eos n· .r Lb.l.dos no {tnm "Relaça....o y" nar-a n"1)-::;r:1, r.L.•:.. J."l,lJ" ~ ••...•.A~ t:.> -i- t.... '.l.1.1-.,;.. ..G.,. a- .J...• V'Ó (t -..'-/ . .,

deve ser constcl.Q

- ."" t . 'T' - '., . b L h ( .;.. t ~
I Da as soca.acao a.po l\:d para .1ill1 um.co at.r-i U'~_o-ciav e pcr t.an o, 1.'"2.0

'I
é t.Lp.icamerrt e rede, mas taIvez uma pseudo-rede), pode ser efeLlul.O
r'elo SGBD JillABAS (cape 8), através das listas de aco pLanien to,

AD4 lIod;Lficações no Atributo-Chave

;·JOdeloRo Lac í.ona Le

A mod.ír.í cação de ocorrência de a trj_buto~.chave,
lo usuário em t.odo s os at.r-Lbut.os s chavs de out.r as r-eLaçoe s onde c u, _
tributo ]C (atributo-chave), entra corio componente. E este

- .L •••• ~ d .' .poue l.,crconaecuenca as nao esejav ea.s ••
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[odeIo Hierárquico :
estes modelos, o atributo-chave comum pode ser fatorado e colocado
um nível super-Ler- ou num tipo de z-eg í st.r-o em separado. li modifica-
ão pode ser então efetuada num lugar SOr.1entepelo usuário, sendo
ue os ponteiros (em iede) e a ordem pr~-estabelecida (e hierárqui-
a) mantém o relacionamento entre registros.

5 Simetria em pesquisa

Relacional:
pesquisa no modelo relacional ~ efetuada de acordo com operadores

a álgebra relacional ou cálculo relacional; ambas as linguagens
orrespondentes retira do usuário a necessidade de conhecer e espe-
ificar rotas 16gicas de acesso.

'lodeloHierárquico:
!\. pesquisa no modelo hierárquico depende da posição relativa dos
"ipos de registros dentro da hierarquia. Considerando os 2 tipos de
egistros: Funcionário e Projeto com a estrutura abaixo:

I~·~·~·I
'i

As perguntas:
'(1) Fornecer todos os proj etos onde trabalha Funcionário X
(2) Fornecer todos os funcionários que trabalham no Projeto Y:
~ao s í m f" trí, caos ent.r e ·S.l'·, no J.1..' , • .1.. " •
>J _;;; _ v en::anl,oprouuz :proceuuúenGOs. Cllversos
de pesquisa .•A discrepância de atuação inserida no procedimento do
programa de pesquisa da pergunta (2) é introd.uzida pelo próprio n~

delo dedados, não sendo intrinsecada própria pergunta forI!1Ulada•.
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'odelo Rede:
pesquisa em modelo rede das perguntas si~6tricas (1) e (2) referi

't t er í l t .' .j. . ·'t·as no J.. em an erlor, pr-oduz ...amoern respos tas s i me rrcas e portanto
pr-o gr-anas o.e

.esquisa. No entanto, pode ocorrer perguntas como:
3) Fornecer a quantidade de homens -hor-a para um funcionário X em
m determinado projeto (figura abaixo)

-questao que surge ~: Atrav6s do qual ponto de entrada
io ou Projeto) ~ mais .interessante iniciar a pesquisa?
e o crit~rio ~ iniciar pela entrada que possuir a menor lista eu

"Homens .•...Hor-a"

i''J.isadireta en ar.:1b.9..ê.os tipos de registros "Func i onár-Los " e IlProjQ

alIa fim de obter os tamanhos de. lista .•Esta car ga , no cas o de rno-

elorelacional, é otimizada inteira:-.'lentepe Lo SGBD r-e Lac.í.onaL,

WG Base de Projeto e Operação do Database
[·rodeIo :r:1elacione.l:

bOD base cientifica~ ~ utilizado a álgebra ou c~lculo relacional.

Rede:

e r::'otót:i-

~ma grande parcela de responsabilidade ainda recai na cia~acidadc
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Identificadores Únicos
Independencia do Schema a Dispo~itivos Fisicos
Privacidade de Dados
Integridade de Dados
Registros
Sets
Estrutura de Dados



Um sistema de gar-e ncLa de Banco Ct9 Dados (SGBD), como f'oí, visto
{.., .• ,capl~u_oS anuerlo~es, e um recurso de software. Na pratica, e

conjunto 0.'3 }xrogrs.n:lê.s de s enhado para d~S21-:1p'.:mha.r dete:"~;iina.das fUll
N ~,e' f'-i ; "I (.:1, ••.•~..; ri r'J''';ço~", a __.u a.~ a.'J~ .• l'-'..L.r

e utilizaç~o de banco
objetivos
de dado s ,

envolvsndo a N

i"~o rr:ra~sa C1

Não se ;:od'3 cc ns.í.de r-ar o SGB:J (ou em Lng l.e s DBIlS) COr:lO S ando .si;}
ples]{l(:n.te un pacot-e cf e r e cá.do pelos falJricantes de hard.\'iare ou i"c2:-11RCR~orR~JdA ~o~~~~~~ A ~'u'~u·ti'~Z~(;90~o~~ ~oft~~-a ~~~D ~dlr~~~~~ ~ •..-. ~ _ Q •.••v. -.,'..•.••.ç;.; • •• v ....•'. .J..L" •••• _ c....;C. \J ,u.,,\... _ __ Ti ,-""J. '.J _.J .•..•.._ C~., .:,:.... lo••.•.••..••. _O'.:;.:..

trar as informa;~es consideradas como recurso das empresas, dentro
do ocrrt sxt.o de sistemas de j.nforma(]Go? t em prcvoc ado ir:l:;::nlcto e nlQ
-~".~ H ••• t +' ,. f . t '"na ra caç oe s can o na ~ase de conce pç ao como na _a se de Lrap'Larrt açao
dos ms smos , Muit.os dos r-equ i s Lt os de um s í st.oma de in:'or:na-;ão t:::7:

., ,.,'" d .•. f t· d . ~~''''D l' 1 . .
vara aco 91:1 r1.1..'1í;ao • as c ar act e ra s a c as . o pr-opru o ot.7b' ut r i i z aao .

Por exempâ,o , a ex í.s t enc í a de Lí.nguag ens conver sací.onaf.s agregados c.Q
mo component es padrões nos SGBD pe rmí. te ° desenho de sistemas de
. f y\,,"I.,. ~N .. d " ~.. :' ; Y'\ do ..; ..•..0 ,..: f~ f '~""l" r;""~. • .L..~rc'"3.11 OdÜo.'.,ao, on.e o USllo .• ~O pO \~ ..I..nl;~.rag.l.r ..•.8 o .•.I••a ..,i(1.1.S 1.n(.,·~.l~,,:.

com o s í.s t ema-comput ador , na co Loc aç ão de perguntas efetuadas :-::.Q
merrt ane amerrt e o Sem duvida al guma, com SGBD, um s í.s t.:;r:ia de in::' :.':)1:':'.1.2

..., ..f; ao e muí,to ma.í ..s flex:Lvel na sua forma

t rar um date. b ass contendo todas as infor:na.ções da
,.. I'V.. •. • ,.sua ut í Lí.z ac ao maa.s e spe c í rã ca , o SGBD e utilizado.:. .•.

eupresa, e
No seu caso ma.is extremo, o SGBD teria a Lncumbenc i.a de

de acesso sofisticado e eficiente
f'o rmac "'a- o (dat a re t ~"'J'eva 1 )J. J. !~l •• ':; .•• (.1,!J _ .J.L. .'..... ct__ e

A. pr opr-í,a evo í.uç ão dos SGBD
dos SGBD atualmente te:TI sido

no mercado, tem mostrado que
1-"" ..• I"J.. • •• •uu1.llzaao nas versoes 1.nlClalS

Sist81:1.&. d.e "data retrieval:t. Com o decorrer do t01:::pO, ro r-an

".'~. u .•..·.,··'7~·"':::: .~~ i'1 +.1.• ....,,.,.., ~..,.,~ +-"'~,.f"'+··c~- do w·>·, sí.s t oma r; ..-vcc<Jc. (Jl.J..l.ua.·-:;c,o1.••_c_a .... ,J .hlc\. C,,. .•.O.Cv·;,l....,.'ovl ,·c,:::i _ "::;~'JV_"·'~ •..•._,

po execL<.~:-ivo e self-con"tained e que CC!;}o tempo fol2.cr~;3cido

t,.~

t~i:po
Y'J2..i s



e oraaní.aacã o-o .

CT •.AC!SI'H'T(' fJ.r:1.r. D~'" Sr.BD--::- v ..•. ,..,.J .••_-.,•.""1U _:.....I v

'.

A grande quantidade e diversidade de produtcsde SGBDexlstente no
mercado torna diflcil uma classificação clara e concisa dos SGBD

I numa tipologic~ aceita tanto pelos grupos de' padronização como p~
la classe de profissionais em.processa.mento de dados em ,geral.

Hesmo que hou-,resse una classificação, esta seria muito instavel
ou volátil dada a rapidez das transformaçces tecnológicas no sg
tor de' soft\'larede SGBD, ord.undas tanto' em si cono
aiterações do estado de arte em áreas tecnológicas
nais relacionadas.

em função

No entanto, uma classificação do SGBD pode fornecer UI:1a visão glQ
bal dos principais atributos da entidade- SGBD, oferecendo à pe-ª.·,..
soas interessadas um quadro de referencia sobre SGBD de. utilid12.
de principalel:Jente nas fases iniciais de avaliàçãó. e seleção de
SGBD.

,
de criterios

'" "aderencia as

" .., .
, UI d ~ mí.naô S.'...•'Bn.·pode r bz-an r uma ser i.egera..!.., ":l ever III aa.o u_""' 1-' a.~...a a ...c.. ge· ~.~ .•.~.. , ,

da classificaçao abaixo, ate um determinado grau .. de
caracteristicas mais detalhadas de cada critério.

De urna forma

Consideraremos o elenco

Fig.4-1:

de .. ' .crlterlOS especificado no esquema da

CXl·.f:éS.~
~ ,l;J(;;1.L:sz.)

~71;":.G"· Z)6.oo~

:~~~~:
, l~~AJI'~~

---

S'
-j..

~.e/~/CJ?~t".s

~ú.v~.5

Fig e 1;-_1. Critérios de c.Las s.í.f'Lcaç ão de 5GB])

No de t a.Ihament.o das caracter:f.sticas pr-í.nc ípaí.s de cada .. ' .c ra c e ra o
., .

ac.i.ma , .í nc.ruí.r'emo s t.amo em pr cdut.o s que possuem algumas car-act e-
risticas ds SGBD, mas que n8.,osã.o sur í.c í.ent es para COlocá-los .

p:-odutos t í pí.c amerrt e SG3D:, e no entanto ,



cont rãbuí ram para o de senvo'Ivâment o histórico dos S.GBDatuais.

1. Quanto às funções apresentadas pelo SGTID.
f ~ '"·1.1. Sistemas e speca ri co s com arraaz anag em comp.l exa de dados.

são sistemas que foram d~senhados para fins especificas de
aplica:;2.o e podara operar com est rutura complexa de dados ,
principalmente cor.!pcnteiros inseridos nos registros de d"ª,
dos. Possuem linguagens pí"óprias par-a. criaí?ão, manutenção,
e consulta dos arquivos.

são sLsternas muito ~xplor8dos p010s fabric8.ntes de hardwa-
pr-í.ncj,

pa.Lmént e na parte d,~ explosão de nat erí.aã.s de produtos !J.§. .

nut'at.uredos chegando é.OS ar-qutvos in-terliga.dos de material-
ord.~ns d9 serviço - capacidade de maquinas - cargas de ce,n
t ros de trabalho, etc.

I ,8speci.fJ..co5 foTéU1J supl.ant adcs ps
la utilização dos produtos
C{PiC~S ~~ an'i~~~a-o_~_ a u_ ~~_~Q~ •

Podem ser oons.í.da r-ados como sistemas pr-e cur sor-e s dos 3GB'::;
atuais. Exemplos: DBQl.íP (IBí1); BAS~S(SIEHENS 4004).

,
tipic~mente SGBD nas ar~a3 eSfs

1.2. Siste;;lê.s d.e Gerenciamento de arquivos.
sio sistemas que pOSSU8K capacidade de criar e manter

., " ( .. .,qua vos convenc ronaa s CO!T.O Sequenc i.a ; ,

etc) •
, . ~

li possibilidade de extrair r-eLat.cr í.o s e consultas T'.s

...
..maç ao

·,i'lj .+-;.~',J... :::,..., "....-0"'\ A .....--,..., dadc -"'-Y"'''+-'''' ~r, ..:::l-l-~;O·I'1~1 r-; :::",J;.\O :nv~ ...'1\J'O, n~,-,; :...).1.0L..9.::;;:,c. LaQ\.)S ,e.::.•,,-:·.l.U.vJ..ra.,.A>.JS, r ......l-C__ ...:... ~.l_ •••••c.:..\_-'...;,

entr9 si, dsixê.r:do 6.9 s e r po r-t ani;o um prod ut.o tiIJicarr132'1t:e

3xeiliplo: }.:I.A.?,~~IV (Inforl:c.atica)
QUIK JOB' (c:;--~J.. 8""S Q1U""'DO'Y'~" Sofhmre)•..•• Y .::> l.,. "'.H •••• 1"'.. ~ •.•

Cu~PRIT (Cullinane Corp.)



1.3. Sistema de recuperação de informação.
são sí.s t.emas orã entados para a recuperação de informação,
principalmente de textos.
Normalmente possuem rotinas de criação e manutenção dos,arquivos, a lem de possuir uma linguagem de consulta ba-ª.
tante e l.abo r'ada,
O sistema é ncrma.lment e utilizado para aplicações especi
ficas como nas·áreasde biblioteconomia, informações muni
cipai,s!regionais, informações de saneamento ambiental, rg
gistros esportivos, etc.
Em termos de d~se!ilpenho,
d.í.ce s, t.he s aurus , etc, no- ,de recuperaçao as custas

o sistema opera com tabelas, in
sentido de favorecer o processo
do processo de at~alização, o

qual, nas aplicações consideradas, deve ser bastante lir,á.
tado e ainda assim são normalmente novas inclusões e n~o,

N· I·altera·~oes de dados ja existentes no arquí.vo , E outras,
pal avras , opera principalmente com arquivos pouco vol.?

teis.
Exemplo: GOL31"1(SIEMBNS 4004)

G-.L· <:: ( ~- •• ')•...• .Lf5 ;:'1

STAIRS (IBH)

1.4. Sistel:lé3.sde Bancos de Dados orientados para Teleprocessa-
" . mento.

são sãs temas cujo desenho estão orientados para utiliza-
.:;ão via t ermí.naís, e os· arquivos são administrados s egun-

Ido a linha de database. podendo operar tambem com mor..itQ
res de teleprocess2.nento independentes.
Por Ex smpLo : 11,"18:(lEr·i)

'J!~.i,:rmF'-.:' ~.,. (,., -171"''''-111('1 )l.'';',.J.l.1ij. _~.: -, ;..J O_...J '1i.~~~

Norma'Iment;e tais s.í st araas pOSSUelTI a. par te de administra-
,.,.. ." Y"'-''Y)t d '~-+- 'Yl-P',o' rt

ç ao aos a.rqulvos c a 1:-'o..~. e. e moru,•...or an....;l! o
s amento como componerrt es do sistema.

dó teleproce.ª-

1.5. SisteI'12csde gar snc í.ade Banco dê Dado s .
- ~Sao s.í st.emas Que teT.ii. CO::T:Oobjetivo bas í co possib5.1itar a

cric~~ãot manut anc ao e o·pc;ra.c;ão lj9 banco de dados .. Detô.ll:-ª
~~, -' --

mos as pr-í.ncã paí.s i'unç;·õ~s através· cio modelo da CODASYIJ-=-

exposto em sec~o mais adiante.



,
2. Quanto a Lí.nguagem Df1L

A Lí.nguagam 0111 sendo composta. de um conjunto de comandos :;Jé.:T2.

acessar o data base, e não sendoUl'Ja. linguagem independentecQmo CObol,Fortran, etc. necessita de una linguagem hospedeir;.
Assim num prograILa de linguagem convencional, pode-se acesSé:r'

1

o data base as si.m corao utilizar e prc ces sar outras faci::"idaC::;;.:
do hardware e so:'ti-lare· envctví.dos , como por exemplo cha.-::;adaE.:
rê. o monitord.e teJ.eprocessamento.

,
A linguagem DHL pode estar vinculado a linguagem hos pede.í ra r:<:-'.s

. seguintes f'ormas :

1. Como macros.

o DHL sob a ro rma de macros pode ser codificada • +-Jun •..o
os comandos ncrmaã s do vpr-cg r-ama hospedeiro, necessitando se r

"procass ada por UIl pr e+compí.Lador- cuja s a.i.da seja processa-
da pelo eonpí.Lacc r normal do programa hospsde í.ro ,

"Normalmente opre-cçJlnpilador pode detetar erros de . s í.nt es e
do DML e a tradv.ção dos comandos ·DHL ge;a comandos- de C~tLL
,..,,~ ~~ - <!""" - ~ - ,...... ,..:, - -- ~ - -'-, J... --. ,.-, .-, ~-"U··,T.,~~J~7· . .LI-ir A_~~~:: CO m O comp l_i "1 ado'r '-'l"; !:l._._
\J vu.&. ,!-,,;:.t.~v 0.:6=:;; ..•."-1. -u..':::! .,t-JQ.J. a..1~J.t:: V.J.. V::;, ....., •-r-''''''' """' ~ __ _.. ...~ __ u.. .... "-

linguagem hospedeira.

2. COfJpilador avançado
Neste caso, os comandos de DHL estão·inser:Ldos dentro do T&,

"pertorio da come.ndo s da linguagem hospe deí.r-a, nece s sí.tando
portanto de um maior avanço na área. dos compiladores de J.j-ll
guagem hospedeira.

""Este processo vem sendo objeto dos grupo s de padz-orrí.z aç ao
e inclue . +- t .•..outras caraCLerlS~lcas cor;a

a inclusão dos COllió.Dc1os DDL, de

3,..· d d - - .•....., "C'~TTe vnama 2S e suaro ..,l ••a .'-;."~.u•••

./.

.8 o caso mat s utilizad.o nos SG3D a+uats ,, .
A chamada CALI., norrnal.ment e e ender-eçada ao PC)11to"de entre.ctn

,
(.entry point )de uma subr-ot í.na previa::iente ligada (\'linke-

. ,
tros Lr.df.cando outros dados de controle e ar eas de .errt r-ada
e sad da , A subrotina por sua vez 81:11 te una chamada de s"C.:J,>::;.l:

no nucleo do SGBD e efetua a

seçoes adiante).
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3. Quanto a linguagem IIaut o-cont í ãa"

Por Lí nguagen "aut.o-cont.í.da'' entende-se ql.J.'3 o DHL pOS SU9 UI:: re;-::'(;.r
~ . ""t or-í o de Lnst ruçoe s compl.e to rara.criar, listar ,e consultar o c-ª

ta base existente •
.,..,.t to: d ·D'·1' ' . f.:!.s e ..L.pO e/lu e desen ..nado de . orma a ser suficiente na !;lanipy
,~,,:::c de rf~~t.~ bas s (o.'a1 o "'O""'~ s er "aut o cont í o lI') Y'''' n -'••..ct."Sc:. -~-...... o..I~ ' ..1. .Lj ••l~:; . e.... .1...1".;-, \.,.1 lv..L..v.O ".lao €~ce..-~s.:!;.,
tando das caracteristicas gerais e r:~ai3 amplas de linguagens .to.§.
pede.í r-as e ccnve nc.í cnaf s tcomo COBOL, FORTHAl:J, etc.
S t '" ' d tsus ipos prlDclpals, aleme, ou ros pode~ ser:

1. Linguagem interpretatJ-va.
Neste tipo, cada comando ~ analisado 9lii sintaXe,

N

execuç ao , e executado logo a seguí.r , sem fase de
9!:l te:r.po de

, ...,
cornp.í.La ç ao •
, .'e r ecor.er.ca-

vel a e;';:batch lidando CO::1 IDtes de
••• .,t, 1 I I. ..• ..a..' .• ,.",

çoes • .:., pe ro cont r-ara o , Oc'-Scant e adequado para. o;çeraçoes
terati vas icom o cor.put ado r, via teleproc'es ssmento

2. C·... •.•omoa racao.•. ~
ser considerado como uma linauacer:,. ~ -'pode

mal onde o corapí.Lado r fê,Z a passagem dos coraando s diretE,;;len::e

3 n ~- -.: ~~ 1'; -.,...r-: ,--~ •• ..::l.' •• uer~~~o uc ~~n6Ua5~W lnr.ermeularla- . ,Neste caso, os comandcs-Dãl, saoconvertidos por Ur.1 pre-cor.:;r:i-
, ,

Lado r para uma linguagem Lnt.e rrned.í.àr-í.a, no rma'l merrt e lint:1..1.ngew
.• :7. lrtr~"';;.f~,T "'í.1..--::-,...,~f·j.."!" J... ~ ~_,! ~ + ....,-r:7 •....-.~ r--',- .. .- ...,....nOSpeú.elra cor.:o v v.u~-,"J, li \..1'(1.1.._ •.••.••..•" 8Gl.;,e Uu-.L a J.vl_L-''''..ó.(," c..U ",,',.; '-<,~:.:::

pilado r" convenct cna'l para gerêlr o pr cg r-ama cb jeto. ,
~7'Y:1-",0~"" "!"".-...r."h"- ma í S um .....•.~l-. r.-- cr ...q·..ienc.í ~ d~ crcces s ament o o...L.:lJ..ü"" ..1. d. l,rt;J.1;..1.â .•iJ..(,_ H v .i..I t.:; .,,/ .•..ud... ~ C ur~,':'i . c.. ::,. lJ",- V '"'" 'C ~ CU.•.•"".:;'J,j, ,_

( , - ,

pOSSl "';1~~1ver e, ge r aç aõ dos comandes D}·'íI-I em comando s de lin;-~~.s
gem hospedeira, e portanto e.P,...,....i'..;+ ....~

J..O,"-_...! ...-1...vc;. casos de

4. Rotinas fixas ,
lJeste caso, o pro gr ama que admí.rríst.r-a o dat.a ba s e e cO~:--:I.:-c:st:o,
de um nune ro fixo de rotinas, cada qual exercendo detern.}iTIé.:.-

-das f'ur.çce s , Ciue s e r.í.ara ac í.onada s a pa.rti~ do i"'orr:.9ci:::eYi"t·o ;::.9
pa r'ame tr'os pelo

se des eja r'a,;>id,ez cons t ruc e.o~na.
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...
programa e operando dentro das funçoes representadas pelos ci2,
mandos.
A utilização do DML em linguagem hospedeira

,
e recorr.endnda

quando ~Clcuor oUP o DroC'...."''':''a execut-e fiunl"'o""Clse r",,;..f+·;r.~ cr r- ••.'\Ãa.. _~_ ~ _ .•. '-I , .•• 0 ••.. 0." .•.1. ""_ .lo.l,.,-'..,J . .I,'S '-..# S.fJe",l..J..~"-c.S ~Clo...J

desejos do usuári-o, assim, corno na utilização de outrcs recu,r:
sos de har-dwar-e e software envolvidos no ambiente.
Em muitos s~mD a linguagem DDL se apres ent a de forma indepen-
dente do DEL, e 8l7l ambos o s casos, quando não se apresentam na
forma de linguagem, as funções correspondentes passan a

. - .' , .

executadas por utilitarios, linguag-3TIS de consulta e atualiz~- . ,çao e ge r ador-e s-ôe r:latorios.

Como exemplo podemos citar:

SGBD

DL/I (IBH)

SYSTEl·12000 (NRI)

GIS (IBi-i)Sim

sim Linguagem de acesso
, "-!- C'''PT)l.rn.ea.1.ê.vO E.•.,.....

j.:n,ABAS (SOFT1rJP..RE AG) sim Adascript, Adacon
(8ofhlare J._G)
En...r; .rcnz'L át.he naW.l.v .••.. V , .•• _':'~,~l..•CI.

(Cyb erne t Net\-!ork)
TOTAL' CC nICOE) sim

1+_8
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6. Quanto a forma d~ expressar a relação entre os dados

A fig.4-2 mostra duas principais formas de expressar a r9Ia'~2o
entre os dados dê data base:
1. Segundo rotas de acesso.

2. Segundo modelo r~lacional

.
e"pJ/.ESs4D llE AEtAcÕ~ ENrllE ~O$,

1

Ro"i'%-S " MOC,;;:/..o
~& /<e-LA C/'" /V<JJ..

Aq,·s:;.o

/

1'l,eQU; 1.'(>.$

g"~C6;6_S
Ç"'CAOE"IMbVn, I
I ~N

I~~· I
i.'N~s:;;,

/>IE
1Ae.?U/~s

Fig. 4-2., Relação entre dados

A grand.e maioria dos SGBD comer-c í.af.s estão alinhados na f'orrna ele
rotas ~de acesso enquanto que o modelo relacional ainda esta em

t
. TIl.vel experimental, pr-í.ncá paâment e no meio academicoe na IBH.,

.fi.. primeira f'c rma estabelece de maneira expl.Lc í.t a, at rave s do ccnhg
~

c iment.o do s cherna e dos suoschomas , Q2ElQdevera ser ef'e tuado a bUli
ca dos dados, enquanto que na forma relacional, o SGBDdeve rect:'l'§.

. . 1 -rar os dados desejados 'uma vez expresso 9 Que se deseJa ..• 'i r e. 8;~90

entre dados indica as rotas. de acesso pelas quais a pe squ í.s a Pf~
•.. ' . .. ',..,'~ .;"" . .. ...der&. obter as Lnf'o r'mac oe s enquant o que a pe squ.í sa relacl.onaJ.. 2. c::;;;~
., .• ..:J.. • -~., • + .-1 .••..• -:'1 '" •pJ...e}~llJ_a~a.e,opez-aca.one.r ca pe squa.s a e s c a eSCODQlç:a. ao USlJ.a.rJ~C e z,n :3':~

rido. no so.rt.vaz-s SGBD. 3ntreta.nto, a rela.ção entre os dados 112. fo~
ma r s Lac'í.ona.l pode ser ·fa.cilmente .ve rãí'Lc ad a na pr o pr-í.a
..:l' l'" t 'u.S.S r'e.i aço e s , a r-aves de campo s r edundant e s;

rt
( . de ,..

pad:ro,niza~Do de
De<f.~iclo 'a ~ç.;rol~fe:ra:~ 20 ele t í.pcs ele" SGE;D "én: ccmer-c í a l í.xa ..·;;D.C, Sl;':"1,:;~t~).

~. nece s s í.dade r'if"'! S,R A7A7-·u:::.jr una C·Rl"+.~ 'Y'\r"'.C.· ..• ...,.....•.•')r.~-,..··""'~o ~,,~ "·-·"'nO-41~1~-';-'::-~.•• - ~ - _.~-- '-'-- - -~ - - • •••..•-. - -- .pc'. ~ •••.•l.J.L·U':orGl' u.v~ l.· .•. \..~v.'-.v....

p~~il1CilJa~lril~11t~ ...!1..q-...9.ld.ª- .._s_~,__r3)~9.re....aos reCil.lisi tos runc í onaã.s , C: e:rt.c
t a.í s N .sao criados em palsas
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, .usuara.os d.e
. .eqlJ.:..parne11tos IBI·r

,
ha o deser:volvimento 0.0 sof twar'e d~ SG:2:J, Loca'Lí.z edo s na A'7le::-:'8G
e ]:!;urOj;"ia.

o desenvclvimento de 8GBD gsnuin~ente b~asileiro
derado dentro do contexto c.a poli-:ic8. ns.cional d9 ir:formatic2 e

. 'f' , ' d "+'maa s especJ. acamenve na ar",:a o. SOl l.. ',1are •
!j'.,,·•..•o.... ~ +"'n ...•.•..~ P""J.· _ .•·t'...·J.'- .;..' 1+.· '.~.~v ..•.ô.. a~ alJ-':',~o~s .• C~-..•. a•. ~s eSI..l~Jarr: V2 i.i2.Qas parê.. a area a..e

.. ' . 'hard.,wara e soft'\~l2~r~ 02SlCO, no Brasil ~a t enos ê.:f1)~nS SG3D }Jr:'n-
cipalmente ,

na are a academí.ca , O surgi:::lento de grupcs de,..
z a-~ao e:-~:

b r-as í.Le i r-o , e justificc.
. .•..

a nos s a.. atgr:-; ao sobre
,

2S suas caracteri2
detal~ada~ente em seç5es ôais adiante_

••••••_~ _~ Y"'"" 1'''''' """""'Y"" 1''""' .,CO.1':'~~~ .v~ num :s. upo se•..•
or~a.l:~2a:! ao

'-' .'

ba11CO de

tro de

•...
o orgao
....., -T ! .
.2J •. ...: • ..t-"' .•.• ,

, •...responsavgl Dara definir padro03

t. -'.1'''''\
_•.••••.~;,J 3.:~:~UIR~·~~~'.'1~I·~·I3

'"pad ro 11:.2 8..Ç ao
efet ....lado

1110S na de .3

4. 13>1 , , .

no C81~8.:rJ..O de 7():r)Oc"3sSt:.::~1::;nto d,~~ -,:;.
nesta classifi~a~~c deviJo ~s ~~~3

-r- .•. ~:"""'I

-L~~....::;;, liru1a
t ro s SG3D.

Outros sobre

( .h.~.~csr: ,- O', ., .•.., l' '-':'1 T"·'"'· _.-~'"~ • TI '.< " --I )_'-.,~'. _. ,,'; .. "v'"'.'.j·.I..-;I~j._L.c;.~. !ilf' ••..I""),.. .••-'~ ••••·-""- .•.__ .••1 .)_'-"'" .•••.. ••..•.-",_ "-' J.~~":l\.,.. .• :.-J- .•..•.\;;.. .•.•.'y
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4. Quanto ....
a estrutura de dados

... ,
COrreSl)on::le a estrutura logica de dados suportada pelo SGBD.

AEmbora a t.endencia indica :~w:: os SGBD tendem com o tempo a
supor tar os principais tipos de' estrutura, de dados, .~ i:npor-
tante considerar a principal estrutura suportada e Cor.10 . o

para suportar outras .estruturas de
dados.
Podemos ci t ar+as seg1J.int as

., ,principais estruturas Log.í.ca.s,..,
relacional, 'nao esquecendo os

de
dados: hierarquica, red~ e
tenas de listas invertidas_
A confi:::"J.racão. de dados do tipo rede é encarado e. t rat aâode. '- .:: _ "".... ~v ...,

f'or.na di~erente "mtre os diversos SGBD.,Por, exemplo: .

...- ...•.,.. I )Data oases Loglcos \pointers
SGBD

<::>- IHS
1:>- SY5T31.'1 2000

ADjJ3AS

Ç> T0'j' A.1 IDHSu_. ,

e st r'LJ..:;u~,5.S t-Li 9I'ar:}u ..i ca s
Indica para ligar diversos

Pont eã rcs Lns eridos como

detaL'18 vide explicação sobre cada SGBD nos
~ .... \cos corresp:::;nueniJes).

5. Quanto ao formato dos dados
Podemos dividir este

,
criterio em:

1. Dado s f'c rrnat aôo s

TI Na 10 +' O -I"'i' '~ f- !) ."'l O S.•..•.. .J.. _ t.l.C_. v L~_'_4 . •

,
, A nai oz...z.a do s 8GB:') trabalha com dados f9rmatê"dos, isto e, c,,ª
d~ dado ""~...,,,,·-o "'>' ~~'-'~""~+-n CI~-I-~',ol::>C";;{O A~~ ':"PI7P'>n do jl1Y o C'"d C..Lt.. !:'v;,) .:)u...~" t.Á.1J! J.. .••..)_ r';~C:~vJ '.~.:Juo..U!'-'~_ ..L......... '..J~'-.L l .....,...ll,l--"..) '...., .'J..i;~. :t.;)

si.st snas que t rat am de ds.do s não-forrn? __taclos coris tLt uem nOJ.:lI•..
.h!aJ_!'I:srlte dos s í s tS!ilaS de r-ecupar aç ao de ·textos e recaern na
•• J' t -v>"'J... .••.•-:_'T._"'naraa de 'informa íon ~JW~~~W~~ •

Os c:':i.térios :úencionaeos não esgotam as pos sibilid.ades de forcl.§. \,
ç ão d.::~ti~)o,s de SG3D. Cuí;ro s critérios pod e r'Lam ser consid.era
dos, con~o~m2 interesse na for~aç~o de tipos 'de crit~rios para a
elaboração da classificação de SGBD9 como por exemplo:



- SGBD para s.ís t en.as batch versus on-line
- SGBD paras Ls t.smas dA .: nf 07"··'::""; n_ .~ .J.. J ~ •••• <-:;; _'-

veL operativo (transa.cional).
gerencial versus

- "Grau de inclape11:1erlCia de .:124(103 e pro g r-amas •

Linguagem de dados.
,wagneticosdos

gemo
•••• .:J l' .t ... d h ~ f....· I •- uegunuo J.:r~l açoes e arnwar e e so l,,\vare oaSlCO.

I- Caracteristicas de segurança e privacidade.
etc.

L;·_12

sistemas fao nJ.



INDEPENDENCIA ENTRE Djlj)OS E PROGRAHAS

A independencia de dados dos programas é uma das principais caracte
risticas da utilização de databases; consegue-se um determinado grau
de independencia devido a utilização do SGBD como sendo.um interme -
diário entre 0S programas de usuário e o database como um todo. A i-
déia principal da independencia de dádos é diminuir as alterações de
programas devido modificações nos dados do database, como consequên
cí.a de alterações do ambiente onde está situado o database no pro -
cesso normal de manutenção do database. As modificações nos dados do
database referem-se, não as atualizações temporais dos valores de í-
tens de dados e sim quanto ao t.amanhoçTor-ma'to , precisão, escala ,
denominação padrão, etc, de íteris de dados; nas modificações da ·es -
trutura lógica do databasee nos processos de inclusão e deleção de
novos ítens de dados no database. As alterações de ambiente .referem
se tanto ao a~biente do mundo real modelado pelo database lógico co-
mo o ambiente de har-dwar-e do dat.abas e, No primeiro caso podemos ci-
tar as modificações organizacionais alterando o próprio database ló-
gico e no segundo caso as modificações no database lógico devido as
inovações tecnológicas do har-dwar-e que hospeda o database fisico $ Am
bas as modificações do database lógico Lmp.l.í.cam na possibilidade de
modificações nos programas de aplicação. O conceito de independen-
cia de dados pode ser v~sto como o deslocamento de rlefinições de da-
dos, comrencionalmente efetuados no ambito dos programas de aplica -
ção, para o amb.í to do database, de forma que alter.ações dos dados
podem ser efetuq.das sem que ,haja o imperativo de mudanças nos progr.ê:.
mas. De uma forma geral, o termo indepenc1encia é utilizado no senti
do de diminuir o impacto da modificação~m algum componente em ou-
tros componentes de um ambiente ciebanco de dados.

Podemos distinguir dois ·tipos p~incipais de independencia de dados:

l~ Independencia 16gica de Dados
:f; o .í soâanent.o ou diminuição de impacto dás modificações introdu
zidas em atributos dos itens de dados e da estrutura 16gica nos
programas de aplicação.
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2. Independencia Fisica de Dados
~ o isolamento ou diminuição do impacto das modificações intrody
zidas nos par-amet.r os do hardwar-e hospedeiro no database lógico
(Yisto pelos usuários) e em consequência, nos programas de apli--caça0.

Finalmente,podemos inferir que a independencia de dadbs é uma ca -
racterística desejável dos SGBD pois que ela, embora demande maio -
res recursos de har-dwar-e e so í'twar e necessário à utilização do SGBD
diminui enormemente os gastos com recursos humanos necessár..iosa m§:
nutenção de programas, e favorece a melhoria de qualidade dos sist.§l
mas de Lnt'ormacâo "en,rolvidas no database.

"
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, ROIUZACÃODE SGBD

om a proliferação de SGBD surgiram grupos de pesquisa e nor-ma Lâ zaçâo

e SGBD. Estes grupos reQ~em tanto usuários. e fornecedores de hard-
are e vsof twar-e , COr.10 representantes' da ar ea gover-nanerrta L e areas a-
a,dêmicas. Os principais' grupos que atualmente apresentam maã or- in
luência nas características do SGBD são:

• CODAS1LDATlillASETASK'GROUP
A:'!:ERICANl~ATIONALSTANDA•.'IDS INSTITUTE•

• AHERICAN GDIDE-SHARE'GROU?

s grupos acima apresentam filosofias e especificações técnicas do
GBDque influenciam not.adamerrt e uma série de SGBDut í.Lí zado s no meT-

ado.
CODASY1(CONFERENCEOF DATA3YSTE!·,rs LANGUAGES)foi consti tuida em

959 corno sendo um grupo informal na pesquisa. e recomendação de téc -
icas e linguagens para a área de processamento de dados em geré?-l.
tualmente é composta de uma série de comitês e grupos c_e tr-aba Lhc 'I

m dos quais .denominado de CODASYL-DBTG(Da ta- Bas e Tas~' Group), e 8.§.

ecí a lment e constituído para o exame de ques tões re La ti vos a SGBD c O
, .

elator~o mais famoso do grupo foi o emitido em Abri1 de 1971, envol-
endo urna série de especificações para DDL e DHL (para COBOL) assim
orno conceitos gerais sobre SGBD.• (Na seção seguinte apresentamos u"1'1

esumo deste relat6rio).
ANSI (American National Standards Institute) a:través da sua div2.s2o

(')' , 1 ~ t de.:J, e respol1sa'le pe..Los aspec os normulização para equipamentos de
comput açâo , Um dos seus. comitês, a SPARC (Systens Planning and Requi-
:'ements Conmí tee) tráta es pe c'í.f'Lcamerrt.e do desenv-olvinlento de padrões
r nO~C;:12.Spara da tabas as c O grupo concerrt.r-ou-cs e ~1;1estudos s obre a de-

finição da arquitetura padrão })ara'um sistema de database, preoC'upan-
io-se na padronizaç~o de'interfaces. entre os diversos co~ponentes de
.1El ambí.errt e com da tabase Q O conc e.í to básico do estudo ela AiJSI bas e.í a ...
3e na descriç~o de dados em t.r es , ,

na v ea.s e



;• NJ..velConceptual (descrição do mundo real percebido através de enti
dades, atributos e associações).

• Nível Interno (descrição de como os dados estão armazenados fisica-
mente.

• Nível Externo (descrição de dados através dos programas de aplica --çao.
lém de programadores de aplicação, usuários e programadores de siste-
as, a ANSr/SPARG estabeleceu rrais tres tipos de usuário dentro do am-
iente de database:

• Administrador do empreendimento (AE) - responsável pelas informa
ções a nível conceptual, representativos das 'ope~açõés do e~preendi
mento •

• Admí.rrístz-ador do dat.abase (ADD) - respcnsáve L pelo bom fW1Ciolla.íüf!l1-
to do dâtabasefisico (nível interno de informação) •.

~. Administrador de aplicação (MP)- responsável pela definição e fun
cionamento da aplicação (nível externo de informações).

~ American Guide-Share Group, é uma organização reunindou.suários de e-
luipamentos IBH, tanto comerciais como científicos. Tem desempenLado 1

rm papel de grande influência sobre os produtos de IBM de maneira ger-a.L,
~ possue grupos de estudo dirigidos a I1-1Se outros SGBD da IBH. Os 8.§.

Gudos da Guide-Share em databases podem ser sintetizados nas seguin -
tes funções (3) e linguagens:

L. Função de Gerencia de Database (GBD)
~. Função de,Administração de Database (ABD)
3. Função de Solicitador (Requestor)
+. Linguagem de descrição de database (DBDL) .
)0 Linguagem de comando (ou manipulação) de database (DBCL)

fl. função de administração ·de dat.abase tem como atividade principal a
coordenação entre as ap'l í.caçóe s e as Lnt.er-acôes com o dat.abase ,
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tiliza a DBDL para descrever o datq.base. A f-unção de gerencia de da
abase é representada pelos r-ecur-sos de har-dwar-e e sof'twar e (SGBD) en
olvidas no ambiente de database.
função de solicitador representa o usuário (ou o analista/programa-

,?r),queinterage com 'o :ABD na especificação' dos dados a'serem acess.§;.
os' e utiliza como"instrumentos, o DBCL para- acessar o databas8.
m suma, os estudos da Guide-Share recaem na''definição das funções
os elementos envolvidos no am~iente do database. Praticamente não en
ra e6 detalhes de impiementação.

HODELO DA CODASYL DBTG

grupo de pes(;],uisae n~rmalização denominado CODASYL-DBTG é um grupo
18 es Lu.u0S <la CODA.Sl'L (o m8SJilO que E:St.abe.Leceu padrões à Lí.nguagem
OBOL) especialmente consti tuido para normalizar (ini'cialmente) urna

,inguagem COBOL tivessem capacidade para definir e acessar banco de
iados. Com a evolução e ampliação do escopo de estu:ios , a CODASYL
)BTG passou a preocupar-se cem as características ,gerais de bance de
dados e dos softwares de gerenciamento correspondentes.
b grupo produziu um série de relatórios, dos quais o mais conhecido é
o Relatório de Abril de,1971, contendo não somente especificações so
bre a estrutura lógica e fisica da estrutura de dados, como linguagens
de definição do schema (independente) e de sub-schemas (para COBOL) ,
e também da linguagem de manipulação de dados (para COBOL).
A. 'seguir, fornecemos urna adaptação e resumo das principais caracterí.§.
ticas do r-e'Lat.ór-í.o da CODASYL-DBTG de ,abril de 1971. Hais adã ant.e ,
apresentamos também a técnica de diagrama de estrutura de dados intr.Q
duzido por Bachman, que além de ser oidealizador do IDS da Eoneyell
Inf. System~ produto que influenciou de forma visível o trabalho da.

CODASYL-DBTG tem sido membr-o ativo do grupo de pesquisa.



ivos das CODASYL

• Permitir a estruturação de dados de forma a perrnitir que "os dados
sejam utilizados (ou compartilhados) por diversas aplicações, sem
que haja redundânc.í.a de dados.

• Permitir que dois ou mais programas (ou unidades de processamento
independente) possam acessar (ler) ou atualizar o database de for,
ma competitiva.

Permitir a colocação de estratégicas de pesquisas complexas sobre
o database ou partes do database.

...• Prover meios para o controle de privacidade de dados frente a te.ll
tativas não autorizadas de acesso aos dados.

• Prover meios para o controle da disposição f1sicade dados",

• Prover a independencia à dispositivos fisicos aos programas.

• Perr.:dtirtanto a definição de dados não associados até a formação
de redes de dados.

Aliviar o usuário da manutenção dos dados de associação.

• Permitir alto índice de independencia entre dados e,programas até
o perrrátido pelas técnicas atuais.

• Permitir a descrição de dados nO,databa~e de forma independente'
da descrição dos dados em ~rogramas específicos.

Prover a.descrição do database através. de uma linguagem indepen -
dente de defihição.

Prover meios de f'or-ma a permitir o acesso ao dat.abase at.ravés de
diversas linguagens.



uagem de Definicão de Dados (DDL)

linguagem de definição de dados é utilizada tanto para definir'o c0.D.
eúdo do database inteiro como partes do database de interesse a pro -
ramas específicos. A descrição envolve tanto os.diferentes' níveis de
gregação de dados (a seguir), como as as soc.í.açôes entre os dados, as
ais devem se manter através das diversas ocorrências de valor dos da

os.
-s diversas categorias de dados sao:

"

tem de Dado:
'a'menorunidade de dado. Uma ocorrência de ítem de dado é o va:Lor 1

o mesmo num determinado instante.

gregado de dados:
,um conjunto referenciável de ítens de dados. O conjunto pode ser v§..

I.or ou grupo repetitivo.
) vetor é uma coleção uni-dimensional de ítem de dados de mesmas caras:
;erísticas.
rm grupo repetitivo é um conjunto de ítens de dados com número arbritá
'ia de ocorrencias dentro de um mesmo registro.

teg:!,:stro:
~ um conjunto referenciável de um ou mais ítens de dados. 11; preciso di
'erenciar o tipo de registro (com um nome qualquer) e as ocorrências '
lo registro •.

~rupo de Registros (SET):
~ um conjunto referenciável de tipos de regí.s t.r-os •. Cada "set" deve con.
~er um tipo de registro e?pecificado como OitlNER (possuidor) e um ou
ra.í.s tipos de registros' declarados como registros {·lEr.1BER (membr-o) ~ Cc.-

ia ocorrencia de IIsetlf contém uma ocorrencia do O\fNER e diversas o -
ior-r enc.í.as de :::-egistrosHEHBER, .reLacã onadas entre si e ao Q\·IN'ER.

w._10. -/



rea :
~ uma area referenciávelrepresentando una região fisica especifica
do database contendo ocorrencias de registros e sets. A idéia da
área é aglutinar um conjunto específico de registros e sets de for-
ma a otimizar:
- o acesso eficiente às informações lógicamente associado entre si
- e limitar o intervalo de dados para as específicas aplicações

"" - ,- a proteçao das areas, como por exemplo por meio de backups e recl±
peràções de dados em cas-o de :falhas

- a distribuição de áreas em dispositiiJOS de armazenamento de dife-
rentes velocidades

atabase:
15 Wii conjunto de ocorrencias de registros e sets, e areas. A descri
ção do mesmo é feito atraiJés do Schema.

Vale ressaltp.r que DDL é uma linguagem independente quando descreve
mos os dados do database todo, e é uma linguagem inserida numa"lin-
guagem hospedeira quando se trata descrever dados de uma parcela do
database.
A seguir, mostramos um exemplo do DD1 da CODASY1, utilizando o data
base da Fig. 7-2.

Naiores detalhamentos sobre os comandos do DDL recomendamos a leit.}d
ra da referencia.

. )



lo de definicão de database cem DDL

18 CONTROLE-HmmNS -HORA.

EA NANE 18 AREA-PROJETO.
18 ARRA-FUNCIOI~.L\i:"1IO.
18· AREA-HOHEN8-HORA •

lECORD NANE 18 PROJ;

LOCATION NODE 18 CALC ROTl U8ING PROJCTRL IN PROJ;
vlITH1N .AREA-PROJETO;
IDENTIFIER 18 PROJCTRL IN PROJ.
/:;2 PROJCTRL; TYPE 18 CHARACT:ER 3.
/:;2 PROJNOI1E; TYPE 18 CPJffiACT:ER 16.

ECORD NAHE 18 FUNC;

J.•OCAT10N NODE 18 CALC ROT2 U8ING FunCCTRL IN FUNC;
WITHIN AMA-FUNCIONÁRIO;
IDENTIFIER 18 FUNCCTRL IN PUNC.
P2 FUNCCTRL; TYPE 18 CHARACTER 4~
/)2 FUNCNOHE; TYPE 18 CHARACTER 4/:;.

RECORD NllJi1E 18 HHHR;

LOCATION l/fODE 18 SY8TEH-DE FAULT;
WITHIN AREA-HONEN8-HORA;
IDENT1FIER 18 PROJCTRL IN 1iHER, FUNCCTRL
/)2 PROJCTRL; TYPE 18 CEARACTER 3.
/J2 FUNCCTRL; TYPE 18 CHARACTER 4.
/:;2 HHHRPJ\TV; TYPE 18 CIfA-"R.ACTER4..
112 Hl·1HRLINH; TYPE I(~ FIXED DÊC1NAL 2"0

/)2 !.n.ff.IRQTDD• TYPE 13 }i'IXED DEC1HAL 3.J..ll •.l.•....ô..1. ,

/J2 HHHRDEPT; TYPE 18 CHARACTER 4.
/)2 HHHR PERT; TYPE 18 G1iARACTER 6.

IN BEERo
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ET NANE 18 PROJ -H1.L.'iR;

o\-nJ:ER 18 PROJ;

OF..DER 18 PERHAlmNT SORTED BY DEFINED KEY8.

HEHBER 18 HHHR;
ln8ERT10N 18 AUTOHATIC

RETENT10N 18 NANDATORY

KEY IS ASCENDING FROJCTRL IN HMHR;
8ET SELECTION 18 TRU. PROJ -mofEm. OWNER;

IDENTIFIED BY IDElJTIF1ER PROJCTRL IN PROJ.

SET NlüfE 18 FUNC-HHHR;

owrrER IS FUNC;

ORDER .IS PIillNANENT SORTED BY DEFINE KEY8

HEHBER 1S HHHR;

INSERTION 18 AUTOHATIC

RETENTION 1S HADATORY;

KEY IS A8CENDING FUNCCTRL IN HJ:1HR

8ET SELECTION 1S THRU FUNC-HHER OHNER

IDENTIF1ED BY IDENTIFIER rUNCCTRL IN FUNC.



n~uag'em ão de Dados (DHL)

é a linguagem utilizada pelo programador para 'a transferência de
dos ent~e o programa de aplicaçãc(por-exer.lplo~ em COBOL) e o data-

:. -

se., O DHL não constitue e não funciona como. uma linguagem indepen-nte ; ele necessita de uma linguagem na forma de programa hospedei
• Os programas hospedeiros possuem portanto'; a parte de procedimen
s e utilizam o DI,:lL para acessar o banco de dados, isto é, para adi
o, deleção e atualização o.edados.

DI,a, especificado pela CODASYL-DBTG tem como linguagem hospedeira a
nguagem COBOL. Segue uma descrição sumária dos comandos Dl·1:L,coma
nalidade de oferecer UJYlavisão geral dos mesmos. Haiores detalhes

ser consultadas as referencias

o controle sobre areas, sets e registros de forma a permitir
acesso seja feito por outros programas~

ETE:
de ocorrencia de registro. Vem acompanhado de algumas op
deleção (ou não) conforme as condições que qualificam a o -

'rr-enc.ía de registro. As condições podem ser por exemplo:
- pertencer~s diversas ocorrencias de set
- conter registros membros obrigatórios

conter registros membros opcionais

[I·fi :

)calização de uma ocorrepcia de registro colocando-o numa das se -
zí.nt.es ccnd.í.çdes r

1.
, registro corrente doe programa

2.
, registro' corrente de onde regise uma area o -
tr,o está armazenado

.3. é registro corrente de um de t.er-mí.nado tipo de
registro

-4; -é-FEfgistrõ'corrente 'de set ou de todos os set.s
nos quais par-tí.cf.pa como membro ou "ovnar 11 .,

4-23



!lII1 dos comandos de maior complexidade possuindo sete formatos de utili
ção e para cada formato, diferentes opções.

o cancelamento do efeito de comando KEEP efetuado anteriormente.

etua a transferência dos conteúdos dos ítens de dados (especificados '
subschema) do. registro .corrente à area de trabalho disponível no pro-

.. , ..ama 0.0 usuarl.o.
comando GET monta efetivamente o registro lógico solicitado pelo pro _
ama •

..
comando IF implica na avaliação de uma condição envolvendo registro ou
t. O resultado da condição em verdadeiro ou falso provoca alteJ:'ações
continuação de execução do programa.

SERT:

comando INSERT inclui UIl1 registro específico como membro de sets espe-
ficados. O registro deve ter sido declarado corno opcional automático,
cional manual ou manual obrigatório, na sua condição de membro dos
ts especificados.

:EP:
comando KEEP é utilizado para informar o SGBD que o programa
'acessar a ocorrencia de registro.

deseja

IDIFY:

comando HODTFY é utilizado para alterar conteúdos de ítens de Çiados de
!gistro do database, a partir de uma "lista de valore~ de ítens de dados
tuada na area de trabalho do programa. Pode alterar também relações t

subordinação em sets.

VE:-

função do comando HOVE é salvar. os indicadores do estado corrente (C!1§;
.s do clatabase) do pr-ogr-ama de aplicação. Pode adicionalmente cbter o
une da ar-ee -cor-r-espcnôent,e à chave do database.
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OPEJ."'Jé utilizado para definir o acesso a areas e envolve a v~
icaçao de condições de privacidade; especifica também o modo de uti-
ação das areas envo.Ivf.dass
modos de utilizaç~o s~o: .
exclusivo- impede o aêesso de uma·area por diferentes programas si-
multaneamente.
protegido- impede a atualização de uma area por diferentes pr-ogr-amas
simultaneamente. A leiturà é permitida para utilização partilhada 12.§
los programas.·

ER:

amando ORDER permite a reordenação de um set específico em ordem a.§.
dente ou descendente, com base em chaves especificadas.

"'omandoREMOVE permite cancelar a subordinação de uma determinada 0-
rencia de·registro membro das occrrencias-membro de sets especifica
•

t
registro que tenha sido removido de um determinado set, n~o é dele-
o do database. Pode ser acessado através de outros sets onde é re-
t b t' dI' t . . LO • ••• ." z-"ro mem ro ou a .r-av es e a ger-a lIDO, se ..1. or regas r.ro owner+,

JRE:
:::oma.ndoSTORE tem como flL'1çãoprincipal a inserção de novas ocorren-
lS de registro no database~

comando USE é utilizado para especifica.r o procedimento a ser execut~
conforme código de r-etor-no de chamada ao SGBD .•

..~ _ __ .~ .._._._----.lt~2.5 .. -- -, ..



.ema e Sub-schema

schema consiste num conjunto de especificações de dados, efetuado
avés da linguagem de definição de dados ,: Pode ser ent.encü.daco-
um conjunto de entradas' na descrição forinal de dados de um deter-
lado dat.abase, Esta descrição envolve todos, os ítens' de"dacos, r~
tros, sets e areas dodatabase, assim como ,outros detalhes corr.o
trele de senhas, níveis de acesso e atualiz.ação, car'act er-Is ticas
classificação, etc.
sub-is chema é tambémum .ccnjunt.ode entradas, construido segundo 3d

linguagem formal de descrição de dados e constituido segundo a e~
'tura de dados necessária ao programa específico do usuário. A cc~:
ição de um sub-schema, norm~:l.lmenteenvolve urnapar-ce l.a de dados
database todo. Junto com a definição de dados pode-se ter t.ambém
.ecificações sobre areas, senhas, condi~ões de pesquisa, formatos
~)eciais que sobrepÕel!l aos f'or-mat os padrões do Schema , etc.
ras caracteristicas do Sub-schema são:
!TI sub-schema em nível fonte pode ser compilado independentemer:te
~os pr-ogr-amas hospedeiros e armazenados numa biblioteca de sub-is cl.er-a s~
llm conjunto de sub-schemas pode ser obtido a partir de um único
schema. Cada sub-schema pode conter dados especificados em outros
suQ-schemas.
LUn mesmo sub-schema pode ser chamado por diversos programas.
LllYl sub-schema deve ser definido numa linguagem tal que sua versao
objeto pode ser chamado pelos programas hospedeiros. Portanto, e
compat.Lb.í.Lí.dade de linguagem ,deve ser verificada.
os sub-schemas possuem nomes através dos quais são chamados pelos
programas de aplicação~
como o sub-is chema contém um sub-conjunto do schena po'de-se cons í.o e
rar'que o,programa só tem acesso ao database, na porção de dados
d.efinidano sub-schemae porta~to, fica garantida a privacidade P.

integridadE? do resto do database ao programa "em questão.
um certo grau de Lndep endenc.í.a entre dados e programas pode ser ve
rificado através da utilizaçao de sub-cs chemas que poderiam acornpa -
nhar varinç~es do schema, sem que contudo afete o p~ograrea de apll-
caçãoCque utiliza os·o.ad.6saÕ··-súb-sch-ema).-



errela ão entre Sistema de Gerência de Banco de Dados

4-3, procura mostrar a interação entre as duas linguagens e aI-
s outros componentes do SGBD principalmente o núcleo e áreas de tra
ho do softwar e de gerenciamento.
rocesso inicia com chamadas do tipo CALL para o núcleo do SGBD. Es-
~ chamaâ.as, quando provenientes de diversos programas podem ser ge -
ciadas por um programa gerenciador de serviços de entrada e saída

o núcleo não fo:r reentrante. As diversas etapas do processo são:

) O programa do usuário, numa determinada partição da memória prin-
cipal, emite um CALL ao núcleo do SGBD

) O núcleo do SGBD analisa a chamada e através da consulta às ver -
sões-objetos do schema e sub-schema, completa os dados para una
requisição de E/S ao dispositivo fisico do database •.

) O núcleo emite um pedido de E/Spara o sistema operacional

) O sistema operacional, através de seus métodos de acesso, executa.
o acesso fisico ao disco

,) O sistema operacional.coloca na área de trabalho do sistema SGBD,
os dados visados

) O núcleo do SGBD transfere os dados da area de trabalho do SGBD ~
.para a area de trabalho do programa de aplicação. Neste momento,
quando especificado, pode-'sehaver transformação de formatos, do
padrão no database ao requisitado no programa. de aplicação at.ravós
de especificações convenientes no sub-schema

) O SGBD fornece informações de controle ao pr-ogr-ama de aplicação .'
quanto à consecução da chamada.. lJormalmente são códigos de res -
posta, se bem sucedido ou código de erro, tempo de execução CPU
da chamada , númer-o de acessos em disco, etc

i) Utilização dos dados obtidos' pelos procedimentos do pr-ogr-ama
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Após o retorno de informações ao progra.made aplicação quanto à
chamada, o núcleo efetua tarefas de gerenciamento de utilização
da sua area de trabalho (buffers), por exemplo, liberando entra-
das de filas de controle ou areas temporárias de vc Las sdI'Lcaçâo ,
estatí~tica, ou de proteção.
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g , 4-3. ;'lodelo conceptual da interrelação entre DDL, DHL e SGBD.
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cões de Su orte de DBHS

das funções do DDL e DHL, um SGBD deve conter outras capacidades
o:

Rotinas de Serviço
,.. rotinas de dump , consistencia
- rotinas de carga

rotinas de estatística
- rotinas de limpeza de registros deletados

Rotinas de Segurança
- geraçio d~ fita-Iog de'atividades
- atividades de checkpoint

atividades de "recovery e r-es tar-t"

Linguagem para modificação de schema e sub-schema
- a modificação de schema e subschema deve refletir diretamente

no conteúdo do database (com ou sem carga e recarga do databa
se', através de um dispositivo intermediário)

Linguagem para assinalação de areas e dispositivos de hardware

mcão de Administracão de Banco de Dados'
função de administração de banco de dados, é recomendada no sentido
~ constituir o recursO humano necessário para gerenciar,as operações
im o dat.abas e,
_gumas atividades típicas são: modificações de schema e sub-schemas
) database, assã.mí Laçâo de senhas de pr-í.vacã.dade e integridade de
.dos ,
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ntrole de Armazenamento
DL deve possuir meios para assinalar que determinado registro Qfins
nível lóg'ico) sejam armazenados numa determinada area a fiin de redu

r os tempos de acesso.

entificadores rtnicos
todos os SGBD deve ser possivel identificar uma determinada ocorre,D

a de registro de maneira ~ni~a. A identificação ~nica ~ denominada
haveI! do database, e ela é assinalada Relo SGBD, em tempo de entrada
ocorrencia no database e assim permanece identificada'até a sua ra-

ção do dat.abase, b; portanto um identificador gerado e assinalado in ,
rnamente.

de endenaia do Scherna a Dis.ositivos Fisicos
descrição lógica do database através do DDL na formação do schema ,
o inclui considerações sobre os dispositivos fisicos de armazena -
m~ Estas considerações devem ser indicadas ao SGBDatrav~s de uma
tra linguagem: Device/Hédia Control Language(DHCL).

ivàcidade de Dados
Ir priyacidade de dados,entende-se a proteção dos dados do database
acesso não autorizados. O DDL para schema e sub-e chema , deve pro-

!l" capacidade de declarar e verificar senhas para ó acesso aos da
,s, nos diversos níveis coilio:
nfve L de s cherna
, ,
n.i.ve L de sub-es chema
nível de área
nível de registro
nível de ítem de dado
!'lívelde set
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te~ridade de Dados
r integridade de dados, entende-se a proteção de dados do database,
ando. os mesmos. são acessados de forma concorrente para finalidades
atualização.
ta função normalmente recai· na.linguagem de manipulação dos dados e
is especificamente em alguns parameti'os de comandos de open,close
de leituras para atualização.

istros
conceito básico em DBTG é orientado para a manipulação de ocorren _
as de registros através de identificadores unicos. Tais identifica
res são transformados pelo SGBD em endereços f'Ls í.cos, Há possibilj_
des de definir no schema a'colocação conjunta (-contigua) de ocorrer:
as de registro em determinadas áreas, com a finalidade de aumentar'
eficiência, no acesso aos registros. A descrição no schema é efetu§:
através do DDL e é independente de linguagem hospedeira; enquanto

e a definição de registro no sub-schema, depende das possibilidades
definição dos dados pela linguagem hospedeira. Em ambos os casos
e haver a possibilidade de descrição adequàda dos dados quanto aos

pos de dados, formatos, tamanho, etc., podendo ser efetuada por !'9-

as de sintaxe diversas em funç~o da linguagem empregada; fica a cal'
do implementador a utilização adequada dos sub-schemas através das

nguagens hospedeiras no emprego correto das regras de sintaxe a fim
manter a correspondencia com as características de dados e regis-
os definidos aon!vel de schema. O tratamento da correspondencia de
ser administrado pelo SGBD.,

d s» •••••era.ru çao
L.
definição de tipo de registros, tant.o em schema como sub-schema,

do sub-schema em DBTG está incluso nas facilidades do CO-

,
e

d ' 1 l' . ... 1,.. - • t .. rietua a a:m.v e OglCO, nao nav enuo rieces sar-aamen e uma cor-r-es ponuep
a direta de como são os registros fisicos. Ponteiros é campos de
ntrole s~o transparentes ao usuário.
registros sao acessados pelo progra~a de aplicação utilizando o

L do SGBD.

seguintes considerações qualificam o acesso a r-eg í str-os do databa.•
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o D}1L do SGBD deve·conter comandos diferentes para selecionar um
registro e para o envio de determinados ítens para .•o registro ló-
gico do usuário, definido numa área de trabalbo do proerarna.

A seleção deurn determinado registro é feito por um comando FIND
munido·de uma expressão de seleção. O registro selecionado mais
.r-ecentement e constitue o chamado "regã stz-o corr-ente",

Um coma..'1doGETé utilizado para transferir oS ítens de dados para
a area de trabalho dp programa de aplicação.

As caracteristicas dos ítens de dados na area de trabalho do pro-
,grama dependem de cono e descrito o sub-schema.

demos considerar as seguintes formas de expressão de seleção:

Seleção baseado nos identificadores (internos) dos registros
Seleção baseado em informações sobre o registro corrente
Seleção 'baseado na posição relativa do registro corrente; permite
acessar registros tipo PRIOR, NEXT, .LAST, FIRST, Ot-lNER ou a n t

ésicaocorrencia de registro dentro do SET.

te último tipo de seleção é que caracteriza o processo de navegação
database através dos relacionamentos lógicos r-eor-eserrtados pelos

TS.
DDL do schema em CODASYL-DBTG permite que seja definido {através do
CATIOlJ nODE), .os seguintes mé.todos de acesso para cada tipo de regiJi
o definido no schema;

Hétodo Direto- utiliza o acesso através dos identificadores úni-
cos de registro
Método de Cálculo - o acesso é efetuado através da transformação
de uma chave lógica do usuário (definido como chave CALC) , num
endereço .único atrav,és d.ey.m algoritimo conveniente.

Nétodo Via Nome. de Set -·neste caso, o acesso s efetuado em duas
etapas:. obtém-se er;}primeiro lugar a ocorrencia de registro O1Vner
e a partir deste a~oco::cre!=l.Gia é':": -!'egistro r:ler.:b:-o, com base em va.':'
lores de ítens de dados ou por seleção de posição.



I'e um conjunto de tipos de registros contendo um tipo de registro
e um ou mais registros do tipo f.1EI'.lBER. Pode-se definir no sche-

n~mero arbrit~rio de sets, de acordo com os seguinte~ conceitos:

Cada SET deve ter especificado uma ordenação específica do SET atra
vés da entrada SET ORDER

Cad~ tipo de registro pode ser definido como o registro tipo o,:~cr
de um ou mais sets

Cada tipo de registro pode ser definido como o re'gistro tipo mern _
ber de um ou mais sets

Cada tipo de registro pode ser definido como,sendo ciotipo O'ldnerem
um ou mais sets e do tipo member em um ou mais sets

•...Um tipo de registro qualquer nao pode ser declarado como O1<Jner e
member simultaneamente. A ligação por exemplo, hierárquica entre
ocorrencias de um mesmo tipo de registro (por tratar-se de um 1'::8S-

mo tipo de entidade), requer o auxilio de.um outro tipo de regis ."
tro, somente para efetuar a hierárquia

Cada ocorrencia de set inclue uma ocorrencia do registro tipo cwner
e um número arbrit~rio de ocorrencias·de registros tipo member~ Se
o número de membros é nulo, o set é dito set vazio.

ordenação de SET significa manter uma sequência lógica das ocorrenci-
) de registros membros. Corno'a sequencia lógica independe da coloco. _
W f" 1 1'. • ."'10 .isaca cas propr-i as ocor-r enc.i as , uma ocorrencl.a membr-o qua.i.quer po-
~ participar de ocorrencias de dois ou rnaí.s set s, .ccm ordenação. c'..iver-:-
1. A sequ~ncia pode ser estabelecida segundo um dos'dois critérios:

Classificação segundo uma chave de sequenc~a, que pode ser um ítem
de dado qualquer do membro ou o i.dentificador úrrí co
Classificac~o segundo a ordem cem aue ~ efetuado a inserc~o de re-.;, "-" ..••• ..t

gistro, através da especificação de posições FTRST, LAST, NEXT e
PRIOR
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subordinação dos membros nu.m SET pode ser efetuada de diversas for-
s conforme declarações como AU110HÁTICA,HANUAL, MANDATÁRIA ou OPCIO-,
L.

AUTOHÁTICA
A inclusão de um registro membro, cujo tipo tenha sido declarado
como de·subordinação automática no database, será feita autor.1áti
camente a todos os sets nos quais tenha sido declarado como mem-
bro.automáticó.

MANUAL
A inclusão de um registro membro, declarado como de subordinação
manual, pode ser feito no set desejado através do comando INSERT .•
Não seráihcluido nos outros sets onde seja também membro.

H.A:mATÁRIA
Um registro membro declarado como de subordinação mandatária, não
pode ser retirado da subordinação; pode, no entanto sofrer rnodifj_
cação. Um registro owner sendo excluido, exc.Iuf vse t.ambém os
seus membros mandatários.

OPCIONAL
Um registro membro declarado como opcional, não é necessáriamente
mandatária. Isto significa que pode ser removido de um set e ins.§
rido em outro set. Pode ser modificado ou excluido definitivamen
te do database.

definição da estrutura fisica de sets, é efetuada "com a declaração
lIsetmode"~.DBTG possue dois modos básicos de estruturação fisica,

canela 81':1 aberto outras definições de est~uturação à cargo do usuá _
.0. Os do.í s enodos básicos são: 1) Cl:ain"(cadeias)

2) Array de ponteiros
organização em cadeia de set é efetuada através de ponteiro, inseri-) ou nao nos registros, ligando um registro o:nTER com os registros
!nfuros.Os registros componentes de UDa ocorrencia de set podem ser"
:essado de f'orrna serial através dos ponteiros; através da seguinte
)rn:clJ;ãobasica e obrigatória:
registro mm:;::::tt aponta ao primeiro membr-o , este ao segundo membro ')
.s.i.m por àiante até o que o último membr-o aponte de volta ao regí.s _
'0 Ot'';:;:\":2R, f ol'r. 1ando um anel (Fig., 4-4). Os pontei.ros são ditos
lTIi'!ARD(F) ~
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/'2e'~/~
.H .,....-'··1/Si;H<"

í-2E~·..r.;;~
H~'~'f/3~y.-::"'.

g. 4-4. Estrutura em cadeia com ponteiros inseridos nos registros

cionalmente poder-se-ià definJr a implementação de ponteiros back _
rd no sentido reverso, assim como de ponteiros mlN:ER, os quais.
nteiros que partem dos registros membros ao registro OVJNEH(Fig ••4-5) ..
identificadores únicos são utilizados como sendo os pont.e.í r-o j as s ím

mos que o SGBDdeve converter tais ponteiros em endereços( d.igamos I

lativos ,às quais são convertidos pelo método de aces so básico do sistem;;~
,eracional, em endereçosfisicos do disco.

fi>l' '" i!; 'zae
Ou...'Ne~

I

Estrutura em cadeia com ponteiros F(For1..rard), B(Baclnvard),
O( Owner-)
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organização A...P..RAYdeponteiros especifica que uma lista de ponteiros
ja ligado ao re~,~stro OWNER.A lista de ponteiros aponta jUstamente
s registros membros. A posição lJEXT, PRIOR, etc.dos registros r:;c;:~ _

os ';são representados pela posição relativa dos ponteiros na lista de
nteiros do registro o.HNER. A lista de pont eã.r os também pode ou ;"'::'0

r. inserido f'Ls.í camerrt e no registro mmER.
Ri..g.4.;,.6,mostra a estrutura em lista de ponteiros.

---,
. ;?..e-E,isr.e.tJ I

OWN61~ I--,-.,.-1-
'L'~'I I .I.

~ I .
I

A!e{'/~7.eo
rlE"",I3E:.~

I 1&1

L ~,:S-7~
4e>-ttJe-,.z,

I . ----1(5
L..;;..-l- __ -l

-----.:...---le
L.,;;;..l- __ ...J

.g .4-6. Estrutura em lista de ponteiros (pointer array)

:TGainda especifica um outro tipo de estrutura fisica de set. 11; o
:t declarado como "pointer arrayll dinâmico. :t; o caso ordinário de
.sta de pontei;os somont.e que 'não é necessário declarar à priori r.s
s t.r os membros subordinados ao registro owner .. Todos os registros '

1 database são membros potenciais do regi stro s et definido; a. sub.JI,
nação se torna efetiva através de colocação explicita,de comando de
serção (do membro ao set definido como dinâmico) .. ~ importante ci-
r que todos os ponteiros dev~r·ser administrados pelo SGBD,sendo, .
ansparentes ao usuario~



RUTURA DE DADOS

GBD de padrão COD.ASYL-DBTGdeve ser possfvel representar as seguin
estruturas lógica de dados~ linear, arvore e rede. A,unidade bá-

ca na composição de estruturas de dados é o próprio SET.

trut1Jra Linear
, ,

ig _ 4~-7, mostra exemplos de estrutura lineares atraves de repre -
t açôes genéricas e a eat.rutura linear possível de ser representado

ravés de elementos da CODASTI•• Por definição, una ocorrência qual -
er de set éa. represent.ação da estrutura linear dedados. Cada ele-
nto de lista, 'representa umaocorrência de registro.

prind.pais cara.cterísticas são:

o ponteiro do seté do registro ovner aos r-egistros membros

Pode haver n ocorrencias do tipo owner

A relação entre registros owner e memberé do tipo l:N

L 1:;7,-,
Uw ;DIj;.C~~"IJ'<:'t.

,(j:.s-r~
EIIJI~""OIJCI.

(
~A

I
I6)

R~""7 •••~" ..u. e;J.m...7~2.:, ,t#e-~
;:J7II!.é .,""'!> ()6' ser:

Est.ruturaLinear para CODASYL-DBTG
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trutura em'Árvcre
a estrutura em árvore é um conjunto de elementos organizados de fOl:
hierárquica, em diversos níveis. ,
da ,elemento está relacionado com.somente 'um elemento de,nível (adj-ª
nte) superior e pode estar relacionado com n elementos de nível (ad
cerit e) inferior. ·0 elemento de nível maã s alto, denominado raiz,
ssui somente dependentes. A Fig. 4-8, rnostJ,'aa estrutura hierárqui
de forma genérica, representado em CODASYL-DBTG, e em diagrama de

chman. o exemplo colocado Dostra apenas hierarquização com dois
ts colocados em tres níveis, onde o tipo de registro intermediário
registro membro do set superior (X) e registro OHNEl1 do setinfe
ar (y). Assim é possivel obter maior complexidade de hierarquiza -
o como mostra a fig.4~9.

(.b)

CC)

1
A

I R6isT-t!o

"

O<JNeP.

A----~

,I

~

[J..8' [J-, AF"":,.:;-;;",,,.s
~ ~""<fdeRlE.

OGu~;ei2
-4-.:"::-

~/_~ ~.,~~

[JODl~~Il-_~
-g. 4-9. Estrutura hierárquica de dados para CODASY-DBTG

a) Estrutura hie1"'árquica-repres'3utação genérica
b ) Diagrama de Backman

•• '4 _. __ • __ , __ o, • __ ." ,, .- .,... - _.

)
• ''';o. • ,-c Estrutura l11orarql.llca-r~present,açaoem CODASl~-DBTG
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4-10. Diagrama de Bachman para Estruturas Hierárquicas mais com
plexas.

uturas_ em Rede
u tur-as de dados em rede caracterizam-se nela nossibilidade de efe.,I. _ ._

relaç6es do tipo N:M entre seus elementos. N~o existe a restri-
caracteristica de ·estruturas hierárquicas, de ter para cada ele-
'0 um só elemento adjacente e superior, relacionado.
presentaç~o das relações N:H entre dois tipos dá registros através
ets (que representam relações tipo 1:l'J) necessita a colocação de

lpo de registro que rel~ciona os 2 tipos de registros em considera

:lgo lr-l1Slmostraestrutura rede de forma ,
-BIT'! generica e representada

, de sets (seja ocorrencias tipos de regist.ros)•.av e s em ou como



Cc. )

la. ~EH&12.\~7X
?.._,4·wAlp.It?.

ser e

Fig o 4-11.. Estrutura de dados em rede para COD.ASY"L-DBTG

(a) Hep:r'~s_~n~g.silo,ge._né~~cél:de estrutura em rede
(b) Representaç~o em ~iagram~de Backman
(c) Representação ele est.rutura de rede-CODASYL



P1TULO

l'OR1·IAT10N HANAGEl·1ENT SYSTEH (1HS)·

tradução

racteristicas Gerais do 1MS

todos de Organização e Acesso
HSAH - HISAN - BDAH - I-fIDlu1

ganização Fisica de Arquivos

todos de Navegação em Databases DfS

quitetura e Componentes Básicos

-nçoes Principais:
Descrição de Database (DBD)
Descriç~o e Geração de PSB
Linguagem de Nanipulação (DL/I)
Privacidade - Integridade - Segurança
Carga de Database 1NS

idexaçâo Secundária

Lcionário de Dados (IHS)

~licação: Sistema de Informação de Pessoal
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•• r'l i' . J.. J..V1.UO u.e. o!'z:a. CODJunl.:'aen",re a e a Rocln·jell Internationalnor ...

RODUCÃO

istemaIES (Information Hanagement·System) foi ir.~cial..-rnentedeS6;]

ta de 1965, comosendo 'produto do pr-ogr-ama espacial Apollo (rei'.
26 );. Em 1968, o produto era conhecido como 1CS/DL/l (Infor-

.ã on Corrtz-o'l, Sys t em/Dat.a Language/1), cuja fUnç~o· primária consã s-,
em àescreiJer e orga.nizar databases hierárQ.uicos ; epossuia in _

faces. com programas . hospedeiras em Ooboâ, ePL/ 1.
1969, o :produto foi incorporado à linha de progranaS-pTOQuto da

chegando

·1 sob a sigla de IHS/l e logo em seguida
u o plano ele uunbundling1!. ,Desde esta época ent3:o, o INS "Tem sen
~ ·d di ... f" •• - tcrer-eca co em' versas ver-soes .•W1C1.0na1.S, cper anao nos diversos

realidade dois produtos:
) A versão database, onde o modo de operação é por lotes e
30 é conhecido como DL/l

neste

A versão DB/De (dat.abas e e data c01TI1L"'1Ícation),onde além do DL!l
~1aconlado facilidades par-a teleprocessamento.

como pr-cdut.os comercializados Lndcp endent.enent.e , po-
-se a.ccp.Lar- a utiliz2.ção de:

) CleS (CustorJer Tnt'crmat í.on Control Sys t em) mz: morri tor- de
oces samen t.o

- UTtl sisf.,e~:a ....:,ecuperaçao
. _.'
t amoem oper-a com

rui:vos s equencã aã s e s ecuencã aã s .í.ndexadca , ~ cOl::erc'laliz8.do
rto CODO linguagem corrver s ac.íonaâ como s í st ena de entrada r enot a
jobs para dat.abas es IlIB/VS, }J;ssuindo

Embora sej::?· um sí.s t.ena ti..
a~to-conticla, os módulos en

lto com módulos em Cobol,Fo:r-trane PL!I.
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rQF (Interactive Query F'acility) - embora o .GIS possua recursos de
ar potencia do que o IQF, mas sendo alocado em partição separado,'
bat.ch , o GTSé muí.t o utilizado para relatórios e pesquisas em batch
im, para um tempo de resposta em·terrtp9real mais exigente, costuma-
utilizar oIQF para ~esquisar on-line.
combinações de operação entre produtos são -diversas'como:

) DL/l o} GTS
) DL/l + eres
) DL/ i +. IHS/De· + GIS
) DL/l + IHS/De + IQF
1/1 requer um mínimo de 512 Kbytes mas na prática necessita . mais-

nór-í.a para um nível de operação eficiente e confortável. Menores po~·

ções de memória para DL/l resulta ineficiênciàs operativas, como por
emplo compilação conjunta de rotinas DL/I junto com os programas de
Lí caçâo , em batch .•Assim, existem tr-es versões simplificadas do DL/1

pecialmente proj etados para configurações de har-dwar-emenores: .
rsao 1

•• o

VA1rrJ1/l
Ir: uma versão simplificada do DL!l pode::1Çioexecutar em par-
tição de 12 ou 16 K. Não é,.no entanto compatível com 11'-18.

Utiliza métodos de organização e acesso simplificados:
ISAH (Lndexado sequenc í.a'L) e IDAH (indexado direto), poden
do operar até 63 tipos de segmentos distribuidos em at~ 8
níveis hierárquicos, para um total de'8 arquivos. Trabalha
também sob a forma de DBD e PSB do H-IS; tem interface .COr:1

eobol~ Assem~ler e PL/l e pode ser conectado com CleSo

DOS DL/l
Sistema desenvolvido para a série 370 da IBH e requer par-
tição de 64 K ~ Construido para operar com TJSAH e DOS com '
estruturas de ar-mazenamerrt o compatíveis com DL/l (OS) ,.Po.ê.
sui também as funç.õe~ de indexação secundá.ria e de relacio
pamento lógico ..



~ uma das "pcnt.es" de passagem de sofhrare oar a o , .usuar~o
DBOMP para ambâ ent.es de database. Pode oper-ar- t ambém com
·ClCS.

_. 3rsao DCS DL/l ENTRY
11: um sistema desenvolvido para u~u~riQ) de equí.panent.o,
.pequeno porte da IBH. Roda em IBH·3701;I.15com DoSjVS'

requer Pe.rtiçgo de 34 K bytes. Como'-versão simplificado
do DL/l (OS), a sua operaçao atinge o máx.í.mo dé63 tipos

de

de s~gmentos ~i~tribuides em até 15 n{veis de
~ , dexacâ <"., , 1 tA ln exaçao secunaarla e pOSSlve somen e nos

hã er-ar-quí.a .•

s egment cs
do t-i no ~I'('aiz"-1...J - - •

1? mp ..\..'1'.wr:1.J..., li i.;l a za o Cles easfacilidadss
de log e recovery'do mesno.

,
I e1:1 dos pr-odut.o s

ni ter-asde TP e
,. .

da pr opr-a a IBH7 exís t.em

uera~or~~ ~~ ~Ql~~o'~-io··~c v.. .. _lo..# ~'-' _ •••.•__ ••••.••.••• ......1- ....,

. ,..
~A··,.•., (:>t....o , '_ de produtos de

de fornecedores de softwa
, que podem trabalhar em conjunto com IES:

",-"nitores de TP: IlTTER COlem (Inf orma ti c s )

TASK-I·IASTER C':rurnkeySystems)

eradores de Relat6rio:

CULPRIT (Cullinane Corp~)

! sí.s t ema IJ.fS é um
,
,

:0 s Q" ~ '" -t--, , .., 1 ..; 0.'!O>Ql Q: c.... a. ",v.~.J- ~ .•.....,

dos sof twar-e de DBNS malS complexos e scfistica-
par ce.La - " ., .o.o seu .cocn.go fonte ( ela

15 , ., l' .) esta ~e aClonaaa

cus t as de aumerrto de recursos erJ 1:a."rd"'vi8..y'e.
o à ..sua ccmpLexf.dade .relati1;.ta (-1 out.r-o ·DBI~jS.,. o 11·f8 I'eQ1J..sr 'U111éi eQlll-

, __ •• ~ __ • __ , ~_ •• ~,'.." • ~ J •• • _~ _
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~" ""."~
•. ,..;.s;

' ...

-qt.loC~3IS7ICAS GJ3.4.rS DO I:~:S

sistema IES é um DB!,rS de características
, ,

propr~as • Possui ca:rá.cte
..1..' -t ,. d ' ~ '1 's t i cas ce um sa s t.ema e arquavament.o s equenca,a mas t.ambem exibe

.t.. 's""' d . .J.. • 1 .J..' J,.' d -r- t "" dract.eru cacas e UD.l S.lS t.ema par ca a merit.e anver ta o • .;.<,se ra co .§

va-se tanto
, . . . .

da possibilidade de definição logica do database CODO

escolha da organização fisica cor-r-esponderrte do dat.abas e (emhie
rquí.co-s equencí.af ou hierárqlúco direto) e cons equent.emerrt e .dos

caracteristica

'... .versos me00Cl.OS
estrutura· fisica dos dat.abas es con·

notacão como~
.r-."·.:c;p li"'.· ,'"1 C"" ;~ .•..o ' (.> c 'V>r . s' " s f ~, ~1 ..•...~ _ C,bJU •.•.v o.~ o o", enc~a a.e a.aa.o Olman~o 1).1';12..1. OreSL2.
, .,
arvores. Comoas arvores podem interlisar-se entre si, o ccn jun-
global de árvores pod.e atlr:g~r uma

d .•..~ rt"-T\n"''''-L- .es iJ~pO v~riOL •

maa or as

é o DL/l (Data Language 1) ori errt a elo
..
2.S ope-

cões envolvidas com dat.abas es , Os d.emais component.es do I~:S ref.§
, .. d· ....,. i -"a p8..:r'Ire· e COr~1U.11lCa,çaoc~e dados e l.-LTIl conjunt.o eLe pr()gx'ar:las

'c; 1'; t~.•..~os O n ~C1eo 0.''''' "L/l node <:'0""' .••.•••.•"'.-; der ado c "'·'0" ,..-'·...•0 •.,...,"',.,.-'-::,.:......:.........c-• ..:- • I _ .•.L1.,..I... ,v u· ~ ~L ~ .••..•,J.. ",-",V.L.l;:;;'--'U .;. V.•V Ol~... I..4TI1!-'_ '[;..L. c;.,!.•.....;.....•

~ controle que suporta múlti:910s p:,ogramas de aplicação (tanto
at ch COil10 u....n_ 1i y,e)•••• __ 4 •• num pz-ccesso concorrente d.e a ces so a um da t.aba ,
e com'l.:.m•. o núcleo do DL/l 'oerr::lite chamadas

~. .

as 0..,(-'pr-ogr-amas 01.:<=> !'l,....1;C",(>:;;', ....• es cr-í.t.os O"'~J CO"'r-,,,1 :~ssp,,~-"'lC>r e
oi' f"':'- - .•..••.$..••• ..1..,...L.. '-'9"Sv..'-, .;:,~ __ ....•. __ .•... .....u_, -- '-'.J. •.• u __

":::o+·.P-a.~o~rl~. lii"p"·1!'.';,-:tPy;- ,4(-' naní.ou'lacão do TlT,,'] CA:"1() ,..•r-ozr-anas\..4. ",_.. --- .••0- •...•.0-1. .•.•.•••\. .•.• J.~-~ .•.• --1::'l) .. ,-",,":5~ -JL' •... , .•.........:._'•... i....I~ '-'0- C;'"J.•...•.•...•

1)1'1~ / ,
aubc-

ontidos de pesquisa (CCEO rQF e GIS) •
.....,..t' .. .. - .~. ~s programas ut~~l arlOS peneo ser c~aSS~~lcaQOS e~ tres categorias:

r81aç~o C?D o sistema operacional hospe~eiro~

)?rogra~as relacionados
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par t.e r-ef'er-ent.e ao controle de teleprocessamento consiste nas fug
ões de t e.l.ecomuní, cação , da progr-amaçâo de r.:ensagens, checkpoint e
estart, e fogem do escopo de es tudo deste documento.

ada database montado através do DL/I tem estrutura fisic2.
,

hier2.r'1ui
a e a sua elaboração depenq.e do processo de d ,eo" " ••.• do database.e..i.lnJ.çao

ste processo errvoãve os conceitos .de:

• - Segnent.o

• Registro Lógico

• Database Lógico

• Sensi tividade

•
Um segmento é a menor unidade de dados r econhecfve.L r.eLo IHS,
isto , - -e; quando o pr-ogr-ama de ap l.ã caçao acss sa o dat abas e, signi-
fica obter una determinada ocorrencia de segmento. Contém um CC,ll
• + ' d 4- • ..• ., ~" ..........'.Junvo pr e-, e t.errai.nauo ue canpcs , e coz-r espono.e a uru naue oasa ca
de comunicação de dados entre oprcgrama de ap.l.í.caçâo e o I1·13.• O
t.amanho do segmento pode ser declarado tanto fixo como v-ari2;vel.

, • 1 "Um tipo de s egment.o e o conjunto de segmento com o mesmo numero

e formato de campos componentes.
TTy" da tabas e f"':; C!-; co TMS e' 1",I"\~.J..L:::>Y't+O ";1_",',"." ccrijunbo de s ezment.osV.l. •..!. l,..;,.~v~U '""" ..••....L. •...•.•.•.. _ •..•.•.•.••. .!::'·v ..•.. ~'-...~.v \,o<l ~ - _ •••••

baixo,
denominados de Seg~entos Dependentes~

z:c.:. :>-::;
/"1.:[; $c;)A.;o5

I .
I

r:, :R~:~~"J...:....._~_/_r~_
L _

.' J
I.€VOfl..lCZ:
) ..
I ...s""':'L4,..e,4t-

\

~,,":,l
;!. ., .../

/l_.
1~~~I'HJi'-rJ"-rb~ ./.-e/'l'·""J)~~rT~, .

Fá g , 5-1.. Estrutura hi'3r.5.r,;:.:uica ct,J dat.abases DlS
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~a segne:r..todependente possue um segmento-pai formando o relacion.§:
.to PAI-FILHO entre elementos. Este relacionamento tanto pode ser
ico cono lógico, sendo na implementação, efetuado através de p01}

ros fisicos ou simbólicos, respectivamente o

forma fisica, o relacionamento pai-filho é função a,c. o....•

) .definição do database

) método de armazenimento

quanto Clue na forma -' ..Log1.ca,somente de defirlicão.. express?~
nte na definição do database.
INS possue um outro tipo de relacionaElento entre segf{len-co~,deriomí.
do relacionamento entre Ittl·;inslt(prünos), e que podem ser também
sicos e lógicosc>
wã.ns" .t:'.. ,." ...1.. ( •

-L1.S1.COS sao s egmerrt.os ou cccr-r enca as de
smo tipo de segmento, possuindo c mesmo tipo de
c

,.~ri'n s1l 1,0' C-l" COS ,.,,•..•..•1 _'. o ~ sao segmentos (ou ocorrencias de segmentos; de
smo tipo de seg~ento, possuindo o mesmo tipo de segmento-pai 16gi-

dos os r-e.Lacf.onamerrt.cs fisicos estão definidos ir::plici t.anent.e. pela

J.. - ~ -p. • ,... .,"'. ""..s l-ê. s eoar acao na cerana.cao .i.oga ca e ra sa.ca~,- ~
lexi.bilid2,de de
:l.io!' hab.íLí.dade de pl'oj eto pelo e.Lement.o encar-r egado ,

Fig., 5-2 mostra os r-e.l.acd onament.os citados:
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:<;.6 n. e-:.Sló>
Fls/'co 1

Z>6 7:Oa.c. s.s

F,',::JCt!I .2

r
:tN!>l>D~

Pê-:.'OA;'.t; ~------
I

I I
R>b,,,,,c,iv r iNOLU~;':iJ

S 1Cc4:. R.- I &.1.:.A I:!J~ L

tSJ>€CN':.U().J.lJ/f.

POT;..I!'~w""J.

;/t'Jic:,t:!tCtI d.
1;",/,~l:';C>jc;G.

.g ~ Relacionamento 16gico e fisico
a) em tipos de segmentos
b) em ocorrencias



~ um conjunto de segment.os na f'cr'ma estruturada ( em' árvore) , que,
pode ser obtida pelos pr-ogr-amas de aplicação, através de comandes

do DL/I, de f'orma independente da estrutura fisica. Assim,. o prQ

gr-ama de aplicação tanto pode seguir o met odo de acesso escolhfdo
recuperando segmcntcs segundo a hieral'~uia estabelecida fisicar:1en
t t .' .L. ' d -. - 1'" ....t . de, como anoem at raves e .ia gaçces oga cas , er e uarv r ct.as .e ace.§.
so (na recuperação de segmento sob forma de hierarquias, Lóg í.ca _
mente),sej~ através de diversos databases fisicos, ou no meSlT:.O
database fisico, dando portanto o carater de rede ao database
DL/I.

T'. .L. -lia caoase Lógico

11 un conjunto de registros lógiccs armazenados segundo UTI:a das duas
+- '" • - , -r-v '8 ' 1 ~ .d ' .L. '1cecna cas U8· or-gam.z açao ao J...ú,e aces.sav e conror-n.e um os mecocos
cieacesso dã spcnfveã s (vide seçãoad1ante).
'1' - l' . .L -. datal - 'F' 52 'A a gaçao og i ca en cr e os C.OlS 2,cacases Il.Sl.COS da 19. _ yerm.;;

.L. • l' 1 ,. da: b -'.I t.e vasua l.zar,. "Dorexenrc 0, QOJ_S ar.a a.ses l.Ogl.COS
I - ••••• _ •••••• distir:tos COn
. forme o ponto de entrada des [:e811:OS (Fig. 5-3).

I 'I
fi;/]>~-f'i;Z~ I
c,'SCN...:.n.

<--...

:~O'-Oc;<t:;;;
SG~P../At.-

a) po~to de entrada pQr especialidade ponto de entrada

c r eLacd.onar.ent.o entre dois



;'"

sensí.t.í.vf.dade do DL/l reside no fato de ser" possível definir o
dat.abc.seDL/l de tal f'cr-na que det.ermí.nadcs prograL:aspoclem a.C6§.

sar (ter sensitiYidade) -somente aos segmentos ditos sensíveis
" .., 1.. ,..,aql.lsJ..Q ap .....lcaçao em particular.

- -',---'-.--.--....----.- ---7-S.G'··--- "_._~''-.~-:-- -



TODOS DE ORGANIZACÃOE ACESSO

1/1 oferece uma variedade de estruturas 'físicas,de databases e mé-
dos de acesso diferentes dos métodos-de ,ácesso padrões da IBM,
ois estes não tem habilidades suficientes para a estruturação e
essó de ~atabases -complexos, como IHS).As~im, o pr6prio DL/l em-
ra possuindo formas próprias de estruturação. e a~esso de dados, u-
liza"num nível mais próximo à'transferência fisica de registros,
seguintes métodospad,rões (vide Fig. 5-4).

) 1-1étodosde acéSSo sequencial OS/360 QSAf'Iou I3SAN, conjuntamente
conhecidos como SA1-1

) Hétodos de acesso indexado sequencial (ISAN)
) 'Hétodos de acesso sequencial em overflow (OSAN)
) r'létod.odE: acesso com armazenamento virtual' (VSAN)
ste ponto, é conveniente citarmos algumas diferenças entre método
organização e métodos de acesso.

r método de -organização fisica de databases DL/I, queremos referir
técnicas utilizadas para a colocação relativa dos diversos seg,~1GLl

s na área de armazenamento, enquanto que, métodos de acesso refe -
m-se às operações necessárias para atingirmos um determinado seg -

Jl1tO.

'DL!l apresenta dois métodos básicos de organização fisica (RS e }I'J))

quatro métodos de acesso (HSAH, HIS.AH,HDAH, HIDAN).
~todos de Organização:
L) HierárquicG-Sequencial (HS):

Os segmentos que 60mpõem um r~gistro fisico est~o agrupados de
forma posicio:;Ial,obedecendo a ordenação hieTárquica "de cima
para ba.ixo" e "da esquerda ,p3.raa direita", como mostra a
$ige 5-~. Significa porianto, ~ue os segmentas ocupam blocos
contiguos obedecend.o a ordem hierárquica dos segr:::entos, nos di-

, ,

versos níveis, seguindo uma: ordem pré-estabelecida.
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i

2) Hierárquico-Direto (lID):
Os segmentos cont~D ponteiros que indicam a hierarquia relativa
dos mesmos dentro do database. Esses ponteiros s~o denominadQs
de ponteiros fisicos (para distinguir closponteiros simbóliCOS)
pois são utilizados para implen:entar relacionamento entre os
segmentos de um database fisico. Significa por"tanto que oS,seg-:
mentos não ocupam necessáriamente blocos contíguos, mas sim de
forma aleatória (ou algor;itmica), utilizando no entanto, pontei
ros fisicos para indicar a estruturação hierárquica dos segmen-
,tos.

~todos de Acesso:
1) -IISAH: N~tod6 de acesso hierárquico~seqúencial
2) HISAN: H~todo de acesso hierárquico-sequencial indexado
3) }J)AH' : Hétodo de acesso direto
L~) I-IID f·~JYr: l-Iétodode acesso direto indexado
utilização de métodos,de acesso do DL/l com os r:1étodosde acesso
ásicos da linha IBM 360 e 370, pode ser visto na Figd5-4~

----j

J.#~/M5

fto7TN4:S

/I~i<f

-- - -

SAN I~"
\lSA."1 ::J

IIIfi.sM.t ..,.OSQH
eu kl V:;~1-1 i'

/IJErobt6 ~
./ AC-éS~o

J,p-/ B~'\S,&.os

Cé.4360,37v)

*" o /t1.$;;7,;.1>O. .lU, Ac.t"6S0 v'-S4H //7/L/2/.::> os ~SE7.5 )(SZ;J e ~) t!:>N()E

k.s~ -= ky 9;"Ç~é.~C6:t) .00):(:)56/

~-s.", e- &N7'!!/, S<"=';vD/ct::l) .Al..7<i Sé,7'

••..;t ~ HC~.:>O .é,f;? AcçS.tó V.~H r'Ó':: SeR A!:>C;7"4.iJO.4çv/ /M,i?4'1l Sff.$4A-;

(105me', HS#'~; "".) ., "I
J 'N,i)l-E:S C!>N:571T,,'.f'/'/)O s~~vn(';; ,,"teU'6~N::"';;""QS "'?~,e"

:-'ig. 5-4. Hétodosàe acesso elo 11"18 e métodos de acesso básicos Ci8

IDE 360, 370
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Consideremos uma versão simplificada do database da Fig. 5-3 para
d~monstrar a forma de colocação das ocorrencias dos diversos ti-
pos de seg~entos de acordo com cada m~todo de organização e aces-.
so. Vide Fig. 5.5.

ey>eQ-:.tJc~

1
~bOS ~

P",·<a4;$ I
1

J I
FOJ!H4t;4~ P'S,o,(!'Co u;

Ssc",L/.>R. €YpE.l!JGJvC/A

Aj,

1
\ r-~_L_-, I

I I
,8, I B.<, : 8J

I I
I I~----,,---

b
,
'"

\
,,

r~-~---'"
I I

I c2 ICf , I
I I~______ .J

Fig. 5-5. Ocorrencias de Tegistros

I I i i
AI ~H Ci ll1. I

I

I I i i
E~ C~ 83 • fl~

~

I

.84- ! C3 I 2..2., I A3; .
I

Seja: Especiaiidade = A '
Dados Pessoais = B
Formação Escolar =,C

Histórico de Experiência = D
e: l,2,3~4,5 são ccorrencias

de segmentos; B2e C2.foram
incluidos após o database
ter sido carregado

G l
-13 I

I I-. .ss

C3

~LOC" 3-

hoc~4 ~s I 6 I .j I .-"7-,------'-
out r-o registro fisico do dat.abas e

Fig. 5~6. Método H3AH

5-13



Aor~""n';z""ro~o lIMA" .•...•.. - ~ .:l ,'-5a.. ~ a.~a. em ~-~i:l.ruil,OS S eg:'1e~ LtOS es ta.o agrupauos na orueru 11J..e-
rá:r-quica }.:lré-estabelecida. Um dat abas e em ES1Úfé criado através
rl' '.., ,ftI d . .,,..; 1 ' •
•.•.8 ,u:-;:~s eru e ue operaçoes e, a.nc.rusao , .senuo rieces sar-a o Que os rg
-.; ',,,, .....; ...01 ,.:;.:;c: C' ~ - - ...., ) '-' - ri'"6..1-.5 'G.•.Cu ~L~ U-,-·_,.O~ ou aa carga lIUC:"8..J.. es LJ8j ~m na or ...•.8r::1ruer-ar- -

. . l' '. ' 'l -1-' -., .,,' ••qua ca sequericr.a .....•A }~-esqulsa a um ae v erru,n aa O reglst;r.o Leva a ne
j • '.

cessid.ade de ler o xíat.abas e sequencialnlerite até o ponto onde se
encontra o registro vã sado,
Operações de exc.Iusão" e à,-tualização efetuadas no -dat.abas e, envol-
"I,Te • ~ "I ."" ,,,Ct. •. d"' ~.L. '"! J,... • -. ta crlaçao ae nova versao ~1..SlCa _o Qa~aoase, processo vlplCO

- • • IV" • .,. S-.,.....•« :« (-r"",") d"'- ~""-cos , ~;ns-ce a Opç2.0 o.e uta.ra za» ,.tili.:-l..H 'vbP..i'l, quando ent.ao o Q.ô.l".s

set cont endc os segmentos "r at.z" passa a ser também um dataset
(\",/.,-.,..... •• .•.. ~ • -!- b c: ' ,...,
v~- Vi:l, poaenao enG2..O o Qô.~a, ase ser 2..ces~ao.~
. " d '''Ir'1 ' '" DL'ICaSlCQS e GQ corno por-me~oQos do ' I •

tanto pelos m~todos

HIS".!:J·-I--

--,'---------T,-- - - - - -- --- ----- -- --- , ,
I INC><'CS 4.eE4 p~ •.,.:'RiA I I ' ,Af}E;.t."e &;Vf;."RF","J

I I I
I E§ - AI l>i ++Li2.IC2. I 83----l
I, Ai C3 .D2 I j I Ó ~

I :::-~---p: J l_,_j: : I·
I I I I

_ - I. J- - -, - - -- - - - - -1- - ~ - -- - _._- - ---- - ---
-

'15àM (ou -.J'SAH KSb)

Fi_; ..5-7 •. MétOdo HISAM

- - ._----_ -.--_ .._._--_._------, -----_ .._.--:-.-.----- _.-
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.A organização HISA!·1 fornece ao. usuário o acesso sequencã.a.l indexado
aos r egd s t.r os armazenados de f'crma hierárquica-sequencial. A Lnd exa...
çao é referente ao segrnento raiz • Cada , . .L.reg~s"ro ser ar-
maz enado em duas áreas distintas: área primária do TSA1·; .( ou ar-quãvo

, -ar ea c.e overfloV! .~S .• , (aí"(~ f!. !~;-,', o',_ ••• .1. ....., •.•••• '" L.A. ar-qu í. vo 38:9

o mecanismo de cv er-f'Lov do ISAN éignora.do. A quantidade de segmen-
tos' de 'cada registro ar-mazenados em área primária depende do. ta-o
nanho do bloco fisico alocado na área pr.í.nár La e cuj a capacã dade

,.
e

semure esgostado antes de gravar o restante dos segmentos do regis-
tro na área de over-f Low , A ligacão

. ~ J
entre

, ,f:\ I .,e e.1.81:U8.0..0 d .' -'.l-a pon~e~ros alre~os, notando ainda a presença
1
.•. ,

dos mesmos ligando registros _og~cos (na
,
area de over-r.l ow) do 1:;eS1"::0

.,j.. .ca •.•reglSl..rO J..~SlCO.

. , 1 '+ , •..qua.a-uequenca.a.i por .Jus caposa çao enquanto
,

que na ar ea Ele ovez-f'Lotr ,
.' +-'d·.J,.. '.. I. 'l .,.. ..a mesma s equenca.a e manta. a at.r aves do s vpon cea r'os , I.i ca.mcns i.onamej;

to elo .Lo ,. '.1- .,....vamanno a.e reglsvros ~og~cos
prevenção cont.r a a forrJ.aç:ãote ·na.. de cade í as muí,to longas (para U~:1

., L> " .)mesmo regls~ro ~lSlCO •
1..1111 database em tuSA}! pode ser, portanto

·1 Indexad '14- ':dCJ..aL, ou a.n exauo sequenca a.í, at.raves e
acessado de f'c rna sequen -
uma cl:ave-sequencic.l do

segmento raiz. A carga inicial em batch requer que os segmentos
J- •..1'· '. .. 1 n ..., ,,-,e,iEU';} na or-dem ruer-ar-qua.ce.-aequenca.a • oper-açoe s c.e , ] •...a.nc tusao , Co-'••......•.'\. .

a v ant.ag em sobre
mantem Sempr e os segmentos dentro ::1 ., '. .,a.o. orcen :pre-est;ao~

lecida (havendo por-t.ant.o mcv.íment.açâo de segmentos dentro do regi.§.
.1.. ••• ,. )\.,1'0 I~SJ..CO •
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Rói;? UJ.U6R.;()

Cot~EÃ,;,
/-j t.J ,.. /!!!12.0

f">l"~ ,eeu.7'''~o ~C1J~<.o
F;;.&.LQ pe-Lo se
/M";' a..oco

~-b'
I I
--?j
I,
I I
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I I---"1

r-----------------·-- .
. Ai!Eir.. 7>~:•.•4R.i... '
I' ,

I

I
----1 L

__ .......:-1..I
'--

Figo 5-8. Método HDAH

elo
.. f" - - ,reg~s0=o _lSlCO sao g~avados na ~r6a

tre as ccor r-encã as c:e s eg:::eYlto de U1':1registro ti.si co é L12.ntic1o 8.
través de pont.ea.ros :isicos.. A área de cV8:,:lm·; 3.r:~19.ze:~.at2..:,:bé;::

" .~1011:Lr~:os

•...2.S por çc es elos s egnen t.cs !!r2.iz!1 Cl1.16 cont.enhara c:c"2.yes ~~).e s e j am si-
Os s8g~entos que possuem

nonimos

bloco cue 1J01'
" .....sua vez e converTlUO
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do database em }-J).i'\..l·l não requer portanto ordenação prévia,
no I J.. . .J... •• .I:' •. :] #w •• -.. •• .,e1'1'(, 2.11 L-O cer \.;l..:.l.Car-se ce nao z.nc iua r ocor r-enca a ce seg

. . . , .,ento-fil..'lJ.o sem. ter o segnen tovpe í, ja, iYJ.c·l1..tSOno dat.abas e , Um ma

de bits controla a.utilização e reutilizagão de espaços livres
cada bloco, de forma a mant ervum eficiente preenchimento dos

egrncntos nos blocos fisicos.
','

r ---:--,
i /N~Ce I
I I

I
I

\- --, ---IIAPE4 ee: f>.Ie:flF/.r)uJ ,
~~ -1Je-~-; - - - -'1

\
I,

I
I
I
I
I

A~ I
1--,.0-_--1· ---i_L

I I
I I
I I
I I
I· I
I I
I

I
I
I
I
I
I

I

I
; I
I I
i- - - ---~

I
I I

L ----J
IIl5tJH

C<J

I/SAM ( K..JD)

-I 1--__ 05e>i<1 - -----(

Fig ~ 5-94> lvrétodo h'"IDAH

_ #---_ _--_ .. _._~--_ ,.,----_ .. _--_.-- --'------- -
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Database em or-ganá aaçâo l:"'TDAHdiferedoHD~·1\.H quanto à f'orrna de
obtenção do ponto de entrada ao:',a-:abase. Ao invés do algoritmo.,

"'! . ••• • #"01 ., .~ .• '1: ~ T~ ,.., ~. ' ,.L.. ta.e r-anconu aaçao a.o .2lJiU'1, o :':'~.ih4.i'l possue una es cru ur a HTSJ.J'if para

nados em OS.A.a.
Tanto o HuAE como h"IDAl·Iperrrí.t em . '. ..•acesso ~alS raplQO aos segmen ~
tos de níveis::1ais baixos
xos uma vez g1"8.7ad08,não s endoafetados C·'Jr:1 inclusões de novos
se2~e~tos: e o esuaço d~ seo~mentos deletados, nadem ser reutili-

••••• I .l... .J .J..

zados de imediato (dado que os ponteiros são i;nedi8.ta:~le~1tere:-:18.-
• ,..."1_ '\neJa0..VS).



GANIZACÃO FISTCA DE AR· UIVOS
demos considerar ..tres classes de organizaçãofisicade- ar-qufvosrem

18 :

Relaç5es fisicas entre segmentos de um mesmo registro fisico do
database
Relações fisicas entre vários r-egí stz-os do dát.abase
Relações entre databases físicos
das as relações são efetuadas atrav~s de ponteiros fisicos (dire -
s) ou ponteiros lógicos (simbólicos) e são criadas aut.omátí cament.e
nforme especificações adequadas de paiametros, na definição do da-
base. Ponteiros fisicos diretos são criados num campo de 4 bytes,
'colocados no prefixo do segmento com o qual está associado •. Cada
~nteiro fisico direto requisitado gasta portanto'4 bytes, sendo
le um conjunto grande de ponteiros pode influenciar negativamente '
J desempenho total do sistema, embora forneça flexibilidade de pes-
lisa através das diversas rotas de aces so , Ponteiros s í.mbóLí cos são
JDstruidos a partir do conteúdo de campos-chave concatenados com
Jdos os segmentos hierárquicos superiores at~ o nival considerado.
ont.e.í r-osfisicos diretos SÓ- podem ser utilizados em EDAJ.I e HIDAH ,
J passo que os ponteiros simbólicos, aLém de HDAI"Í e HIDM·l, podem
3.mb~mser utilizados em HISAH.
Jdemos distinguir 4 tipos básicos de ponteiros fisic6s:
• Ponteiros hierárquicos (Forward e Backwar-d)
• Ponteiros Twin (Forward e Backward)
Ponteiros Pai

• Ponteiros Filho (First e Last)
~specifica~ão de·ponteiros fisicos nas organizaç5es de dados
2gue regras pré-estabelecidas, no sentido de.que alguns tipos
Jnteiros s~o obrigat6r~os.enqua~to que outros s[o opcionais~
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PQ:'1tei,ro~hierárQuicos reJacionar::Gadg o ccr'r-enc.í.a de un ~eC;;'1\~r:to
", ,-' " . "t..,"" -" .•..az a' t.ocas as ccor-r enca.as ao r ega s ro ..;.a sa co, na or-cem rJre-es L.2.o..§.
c.ída bierárquica •.s equenct.a.L, são de extrema Lmpor-t.ancãa em dat.aoa

q~ando se quer processar sequencialmente dentro ,da
ia. Os pont.aí.r oa '2:'-.;,·;inr-eLací.cnara ocor:rer.cias de segmentos de um

ele un D~eS!i10 tipo de segEento.
ocor-r encã as de s egrr..ento entre 2

'leis consecutivos, e comoãnaçôes entre os mesmos .rcrmen 'estrutu
s fisicas em anel dentro do dat.abas e , .

de diferentes datal;.s
.8 C01:10 'de U1Yi mesmo dê..t abas e é referenciado como I~elê,cic!nan:er1to l,ó

--., .,.' .L. -'. t aní ..Jco. ~st.e re~ac~onaDen~o ~cg~coant.o poue
.' ,'" t" -1""a r c s -,-CglCOS come pon e i r-os .L lSlCOS.

ser

diversos ponteiros mencionados, ut í.Lâ zando

·rcialE"lente o dat.abas e exposto na' fig.5-2.
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5~lO. Relacionamento atrav~s de , .' .p..ponteiros lOglCOS e ~lSlCOS
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. '..,.. .• .r'\"r':'ImespeC1I1COS as u~~ cem

'ODOS DE lJA.VEGACÃO 31'1 DATABASES . IHS

ernos considerar 2 lT,étoê.osde navegação dentro de da t.abas es n,rs:
a ~".., ". - . . N~_navegaçao segundo os raet odos fis:5..cosde or-gana aaçao .e
( H::::f,F 1-;-Tq ~'P '-''TI t.l.f. '[.:'":-1) 1\ M)'~ _._~ ..., .•.l..L.v ..•.•__ , _~ .•.•.•..• , .•.J,...,I..o._r.-. .•.

acesso

A navegação ,atraves de ~elacionamentos lóg~cos
. _. jas as formas de navegaçac dependenrdas

s dos databases envolvidos e de comandos
estrutures fisicas e , o' lJ''Í..•... a.;;.

adiante).
'd N ~ tconS:L·:erarmos navegaçao nas eS\Jru uras

nfQr~e o método de acesso considerado.
fisicas, as regras serão

+. 1" (",, es vru"Cura _oglca a..!...:Las,
Se considerarmos navegação

.., ,
para o progran:ador o database e sempre

• , . ..,. ""I" ~~ __ ..•. _._._ _,,;, ;..';:!_ .:..!. _._..L~ ..,-.." .:._..,
'glCO), pOU8illú8 ú.lzel'· (lÜe o y.l'V~l:;:c::;,o UI:;: liáVt::1:)á'iC.V JC vi:) \.,0. 1)Q.J.c~a...!..-

nte definido no database lógico visto pelo programad6r, e defini-
I converrl errtemerrte no pr-ogr ama , A parte ccmp'Lement.ar do processo t

•..navegaçao qepende dos comandes de lei t.ur-a e da r;,róDriaJ; •
do

-ogr ama ,

)!:10 grande parte do supcr te ao processo de
...•• ..J- -,'.. .L-u.a.ca onamen vos J.OglCOS, veJ amos como es LJ8S

-nEL-v~egaça..o deriva-se dos
podem ser construidos c

)demos considerar 3 tipos distintos de r-aLac.í.onamento lógico:
TI Lací ., -'. ..,. 1lie aC:Lonamen-co 1.og1.COunla:LreC:Lona
Utiliza um ponteiro pai-lógico, a partir de um segmento subordin.ê~
do de um database (portanto, segmento filho-lógico) pó..raapon-"
tar um s egmerrco m..tm outro dat.abas e (portanto, segmento pai-lógi-
co).
A Fig..5-l1r;;ostra este tipo o.e relacionaYJsnto e 2. estrl-'.tt ..'.T8. lógica.
v.í s t a ne Lo pr-ogr-amador' •

. ..----·5;.;.21.---
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(a) (b)

,g. 5-11. Relacionamento lógico unidirecional (a) e estrutura
lógica equivalente (b)

Re.l.acd.onanent;o lógico 'c.idirecional fisicamente par eado ,
-r-t ,j..' d -' t~s~e vlpO e re~aClonamen ·0 lógico é bidirecional_. . podendo pOr'Lê.]l
to suportar relacioYJ.amentos H:H.•
A Fig.5-12 mostra o segmento C e C' CO:r.:lO segmentos de mesmo f'orrna

to, diferenciando somente na concatenação de chaves nas cccr-r-en -
cias dos mesmos C e C'.Assim em C1 temos nas suas diversas ocor-
rencias, par-a um determinado valor Xl da chave B, concatenado cora
cli~Tersas 't -..,..." d 'cnaves l, rorman o as cnav es aporrt anc o par-a ·2.S

correspondentes ocorrencias de chaves Y no segmento A. O rcesrnc a·~

seç~o (em C e Cf), caso os dados existam. CCDO os segme~tos fisi-
cos de C e C' são ditos - • ..., 'o .'" ( .,oareados. nor ocaSlao Qa crlacao .va~e- , - ' -

e d,eleção), de uma ccor-r-enc í.a (rl í.gamós)

eni C, DL!l aut.omá t.í.cament.e ~ria o par eado em C'. (No processo '
de carga, o usuário tcm a responsabilidade de criar amba.s , C e

_.-_. -'--' .. - -- '-5,,-·2-2 -_.' .- - .. - .'
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g. 5-12. Relacionamento bidirecional fisicamente pareado

- l' t 1" ,. d' , 1 '.Lo 1 t -rte aClonameno _oglCO Ol lrecJ.ona V:Lr\.-uamen e pareaao
~".Lo~ ~~~o alo re1aCl'o---e to .L.a~n'-~~~~~o~io-~l",",>::i l •. ,- v•.•..y "" _ ll::..w!1, l" .fi&.•. e1,1 ..;..L'-i...i__ •.•.l.._ uo.._,

d&ncia existente no fi~icamente pareado.
eva r a a r ecun-.

!lo ••• '. '. ...,. •

. P. a uea a e que UJYl elos tLpos de s egment.os pareados pode se r eJ...J..~il~i~~

,do. Esta eliminação é compensado por um outro relaci0!12..!:1entoló-
gico tipo filho EléÜS a necessidade de existência do ponteiro fis=-
co pai no outro database.
Assim na Fig.5-13 a e l.Lmí.naçáo do tipo de segmento Cf é subs t; "tu,:i

.. , .L... ..."• , 1 1"ao por pon~elro Il~O-_OglCO e a neces sí.dade de exist~ncia do

t ec.r c ocorrencias de segraen to em
t· ,... '. t .Xeste cas~ o apo de segmento, v deve neces sar-a.amen '8 est.ar

ou'HIDJi..lI.
en:

. - - - _._--- - ------------------_._-'.,' .... _--~.,--~--_. -
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g. 5-13. Relacionamento lógico bidirecional virtualmente pareado

seguir citamos a.l.gunas regras para a formação dos dat.abas es lógi

)8 (r ef , 20
.dos e

) baseados nos 3. tipos de l' .-,-OglCO mencí.o-relacionar::ento

O .. J.. h .,'. d .... ' ..aat.acas e ..1..ogJ..coeveser naer-ar-quz.co

o s egment.o r aa z
em , . ,c.a-caoase
Um.segmento
1
, .
OglCO

t .Um se gmen to

re..izdo - .j... •ca t anas e S91'"'

fisico

filho , '.loglco pode ter s egmerrt.oum unicosorr:ente

f'i Lho lO' p--l co.•. ...-_.L, ~ 0- nao pede ser

corro segmento dependente n8

pai e filho lógicos'T":".

f um

• Umdat.abas e l.ógico pode "Csr ':12.1s do ou e un relácionar:lento lóg5.cc
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com
,
e

QUITETURAE CCI,IPOITEI;'T'ES BÁSICOS

'.... . .•.. .', d T' .,., ,', 1 t.r ad f ' 4ar qua t.ecur a e ccmponen t es oaSlCOS' o .J..J\i:J es 'L2. ,1. '....is t.r-auo 112. 1.2;,5-1.
~. N •llgura nao conS'La a

! a parte refe~ente
.mplicidade ví suaâ , o próprio sistema' operacional. O DL!l é Ufa

'''''te' - . '. .•..•d d ..:J ..<' •••• •;.1'wmalS comp.iexcs quant o a quan \,,1. a e u..8 ..1. unçoes e parane cr-cs
elos

rvem ser especificados e controlados, a· fim ds obtermos um 8.:::1cie:lte
.er at.í.vo

, • ,. t· d ' '1' ...,~lOS e mODLaaos an es a utl lzaçao
., ~ - ~Cf-5'4 r exnâ í.car- ~s '"',...·~·r~oo 6~-~ S "";~~C'~ -.-~ ,-:, ~i!l)TIl Oa...,ê De.. .J:',.L~ -..L "í!2...::~:.....',:;,'- .•~}._..J,.. O..-.L-~· \.;Vi .•,~ nC.l..iW'':' ...)(;..t..;J...'-i....I~ ,_O -'~I _

- - , t' 'd ' ' . . ...,! sua interaçao ao Longe nas a ::va ac.es neces saro.as c.e ger açao
e

0..0

.s tema Il'IS até o p.l eno runcí.onamerrto elo, ambãerrt e d·e da t.abas es D1./1.

si s t ema I}IS
Er:loora nãc seja -como a ge:..-açao s í s tet.a

O r- n.~ O'Y"'l r." ;'1~pe ç.I.-..l- Há..:.. '-''-i,

do em 2 etapas.
a geraç~o do sist~Ea 1M3 ~ semelhante e

de par2x::etros par-a macr cs .ie

as bibliotecas envolvidas
e outras ~ ~ . .~arelas espec~a~s
de SVG's ••• '. oa.e usv.ar'lOS.

t.í.cuLar", Dode·-se passar a ativid3.des, - - e refere~tes a dat2
bases ,~.esyecJ....:1:lCoS.

Definiç~o do aataoase

gi. s t.r-cs 2:-'i si cos cl~o:.

dos do dat.abas 8 s egundo U~:1~ gl~8J1de (li ver s j_ (;~~~ocleele elê.. tsJJ;?_S es J.-é :;.;
c"' .... (ria "V'to-l..;'.-1-Ac r-::-/'''''' "Ti';':::! 'r, -,,;~"'g""t~y.~r.:l~~'''~'' ,-.~',"", C':lhO .::::'[~ ~~--::1-.2o ~"'.".':':1.,:.:0'!:...Jl:) ..c..!.C..i. •......C" .•4-...i...·I",.L.C: •. \,Á=v, v .. .i. ..l-J.'",:'-", '-..J l.,,}..l_ ••••• __ .1..0...;.4. ••~ .••.••t..;~... .:...1..•••••.••.•.• .....,<..·~U.__ . _ -- <..i ~- - - -

Dr ....."l.·:, t
•••••••..•• _ '_0,

•• , "Io..a tacas e
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(D13D)e colocado a dis:posição, na biblioteca de DBD, ant,es da' S1...1.8.

t .1 " ••. ., , ~ 1" ..." •..• d' D~D" f2_l~açao pe~os progracas ~e ap lcaçao. A geraçao e i b! e e e -
tl ~AO ~t~~~e'~ d 1~' " - U.~e .r ~' ~ do ~~ me+~ - ( 'f".l",,-.A c. _0.\ A. a c..e..i-J_n::.çaol).,:E.;:;.er..•..e ,.V .::,~.ra,;, ""...Oi::> especl lCOS

do database) para um conjunt-o de macros de assembler
ca de l:1aCrOS de DLíl), cbt endc através da compilação

(d a bibliot~
" -CCl1\TenClona..L

de a~sc~b1e~ ~~ c6d~~o obJ"eto Que 'poda ser ar~a~enado na biblio-.•••• ••••• •• J. •••• _,...... -= _
teca de D3D.A descrição do data'oase contém informações como:

nomes e atri'ou-
acesso DI/I, e

nome do d<:ttê.oase,DOl:leS e atributos de segmentos,

relacionamento lógicos ent r e segmentos.

A• "-c.escrlçao ele dados de dat abas e e sens í t í.vos ao c.e ê.:T:·l.:"~ -
contido ne Bloco (PSB) •

os yarar:letros es:r;.'e-
~,J:' •Cl.LlCOS necess~rios.Do Donto de vista de maninulação de dados~'~ . ~ - ~ o

comandos szr ,
S3G .••. r #'W ~ "r'l.-ol~ I . ..'.. ....•.,as scca.aco s , 1:"" ger-açao o.e ~b.b S -carn08171ceve ser I ea ca

Um PCB (Bloco de controle de programa) 'contém o da tabas o a ser ~
C.•-

cessado, o modo de operação (s6 leitura, atualização, etc), o ~ª
tianho yt1.6-,"'-1"~~:;""'\ ,-=l!::'; ("'>1....."':)""\7".0 ""\o&"""....•a t enada o (-,c ~O~MC'-:;+OC s ans.l t í.vos .....r<\~.Io.....,:.J..J....•.l. ,;.í..:; ••••••. ~~ .•.•.••. u...i.V ;".,1.••••••. _ ••.••• ::"..;.:\.., \..,; .•..•• ~<.:;..l.\"I_.l..••""" c.. __ >....J.,.;) V-:ÓA •..•.' ......l....:.V ••.•.• ~_..;.~....,...a-u_ .• ,::> C,.' .....•.•

'Ur.n PS3 pede conter ne (fora casos

Os CO!J.G..:':lclos eles cr-evcm
l::r.Q

segmento C2S0 ao nivel de PC5.
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Fig. 5-14. Ar-qu.i tetura e componentes básicos do n:s
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Preparação do programa de aplicação
Cada programa de aplicação (em Cobol, Fortran,FL/l, Assembler) de-
veser compilado e armazen~do em biblioteca de progra~as, em Dodo
.de carga, à disposição de carga pelo DL/l em tempo de exccuçâo , No
pr-ogr-amade aplicação de aplicação deve ser especificado um conjun-
to de SSA's (argumento de pesquisa de segmentos), que são entregues
ao INS através de comandos fonte tipo CALL. Os SSA's·além de indi-
car a função de manipulação de dados desejada aos módulos do Dl/l
especifica o segmento que deseja acessar e o critério de pesQuisa
(através de campos, valores de campos e operadoresrclacionais).
A função de manipulação do DL/I opera a nível de segmento somen t e,, .enquanto que o SSA opera a n~vel de campo.

• Operação do database
Uma vez preparado a DBD ~ PSB I S e PCB I S e carregado na mernór-í a o

pr-ogr-amade aplicação, pas sernos a exarninar as atividades das div8Z:
sas partes para acessar o database um.
1. Em tempo de carga do programa de aplicação, o PSB associado ao

, .... '. ( d P'"''"'programa, e carregaao na memor~a o no~e do programa e Obb

são iguais). Como o PSB contém o conjunto de PCB t S e estes ir::(::'i
cam os databases envolvidos, os DBD's correspondentes tar:-:bé:-:1
são carregados na memória.

2. Num determinado moment o, o programa atinge a um CALL para uma
função DL/I, fornecendo uma lista de informações aos módul.os de
controle do DL/I, incluindo o conjunto de SSA (pode ter'um 3SA

só).
3. Cada SSA é comparado, de forma ordenada, com cada SENSEG do rCD

correspondente. Na forma operacional por exemplo, sucessivas o-
perações de CALL traduz o processo das rotas lü,erárquicas G.e

acesso ao database.
Y. A combinação de informações obtidas pelos módulos de controle I

do DL/l através de: - Comando CALL
- rSE, PCB
- SSA
- DBD

c:;' ?8...,l"''-



rmite, quando as informações são consd sterrtes , ao DL/l transferir os
gmentosvisados dobuffer de r/Opàra as áreas de li O dos pr-ogr-amas.
aplicação; se no bufferde I/O do sistema DL/I, não contiver os se,g

. . ',.' _. - .ntos desejados, os metodos de acessos entao sao acionados para aces-
r os segmentos do dat.abase DL/l e colocados. no buffer I/O.

funções'básicas de manipulação de dados
manipulação dé dados,no'que refere a inserção, atualização e dele -
o, depende da or-ganí zaçâo fisica do database segundo ESAH, HISAi'·l ,
AH e HIDAM •

•..serçao: .
1 HSAH a inserção (representada por um comando INS'ERT via CALL) de

. '

segmento qualquer deve manter a ordenação natural do database; para
. .

nto, ou insere o segmento d.lnamí.camerrt é (leitura com mer-ge ) e cria

ordenar o database posteriormente.
ra os demais m~todos de acesso, os segmentos podem ser inseridbs no
meço, no fim. ou no meio das cadeias lógicas, dependendo de especifi-
ções dentro dos SSA's que acompanham o CALL TNSERT.

ualiza~ão:
n P..BAH, a atualização se processa da mesma forma da inserção, com a

itura do segmento a at~alizar, a sua modificação na memória e a sua•.. •..'1serçao numa nova versao fisica do dat.abase,
n HDAH, HIDAH e HISAM, a operação é efetuada por dois comandos:
~ GET HOLD: o segmento vã sado é lido para area de 1/ O do programa
• REPLACE: o segmento 'modificado~ g~avado em cima do segmento anti-

go (guardado a igualdade de valores de chave) •.

::üeção:
11 2SA!'·I, a dé.í eçâo de segmentá se ef'et.uado, com a criação da nova ver--Io fisica do database, somente deixando de incluir na nova versao, os
egmentos que se quer deletar.
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Nos demais métodos de acesso é processado at.ravés de dois comandos:

1. GET HOLD(leitura do segment,o )

(d81eç~o de segme~tos)

Em tIDAl'l e h'ID.AJ,f,o espaço ocupado pelo
t t '","' 1 - damen e reut,J._lzave , a nao serQ.uan o

segmento deletado é irnedia-
o segmento faça pa~te lógi-

camerit.e de outros segmentos ainda não deletados. Zr:1 ~rrSA:~(ISAri

do databas e. S8 .:ftor ser
deletado do 'ar q:u.iv o

, .
obedecí f"1p!=: ror·1'1n-1 ''';:::vÇ\~ es oec í p': S..•.... VOJ_"",," ••.Á'-'-i- ':5 _,.,,; '...J ..::: .•.••.• ~ .••••• _-:... co-

mo: ncdo de -nao
errvo.Lví.dcs em r-eLac.í.onaraent.os lógicos e S01l18l1te 1 PCB :s:,m:' da ta"oa-

se fisico dentro do PSB do programa.
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(DBD)
·1S possue dois tipos de databases: database fisico e database lógi-
s, Um database fisico pode ser acessado através dos métodos de ,ace.§.
como HSA}ií,HIS.AH,HDAH,HIDAH. Um database lógico ê construido por meio
um conju...Yltode ponteiros que relacionam os segmentos de um ou mais
tabases fisicos. A descrição de database (DBD) descreve ambos ost!
s de database, através de 10 comandos de controle, cada qual possuin

o um ou mais·operandos. Os operandos.são qualificados comparametros,
eja na fortla posicional como palavras-chave.
Tabela 5-1 descreve de forma geral os 10 comandos, e a, seguir, co-
entaremos em mais detalhes alguns comandos de maior interesse.
enais detalhes recomendamos o leitor, a consultar os manuais de 11-18

iretamente.

ETALPJlJv:ENTO DOS COI-iAlIDOS DE CONTROLE

ornando DBD
ormato geral: DBD NAHE :::nome, ACCESS
otina de randomização.

,
= metodo de acesso, RHNA1{E ==

Os 2 primeiros operandos são obrigatórios e o terceiro é opcional
e utilizado quando o método de acesso é BDAN
NAHE identifica o nome do database e deve ser o mesmo utilizado em
PCB do programa de aplicação

. ACCESS possue além dos 4 métodos de acesso, os p~rametros chaves
INDEX e LOGICAL

=rrDEX é utilizado para descrever arquivo de índices em HIDAH ou indi
.ar a criaçao de índices secundários para roSA:;·!, HDAl1 e EIDA?'1.

JOGICAL é utilizado para indicar que o database em definição é
iatabase lógico; desta "forr:.1a,os segmentos definidos a seguir,
?xistem em databases fisicos já definidos.
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di. o de Função Obrisatório =1'-1 Nº de Ocorrer!,..
mando Opcional _. O cias por J);2D

INT Elimina a listagem do O /J a 1, .,'. objeto durantecocn.go
fase de - doa geraçao

DBD
D Define o nome do dat.§; M 1

base, o método de a -cesso, 80 nome da ro, detina do usuario
r-andomí saçâo

,se o me-
todo de acesso for
HDAH

\TASET Especif~ca grupo de M ·1 a l/J
dataset""dentro ·do da-tabase

WH Define um segmento H 1 - 255
dentro do database

:;HILD Esnecifica relaciona- O /J 255
mento lógico entre se,g
mentos

[ELD Descreve os campos de12 O /J 1JJ.tJt
tro de um segmento

i'IELD Descreve campos utili- O
zados e : .•como lndlces se-
cundários

3DGEN Indica ~. de descrição 'Jvf 1!lm ..
do módulo de DED

rnrsn Verifica térf;1inode ge- 1-1 1-raçao
ID Indicacão de fim uara o H 1

montador de assembler

A especificação de um database em um dataset primário e até nove
dt t .'. 't" - t ' t.r-ada as et s ecunuara os , per-nu, e maa or'numero cte pon .o s o.e en .raua 2.0

database (pelos da tas et secundár-í.os) além de possibilitar maior
controle quanto à concentração· de acessos·

abeIa 5-1. Comandos de. controle .para descrição de database nrs
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RNNANE contém o nome do módulo de.randornização a ser suprido pelo
usuário, além de mais,tres outrosquali~icadores para inà.icar o
número de pontos de an.cora, dentro de um bloco' fisico( para pro _
cessar .sinônimos), o valor máximo'do·ni.Ímero relativo, de bloco pe,;:
mí.t í.do pela r-otí.na de 'r-andcmí.zaçâo e o número máximo de bytes, pe1:
mitido para justàposição com o segmento raiz na area enderecável
pela rotina de randorniz.ação.

ornando DATASET'

ormato geral: DATASET DDl = ddl,
DK'lICE = dispositivo,
HODEL = modelo,
DD2 = dd2,
OVFLH :: overflo ..•..l,

BLOGK = bloco,
SIZE ::tamanho,
RECORD = registro,
SCAN ::varredura,
FRSPG ::frspc

- Operando DDI define o grupo primário de dataset para o primeiro
comando DATASET do modelo. Os domaã s DATASET aut.omá't í.canent.e s.erâo
(até 10) grupos secundários de dataset.

- Operando DK'lICEdefine o tipo de arrnazenamcnt.o fisico que vai cem
ter o grupo de dataset: Exemplos - IB:H 2314, 3330, 3350, etc .•

- Operando HODEL especifica o modelo dos discos para 3330 ou 23050

- Operando DD2 é utilizado somerrt.equando usa HS.iUl, para, Lnd í.car- o
dataset de saída que contém campos atualizados em HSAH.
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Operando OVFLvl determina o nome de datas et de overflow para OSAH ou
VSAH (ESD)
Operando BLOCK especifica fator de bloco para registros lógicos pa-
ra databases em HSAH, HISAN e databases de índices
Operando SIZE o tamanho do bloco de controle formado a partir desta
definição pelo DBDGEN
Opera~do RECORD indica o tamanho do registro lógico' para database '
em'HSAl·r, HISAH e INDl1X
Operando SC~~ indica o número máximo de cilindros a
à procura de espaços livres

pesquisado

Operando ~SPC especifica a distribuição de espaço livre no dataset·
em operações de carga ou reorganização. A distribuição do espaço li
vre pode ser em termos de a cada n~~simo bloco, temos ~m bloco li -
vre para futuras inserções ou que em cada bloco uma. certa percenta-
gem da area total do bloco seja reservada para futuras inserc;ões.

ornando SEGH
Hormato geral SEGE NAHE = nome,

PARENT ::: pai ,
BITES , de bytes,= numero
FREQ f ".= requencla,
POIHTER = ponteiro ,
SOlJRCE = fonte,
CO~,IT'RTN

•...
= compressao

_ Operando NANE indica o nome' do segmento a ser r-ef er-enc í.ado pelo
programa de aplicação através do SSA

_ Operando PP...LQ31'·iT. ~ nor-maLment.e utilizado' para indicar o s egrnent;o

1', , d . .~., ttanto fisicocomo OglCO; e um operando que pO ..e ~er espe~lIlcaao .
uma série de parametros para a indicação de relacionamentos lógicos.

- Operando FREQ
correncias do

~ utilizado para especificar o número estimado de 0-
, . . ts egn.errt o para uma urn ca ocor-r-encr.a do s egmen o pai

fisico
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inclicar r-e'Lac'í.cnament.o -' .l.OglCO

Oper-ando BYTE:S fornece o ,
numer-o de bytes do segmento em. questão.

Operando :POIIJ'IER forr:ece o tí.po de pointer que se l.ncorporar

. ter ) .•..p01.nI..er , evc.
Oper-ando SOURCE indica o s'e.g;:1ento-filllo-1ógicovirtual de um rele..-
cionamento bidirecional
:0 . d- Cr.~··-RT~'". ,.
i per an o UdP. '1'; a.ncu ca o nome da rotina de ...,compressao da dados ,

. , .pelo USlJ.ar1.0, situação onde se t.ern da tabas es

E1221C.O LCIilLD

rmato LCL1LD n.AlIE = non:e,
P' OIIJT:ER =
FAIR = par ,

= indÍ"ca~
RüLE5

, +- • .., .• ",," •. ". .,e U~l~1.Za~O para l.na1.car o naDe ao
-,'.:1 .L .•. J...~og1.CO QO 5egEen~c precaaen~e

cha78S: SITG1: ponteiro no pr-ef'Lxo do segr~l.en.•
to) de segmento-pai para primeiraocorrs]
cia de segmento-filho.

DELE: 2 ponteiros de segmento ~ai- para a p~l~e1.~

glCO

p2~2'"eaua

uma ""I ~ -' • •••• 1re~açao 10g1.C2.bia2reClona_

da tabas e L0C> {.,,['1-i ce...•.... --.. ........•. '--'- . , seja no case C250 de



Í\ d .•.. ."..., .1.. • "v~eran o liAi'J.t.pOSSu.ecaver sos paramet.r-os para :.:-:a.lcar do car;

per-ando :aULES !"ornecea opção de inserção de segmentes par a segmentos
'1h ~, . ...,~ ...O-.log:1COque naopossuam campos de s equencí.ament.o , em relacioTI-ª·

nent os lógi cos bidirééionais virtualmente par-eados ,
;'S opções ..•sa.o

(insere no .<:o' )J.., ~...•....
}.E?E (antes da ocorrencia de s egnent.o (t-r.Ün) satis-

.<:o 't ' '.,.;a.... "AL- "I

J. ea o pe .....o U.1 tamo v· .L;

rmat.c geral FIELD l~Êj·:S :: nome,
BY:::'E :: bytes,
ST.ART = inicio,
TYPE == tipo

f' . d 1 S<:;• d -t •• n_".,.~ • . 'po, re_er:1 o pe_o ...h no pr-ogr-ama ,8 ap ...Ll,-G.3o.O, S6 o campo e
de s equencd.emen t.o das ocorrencias
chave CU), ou pode haver duplicid.ade de canpos-icaav e (E).

, , .. ' .Opera:1do BYTE indica o numer-o max:UTIO de byt.e s nece s sar a.os par a Ccc!

ter os valores do campo

Oper-ando ST.ART indi ca a pos í.çao inicial do

do segmento

relativo

OIJerando 'TYPE in(tieó~ o fOrrLlE..to do campo. Pa'Iavr as chaves r

X para: dados
p para dados..
C para o •..uaa.os

hex2.decim:::..is
deci~al-co~rsctado

mando 18FLD

:-~:atogeral: _~.'.-••_11 ~ •..~ - "'"'" I••••.•-.- e__ - uvE': ,

BRCE = pesquisa,

DDAT1~ == cll~~:plica:são,

~.rt"r'r'Qr:"l-.T
~·!.....Lj,.;"...!..l~ = rotina externa
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,Operando NAHE fornece o nome do campo dentro de um segmento (TARGET-
SEGHENT) apontado por outro segmento (INDEX POINT:zR SEGHENT), este
no database índice secundário.
Operando SEGHENT indica o nome do segmento (I}YTDEX S01JRCE SEGI':ENT) ,
que contém campos de origem para a formação do campo-índice (locali
zadono index pointer segment), dentro do database de índice.
Operando CONST indica através de um códio (constante) um particular
índice secundário, ll.tilpara casos' em que se deseja colocar IDÚlti
pIos (e distintos) índices secundários no mesmo database fisicocle
~ndices.
Operando SRCH indica 1 a 5 campos do ségmento de origem, e cuja,con-
catenação forma o campo de pesquisa (ou de indexação) 'no segmento
cor~espcndcnte no database
Operando SUBSEQ fornece uma lista de I a 5 outros campos do segmento
fonte a serem justapostos no final dos campos visados (target segment)
e de pesquisa (index pointer segment) para garantir unicidade de va
lar das chaves envolvidas.
Operando DDATA fornece urna lista de campos do segmento fonte e cuja
concatenação forma um campo de dados duplicados nO,database de índi
ces ••

_ Operando NlJLLVAL indica valores que não contribuirão para a formação
de entradas no database de índices.

_ Operando EXTRTN indica o nome de uma r-o t.í.na de usuário que analisa
se um determinado valor pode ser ou não considerado como entrada no
database de índices.
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n con iunt.o r)t'""I~/' T"".,--""'I_" '_ i: .; u.•.li r ulJ, r '",_"j

PS3's.

"'o:> t.':1lo()"·~r'1onuma biblioteca
_1",..1,. -'-"~ 0---"- de

a um database DL/l , 'a "CTS.'l8S ele aplic2.çãó,"" prs.§.
-consecaç~o ics E2=~i~~s: eta;as:

11....1-

de funções de DL/I,

~or~jun to o dat.a-
se. ~ada p~ograEa po~s~i se co?rs3pondencia um somente ,,!:,QP

_ U.L.-'. Cada
como os

ga.Qo na mem6ria pelo DL/I. ~oda referencia sobr-e .car.pos ela
,

r~:·8~S~2.:~a
e~ui7ale a ~eferencia sobre o PCE real.

de 2.,pI.i cação,

"" .• -r--v-cr-, 1enaereços aos ~G~ s rs-
s c

:=8:;:.Jc~I~ic2..çã.:)
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ecificação das macr~s envo Ividas -nu geraç8.o do cor:sidG:r<::,r
ente. PCB '8 .oar-a da tabas es e I::s.o par a + el eccmunã cação)...., -- .... ".... .:. c.....c.... •

ro PCB
ma to geral. PCB TYPE

FROCSEQ= nome de database índice

'perallClo TYPE indica o tipo de FCB, no nosso caso s ernpr-e igual a "'"'~.lJ .::.•

'peran·do DEDI'TF.I·::Eindica o nome elo database

tat.abas e
PROCOPT in:1i ca sobre os s egc.ent.os elo

1 '..:J ""I"<"'" ( •• -. t 'e11VO '.TJ..uOS 110 t'l~jj vz.ue J..23 a ele na Tabela 5-1).

s ~ecment.cs r1 o dat.aba se •. __ ~ .•.•.••.VJ. _ U. __

de , ..
z nua ce s e cU..ndár í, o

o acesso ao database (quando for o caso).

ro SE}JSEG
mato ger-a L SS1JSEG EA:.s = nome,

PROCC<?T
•..= operaçao de ::pr()ces samen co ,

1:·JDIC33 = nome de da t.aba..Se íX1cli ce

nssmo nome indicado em DBD.
Oper-ando P.A..:R.ENT indi ca o nome do indicado em NA~~:~

Oper-ando
do.

PROCOPT indica •...a operaçao permitida sobre o

'. .., - ...= n:3.:~J..Iti.C ete cr~arriaa2.s,
,.,"!,!',......t\r" .- Il'....r'I
0ci.l:"iU. = r-eg i.ao .'l.:J,

:O;3:'Z:; = area de TIo,
SS.6.SIZE = tamanho S-SA,
F'S:sn:c:E _. nome do PSB
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ber ando HAXQindica o. númer-o máxãmo de chamadas DL/l com qua Li.f'Lca-,

O a (O de n.UEU]:;~, ou DH'~ de D~r,Fvi;:;:lJm.) ent.re 2 nont os de sí.ncr-cní.ze•• ,. ~ 'ai _ _ ..•..•~ _ ~ _ _ ,- __ "c 1.)>4 t." ;:, .L _.J- Co -

~o em dataset de log.
ber-ando c:.~PAT indi ca a utilização do PS3
~G ou BATeR) considerado'.

ccnf'or-re região d '-~.,..,C.,-.··"P
O ! " r. -. n ..: -_ .. '-' _.. 0'

b er-ando I011.3I2:8 e SSASIZ:S são utilize,dos scment.e em ar:1bi~nte TP, e
,

i3pecifica o tamanho adicional de areas a serem reservadas junto ao
de a-plicação~"D f·..J ecel r 'r s de v tr. ~p ,.....,.,or:::,...t"'\ .....nas1"'....)' a ~m ue r....oe a ea ..•..1 v G.-lJ .•. o.•.ah, •. ;:)

3 SSA de us~~rios, da ~egi~o de controle de
e strings

oerana.o PSBNA~3indica· o nome do modelo PSB a ser catalogado na bi-
Ilioteca.

, "-'-';;"\" ",j8.na.o .Ll;.u a.no.i ca fiD das e~pecificaç~es para o mont.ador-

-r-t • '. tbS1:e conJun o
S3~'-TSEG - -padr-aodeve estar
da t aba s es DL/I •.;

or-denado s egundo a.

igc de
anebr o
a

PCB SENSEG

SIGNIFICADO

)

..• ...,- .'-._.'.....,

Sirll

C'ulm

Sirn
Sirn.

SiJYl

.. .c i.m
Sim
rão

Sim
Sim

Sinl

Sirj

r; •
ulrl1

SilYl ~

Leitura per-mí tid.a
InsercãoDsrmitida

j' -

p er-nrl.tidas

carga (exceto HIDAH).

.. .
aces so 2:. Ci~3."':Je

c' S"iI!l ~'i·~O Sc~nel1te Leit·1J.1.....a I___________ ~ ~ •• _d ~ ~

ê.6



~rinicão de PCB nos P!'oa-ramasde 2.plicacão

m tempo de inicialização para execução de progr[:r:;ade aplicação, o
HS após carregarPSB e DED's na memória, -passa 03 endereços dos di-
er scs PCB' s para o programa de ap Lí.caçâo , Es t e ceve conter nas ins-•..%'"Ilçoes uma entrada para receber os diversos nomes de PCB's.
m Cobol teriamos:
NTRY 'DLITCBL'using PCBnome', PCB nome 2, •••• PCB nome N.

cada Chama.da CAlL de DL/1, o programa deverá referenciar um dos
CB NOHE recebidos, dentro da sua lista de pare.metros.
o completar o processamento da chamada, o IES retorna diversas inf01:
.ações ao programa através da, máscara de PCB, coco definido abaixo em
obol:
INKAGE SECTION
1 PCBNOHE
') NOHE DBD PIe X(8)•...

2 HlvEL-SEGH PIe X(2)

b COD-STATUS PIC X(2)

)2 F.ROC-OPT PIe X(4)

)2 :RESERVADO PIC 89(5) COHP
)2 NONE-SEGN -PIe X(8)

)2 COHPRIH-KEY PIC 89(5) 'COHP

)2 JfUN-SEG H-BENS PIC S9( 5),

)2 KEY PICX(20)

r.orne do PCB referencia
ê.o

r.orne do DBD referenci§
ê.o

; d " 1 -~umero e nlve ao
EBnto encontrado *
cócligode resnosta com

1 •... " 'Ir. A d ,.re açao a Cllama a .~
F20COPT do PCB referen
cd ado

reservado para DL/l
ro~o c'tosegrrlPn+o ~~~on.r, ._,J._ 1 ...JJ. .•. "'"' c:..:.~t,...!.:!

t r ado
comprimento significa-
t í.vo da chave conca t.e-
r...ada
contador de n~mero de
5e~mentos sensitivos
ate a referencia
cjnteúdo da cY:8.veceD-

"catenada ate o seC~en-
to corrente

~ segmento raiz é n.ivel I, os filr:tjs' s eguânt es ~~_í\lel2 e as s í.m por
dd.arrt e

~<* valor em branco Signi:f.ica---Ch8.r;l8:dã'-efetuada cor; sucesso
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INGUAGEH DE ]\íAIHPULACÃO (DL/I)

•
programa de aplicação evoca uma função de manipulação dO D1/1 atra-

és de chamadas CA11 com a passagem de uma lista de parametros para o
ódulo de'controle do DL/I.
m' Cabal é!:' char:lada-C.4.11 tipica é:

ALL 'CB1TD1It USING (paramã , par-amz , param3;" ••••. paramN)
nde:
arm1 ··arm2 ••
arm3 ··arm4· •·

contador de riúLierode parametros da lista
fur:ção do DL/I requisitada
nome de PCB referenciado
nome de uma área 'de entrada/saída no programa, para rece-
ber ou fornecer segmentos

ttlOwJ-jJi:irrru;:CuIljUIlL.U de SS.A.representando a sequencia (hierárquica)
de segmentos a ser consultado

ada chamada .CALL pode ser modificada dinânúcamente no programa para
Ltender diversos tipos de necessidadese A utilização de uma série de
;SA é efetuado quando se quer recuperar um segmento que n~o est~ hie-
'árquicamente adjacente ao segmento corrente .•
),formato geral de um SSA pode ser assim representado, (em COBOL):

)1 SSA.
02 ~I01'~lE-SEGl~·! PIC X(8)
02 COD-COHANDO PIC X(3)
02 DELIHIT.<lJJOR I PIe XCI) VALUE '(,
02 QUALIFICADOR

03 I\JO I·1E CAI·IPO FIC X(8)
03 OPERADOR-l1ELA

CIOlZ.AL FIC X(2)
03 VA10H t'0"..iPARPv ,..•..t ....!

TIVO PIe X(23)
02 DELI.I-IITADOR 2 FIX X(I) ll_4.I.JUE !)' (ou relação booleana)
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LE-SEGl.:I- ••
"

contem o nome do s egmerrt.o def'Lní.río em DBD e P8E

-COHAIJDO : utilizado para ext endar a função chamada a DL/la alg11
1:1ê.S variantes de f'uncaonaaent.o ,

IlIT'ICtj)OR
,

: ccnt cm 1) o nome do campo ,definido er:~D:S~),

?), onp~~~or relacio~al·'- , .L..J_....:,.I.,A,. =,. 'I~gl1~s-,
, .,. =' maior ou igual

•. 1 c: =' menor ou igual
>, ::18.i 01"

< ' menor
'\ = t d.es í.gua'L

3) valor conpar-atd. 'la, com c f'orma to igual ao
defínido no D3D.

. e podemos '. 8ter :10 LaXlmo . campos qua Lí.f.í.cador-es •

,IHITJillOR 2 ; é ;i;:gual ali) n se for utilizado .i campo qualifi.cc'.dcr,
". ,caso cont.r-ar.í.o e ut.í Lí.zado aqu í um dos oper-ador-es bov

leanos
* indicando E
+ indicando OU

-f";..lTlGD.O

. ,cont-er. osegundo
a ser executada por DI!l~

sumar í z ado s na Tabela 5-2.,
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GET ·ulTIQUE Lei tur-a de uma o cor-r er.cã.a ele s egmerrt o
ou c'posicionamento inicial dentro do

ciais posterior~ente.
,.., -r.-:r!"I '!.T"";";1"'tI'~
t..;~.l.. ~\"';":;'::~J. Leitura sequencialconforc9 sequencia

,. , .• ., -." ..:J el Pru.e rarqua ca paur-ao \..1.0 a tabas e • ode
ser utilizado com SSA p2..ra proceder
variantes na pesquisa.

P. GET IJZ(T Leitura das ocorr€ncias
de uma meSDa ccorrencia de segl:1ento-

de GU ou GH C01:1 sucesso.
lU t G3T :-IJLD UHIQUE . ... ..

·lI1CLlC2.nc.o

que um
.; . ., ~,

pr cxarno CC:YJéll:1Q.O pocter-a
ou lJF·Dj~TE. l:Jê:operraí, te

ser
D.SLETE outro

êtCessa:e o

iIJ t GET ECLD Comando a GIJ C 01:1
..,opçao de 1:01d

GE~ a GI'TP COEl" -0::;;Ç21.0 de

IIJSERT Coma r:Q~C~(1'1 c S er-:rp
•••.•. J.~ ••• _ -- "':.I. ~.- ~. -

-n~'-"..!.- ••••••......,

,
50 -rl~""'~J:-':....- .•••.•.•.

nC!''tTô..S cccrr encf.as ele s egmerrt cs CC;!:~~..J,
+8"·' ~.."Y' Iar- c-~_r- ;")-.......:c.;~11.,o ~~ .•..-1......•....C'o
v .!:lCl ~ •.•I Cl,,,, c;.•.õ~ ..•..!1•.•.~•.•...c. ..' '_L,-,- "c,;..IO• ...> V"

...•
\..i-

co~~eDc~~ ~p Sc~~Qntn a todas as nccr• ~ - ...-.............~.......•....0 ..•.•.•....•.•.- _ .., - _

r-enc i~c ("1~i.Ar0 C;Y"'. t c.~· r1AI e jl :::-:""1"8 C"'; O-r.... ,.:::.~-> ;..Lo ..t. \".00 .••••• _:.. ~ .••••••• _ ...::.; •••••..•. l. '-!. .....•..•..L .••.••. "-' ,-'. _ -'- •• .;../ v '1 .....,--... ._'''~.:';

,
ticlo 8.Tl·~eS um eles :::.-...T .T';~- ..;._ .•..,.

caç~o de um conjunto de S3Ao Deve r' .-'.....--~-~..-

ç·:J.e não são cl.ave s G.êlltl"O de s eg:~··.?~~:,·::t'_._. -_._.

:..•..:fI. ~-2 ('r.r·' :"'~'-,,-1 OS ele -::TJ '1-' .•• v ..•...•._.---.__•..• ......_, _
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/

orrtz-o.l e de pr-í. vacã dade em DL/l pode' ser repres ent.ado eE: as soc.íaçâo
• ,",' •.•• 1 - ('1'0 , A' -, f" - , . Sa espec1Ilcaçao ~e ~vu s. ~SS1m, a ue~lniçao ocntro~ada de P B's

1 .•. f' J-'" . '. l' .. ",..rma men t e e~e cuaca pe.í,o grupo or gana zaca ona.i c.enol1Unaa.oAa?D.l!llstr]l
de Banco de DEdos) perr!,dte Que o programador/usuário t cnha aceso..

• O tipo de ,... ., 1 1operaçao permlSSlve ~e ser efetuada ~ representada De
operando PROCOPT (Tab. 5-1) tanto a nível geral de PCB como indiiJi

ind.icado ne.l,a .. macr-o S~.JSEG.

de D3HS., o 1::8 pOSSUl. de controle de restri -

ição de database
s de integridade dos dados do datatase.

vacas, tentativas de inserç~o
(status) de retorno com ~rro.

. .
eLe canpos-icnave

que S"ISTEiI 2000 ~
nao

es ent a caracteristica ... '
2. t e o

til" da versac 4.1).
outro aspecto de integridade de dados

,._ ••1'\-"":"- t~~•..··.,·.,._,;.t.a 1}-'.T•. ',~~T''éS..I.. Cl.: .•.c:t. - - - _ •.I. _ não 1..U11 GE7 :-:C;LD. I·Ja eru s sâo ele
...,

:--:&0 1)Or

ros ?~ograEas, co~ sucesso.

LS
2.1..'..rg e a 1.gt)..::::a s e j a ,

possue u..lil g[:,T'ê.l1 '-

gra~as utilitários [are:
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che ckpoãrrt e cLc~s

Acumu'l.acâo e
.J

classificacão~

t ' .ir de uma cop~a
r;ue r_.~. 1:'.·"'•• "l. f',;:, 1ha do c:-i c:+ O::H'"~ c:eu~'a--:-_ •...•. 1".(,._-<:.. ....., ••...•_"-' v _"' .•.~~, ~

, ~.J.,'" ' ., •ao ~a~acase, processa-~a co~~ra o

1T •.• t -i'JUmaSl uacao em
arcuivo-loG"-a.cu• b_

e ac es scsa B..rc~.~..avo-.Log ,

Com Il-S/VS existe uma forl:~aalternativa de r-ecuper-ação e r-es t.art
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. , .
;0 J a V:LnlOS,

e atre:.,és do s egrr:.entoraiz, por raed,o do C!2:pO de s eq.'tlêr;c:'a (c?':ê'.vs).
decor'rencia disto,. os índices e:: ambos os ::é~odQS são t2.i..:ôér:: dcno:-,",in.Q;

de índices . , .pr:Lms.r:LOS (vide Figs 5-7, 5-9).
.:J' •s ecunaar-a a , perrní. te ron~os

d t b :"I • ~ ,..L. , '." • • '.. f:" L"ao a a ase, CiJ...:.6ren\..es cos -ancu ces prJ..r.c,arJ..cs •• 1.S Cl.Íyersas .or:-::2,S.•
Indexar o segmento r aã.z com base num C'a?~TvO dife:-ente do car::po se-

Lndexar c om ba s e nU.111

dependente.
Indexar um s egmerrt.o dependente com base ?lUZ: ca.spo do mes-;o segr::er::,o.

I ' sezr, .•... ~ -::J . r -~..: ,r" ..:! o)nuexar un 'egmen co aepcnc..el1t.8 í. va.sao , ccn 'cas e num campo de
segEento dependente AO sr::"'7r.:1811t.(') ~d sado ,........ .....0 ..• ...._ ...."':' 'Ó _

é composto atrav6s da concatena
do s egment.o

cJ.e
, ,

dat.abas e DL/ 1 tJ

acesso neC83Sc:-

ESD cata se t s ) , C' dat.aba.se 2~ ser
ou 1ilJ ...41>1•

dos s e gmer; -:05 enyolyiclos
quant.o ao

.g.5-15. Relações entre os segmentos envoâvã dos pelo campo de
Lndexaçâo

5-4.7



1clexação .' .secunaarla o qua.L representa
r d-J.plicado dos mesncs ~E,,?JpOS component es no segment o fonte. ~
ívaLent e a DJi1 lJrocesso deinvers2.o de ar-quf.vo e não urja Lnc exaçâo
tipo intervalo, caracteristica d.e arquives seq~enciais ~ndexados.

que o segmento B comporte CO::10 se fosse s egment.ou-af.z
sanent o do database visado.

(o) no oro
~. -
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I
I
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I

B

I I
I
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I
I
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____ ...:. L
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!
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g. 5-16. Inversão de arquivos em indexação secundária
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C:GJ!illTO DE :01:..1)03 IHS (DD-IHS)

ccs ~1',o t.j·IDAJ.,:i_ ;;. t.', _~... ' '"

2 FS3's.
aba.l.ha con

Dat.abases

Si ster..as

1" -ap :Lcaçao
5 databases lógicos (num tot2.1 portanto de 10 DEJls)

. '"' •...
lDI crnaçoes sobre dados s eguf.nt es 5-17):2108

Relacionamentos mantidos pelo DD-IHS

.- ''''~'' - J...." amb ~_'.~,,",,",-,'.",;,-",.',',..,o'"~,', ,_.....1_ r'""'\..i .--;.:...-:..i... .•••c., ._::: _ _ '-,'. 11 U l,.._l..: L. ..J .•....•.... .-,.
.'.. __L:,;.s e [1).=_ r:t 6·3

CO]~:~:11Clos-:"011 t es
,

us:)_~-:. _b



Fig. 7-18. mostra as funções expressas acima e a interação co~
demais bibliotecas.

1'''--__
<9.ocl7CN

I'/'~';>o/

~.;/;",7l;.R.
./:e

Ó',v6u-oc<os"1

7-18.

b!'I)/.'v
.tJ6fJcuT

----,.-..-. Ase I'N
A::souT

~
Oi/r .: i"C86é;NrD8N~~-'é>'i:>N7éS)

'p,uCéSu..; (,'c
~/~ B

!. -- - - - ---

Esquema funcional do DD-IHS
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Estrutura em t.í.po s de s egment cs

DAI>O.S
PE.(..(.06;S

I
l I I

1'éif2H=& evolU~ FIUIa.,s
esC4'-"'R. ~~'-

D3D
DDl = DB?~3C~:IUi·~

?IEID
FIELD

SEG, rrl
v I ,

3Tl".F:I=7,

(-.,..."BYT'ES = ST.ART = TYPE=C

= T r-.,"'t r. T"-,U\,,,~-...w, BYTES=2,
T"\ 7~T T.e:!?( tl,
;...,...:..••' __ "J •.- .••v , = c=9,=

11,?IELD lTAI,'IE
TYPE =C

FI3LD
FIELD

FIELD
?IE1D
?L::LD

SEGH

?I:SLD
rI3LD
FI::LD

?IE:LD

c;rr t"Pijl_h-:'-'-'-.~."--'-I,
ST.A?T:l;-9,

"'.~ i\ 1'.'''1:i1
•••• <Í.J."'"1.:. • ..i...õ....:J TYP3=C

rn"':;,-:-,"":õ .-""1
' ..:..J...!.:i:.::::\,:J
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SEGI"~

FIELD
FI3LD
FIE!.J)

"q-:T'i''''~_ ~? .C'";"'.Q'i'-7--'.J.. __.:...:...u-...)_, v _ .iiJ.1.....L -- ,

BYIE,S=l, ST)11.T=39,
T.:r'rT'7f'_? cm ~D'T' l· n"-'~.:...-;.:..;)-_, v.!..:~c-'-=,v,

TYP~=C

TYPE=C

Exemplo de P83 (par-a ler segmento de
z~~ segmento de fil~cs)

• +' 4IV ~',.ln~orwaçoes oaSlcas e a tua.l.í ..

PC3
SE1'.rS3G

PSBG31T

END
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CAPÍTULO 6

SYSTEI1 2000 (S2K)

Introdução
Características Gerais
O H -,;.. ••..•• tperaçoes .baSlCas do >:iJ.Sema
Hodulos Funcionais
• NÓdulo de Controle

~.K" ~ 1• J:10CtU o
" Eódu~o
• Nódulo

de :f.Ianipulação
de Definição
de Carga
'de Acesso

de Dados

,
• Hodulo
Estrutura Interna
" Arquivo de Tabelas (Diretorios)
.•Arquivo Scrath (de TrabaJJlo)
" Arquivo Sort (de Ordenação)
" Arquivo User (do Usuário)
Aplicação 1 : Sistema de Informação em Biblioteca
• Relaç50 de itens de dados envolvidos por dataset
• Definição do ,schema e carga inicial
• Registro de dados de entrada para carga (LOAD)
• Linguagem de consulta
• Programa em gerador de relá tório. (S2K)
• Re su'Lt.ados e Estatísticas
Aplicação 2 : Controle de projetos

, .• Estrutu=alogJ.ca
• Definição de schema
• Programa com DJ.íL(S2K)
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INTRODUÇÃO

SYS1'EH 2000 (S2K) é un produto de software desenvolvido e come rcí.g
lizado pela HRI Systems Corporation, Aüstin, Texas.
O desenvolvimento do produto está diretam.ente ligado a RFHS (Rema-
te Fi.le Hanagement System) da Universidade de Texas, a qual é uma.
versão do sistema TDNS descrito em detalhes em 1969 por relat~rios
da CODASYL sobre sistemas de administração de dados.
A primeira versão utilizava estrutura de arquivos totalmente inve~
tidos e a partir de 1972 as versões do S2K trabalham com arquivos
parcialmente invertidos.
A quantidade de campos definidos como chaves (KEY) para gerar as
listas invertidas, é defi.nida pelo usuário na definição ou.modifá,.

•..caçoes do schema. A escolha adequada de chaves permite obter uma
grande eficiência nas operações de pesquisa. de dados; mas, por og
tro lado, requer um aumento na utilização de memoria de armazena-
mento e tempo de CPU nos processos de atualização, devido à utili
zação de indices de controle e de acesso.

SYSTEH 2000 suporta basicamente estruturas de dados hierarquicas' ,,operando sobre a unidade basica de "grupos repetitivos", num encg
deamento hierarquico de até 32 niveiso
Recentemente foi lançado uma nova habilidade do S2K para pro ce§.
sar estruturas de dados do tipo rede, através do comando LINK. E.§.
te comando permite efetuar ligações .lógicas, de forma simbolicô' e
não fisica, entre diversas ocorrências de urr! mesmo ou diferentes
data bases. Também é recente o anunc í.o de que S2K tem capacidade
de, através da característica sequential File, acessar databases
residindo em discos e fitas sequencialmente.
O pacote está disponível em diversas redes de computação como
Cybe.rnet da coc,Infonet da CSC e United Comput í.ng Services. Pode
ser utilizado DOS equipamentos como: IBN sériesl360/370, Univa.c Sft
rie 1100, CDC 6600 e Cyber 70.

#No Brasil, S2K pode ser utilizado atraves da rede Cybernet da
Control Data do Brasil.
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CARACTERíSTICAS GERAIS

SYSTEM 2000 é um produto cujas versões iniciais traziam caracteristi
cas de funcionamento de sistemas de gerencia de dados operando em
batch ou em batch remoto •..Assim, é castant e predominante o aspecto
de l' auto-contido 11. nas suas linguagens de acesso. O DNL (S2K) foi
desenvolvido posteriormente adquirindo características de um SGBD
Sem a enfase de ser um sistema orientado para retrieval de informs.
ções (portanto arqui vos pouco volateis e elevada eficiência em pe;i
quí.sa},
~ composto de diversos modulas orientados para as diversas f~~ções
de um SGBD e modos diferentes de utilização conforme diversos ti

, "",pos de usuar-í os, "Estes modulas sao t.amcem comercialiZados em s epg

rado.
O nucleo da S2K é reentrante se for utilizada a· opção de Hulti
pIe Thread, permitindo que um determinado datªbase seja acessado
simultaneamente por diversos usuários. O acesso simultaneo efetu,ª
do de lei turasão tratados na forma FIFO, sendo que as lei t.uras
são suspensas quando houver uma atualização.
Existe duas formas de acesso a database S2K:
1. Modo de acesso imediato (Immediate Acess)
2. Modo de acesso em f:i;la(\iue,ueAcce ss ).
O acesso imediato é utilizado principalmente para situações de prQ
cessamento on-line e interativo, onde a cada comando colocado des~
ja-se no momento os resultados, enquanto que o acesso em fjla

.utilizado para situações de pesquisa e atualizações em lotes'

,
e

seja
local ou remoto,neste caso, os comandos inseridos entre oscomandos
QUEu'S e TERMINATE (vide
os comandos de consulta
dos de atualização (que
.ta para posicionamento)
comando TERHINATE.
Os comandos de pesqUisa e de atualização podem utilizar qualquerum
dos dois modos de acesso sendo que o acesso em fila. é predominante
no modelo básico do S2K (um modulo comercial ::Bas í c System 2000 )
e o acesso imediato predominante no modulo de a cesso imediato (um
modulo comercial adicional:: ImmediateAccess Fe at.ur-e ),

) são coletados no sentido de que
são efetuados imediatamente, mas os C0r.12.!l
dependem do resultado de comando de consuJ.

N ~serao efetuados em lote apos executado o

«:
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o conjunto de comandos de acesso e atualizaçã.o, utilizando tanto
acesso imediato como fila, co.mpõe a linguagem (sem procedimento)
da consulta e atualização do S21\ e conferem a este a caracteri§.
tica de sistema "self-containedlt•

Além destes comandos executadoS na forma de utilitários, S2K ofe
rece DHL a ser utilizado por FORTRAN, COBOL, PL/l (IB!vI) , ASSEH
BLER (eDC) dentro da categoria de acesso com linguagens com PI'Q

cedimento.
Estes programas com procedimentos escritos com DHL (S2K) trab-ª
lham tanto com acesso imediato (default), como também podem in
teragir com database S2K via acesso em fila.
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OPERAÇÕES BÁSICAS DO SISTENA

#OI ,As operaçoes bàaí.cas do sistema tem por finalidad.e permitir a entr,S
da do usuário no sistema visando utilj.zação dos diversos modulos de
serviço S2K, além d.e especificar arquivos de entrada/saida através
de simbolos e forme•.tos apropriados.

H N ,As operaçoes aao efetuadas atraves dos seguintes comandos:

Formato do
Comando

CONTROL:

DEFINE:
.ACCESS:

COMlVIAND FILE IS
(Nome do ~rquivo)

DATA FILE IS
(Nome do Arquivo)

HESSAGE FILE 18
(Nome do ~rqtuvo)

REPORT FILE 18
(Nome do Arquivo)

ENTRY TERNINATOR IS
(Pat.avra de Termino)

SEPARATOR 16
(Símbolo de Separaçao)

.'

Explicação sucinta

Cada um dos comandos deve ser emitida quando
se quer utilizar as funç3es contidas em cada
modu.lo de controle, de definição e de acesso •

,
A finalidade do comando e designar o arquivo,que contem os comandos de entrada. Defa.ult ::
INPUT.

,
A finalidade do comando e especificar o a]:

,quivo que contem os dados de entrada. Por
exemplo: Carga de databas e Default =: INFtJTe

,
A finalidade do coma."'1doeespeeificar o a1.:
quivo que vai conter as mensagens da utiliz.a
ção do S2K Default = OUTP1.jT.

A finalidade do comando é especificar o ar
quivo que vai conter as informações geradas
pelo S2K ,Defaul t = OUTPUT •

A finalidade é especificar uma palavra ou c,ª
racter de termino de uma entra.da (ou registro)
de dados. Default = END*

A finalidade é especificar um caracter espe-
cial para ser utilizado, entre out.r-o s ~ como
caracter de delimitação entre valores de d-ª,
dos. Default = *
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EeRO ( ON ou )OFF

EXIT:

MODULOS FUNCIONAIS

,A finalidade e especif1car se o comando de eu
trada deve sair junto com. os registros de saj,
da (ON) ou não (OFF ) •

A finalidade
,
.9 terminar o. JOB com S21\.

ÁS principais funções de S2K como definição e mOdificação de schemas ,
DML, cont ro.Le de segur-anc a e passwor'ds , carga e recarga de da ta-o-ª-
ses em arquivos externos, etc estão contidas em 5' modulos que s,g
rão descritos sucintamente B. seguir:

H9gulo de Controle

Comandos

USER, (passwor-d Ir

NEW DATA BASE I S

(Nome do Data Base):

VALID·'PJlSS~iORD 1S

(password) :

1NVALID PAS8WORD 18
(password ) :

AS81GN (lista de ti '
po de autoridade)
To (lista de compo-
nentes)FOR (lista
de passwords Je

,Comentarios:

É-o primeiro comando de qualquerjob S2K.
O password se réfere ao data base visado p~
lo usuário e especificado por qual~uer dos
dois comandos a seguir.
Ê denominado de tlpassword mestrelte

Assinala-se o nome a um data base novo cri-ª..
do.

Assin?-lação de um password adicional a un; d.ª,

tabase.

Delata o password da lista de passwords exi~
tentes.

AssinB~a tipos de autoridade para um ou maãs
passvo rds para uma lista de componentes. Os
tipos de autoridades são:
R :;; Autoridade para incluir o componente ny

ma operação de retrieval com comando
PRINT.

W :;;Autoridade para incluir o componente nl1,..ma operaçao com IF ou retrieval com
'vJH8RE.
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ECHO ( ON ou )OFF

EXIT:

HODULOS FUNeIONAIS

,
A finalj.dade e especificar seo comando de en
trada deve sair junto com os registros de sai
da (OH) ou não ( OFF) •

"A finalidade e terminar c JOB com S2K.

ÁS principais funções de S2K como definição e modificação de schernas ,

DML, controle de segurança e passwords, carga e recarga de da,tab§.
ses em arquivos externos, etc estão contidas em 5 modules que s~

rão descritos sucintamente a seguir:

liodulo de Controle

Comandos

USER,(passvord r:

NEH DATA BASE 1S

Comentários:

~ o primeiro comando de qualquer job S2K.
O passwordse refere ao database visado pe
lo usuário e especificado por qualquer dos
dois comandos a seguir.
~ denominado' de 11 passvord mestre" o'

(Nome do Data Base): do.
Assinala-se o nome a um data base novo cri~

VALID PAS8WORDIS Assinalaç~.o de um passwo rd a.dicional a um àg

(password): tabase.

INVALID PASSÍliOPJ) 18
(password) :

ASSIG1~ (lista de ti
po de autoridade)
To (lista de CODPO-
nentes)FOR (lista
de passwords):

Deleta o pas svord da lista de pas swo rds exi§.
tentes.

Assinala tipos de autoridade para um ou mais
pas swor-ds para urna lista de coraponen tes, Os
tiuos de autoridades são:.. .

R = .Autorid.adepara incluir o componente ng
ma operação de retrieval com comando
PR1NT e

w' =' J..utoridadepari j.ncluir o componente n:n
N

ma ope raç ao com IF ou r'3crieval com
WHERE ..



U :::Autoridade para incluir o componente n:11
ma operação de atualização do data b,a

se.
v = Autoridade para incluir o•..com a operaçao com IF ou

com It'H:GRE.

componente
atualização

CH.ANGE ( ~~I~gI'd) TO Modificação de passvord,

( Passi-'ord)
novo

LIST pas sworü.

LIST PASSWORDS AND
AUTHORITIES:

RELE.ASE:

STATISTICS:

, SH.ARED DATA BASE N.AHE
'IS (Nome do Data base)

'.

Listar todos os passwords dispon:Lveis menos
o "password mestre",

Listar todos os passwords (menos o mestre) e
as suas autoridades.

Liberar (destruir) o database, especifica-
do num comando anterior DATA BASE NANE IS •••

Fornecer estat:Lsticas sobra o data base, cQ
mo por exemplo:otamanho dos arquí.vos,

Permite a utilização on-line por diversos
usuários de um mesmo data ba.se, simultanea-

t ,., Lt í.d IV •men e.'50 e pernu ~ o oper-açoe s de peaqua sa
(retrieval).,
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Todo
, ,

data base armazenado em disco contem um nunerode ciclo do data

UF'DATE-FILE (UF) DO SYSTEM 2000

SYST"SH2000 ut Ll.Lz a opcf.cna'Ime nt e um arquí.vo diferencial
para ar-maz ena.r atualizações num processo de manutenção de da baba se ,
o. arquivo diferencial, denominado "UPDA1'E FILE" conforme nomenc Latur a
S2K contém:

1. A representação interna de cada comando de atualização~ ié,
interpretação efetuado por S2K.

,
apos

2. Os dados qualificados e selecionados conforme clausula HHERS.

3. Número do ciclo, data e hora da emissão do comando.

,
base. A carga inicial assinala numero de ciclo igual a um.jsuc es s.ívas
atualizações no database resultarão modificações no número de ciclo
com incrementos de 1 •,
Se as atualizações provem de comandos em acesso i:nediato, então ao
completar cada comando o número de ciélo aumenta de 1.
Se as atualizações provém de comandos em acesso QU"3..Ub, então indepen-,dentemente do numero de comandos que este ja entre o comando QUEUIS -:- e, , .TERHINATE, apos o termino normal do TERHINATE, o numero de clclo do
database aumenta de 1.

Tratamento Tradicional de Back-up:.

O DBA poderá desejar que o database em disco seja salvo numa fita
magnética r~eseir...:trança.Atravésdo comando SAVE DATA BASE cria-se uma fi

, #ta cujo nume ro de ciclo e igLlal,ao database em disco.
Atualização posteriores efetuadas diretamente no data.be.se resultarã.o
em versões do database que não correspondem com o data base salvo an
teriormente em fita. Se as atualizações não forem cuidadosamente arm~
zenadas, procura-se obter a cada mudança de ciclo um novo arquivo
back-up. Operação esta, que pode ser extremamente oneroso, se o data
base for volumoso.

Tra.tamento com UPDATE FILE (S2K)

.. ,.... .Ao a.nve s C1eor aar- um novo aroua vo back-up do data base a cada conjull
to de abual.Lz açóe s , S2K permite gravar as a1tera.:;;ões
'TE FILE, perriJane~endo o' database intacto.

no arquivo UPDA-



o processo de oper-ar com Uli' (S2K~ inicia com a arma,~ão (identific-ª
ção) do arquivo de atualizações atraves do comando SAVE ou LOAD
(vide Fig. 6-1 ).
Uma YeZ especificado o arquivo diferencial, a identificação deste, .

e armazenado no arquivo back-tp ao da taba se , a fim de facilitar ati
vidadas de consistência na etapa de reconciliação· de dados do d-ª
t aba se com dados de atual.Lz açao . Nesta etapa ainda é especificado

se o arquivo diferencial será fj ta (modo direto de atualização) ou
disco (modo indireto de atualização).

Posteriores atualizações (por ex: AI, ;2, A3, A4· da Fig. 6-1 ),
realizadas em tempos diferentes, serão gravadas convencionalmente
110 arquivo HF (S21\:) , originando arquivos de atualização com ciclos
crescentes com incremento da 1 (um).
Numa época, .
e aplJ.cado
do arquivo

apropriada, através do comando AFPLY, o arquivo UF(S2K), ,
no database original, elvando este ate o ultimo ciclo
DF (S2K), com a obtenção do database atualizado.

Os comandos relacionados com DF (S210 .são:

1. Comando SA"VE.

Formatos:
a) SAVEDATABASE ON IDl ,
b) SAVE DATA BASE ON IDl/ID2 (Default e INDIRECT)
c) SAVE DATA BASE ONIDl/ID2/INDIREDT
d) SAVE DATABASE ONIDl/ID2/DIRECTt LUF(S2K)

Fita

o objetivo principal do comando SAVEé carregar um database em,
disco para fita. Como finalidade secundaria, o comando arma um
arquí.vo de atualizações para pos t er-í.or-e s gravaçSe s ,

O formato a) salva um database num arquivo fita com identific&-
ção idl e suspende o arquivo de at ual.Lz aç óe s se estiver armado"

Os f'o rmabos b), c) e d ) s:alvamum dababa s e num arquivo em fita
eesp-?cificam um arquivo de id-3ntificação id2 como sendo de atua
lização. A identificação id2 é gravada no arquivo back-up do da-
t aba se,

6-9



Os formatos b) e c) deter;ainam que o arquivo UF é disco. Em quaj,
quer ocasião, pode-se gravar o ccrrt eudo de UF (disco) para 'UF(fi
ta) através do comando lGEP.

o formato d) determina que o arquivo DF é em fita.

a) Arma,..ão do arquivo"$,

UF (S2K).

~ P.eOCE.'óSO SoVE 14c,.~IJ;n{. Lie/JJ(4 AAi!NAJ)O
\ o ~.eQU;VO ./:)I~~,.A.{.. ÚF' j>A.1I2.4.

'~.R ""'AU,"",,,,

~
/~~T-UF

A7UALiUl,~ .-----,

Clao2-
".". .... 1 /tI

".",
/'

C/CLD3 C/'CLo 4- c/eLO t::

.4.:0 I ,qa I A4 J

AfA:z. --~ ••.••
AS ---~A4 ••

------- ---,,;.... ---- .--.---- .--'----- --------
S.2K.

b) Gravação de Atualização

c) Atualização real do data
base.

/iCeSSo I~t:();d n>
Ac€Sso t:pt./etJe

Fig. 6-1 Processo de atualização em IIUPDATE FILE" (S2K).
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2. ComandoLOAD
Formato:

a) LOAD (Nomedo

tOAD (nome do
LO.AD (Nome do
LO.AD (Nomedo

da'taba se ) FROM iàl

dacabase ) IrROMidl/id2 (de rau Lt énmIRECT)
data base) FROM idl/id2/II~IRSCT
da ta base) FROH idl/id2/DIRECT

\ t UF (S2K)
.,- Fita

,
O objetivo principal do comando e carregar um da taba ss em fita~ ,

para disco. CJmo fJ.nalidade secundaria serve para arnar um a1:
H ( , Nquivo de atualizaçces se ja nao estiver identificado) ou modi

ficara identifj.cação do UFtS2K), ou mod..i.ficar o modo de gravg
ção (direta OU· indireta).'

3. Comando KEEP
Formato: KEEP:

A finalidade do comando KEEP é criar as condições para gravar
as atualizações em fita e a sua ope-ração depende do modo de gr§

N / • /vaçao espeClflcado nos comandos SAVE LOj~ emitidos nuraa etapa
anterior.

a) Em modo DIRECT:o comando KEEP determina a montagem da .fita,
UF (S2K).

b) Em modo INDIRECT:O comando KEEP determina a montagem da fi
ta UF (S2K) e o posicionamento no fim do
último registro do {lltimo ciclo contido na
fita.
O UF (S2K) em disco é então copiado para
a fita, agregando-se as últimas atualiza-
ções na fita UF (S2K).
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4. ComandoAPPLY

o comando APPLYtem p01' obj etí.vo colocar os dados de atualização·
no data ba se residente em disco. Comisto, o datab ase atualiza-

, "se ate o ultimo ciclo contido no arquivo DF (S2X} (vide Fig.6-1).

Formato: .

1. APPLY ALL:
2. APPLY. THRU CYCLE(nn):

o formato 1 aplica todas as atualizações da fita DF (S2K) ao da-
tabase.
O formato 2 aplica as atualizações somente até o ciclo nn índic-ª:
do. Este formato permite que sejam feitas correções posteriores
as operações de atualização~
Supondo que após o efetuado o ciclo 5 (li'ig.6-1 ) verifica-se que
o database foi ãestruido pelos comandos de atualização do eí.c Lo
5. Efetua-se um LOAD da Fita 1 (ciclo' 1) para disco, e APPLYaté
o ciclo 4•.

,. Comando Suspend
., -A finalidade do comando SUSPENDe suspender a gravaçao no arqui-

vo UF (S2K) nos processos de atualização, aumentando,consequen-
temente, a velocidade de processamento.

Formato:

SUSPEND:

~. . .
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HODELO DE MANIPU1AÇÃODE DADOS

Um database gerenciada por SYSTEN 2000 pode ser acessado atrave s de:
I ,1. Uma linguagem DHL de alto nível quP. de'íe ser utilizada atraves de

programas escritos em Foz-t ran, .Cobol ou Assembler, linguagens da
máquina hospedeira.

2. Uma linguagem 11 iii.lto-contidolIde alto nivel denominada 11 Imediô.te
Access Feature", com facilidades para consulta, atualização a emi~

#># ,sao de relatorios.

DNL com linguagens de procedimento

Os programas escritos em Fortran, Cobol ou As sembLe r-, utilizando-se Cbs
comandos de DML do SYSTEH 2000 tem as seguintes caracteristicas:

1. Os comando s de D1:1L/SYST.&\1 2000 estão na forma de macros e
inseridos no meio das inst.ruções do programa hospedeiro.

estão

,2. O programa com comandos DML e da linguagem hospedeira e processado
por um pré-compilador da linguagem fonte, assim constituída, antes
de passar à fase de compilação normal (vide Fig. 6-2 ).

3. No caso de DNL com programas em fortran, as macros de DNL tem a
identificação *PL colocada ,a partir da coluna 1.
, N # #4. Areas de ccmuní caçao com o nuc1eo do S2K e efetuada atraves dos
comandos declarativos:

CONNBLOCK : É um bloco de controle de presença obrigatória. pa
ra cada database a ser acessado.

SCHEN.A É uma área de buffer especificada com os itens d~
dados desejados de um 11nico data set (grupo repg
titivo cu root) •

«,
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Ld.nguagem Hospedeira (FORTRA..1IJ,COBOL••• :

+
DM1 (SYSTEH 2000)

I
I
I •
1.-__ -- - - Cêh,pIU!SDOIIZ.

Fig .• 6-2 Processo de compilação de programas procedurais
com DHL do SYSTE.H 2000.

5. Um programa escrito em FORTRAN traz os comandes DNL(S2K) nas sQ
quencias conforme Fig.6-3.
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(a)

COl1ANDOS DE TIPO IDENTII"ICATION DIVISION

•
••
••

COH.ANDOS DE C ONIWN 'ENVIHONI1E..WT DIVISION
••
••
••

DATA Dlv'ISION
•

• •
••

• \-lORKING -STORAGE SECTION
[ se HE.l\1A ( S )

•
• •

COMNBLOCK•
• •

•
~ PIJ END SCHEHAS •

C Ol1ANDOS DE D.ATA (FORTRbll1)
SCHEHA(S)

• •
•

• PROCEDURE DIVISION
COH.ANDOS DE PROCESSAHENTOS •

•
•*PL STA..1IT' S2K

I C ONAl'{DO S2K......I
•
•

•
( C ONANDO S2K J

•
• •

CON.ANDO S2iJ [COBANDO ,$2K I
• •
• •

'. •

*PL END PROCEDl.iRE.

Fig. 6-3 Descrição àe pr-ogr-ama a) ,FORTRJv.\f, b) COBOL
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Descrição dos comandos de declaração de dados:

ÁS expli·ca.çõesque seguem teu base no programa exibido naFig. 6-9

COl{HBLOCK : Define a área de comunicação entre o programa usuário
e núcleo S2K.

chhdb : Nome do data base a ser acessado.

schnae C ' ,-,= ~ '1' .: ontem o SIJJ.l.:::.l'.A referenciado no U_'C~I!10 comando, DI-1L
(S2K) executado.

rcode , .: Cod~go de retorno.

filler : Área reservada para o futuro.

ldset : Indicação de que atingiu (ou não) a última ocorrência
de um grupo repetitivo.

pass , ,: Contem o PASS\,-IOF.D do usuar-ío ,

numrg . ~, ,. A •: Contem o numero de ocorrenc~as de um grupo repetiti-
vo qualificador por um comando LOCATE*

rgpos : Contém a posição rela.tiva da últlma ocorrência
"sada de um ~onjunto de ocorrencias qualificado

comando LOC.ATE.

aces-
pelo

leveI : Indicação do nível hierarquico da ú.ltima ocorr~ncia
acessada.

timex , , .: Contem a hora em que o databa.se sofreu a ult~ma atu_g
lização ou então de uma ação de OPEN.

datx : contém a data em que o ,databas e sofreu a ultimaatt.\ê;
lizaçâo ou então de uma ação de OPEN.

cycle : Contém um nÚmero de Ciclo que alli':1enta com incremento
de 1 em correspondência a cada comando de atualiza-•..
ç ao ou OF~N.

sepsym ,: Contem o caracter separador do sistema.

..
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endt e rm
,

: Oont em o car-act or de t.erraí nc do sistema.

statusx : Contêr.a uma indicac ão se o
. -espécie de erro ou não. Se

não pode ser atualizado •
databa.s8 contém algU.f.la,
contem, o database

.,Os parametres definidos acima atraves da palavra chave COHH3LCCK
são posicionais e a denominação é livre ao usuário. É necessário
definir um COH1"ffiLCCK para cada data base a ser acessado.

SCHE~lA : Define um grupo repeti tivo (ou dataset. S210 a
ser manipulado pelo Dl...lL· inserido na linguagem ho.§.

.'-,~edeira. ~ palavra chave.

Filie OF chhdb : FUNC é o nome dado ao SCHEHA (ou equi valente sub
schema CODASYL), Of é palavra chave e CHHDB é o
dat aba se em referência. É um SCHEHA (S2K) conten
do em particular os componentes defirô.dos logo em
seguida: C2, C4(2), 06, C8, CIO, C12, C14-, 016 ,
07.

ONTA OF chhdb · Equivalente ao FUNC para dataset projeto.·
Fl\1S OI<' chhdb · Equivalente ao FlJ"NC para dataset HOHENS-HORA.·\

.END SCHEHAS
,.. SCHEHAS.• Define o fim da definiçao de•

J.. função de SCHEI1A é de definir as áreas d,~ entrada e saída
! grama hospedeiro em relação ao núcleo do 82K. Uma definição

SeRENA é feito com relação a cada grupo repetitivo enyolvido
processo do programa hospedeiroo

de prQ
de
no

,Pode-se definir multiplos SeREI·IA para um uní.co grupo repetit1vo ,
~ ;mas cada referencia de item de dado deve ser unico para cada SCHâ

J:I'.t.A. Assim cada item de dado pode aparecer em diferente SCHENAS de
um mesmo grupo repetitivo através de diferentes referências como
Cl, C01, C001, COOOl (A forma de referência. ao mesmo item de dado
C1).
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escrição de Comandos de Cont role:
Ao

ainda com referencia ao programa da Fig. 6-9 ).

TART B2K H' t: Instruçao para o pre-compilador inãicando o il1lcio
de comandos DHL (S2K) no programa. hospedeiro.

PEN chhdb Comando de U OPEW' ao database de nome CHHDB util;L
zado no C 01>11-1'8LCC K.

LOSE chhdb : Comando de "CLOSE" ao da ta base de nome CHHDB uti
lizado ao CONHBLOCK.

PRCCEDURE : Instrução para o pré-compilador indicando o fim do
comando S2K no' programa hospedeiro.

(outros comandos são:).

QUE1JE : Em conjunto com o comando TERNINATE, o comando
QUEUE determina que os comandos DML (S2K) de atu,ª
lização do data base situados no intervalo QUSUE
até TERHINATE sejam executados' num modo e specâ al é~
nominado QUEUE .ACCESS (Acesso por fila). O modo
default da utilização do DNL (S2K) com a linguagem, ~ ,
hospedeira e llImediate Processingl1, isto e, cada

,., , ,
comando de atualizaçao e executada a medida que o

, . dcomando e aClODa o.
Commodo de acesso Q1:JEUE, os comandos de atualizá

N IV •••

ç ao nao sao efetuados assim que acionadas.
Comoos comandos de atualização dep8ndem de co::nan
dos de pesquisa para um adequado pos í.c.í onamerrto
de endereços, antes do processo de rnodiflcaç2,o, em

modo de acesso QUEUE, somente os comandos de pes
quisa (consulta) são executados à medida que CQ

locados e os processos de atualização são efetua-,
das em lotes apo s o comando TEP\.i'vlINATE, na seguinte
ordem:

1. RENO\'E TREE (remove uma arvore ou set)
2. INS.ERT (insere)
3. REHOVE e N.ODIFY (remove e atualização de campo

simples).
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ordem pré-estabelecida de'exeeução de comand.os de atualização em Ii1Q

o de acesso 'QUETJEorigina que nem todo grupo de comando em QUEUE
-,

CCESS produz o mesmo r esu.l.t.ado quando em IHEDIAT.E ACCESS. Assim um
rocesso de atualização em QtJEUE deve axamí.nar=at errt ament e a ordem
cima descrita.

Efu''lIN ATE
, .: A finalidade do comando e inicJ.ar os processos de

atualização (flsica) dos comandos de atualização e-
xistentes no intervalo entre QU}~UEe TERNINATE~ e, ,depois, entregar ousuario ao acesso imediato.

.ANCEL QUEUE : A finalidade do comando é cancelar todos os comau
?OS de atualização emitidos antes deste até o coman
do QUEUE exist~nte anteriormente; e passar o contrQ
le para o acesso imediato.

"LEAR : O comando CLE~(R está intimamente ligado às atividg
des de-atualização .de um da t.aba se 821(. Possue duas
formas:
1. CLEAR
2. CLEAR .AlJ'TONATICALLY.

o comando CLEp.R controla o momento em que o datab.s,
se é qualificado como Itcorrente", isto é, o d.atac,ª,se contem todas as tabelas de controle em ordem,

, " -apos uma serie de atualizaçoes.
O comando CLE.AR ADTOf.1ATICALLY além de possuir a fu,n
ção do CLEAR, exerce o mesmo efeito do CLE.~.
cada comando de atualização emitido.
Durante um processo de atualização, um conjunto de
registros é trazido para a rneIDoriaprincipal onde
será efetuado as modifica~ões. "8 assim suce ssí.vamon

5 -,te, ate que haja necessidade de mamaria, quando 9n
tão as versões atualizadas e as tabelas de controle
correspondentes são gravadas em disco. Caso não hE,
ja necessidade de mais memoria principal, ent~c, os
registros ai residentes e modf.f'Lc adcs são t r-ans t'e rj,

dos aoS discos, somente por ocasião de termino do
'. programa.

~apos
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,
Se durante o intervalo em que e processado a primei
r-a atualização 118, memor-í.a principal até o ter;nino
do programa, acont.ac e uma disfunqão ~tanto har-dware

'"ou so f twar-e , o processo de t rnns í'er-encí.a de regi,â
tros atualizados para. disco não acontece e obtem-se
um da tab aso de st ruã ão (STATUS do COHHBLCCK contém
código de dat§.basê destrttidoU).

Para evitar este risco, uti.liza-se então do CLEp..R
ou do CLEk':\ At3TOHATICALLY, quando então temos certg
za de que a colocação de comando traduz uma atuali-
zação direta no database (no C2.S0 do CLEAR AUTOPíA
TICALL'!.') ou a gravação em disco dos registros atu.ª=
Lí.zado s em memori a. (em ambos os casos).

"
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D N • ••• ~ .escriçao de comancos da recuperaçao lrettieval)
(Comrefer~ncia ao programa da F ig .6....9)

GETl Func vIHERE C2.
, ~O comando GETl obtem a primeira ocorrencia fisica dos data sets qu,ª

lificados pelo i1HERE, no caso para valores iguais ao cont eudo
".., , # , ~

02. Cooo C.c. contem o numero de funcionarios, e Func e o schema
data set dI) ni ve I ~ conforme Fig •• 6....7 ,o comando particular

de
do

questão procura ler a primeira ocorrencia do data set Pune cujo
mero de funcionário se.ia j.gual ao va.Lo r em C2.

em
;

ny

,
A forma geraI do comando e

GETl < nome do 'schema » PIRST
LAST
NEXT

1

S2I( COUNT J

ou

GETl < nome do scnema» WHERE clausula do where

,. ". .O comando GETD permite obter oeorrencias descendentes da oco rr enca a
• • #'.j... , •• d .A • r " .pra.mara,a em que o usuaro,o e sna po sa cz.onac o•. ~sslm, no caso eSD9C:LIl

~ . ~
cos, procura-se obter a primeira ocorrencia do dat?- set de 2Q nlvel
Conta através do valor de C011ta

,
A forma geral do comando e:

GETD ( Nomedo schema)
f
FIRST 1
L.AST I

I j
NEXT,
S2K CGUNT

(outros comandos são):

GET.A L.. Nome do schema > :

A .finalidade deste comando é obter ocorrências situados num nivel
hierarquico superior.
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LOC.l~1TI Nome do schema \nrr::HE cIausu'la do Hhere
A· :\ ('~.~ ~. •..~ finall.dade do comando LCC1U..L:; e crlar umarquJ.vo de t:r-abalho com
oSllointcrs para um ou Dais da ta sets qua Lí.I'Lcarlos pelas condi-
ções especificados na clausula do vJ:lliF.E. Hão existe recuperação de
dados •• Os ponteiros localizados e armazenados no arquivo de trab:2:.
lho serão utilizados pelo comariôo GET.

GET< Nomedo schema >
if.8XT

PRESENT

FIIl,ST

LAST
S2K CODNT

Pill'WIOUS

A fj.nalidade do comando GET é obter 1..lIIE. ocorrência de 'Um dataset
utilizando os ponteiros resultantes de um comandoLOCA'YE.,

Explicações complementares sobre os c ortandos de recuperação com

relação aos parametros de ocorrência nos grupo s repetitivos:

FIRST , ~,
Refere-se a primeira ccor-r-en cí.a logica do dataset visª,
d ( 'J:\' d C'('I"~'·'!J\ (S2K')o eSpeCl.l.l.Ca.ono o,",rL:~i':"'!I. .. - I ••

LAST R f' ' 'lt . A. 1 '. d t . . d.I. e...ere-se a U .ama ocor rencaa oga ca o da a set va sa o.

NEXT , '. "'.'Refere-se a proxlma ocorrenCla logica do dataset visa-
doo

, t ,. . 1" 1 ~,521\: COfi-JT Refere-se a um con jun .o de ocor-rencaa s oga cas do o.a"t.a-
set visado.

Fru~SEI~T Hepoeí.cí.onamerrt.o à úl time. posição do GE.T, devido à pOli
s!vel variação de posicionamento via GET1.

PREVIOUS Refere-se à ccorrencia lógica anterior do dataset vis~
do.



Os comandos de at.ualização do S2K são extremamente dependentes de
comandos de consulta executadas previamente, estabelecendo adequg

do pOSicionamento no database, ·n~~ processo de atualização de d~

dcs ~

Comandos de atualização.

'"Os comandos nao possuem parametros de ocorrencia nem clausulas de
1NrlERE pois estes qualificadores estão inseridos na sãnna-ce dos cQ.
mandos de pesquí sa , são quatro comandos: INSERT, HODIFY, ;:r:'~NOV3

e REHOV"L 'i"R3E.

Podem ser executados tanto em modoirnediato (lmmediate ACCf;SS') cQ
mo em modo delate (QUEDEACCESS). No modo imed.i.ato~ os comandos~ ,
de atualização são efetivamente executados no instante da colQ
cação do comando enquanto que no modo QtT.8UE os comandos de atu.a
lização são proc es sadcs após o comando T3RHIN.ATE e numa ordem PJ1
drão doS2K (independente da ordem de colocação dos comandos pelo
usuário):

lQ REHOVE TRBR

2Q INSERT
3Q R~40VE e MODIFY

, N

Por causa desta ordem prioritaria .de sxecuçao os resultados de um
processamento em QUEUE pode diferir substancialmente dos I'esulta~'
dos em processamento imediato.

Q.omandoIN93R~
Formato geral 1. INSERT (nome de schema)~

2. INSEF.T (nome de schema)

i
fBEF.OREl
,}.FTER j

,e definido no comando SCH3HA

o forma I implica em .AFTER• .Ambosos formatos .inserem os valores
dos componentes definidos no especifica seRENA como uma nova oco,r
rência do grupo repetitivo no datab2.se numa posição relativa e!}.

A 'tre as ocorrencias, dependendo do atual posicionan1ento do usua-
rio (programa) dentro do database, do modo de processamento e do
BEFORE/ .AFTER.
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Exemplo (programa da Fig.6-9 )

Declarações
.1

ICONTA133 C22 =
134 024 = lOS

135 026 = )1B
136 028 = lOH-NULL-

137 *PL INSERT CONT A

Colocação de valores de atualizaqão nos
componentes do SCHSfliA CONTA.

A

Comando de inclusão de/nova occrrencia
em CONTA.

A declaração 137 efetiva a inserção de uma. nova ocorrência em conta~

Comando MODIFY
Formato geral: 1. MODIFY(nome do schema)

2. NODIFY (nome do scnema) (lista de componentes) --I

\ o definido no comando SCHEMA ·1

Definido pelo usuário no com~do~
MODIFY

o comando HODIFY permite atualizar (adição, modificação, deleção)
os valores dos componentes de um determinado SCHEMA.
A sUa execução implica ter sido feito anteriormente um comando de,.
pesquisa (p. sx, GE'Tl, GST, GED, GETA) na busca da ocorrencia d,g
sejada de um grupo repetitivo para sofrer a ação de atualização.
- , , ,A lista de componentes e opcional, e indica os unicos componentes
de um SCHEHA visados para atualização. .

",' -De qua.lque r forma os comandos de consulta poem a disposiçao todo s,.,
os componentes de uma determinada ocorrencia de grupos repetitivos.

Exemplo: (programa da Zig. 6-9)

Declaração" -253 *PL

268 DECODE (30, 119,

276 DECODE {lO, 122,
284 D:SCODE (10, 150,

298 DECODE (10, 125,

GETl FUNC \.JHERE C2 posicionaJnento num valor de C2 =,
NQ d'3 funcionaria.

IDADO(l)) C~~ _
IDADO(3) C6 Oolocaçao de valores

1 atuais em 04, C6, C7,
ID.ADO(4» C7 l 8 Cl oiz C14-C, 0, a: , .,'
IDADO(4) ca C16 do s cherna FUNC.
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300
308
317
325
330

D:8)JODE (20, -2A ID.ADO(4) ) CIO.l '-',
DECODE (10, 131, IDADO(5) ) C..'"...L'::'

DECODE (20, 131+, IDADO(5» .c14
DECODE (20, 137, IDADO(5) ) (\,6.•••..L...

*PL MODIFY FUNe. Comando de at ua'Lí.aaç ào de comnonorrt e s~..•do ,schema FUNe. Corresponde a regra.,..,,S
ção do schema FUNC no databaae •

.,

-. .'
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Com ndo p'"H:HO~Tt<'!a. u ~ s i»

Formato Geral: 1. REMOVE (nome do schema)
2. RENOVE (nome do schama), "

é o definido no
comando SCRENA

(Lista de componentes)
t ,definido pelo usuario

no comando REHOVE

o comando RENOVE tem por finalidade efetuar a deleção de um ou mais,.valores de componentes existentes na ocorrencia de um data set.
Para sua execução é necessário ter sido feito anteriormente um cQ.
mando de pesquisa (GET, GETl, GETD, GETA) para o devido pos í c.í.ong

mento e obtenção da ocorrência visada.
A deleção de Ul'D. componente qualquer equivale a torná-lo nulo; a
transformação de todos os componentes do schema em valores nulos

,.não retira a ocorrencia do data set da estrutura hierarquica• O cQ., , . ,.mando REHOVE TREE e necessar~o quando se quer retirar a ocorrencia
da estrutura física dodatabase.

Esquema de funcionamento:

I
Ge7)60'1

Gal>.)6eIT""A

I
CoI-1~E",-re=

•.•.NGlLL.-

I
.RB"HP\/Ó

I

Comando REl·lOVETREE

posicionamento e obtenção da
". ~f' d G R t·t·ocor-renca,a especa .aca o. rupo tepe J. avo ,

Delação de cada componente
visado.

Cbmando de REMOVE (na regravação
Ada ocorrencia no database).

Formato Geral: REMOVE TBEE (schema name)

" r" ~e O" de Lní.do no comande
'-, SCHElvl.A ••

,"
/
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A finalidade do comando REtvlOVE TREE é remover uma ocorrência de um
data set e todos os descendentes ligados a ID8sma.
À execução do comando REMOVETREE requer execução anterior de cQ
mando de pesquisa comoGET1, GET, GETA, GETD.

Esquema de ~uncionamento:

I
CiJ,44Nbo C!t

·~Q",;~4

REMove

~J::j

I

«, ••
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MODULO DE DEJl1.NJ CÃO

o objetivo do modulo de definição é ef'e cuaz- a transformação do
modelo l~gico, mental num s chema fíSico, armaZenado em comput.g
dor.
Para melhor focalizarmos esta função de definição e manutenção
do sehema interno, consideremos:

1. Elemeptos de estrutura e de proce ssement.o de modulo (l~igurabaixo). ~
2. O exemplo pratico da J.;"ig. 6-'7.

DéFIAJ/C;dO 00
.:sCHE,/-ul

'N;'iJi:~o

. I
I I J Ii'rotet.o Ct;;; Q)I{poJVéA,-n::~

Maoi~'cAcc&.Dc.&>0.$ Ou
Sl.::He~ Do .A!>t...

·~CJ.IGH4. .bO
~NO .sc~

• êlSM6NToS
• 6tEvpo..s ,e.."p.=7ir;l4?s
• ~lVfõ~ J,C q.ruAJe/o
• s-net iv<$.s

!::fu<ielo.de dad..os,ou,p chem1L.e.,xterp..Q.

Durante muito tempo S2Kprocessava somente estrutura hierarqui-
ca de dados. Recentemente foi incorporada a função de ligar lQ
gicamente dois ou.mais databases'fisicos hierarquicos formando

, IV ~ ,.uma especie de estrutura de rede. A ligaçao e efetuada atraves
de simbolos lógicos com o comando LINK.

Um esquema tipico de estrutura hierarquica de dados pode ser
vista na Fig. 6-4 • Considel"emos uma parte simplificada do

, .database para estabelecermos algumas nomenclaturas bas~cas do
52K.

«,
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H/v.,""'L sII
(:P-cii!)

~4""l .
~ NUME"!iJ .A.J NIIIClâN4.eJ;;4••.
?,

1(. -I.'

24>+ ~TI> (lã!;)
.22.-i" AI"NBfi!<> lJE. ~'"

f
2S*-

40+ ~7'~~ ~ fi" (REf)

-.,.,.

-------

Comentários: 1. Hierarquia com 3 níveis: n:Lvel Y1 (nCo'.::) dados de fug

cion~roio.
nível 1 (RG) dados de proj.§l

too

nivel 2 (RG) dados de home n s -

hora.
2 ...,..;.' t' 3 '" t t• is sta represen Jado ocor-renrrí.a s de regis ro do do..a-

o + l' o (base; cada uma denomJ.i1ada deen t.raría oga ca LOGICAL
ENTR7) •

". A ,3. Cada ocorrencia de grupo repet.i ti vo cu de root e de-
nomí.naõa de da taset.

L-o. ,
Um dô,taset com todos os seus d8.tasets descendent.E S 8

denominada de árvore de dados (data t.rec ) ,

5. A rel-'1.ção entre componentes e grupos repetitivos
realizado pelos arquivos ':2P.EELAS (vide e s t.ru tur'a

,terna) •

,
e

ir,-

Fig. 6-4 Estrutura hierarquica' de dal~os para S2K.

',' ,,'



A +.. d ' ".1.. , ., co' '., j.... 1" tes r.ru rura em r-c e e e i e l,u8.0.8. a0i.J.YlJ.nQo urm .J..J.gaçaoOglC3. en .r e
dois ou mais databases hierarquicos (fisicos) através de simbolcs, .definidos pelo usuarlO •

. '
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Q.omt)onente~
SYSTEH 2000 trabalha com 4 (quatro) tipos de componentes no proce;>.
50 de definição e armazenamento do schema interno:

1. Elementos
2. Grupos repetitivos
3. Funções de usuário
4. Strings.

são os nomes assinalados aos itens de dados do usuário, armazena-
dos nas tabelas de dados (CDATA) do da tabase S2K.

Os atributos relacionad.os com os elementos no processo de descri-
N N· ~çao dos itens de dados na formaçao do schema sao:

1. KEY OU NON-KEY:
a indicação de KEY traz o efeito de
vertida para o elemento. Somente o.s
que poderão figurar na qualific.ação
\mERE.

construção de ~unalista in,itens designados comoKEY e
de data sets pela condição

2. Tipos de dados ( .poss~ve~s:

.NAl1E = Qualquer dado alfanumérico. Branco nas posições externas
não são consideradas quando do armazenamento. Brancos no
meio são suprimidos até restar um branco na separação das

~unidades sintaticas.

TEXT ~. N' •..,= Q:ualquer dado alfanumerico o Naoha supr essao de brancos.,Os textos armazenados' mantem a forma original.
DATE = Deve Ser utiliZado os formatos HN/DD/YY e HH/DD/YYYY .•

INTEGER NUHBER = Um string de números (de O a 9) mais o sinal ,
conforme a designação do picture3

DECINAL NUHBER
,

= UnI string da numercs com pontos decimal,
forme a designação do picture.

cog

MONEY NUNBER = Dados designados com este tipo de dado, ..•
s ao arm-ª

zenados como nume ros decimais, mas na saicia
• .'jo. ~forma,~o sa.i com sLna.l, de !;li, numer-o dec í.me.Le

-sí.rnhoLo CR para valores pos í.t.Lvos,

o
o



3. Designação de PICTURE:
Especifica o comprimento do item de dado.
Para itens de tipo N.í\lli~ e TMT pode ocorrer overfloH de c ar-act.g
res armaz enado s na tabela CNJJ.f.~, 'sendo que o compr'oraís so de 1.15<3.1'

menos memória (com projeto de .tamanno de campo médio e não pelo
pior caso) deve ser examinado com cuf.dado contra o aumento do
tempo de consulta.
Notação: X = para NANE e TEXT

9 = para os demais tipos de dados

4. Relacion~ento entre grupo repetitivo:
,. A .Especifica a relaçao de dependencia hierarquica entre grupos r!i, ,

pet í.tí.vos, E efetuado atraves da palavra chave IN.

5. Opção de padding:
Especifica uma estimativa de futuras adições por item de dado.,Esta estimativa influe diretamente em areas adicionais no disco

•. Apara armazenamento de ccor-rencí.as multiplas de um valor de um
" ..item de dado. Resulta que ocorrencias multiplas na tabela CENTS

teriliamcadeias cujos componentes tendem a se situar numa mesma
página de I;O físico do SZK. Assim, há diminuição do tempo de
retrieval ou de atualização.

Exemplo de elementos e seus atributos podem ser vistos na FJ.g.6-8.
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Grupo repetitivo são componentes utilizados para indicar um conjun
to de itens de dados relacionados entre si e estabe.l ae e o relaciong,, , ,mento hierarquico entre grupos re.peti ti vos. O ruvel ~ e tamb em con
siderado como grupo repetitivo ch&~ado RAIZ.

N "A indicaçao do grupo repetitivo e feitoat raves do simbolo RG e a
relação entre grupos através do simbolo IN.

N f _Sao componentes armazenados junto com o schemafJ.sJ.Co, contendo d,Q
finições de expressões aritméticas envolvendo elementos de databa
se, e que são utilizadas durante processos de consulta e atualiza,
ção em Acesso Imediato. Permite a saída de resultados derivados de

AI ~ ~ ,expressoes aritmeticas cuja execuçao e efetuada em tempo de, consul
ta. Possue a capacidade de definir expressões com simbolos cujos
va.lores sejam fornecidos em tempo de execução da função, junto com
o nome assinalado da função.
Strinlrs_ 'ta

são componentes armazenados junto com o schema r1sico, contendo uma.
••• ~ A 'tsequencia de comandos oonst ã tuãndo uma pesquí.sa , J:!.. u -11 no armaz eng

m~nto de pesquisas complexas e Lorigas , 'poi~ pode ser evocado atrf!
ves de um nome (curto) assinalado pelo usuarã o ,
É t ambem conhecido como fi canned quer-í.e s" ~
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A criação e manutenção do Schema em S2K são tarefas i:::;dependentes,'da carga do database.
Para a. criação do Schema , S2K possue uma ll.nguagem propria de d~
f'inição de dados composta dos seguintes comandos:

1. Comandos de declaração de componentes.
são cOr:1andospara definir C!ualquer um dos quatro tipos diferen
tes d.ecomponentes, correspondentes aos dados do' usuário.
O'conjunto de comandos de deClaração de componentes define o, .schema loglco do database.

Formato:
(Número' do )Componente (Separador de

Sistema ) (Nome de )Componente
Descricão do(Componént e ):,

(vide, exemplo na Fig. 6-8).

2~ Comandos de serviço como~

MAP: DeternD.naa execução de comandos anteriores de declaração
de componerrtes,

-Um string tipico para geraçao do schema pode ser ilustrado C.Q.

mo abaixo:

User (password):
-, NE\>i DATA BASE IS. (Nome do database):

, .Nodulo de controle
,Modulo de controle

Comandos de declaração de componentes:
,MQdulo de defini-

çao •
MAP: ••Hodulo de defini--çao.

- ,Os comandos sintaticamente corretos sao salvos e apos encontr-ar
MAP, inicia-se a construção do schema interno.

3. COInê..ndosde controle de erros.
STOP AFT3R SCAJ.'J IF EHRORS OCCUR

,..
O comando tem como objetivo verificar ocorencias de erros
tLcos na definiçã? de schema , e havendo erros, o comando

. .t ~
Sa n -ª...nao
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permite a formação das tabelas internas. Ne.o havendo erros há a
subs equent e formaçã.o de tabelas interna.s (vide adiante )~

ENABLE EXECUTION:
Todos os comandos sob seu ccrrt roLe (anteriormente coLccado s),se

-'corretos ~são executados ou cancela DISlJ3LE anterior para restê_1,!
rar f'unção do HAP.

DIS.ABLE EXECUTION:
Todos os comandos sob seu controle (ante~iormente colocados)'se
corretos não são execut sdo s, Tem somente finalidade de verific.§;
ção sintática dos comandos. Não autoriza execução do I1AP.

Comandos de modificação do schema exigem carga e recarga do
tabase· em fita desde que enquadrados nos casos:

)
• N ••• ta Adl.gao ou deleçao de elemen o num grupo repetitivo que

tenha pelo menos um i tem KEY com valor.
con

Adição ou deleçã~ de um elemento
veI acima de um gru.po repetitivo
item ~f com valor.

num grupo repe ti ti "!,,O um
que cont an..ha pelo menos

c) Modificar um item de KEY para NON-KEY e vice-versa.

A carga e recarga exigidos recomenda que durante o projeto d.e dat.§.
base SZK, seja cons truí.do na fase tnicial um modelo simples (com
poucos dados)· a fim de verificar a conveniência da. estrutura de dn.
dos e os resultados desejados.
Alterações qe schema~ envolvendo carô.cteristicas descritas acima ,
quando o database tem grande quantidade de registros, provoca dg
manda de recursos adicionaj.s não despreziveis em carga e desc~~ga
do databa se •

..•Os comandos sao:
CH1J~GE . ..., de se rã "" ... ,Al-ceraçao de numero, nome e esc ra.ç ao co component e

mente a].terações de KEY!NONKEY exige reorganização
data~ase com carga e recarga).

(so, -
do

DELETE - Del(:~çãode componentes, funções e strings.
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RENlJH.BER
~- Renumerar os numero s de componentes do s chema ,

. , •.. ~A a.nc.tus ao de novos elementos e efetuado como na definicão inicial
"

do schema , através dos comandos de declaração de componerrt es ,
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NODULO DE CARGA---~ ---
A carga de databa se S2K
mas distintas:

com dados pode ser efetuado por duas fOl:

1. Carga através de comando 10AD (S2K básico).
,

2. Carga atraves de DHL com linguagem hospedeira (INSERT. ~ •••• )"
,

O primeiro processo e recomendado para carga inicial e continuada, ,de poucas entradas logica.s por veZ.
Para execui~ões com grande volume de dados deve-se utilizar o se-

'.gundo I!l9"GO do !

,Carga atraves do LOAD:
O processo se caracteriza por carregar as entradas lógicas nura f0~, ,mato especial atra.ves do comando LO.AD, sem necessidade de conhecer,..programaçao.
As entradas lógicas são compostas de valores dos itens de dados CQ

locados na mesma formação hierarquica dos component.e s do database,. ,
S2K. Cada Yalor e delimitado anterior' e posteriormente por delimi
tador especial do
ção anterior pela
locado., A posição
peti tivo é livre.
Para grupo repetitivo coloca-se o
petitivo antes do primeiro número
res colocados.

sistema S2K (default: *), e especificada em po sj,'., .numero do componente correspondente ao valor cQ
relativa entre componentes de U.n1 mesmo grupo rg

,
nume ro de componente do grupo r,g
de componente do string de valQ

Caso nio se deseja carregar alguns itens de dados, estes simples-
mente devem ser omitidos na entrada lógica.
No fim da entrada lógica deve-se colocar um delimitador de entrada
lóg:i.ca,cujo default é END*. Ao' fim do arquivo de dados E}J"D**.

,Um exemplo de carga com LOAD esta exibido no exemplo de sistema de
informação de biblioteca,

Um exemplo de carga
projeto (Fig. 6-9

. ,com DH1 e sua exibido no exemplo de controle
) .

de
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ESTRUIG'RA INTERNA
,Cada database S2K e composto de 4 tipos de arquivos ,:

1. J..rquivosT lU3ELAS (T.ABLE ""'TT""'~) - indices e dados.l!...l. ..:w.,C.ii ••••

2. Arquivos SCRATCH (SCRATCH FILES) - de trabalho~
3. Arquivos SORT (SOR'}' FILES) - de classificação.

4. Arquivos US&l (USER FILES) de ,- usuard o ,

ARQUIVOS D3 TABELAS (DIRETORIOS).

Existem nove tabelas lógicas espalhados em seus arquivos
Estas tabelas constituem o tamanho real e permw~ente do, . .
e constituem os componentes basicos para estimativas de
do database • Os demais arquivos são temporários.
Cada tabela contém informações como (vide Fig. 6- 5 ):

fi .~s~cos.
da taba se
tamanho

TABELA ID : Nome do da taba se, núm~ro de versão, hora, data,
passwords, separadorés, etc.

TABELA CD~~IN : Nível do componente, associações de grupos r.epeti
tivos, opções de padding, indicação de KEY, etc.
Temos uma entrada de tabela por componente do dg
tabase. Classificado por RG.

TABELA CELS , , .: Numero e nome de componente do usuar~o,
dos componentes (como tamanho, formato,
finição de funções e stfings do usuário.

, ....aescr~çao
etc), de
Classifi-

cado na mesma ordem do CDEFIN. Tem ponteiros para- ,CN.Al'iEquando ha overflow.

TAB.ELA CVALOR : Contém pointers para entrar na tabela CVALUS, sQ

mente de componentes especificados como I\."EY.

TABELA CVALUS , ,
! Contem os valores unicos de cada componente defi-
nido corao KEY. Tem ponteiro para Tabelas CEIIJTS ,
CFIND e CNAt'vE.

TABELA CNAHE : Contém overflow de caracteres provenientes de
CELS, CVALUS e CDATA.



T.A.BSLA C.ENTS , A
: Contem ponteiros de multiplas ocorrencias com r~

lação aos valores úniGos de cada componente. 'I'em
ponteiros par-a ta.bela CFIND"

TABELA CFIND , .
: Contem aados sobre a estrutura hierarquica e de

relação entre data sets. Contém ponteiros sobre
ascendente, descendente e primos (sibling), e
ponteiros para os dados da tabela CDATA.

TABELA CDAT.A , ~
Contem os dados de cada ocorrencia de acordo com
a defil"'.ição de schema , Contém ponteiros para a
tabela CN.AHE.

o file 1 contém 'principalmente a descrição do schema do database
e indices apontando para valores de elementos KEYno file 2.
No file 2 $0 armazenados os valores únicos de cada elemento cons.í.de
rado lGY, sendo que quando há ocorrências diversas de um mesmoy;

• '''?''':':1 '.. A ••lor de Utll elemento MY, correspondentes as d~versas ocorrencJ..as,
dos grupos repetitivos, e constituído na TABEL.ACENTSuma cadeia
de ponteiros indicando as diversas Lóca'l.í.z açôes dos valores rep-ª.
titivos na estrutura de dados.
Assim, no exemplo da Fig. 6-6 , o número de pedido C2= 121.340 ,
deve ser de valor único, enquê..nto·que ARRUELApode ser de ocorren..
cia mu1tipla por ser provavel que haja diversos pedidos com ARRUE
LAno da.taba se , Na Fig. 6-6 em particular, _4P..RUELA está indica-o
do vcomo sendo valor único (tem entrada em CVALUS- (file 2), se tive.§.

A ~.
se ocorrencia multipla entao teríamos uma cadeia de entradas em
file 4 (CENTS). File 3 (Tabela Te) contém os over r.Lovs de car-aet.g
res de conteudo s dos campos de valores Kl:!."""'Y(CV ALUS) cu de Valores
em CDAT.Ae CEN'I'S. ,Assim, a definição de campos alfabéticos pOde

ser definido, não pelo tamanho maxí.mo exis tente (ou estimado) das
A .

ocorrencias e sim por um tamanho menor , t al, que exista uma certa.
quantidades de itens com overflovl de valores (t.amanno rea.lmenor do '1:'1e
tamanho definido no schema). Na recuperação destes dadôs com ove,I
flow, S2K entrega ao usuário o comprimento real dos dados. A ideia
é que este gasto a mais de desempe~~o do CPUseja largament~ com
pensado por economia de espaço de armazenamento.
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Fig.6-5 Tabelas internas de dados e indices do SYSTEl1 2000
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Estrutura ' . Data BaseLogíca do
C2* NÚne:ro:"Pedido

FeJ>;IJCS C4* NÚmAro-C1iente
C6* Data- Pedido
08* NOl1le-Yendedor

C10* Linhas (ÍW)
/re'M.$ C12* NÚmero-Item

C14* NÚmero- Peç a
C16* Nome-Pega
C18* Quantidade

EJ C20* Entregas (RG)
022* Quantidade
c24* Dat a-Ent rega

OCD.e.e!!HCI'A
:S;HP~ .

I
I

I
I

~,
1\0,
I

\ -,\ ...
I

Fig.6-6 Estrutura Interna de Dados SYSTEN 2000 - Exemplo.
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Arquivos SCRATCH

SYSTEN 2000 utiliza nove arquivos de trabalho (arquivos BCRATCH)
para armaz sna r resultados intermediários produzidos por condi
ções de vIHERE ou operações de car-ga LOAD.

Como exemp.l.o, os arquivos 1 e 2 são utili2;ados dur.ant e o proc e s-
s ament.o da clausula wBRE, para armazenar o conjunto de pointers

. ,
de CFIND obtidos atraves de CVALUS e CEN1'S por navegação (vide
J.T?-ig. f.;o, _t, . . , •.. l·i1'n':1RE O

•••••• l" ant eracro , para. cada condiçao de Y'h-~ !"!. S resultados
classificados de arquivo 1 e 2 são gerados no arquivo 3 em ordem
apropriada. para serem proce s sado s sob as condições booleanas.

Arquivos SORT
Existem 3 modos 'declassificação conforme o tamanho do arquivo:

41000(8) - Caso curto (classificação em memória central, 1 i/O)
, .

~30000(8) - Caso medio (classificação em memória central, i, &'. 5
"/0" S \~ . I·

(classificação por incrementos emerge
de até 6. arquivos para a formação do
arquivo final).

>30000 (8) - Caso longo

Arquivo s USER

'.Os arquivos do usuarlO consistem em:
HESSAGE FILE

REPORT J.i'ILE
CONJ!lJ..N..:D II'ILE
DATA FILE

Tais arquives são normalmente pequenos, da ordem de 1008 - 2008
palavras (321<:), exceto quando o DATA FILE não for o mesmo do,
COHi·l.ANDFILE em ocasiões em que a carga do da taba se e efetua-
da a partir de fita com elevado nll.'1lero de st.rings de dados (cQ
mando LOJiD).

..'
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Introdução

A aplicação a seguir mostra o projeto de UL1 sistema aplicado na,
area de biblioteconorrda envoj.vendo liV'ros, revistas, jornais (e
outros docmnentos) da ~rea juridica.
É um modelo inicial e simplificado de um da taba se contendo info,I
mações juridicas de uma biblioteca t1pica de Associação de AdvOKª
dos.
O modelo apresentado não pretende ser geral no assunto em pauta ;

~no entanto, fornece um illodelobasico com a possibilidade de evol:!2;
ir para est rutura de dados mais complexa. Esta. evolução se torna
mais fácil quanto mais flex1vel for o SABD encarregado da admini~
tração do database.
É uma aplicação típica de databa se com est-rutur-a J"1..ierarquicacom
enfase na recuperação de informa.ções, no caso, jur1dicas. A vola
ti vidade das informaçõe s é mí.nãma, havendo na maior parte das
transa\~ões, processos de inclusão e z-ecuperaçâo de dados. Caso ti
pico de "ãnrormat í.on retrievalU•

Não houve preocupação quanto ao rigor da classificação dos descri
tores KHCC (retirado do titulo ,e subtitulo) assim como dos descri
tores de assunto.

"



Relação de itens de dados envo2.vidos por data. sete .
•.. ,Informaçoes basicas sobre os documentos.

Número sequencial do documento/livro
r' ...- !'iUillerode cLa ss.if'Lc aç ao

- Titulo do documento/livro
- Sub-titulo

L 1, ... fi.- cca1zaçao lSlca
, #00- Nwnero de ediçao

- Local de publicação
Nome da editora

- Pais de oub'Lí.cacão• 's

- Ano de publicação
- Idioma

, , .Numero de pag1nas
Nota de série
Data de aquisição
Forma de aquisição

- Onde foi adquirido/quem adquiriu.
Nú.l!1erode nota fiscal
Valor constante na nota fiscal.

Autores
- Sobrenome
- Nome

Descritores 1((100
t / t- Descritores KwOC referente ao t1tulo,sub-tl tulo

,.A:reade Direito
, .- Descritores em ~~terla e especialidade de direito

Área de l~gislação
- Descritores em forma e especialidade de legisla.ção

.Área de Jurisprudência
- Descritores em matéria, assunto, e especialidade de jurisprud~ncia.
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Defini(;ão do Schema e Carga Inicial

A def1nição do scherna , representativo de e st.ru tura 'lógica, aprese:Q.
, "tada logo abaixo, e efetuaâa a t ravé s do comanrlo n:=l(I

NE e logo em seguida, é efetuada a carga inicial do da t.aba se a t.ra.-, .
ve s do comando LC..'i.D.
A carga inicial foi efetuada com poucos rC8istros (ou entries
SYS':rE!·1 2000), dai a sua utilização com o comanrío LOAD, o qual
diciona aren t.ra da de dados sob um formato especifico.
Para uma. quantidade rmí.or de da.dos para carga (ou atualização em, ,
grandes lotes) e r-e comenõave L que se utilize um pro::::;rama hospedei-
ro com Di·11 do SYS TEl'1 2000.

Definição do schema e Carga Inicial
21/10/76 15~22.1i-9·.*BEGIN SYSTEN 2000* RE1E.A:$E 2.40A

USER,CSYPLAN% /*CSPLAN ~ "ma s te r pass\'iord"* /

DATABAS:-S NAllJE 18 BIBLO%
ASSIGNED BIBLO 1

/*BIBLO É O NOHE DO DATABltSE* /
1 21/10/76 13.15.05.

CONTROL% RELEASE%

RELEASED BIBLO

/*LIBERAÇÃO DE 1 DATABASE BIBllO
ANT.8RIOR* 1
121/10/76 13.15.05.1

Il'Z';J LATABASE I5 BIBLO% /*m--l NOVO DATABASE BIBLO S.'SHÁ
CRIADo*1
O 21/10176 15.22.52 ..CPJ:AT't:DBIBLO o

/*CC1Mi.fJDO DE PROCESSA1,lEHTO Da
C TAL DO BeIIEI-lA ABAIXO* I.

1* NU1'lí SEQ1JEl~CIAL (KEY NAl'·'JEX (8))%

2* NUE CLASSIFICAÇÃO (illY NA.!',l}; X (30))%

. 3* TITTJLO (NON-K8Y NAHE X (611-))%

4* SUBTITULO (NON-KEY NAf·ffi X(60))1~

5* LOCALIZAÇÃO FISICA (KEY NAl'·E X (7)%
..'

6* EDIÇÃO
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---
7* LOCAL Pli'BLICAÇÃO

---
8* EDITORA

---
9* PAIS PUBLICAÇÃO

--- ...
10~ .Ai.~0 PUBLICAÇAO

11* IDIOHA
.--
~2* nUH PAGIN.AS
.--
13* NOTASERIE

14* DATA AQUISIÇÃO
---
15* FOR}~ AQUISIÇÃO
---
16* ONDE- Qu?JH

---
17* NUM NF

---
18* VALOR
.--
30* AUTORES (RG)%
.-.
31* SOBRENOHE
.-.
32* NOHE
-,..-
40* KwOC (RG)%
.--
41* DESCRITORES
-.-
50* DIREITO (RG)%
---

(NON-K8"Y NAl-!E X(15))%

(NON-KEIT NANE X(52»%

(NON-i3Y NAI~ X(3»%

(NON-KSY NAI'íE X(4»%

(NON-KEY N.:UB X(3»%

(NON-KEY' NAH8 X(lO»%

(KEY N.AHE X(16»%

(KEY DATE)%

-(NON- KEY NANI? X (7) )%

(NON-KEY NANE X ('32»)%

(NON-KEY NJ.}ffi X(6»%

.{NON-.KEY DECIJI.:AL9999.99 )1~

(KEYNAHE X(16) IN 30)%

(NON-KEY NANE X (32) IN 30)%

(KEY-N.AMEX(16) IN 40)7;

51* H.ATERIA DIREITO (KEY N.AHE X(25) IN 50)%

52* ASSürJTO DIREITO (RG IN 50)~

53* ESPEC DIREITO . (KSY NAHE X(35) IN 52)%
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60* LEGISLAÇÃO (RG)%

61* ESPSC LSGISL (KEY N'AHEX(12) IN 60)%

..--
62* FORHA GERAL (KEY N.Al~X(20) IN 60)%

63* FORNA DET (RG lU 60)%
---

64* TIPO (KEY NA~ffi X(12) IN 63)%
---

65* NUNERO (KEY NAHEX(12) IN 63)%
---

66* DATllli (KEY DATE IN 63)%
.-..

67* LUG~

---
70* JD:tUSPRUDEl'JCIA (RG)%
.--

71* HJl1'ERIA JURISP (REr NA}ffi.X(25) IN 70)%
---

72* ASSli1JTO JURISP (RG IN 70)%
---

73* ESPEC JURISP

---
74* ESPSC GERAL

.-.
75* ESPEC'HIST

--.

(KEY NA}lliX(12) IN 72)%

(KEY NJ~ffi X(20) IN 72)%

(RG IN 72)%

76* COl\iPETENC IA (.KEY NANE X(12) IN 75)%

---
77* QUALIFICAÇÃO (KEY N~1E X(12) IN 75)%

78* ACORDA0 NU!·1 (KEY Nlu\íE X (12) IN 75)%

79* REFINAHENTO (KEY NAHE X02) IN?, )~~
---
MAF%-
DATE FORHAT 18 DD/HN/Y~CiY% I.•..-r-a • .eo' - d f t d daí ,I~ Lspec~J.~caç ao o o rma o e ar a a.os

dados de entrada durante a carga. */
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10;']);& Comando de carga (após este comaD,
do vem os regi st ros de dados, num
formato adequado para LOAD).

15.23.04. - BEGIN LOADIHG -
15.23.05". - SCAN COhPLE-ISD -
15.23.06. - DATA S3T POINT3RS CHEATED -
15..23.06. - DATAS3TS UPDAT2; CONPLETED -
15.23.06. - BEGIN K3YED VALUE FILE SJ RT -

15.23.06. - MiEI> VALUE FILE SOliT CONPLETED -
15.23.08. - BEGIN LONG VALUE SORT -
15.23.08. - LONG VALUE SORT COHP:wET.ED -
15.23.08. - LONG VALtJ3 UPDATE COMPLET3D -
15~23.o8. LOADING COHPL3TED
- DATA BASE SIZ.E AFTER LOAD = 194560 CHARACTERES -

EXIT%
END SYSTElv1 2000
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Verificação da carga
~Atraves do comando

PRINT/BLOC K, Nt.HE~NULL!3NTRY;

Obtivemos a seguir os registros ca.rregados na f'o rma de bloco s , par-a
una rápida verificação.

NUf4 SEQUENCIAL* 76/174
NUH CLASSIFICAÇÃO* 347.91/95
TITULO* CtJRSO DE DIREI'fO PR(J~ESSUAL
SUBTITtJLO* PROCESSO CIVIL DE CONBSCIl.fSNT O
LOCALIZAÇÃO FISICA* DPR5...
EDIÇAO* 1
LOCAL PUBLICAÇÃO* S.PAULO
EDITORA* JURIDICA
PAIS PUBLICAÇÃO* ERA
ANO PUBLICJ:,.ÇÃ.O* 1976
ID I eMA* PORT
Nill1PAGINAS* 394
NOTA SERI:E*-NULL-
DATA AQUISIÇÃO* 01/05/1976
FOP.MA AQUISIÇÃO* DOCA;~ÃO
ONDE-'~1BH* JUrtIDIC A
NUH NF* 21+8
VALOR* 70 ..00

SOBRENOHS* TUCCI

NOHE* ROGERIO LAURIA

DESCRITORES* DIREITO

DESCRITORES* PROCESSU~\L
IvlATERIA DIREITO* DIR~ITO PROCESSUAL
ESPEC DIR8ITO* SENT2NÇA

ESPEC DIREITO* COISA TJLGADA
ESPEC DIREITO* RECURSOS CIV3IS

«, .'
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NUN S"3Qü-S:'TCI.AL* 75/351
F·UT;'··i C' A~".~·i."";'TC·f~",'1.0* ...,1'7 ',JL.1"'. .w..~"""'...t...J...a.. ._\~.rL ,",- ..)-:-". • ",.

TITULO* DIREITO CIVIL
,.

SliBTITULO* DOS CONTR.ATOS ~ DAS D&'1,L.ARAÇO~SSUNILATERAIS DA VONTADE

IJCCALIZAÇÃO li'I3ICA* DIOl
:iWIÇÃO* 4
LOCAL PtJBLICAÇÃO* S. PAULO
EDITORA* SARAIVA
PAIS PUBT.JICAÇZO* ERA
AUO PU'.r3LIGA·~ÃO* 1972'
ID I OliA* PORT
NUH PAGINAS>':- 405

NOTA SERI3* -NULL-
DATA AQUISI'~ÃO* 07/09/1975
']:i't''.'D)',f,\ "!\TTI~-1;",'1:0* COlf;::.r;::lt,.•. vl1J.l..ti 4"\.'~v ...., 's'.,f.'\. .l~.•..•.••.\."".

ONDE-Q1JE1'-:í*FORENSE
NUM NF* 7182

VALOR*.90.00

SOBRSNOHE* RODRIGUES

IT OHE* SIL VI O
DESCRITORSS* DIREITO
DESCRITORES* C1l1L

DESCRITOK:!:S* CONTRATOS
DESCRITOR3S* DECL.All.AÇÕ~~S
DESCRITORES* ü1HLATERAIS
DESCRITORES* V01~ADE
HATSRIA DIREITO* DIREITO CIVIL
ESF~C DIREITO* CONTRATOS
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PROGRPJ'ÍA E.t\I REPORT \<J'RITERSYSTZH 2000

o objetivo do prograr.1aé listar os livros atrav~sdos descritores á.o
assunt o de:

051 : l1ateria de direito
053 Especialidade de direito

Fornece!1do tar.ibérJo titulo, nÚmerosequencial e localização f'1sica
dos livros.

O progr-amaestá escrito em linguagem do gerador de relatórios do
SYSTEM 2000 •.

16/11/76 13.53.13.*BEG1N SYSTRH 2000* RELEASE~2.401.

USER.C SYPLJ.1J%

DATA BASE NA..l>1E1S BIBLO%
ASSIGNED BIBLO 1 1 16/11/76 10.25.26.

CONPOSE%

FOR REFORI ASSUNTO%

PHYS1CAL PAGE 1S 132 BY 56%

FOR PAGE.

PRINT(3)$ASSOCIACÃO XXX xxxxxxxxx XX XXX xxxxxs,

(50)$SISTEYLA DE BFORHAçl0 DA BIBLIOTEDA$.---
(1' O)J"PA"" <ii:P(1l5 1."7. 9) P~~"'H':;r-. o{P IJ.·*"J..~ .':";,[J ..L.n.V.u(V

---
SKIP 2%
PRINT (3 )$RELAÇÃO DE LIVROS EH DIREIT C$%

SKIP 3%

PRINT (3 )$M.ATERIA DIREIT os ,

(29 )$EsnCIALIDAm: DIRSITO$ ~

(65)$TITULOS$ ~

(lOl)$NUH.SEQ.$~
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(113)$LOC.FIS.$%
---
SKIP 3%

END REPORT%

.. NOERROBS F•..4.VE acauHEsD
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fude-se obter ~. . . ",-. . ~ - '"' ~ ".,.lacJ.lmente a d.lsvrlbulçao ua rr-equenc r.a de divel"sos

Segue alguns exemplos de T.ALLYrealizados numa amostra pequena do
database.

**********************
MATERIA ~Tü.RISP

Flf:;Qu:sr·ycy V.ALUE

---------~------------
2 nIRSITO COH~RCIAL
1 nIR3ITO DA PROPHIEDADE.•.
2 DIFtEITO -DAS nBRT (" ('10"'<"0v' • ..L .IJ\.~· .:'J~

1 DIREITO D'4' FANILIA~

:; DIREIto DO TRABALHO
1 DIREITO PENAL

--------------~-------
6 UNI Q1JE VALUES-~-----------~-~------

12 CGCUERSNCES----------------------
ELSMENT- .
**********************

ESPED JURIS P
**********************
FREQUENCY VAI/1.J"'E

----------------~-----
1 ACIDENTES DO TRABALHO
1 AVAL
1 CONTRATOS DE TRABALHO PRAZO D:t~TER1>1INADO

> 1 DESQUITE
1 DESqUITE LITIGICSO
1
1
2
1
1
1
1
1

DESQUITE FOR 1-1'OTUOCONSENTlhEN'l'O
DIVORCIO

NLOCAÇ.AO
~1A...'lC•.4.S
P.4.TENTES
TOXICOS .
TRABALHO RURAL
USUCAPIAO

----------------------
13 UNIQUE VP,LUES--------------~-------
Itr OOCU?J:\ENCES----------------------

**********************



SSP:.:~C GERAL

***********************
]'F3QUENCY \TALUE

~----~--------~----~---
8 JURIS P.RUD~~C IA GERAL-----------------------
1 ill.JIQUE VALUES

--------~--------------
8 eco UE.RENCES

----~------------------***********~***********
EL3NEN~r-· GOHPET:i1~CIA
**************~********
FREQF8NCY VAUJE~---------------------~

1 JSP
4 ST'F
1 TACSP

2 TFR
1 TJHG
2 TST

•

-----------------------
6 W',TIQ'-uT7 V t. -I 'J"!:''"'.l. '::. 4"i J.J I .t:n:)-----------------------

'11 CCCUHRENCES-----------------------

,,'



Programa em Report ;\Tri ter do SYSTEH2000

o objetive do programa é obter una listagetl tipo 1r,,1oo.

---
COHPOSRí"b

FOR REPORT I1~OC%

---
FrlYSICAL PAGE 15 132 BY 50%

ORDER BY C41,C3.%
---
FOR PAGE, FRINT(2)$-J..BSCCIAÇÃO XXX XXXXXXXXX xx .xXX x.."\XXX-$,

(50)$-S1STEHA DE INFORHAÇ10 DA BIBL10TEC.A-$ ~

---
(97 )$PAG.$ ,R(102 ,ZZ9) PAGE%

---
SKIP 2%

---
PP..INT(2 )$-LlSTAGEN KHOC-$%

-.•..-
SKIP 3%

---
---

(100 )$-NUH.SEQ.$ ~(ll4)$-LCC .FISI)··$;~

SKIP 2%
-..-
FOR 040, PRINT L(6,X(16) )Cll-l, (23)$-------- $,L(33,X(61.j-))C3')I.(lOl, X(8))Cl,
---
,~ .•.-
END REPORT%

NO ERRORS HAVE OCCURRED

GENER.ATE 1(lfJOC 5~

«:
"
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A - .•. H i!. "..........,e-« J........ 1. .~~ap.i.acaçao a segua.r l;;;; 'lunC.l.t:l.lÜO.:o era de t.U!E. ap acaçao real efetuada cem,
sucesso numa empresa de engenharia consultiva, nava r-ea de cont.r-o.I.o (le,
homens-hora de projetos, faturaveis ou internos .•
O .J-. ••• , •.• + N ,

SJ..S cema nao se permi,cau a ext.raçao do numero so s r-eIa torios fej.:.os
pelo Report Hri ter de S2K para fins de controle de andamento de ho-

~ - ,
mens-hora como t.ambem pa ra a emí.s sao rapida de demons tra tivos de fa tl1
1"0.., com a cO!1sequente diminuição do prazo de cobrança .•
,,' L 4.~' " h • t . +.lüem da e scru cura Log íca do datauéJ.se jun camen r e com o scherna proce s sg,
àO, é exibido um prog rana de atualização do da tabase utilizando o Dl'IT..
do S2K (Fig~ 6-9)~

l)ATASET'
NIV-.81 ~

DATASET
NIVEL J.

DA'fASET
NIVEL 2

- I

CtJ.vT.c.

hb".,c.vs-!laJU..

Fig.. 6-7 Estrutura l~gica do databa se ,
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T

I
DATA SSL
NI~L ~

I

lr
IDATA SET

N1VtL 1
I

I
k
l-
I
I

DATA SET
NIVEL 2

2* NUl'·ERO DO FUNCIONÁRIO
4* NOl>S DO 'FUNG I ONlJtI C
6* ~].... R''''' ~"O"- , .-,I l\Ld)}illE .•.2S i' -,NSAvt.L

7* C"1? ""'X o .Ol.:l~.t~ .

8* LOCAL

10* SALAHIO

(IN1'EG:~'l 9 ( 5') ) ;
(NON-KEY NJJ>EX(20);

(INTEGER 999);
(T~MJ.';:',(::H'D 99)';..&.. .••.. ~ •••••• ~ •• , ,

(
. 'IIN'IEGER 999) ;

(NON-KEY D:EX.:Ilv1AL 9(7).99);
(NAHE X(2);

H

12* CLASSIFIGAÇAO
14-* PEHCENTU,AL DE TEH?O PA.l1CI.AL (l\ON-KEYDECI1vLA.L 999.99);

(NON-KEY NAH3X(1.0);16* CARGO
20* PROJETO (RG): .'

22* NUMERO DO PEOJETO (Hl'I'EGER999 IN 100);
21,j.* Nm-8RO DE TlL-q3FA (INTEGER 99 IN. 100);

26* CL.ASSIFICAÇÃOCLIENTE (N.AHE X (10) IN 100);

28* TA."{A HOP.P.RIA 3SPECIAL (NON-KEY DB:;IN.AL 999.99 11::1(0);
40* .AFROPRI.AÇÃO DE BH (RG);

42* !{BS (IN1'EGER 99 IN 200);

44* ANo (INTEGER 99 IN 200);
46* !iUl'ERO DA FOLHA (INTEGER 9 IN 200);
48* NUHERO DE LANÇP1·1ENTO (INTEGER 99 IN 200);
50* HORAS NOR.t4AIS (:NON-KE'i INTEGER 999 IN 200);
52* HORAS EXTRbS TIPO 1 (NON-KEY INTEGER 99 IN 2(0);

54* HORJ.B EXTR.e..B TIPO 2 (NON-KEY INTEGER 99 IN 200);
56* R.AZÃO C01\TT.ABIL (INTEGSR 9 I1~ 200);
58* UNID.AD3 EXECUTORA (INTEGER 999 IN 200 ) ;
60* LOCAL EXECUTORA (INTEGER 999 IN 200);
62* ~~~~o'~V~~UTnRA (IN~~l.r~vR99 Ir~ 200),·"-,,.u~.t. .i.;.,;~""4.-lV V _.;..:.J ""';;.(0 ~

64* CÓDIGO ~>A...'!\EFACLIEl"'{TE (NAHE X(15) IN 200);

66* CODIGO TAREFA-PERT/CPH (NAl'·iE X(lO) IN 200);

Definição de schema

'-'"
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OF INPUT PROGRAM
PPCGFA~ATUAL(INPUT~OGTFUT,TAPEl=INPUT~~~CLI,TAFE2=ARGLI)
O H~ n,;S I O t,) !D /I, C C (7) • J T C O tI! T A, ( U,,) ~ I TOS ( 1 6 ) ,
INTEGER SCHNME~RCODE,FILLEP.LDSET,PASS.~L~~G,RGPOS.LEVEL.TIMEX,

-OATX,CYCLE,SEP5VM~ENDTERM,STATUSX '
I~TEGER C?,C4,C6~C7,CR,CI0~C12,C14~C16
I~TEGEP C22,C24.C?f,C28
I~TEGEk C42,C44_C46,C48,C50.C52.C54.C56,C5B,C60,C62,C64,C~69C6R.,

-C70.C72
I~TEGER C2ANT~C2?ANT.C24ANT

*PL CO~~8LOCK/CHHCe/SC~NME.RCODE,FILLER.LOSE1~PASS,NUMRG~PGFCS,
*PL LfVEL,TIMEX.GATX~CYCLE.SEPSY~.ENOTERM,ST~TUSX. '
*~L SC~E~A/FUNC' OF CHHGB/C2,C4(2),C6i CR,CIO.C12,C14,C16,C7o~~PL SCHE~AjCONTA CF C~HD8/C22,C24,C26,C28.
~PL SC~EMA/F~S OF CHHDR/C42,C44,C46.C48,C50,C529C54~C56.C5B~C6D,C62, ~
fPL C64.C66~C68,C70,C72.
*PL ENO SCHEMAS.

DATA C2ANT,C?2~NT.C24ANT,NFUN,~CONTA/4*O,11
DATA lNSER,MOCIF/2*O/~NCAT/OI
Ot.TA IVP.~/OI -
CALL DATE(IDATA)
PRINT ldOATA
FORtvlAT<1Hl,"CSYFLj;j\i se LTDA",'.I..,** PRCGF:IlMA DE ATIJALIZACAO DO

CHHD8 ~;'*-!:-1I,2qX,IIDATA",AIO,1120X,"Ifvl A G E M o o C II R T ,~ O"
-,T75,"LOTE".T90,"0 C o R R E ~~ C I A S",1127."COL.",II,Tll,"1 1

2 2 ..• 3 4 4 5 t:6 f, 7",/IX"1 ••.•.5
- • '9 ••• o ••••. 5 e e •. & O••.•• 5 •••• O •••• ·5 •••• .0 c " • -. 5 ,. •.•• O a • fi .5 ••• _e O •• fi .5. 1ft ••• O"
-I)

CIlLL ERRSET(NL~,3000)
c
C LEITURA OOCARTAG PARA~ETRC - CONTAS ESFECIAIS
C

RE AO ( 2 , ?) (I TCCf'- TA r i )•I Te S ( I ) ,1 =.1 , 16)
2 FCR~AT(16(I3.I2))
3 IF(ITCONTA(NCC~TA).EQ.O)GO Te 4

NCONTA=NCONTA+l
IF(NCONTA.LE.16}GO TO 3

4 NCO~TA=NCONT~-l
*PL STAPT S2K.

F AS S = 7HC SY PLJ:..~'i
*PL OPEN CHHOB.

IF(RCOOE.EQ.OlGO TO 6
PRINT 5,RCODE

5 F o K IV A T ( :3 (LX, • 11 ~'1E 1\ S ti G f M E S P E C I.t;L 11 , T 7 3 , "* * b~ t\ C o DE: o AoOS t< ti C P o o E SE P.
-A8ERTO RCOOE=". 13. T 131, i1'::"}ll)

GC Te 999
6 IF(STATUSX.EQ.O)GO TO 8

FRINT 7,STATU5X
7 F C R rJ\ A T ( 3 o x , 11 ',1 E ~, S A Gf M E S P E C I ti L /I $ T 7 3 , ••** e M~ c O o E o li o o S o Md F I C Ao C 11 ~

-TIIO,"STATUSX =i'~I3~T131,1I{},(I,)
GO Te 999

8 CO~TINUE
c
c
c

LEITURA DOS CAFTCES DE DACCS
9 READ{ldO)IDACC
10 FOF<MfH(1AIO)

I F (fOF ( 1 ) ) 99CJ. 11
11 OECCDE(lO.12,ICADCCl»ITCAPD,I~AT
12 FO~MAT(!1.Al.2X)

I F O( I T (t'd-< O' e E (J .'3 • oP • I T C to R o • E Q • 4 ) Go To l":~
IF{ITCARD.EO.l)GO TO 100
IF(!TCARD.EQ"2)GO TO 200
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FRINT 13,!DADC~NFUN
13 FOt<tv~!lT{lX~7410 .•T73,1I** ".13,11 TIPO DE Ct\RTAO NAO E 1.2.3 NEt-' 4"

-112e,.IIOl **")
GO TO 9

c
C E" CARTAO DE F~~: (3 OU lt>

c
14 OECCOE(20,15,IOADO(1»C42~C44!C58,C60,C2tC46~C48
15 rORMAT(2X~I2.12.!3tlXtI2.15,Il,I2)

IF(C2.EQ.C2ANT)GO TO 20
*PL GETI FUNC WHERE C2~

IF(RCODE.EO.O)GO TO 19
IF(RCODE.EQ.4)GO TO 17
PRINT 16,IOADC,NFU~tRCODE

16 FOR\\.1AT!lX.7tq(J~T73,1I·:}* II,I3~" t'iABUSCA OC FUNCIONARIO",gx,"RCCCE=
_", 13"T131 ,1I*.:loIl)

GO TO 9
17 PRINT 18.IDADC.NFUN
IR FORMAT<lX,7AIC,T73,u{~* ",13,11 ESTE FUNCICNARIO NAO ESTA CA.DJlSTRAOO

-",T131,"*,:H') .
GO TO 9

19 NFUj\j:::NFUN+l
20 IF(ITAT.EQ.IHI)GO TO 22

IF(ITAT.EQ.IHC)GO TO 62
IF(ITAT.EQ.IHA)GO 10 64
PRINT 21.IDADC.NFUN

2] FORfv!AT<1X,7AIO.T739"{.'* ".13." TIPO DE ATLPoLIZACAO NAO E I. D NE~
-AII,1'128."02 **")

GO TO 9
c
C
C

E" DELECAO DA FtJS
6? PRINT 63,IDADC,NFUN
63 F OR~~A T ( 1 X • 7 A.l O - l X , " ** ti -t 3 ," A F AR E C E U T I F C OE ti TUA L I ZAC 11 C O j\j C C.AR

-1AO 3/4",T131.Il-lH}II)

GO TO 9
C
C
C

E" ALTERACAO DA FMS
~4 PRINT 65,IDADC.NFUN
65 FORMAT(lX,7AIOdX.·f{H~ "!!3.," APARECEU TIFO DE ATUALIZAC.llC A NO CAR

-TAO 3/4",TI31,"**")
GO TO 9

c
C
C

22
••• 23

67
68
A9

E" INSEI:(C,l\O DA Ft-t.S

IF(ITCARD.EQ.4)GO TO 67
DECODE(lO,23,ICADO(4»ICONTA,IOS
FORMlIT(SX,I3,I2)
GO TO 69
OECOOECIO,68,ICADO(4»ICCNTA,IOS
FORMAT(3X,I3,I2.2X)
IF(C48.NE.l)GC TO 25
PRINT 24,IDADC,NFUN

? tI F oRMti T ( 1 X • 7 A 1 O , r 7 3 , "** "tI 3 ," C A fH Ao DE T O T AL li , T 1 3 1 , " ** ti)

GO TO 9
25 IF(C2.EQ.C2ANT.ANC.ICONTA~EQ.C22ANT.ANO.ICS.EQaC24ANTJG~ TO 38

*PL GElO CONTA FlhST.
?6 IF(RCOOE.NE.O)GO TO 28

IF(ICONTA.EO.C22.ANO.IOS.EQ.C24)GO TO 27
*PL. GETD CONTA ,~EXl.

GO' TO 26 .
27 C22A1\T=ICONTA

C24ANT=IOS
-,- --,- ô~b4-~"-··-



GO TO 38
2P IF (RCODE.EQ~4)GO TO 30

PRI~T 29.IOADCtNF~N~RCCDE
29 FORI ....I.iT nX,V'dO,T73,!!{Hi ".13," f\I:'BUSCA Cio COr-nf\O.lJATIVICADES-CCD

-E=!l~13 .•T131."**iI)
GC TO 32

30 C22=ICON1A
C24=IOS
C26=(JB
C2 A= l·Oh-NUlL-

*PL INSE~T CONTA.
IF(PCCDE.EG.O}GO TO 33
PRI~T 31~IDADC,NFUN~RCODE

31 FCRr.'t\·T (lX~7Al0,T73,II{H:. ".13,11 NAOCCNSEGLJL INSERIR A CCt--TA kCCO
-E=Il.I3,T131,"**")

32 C2Ard=C2
GO TO 9

33 C22A~T=ICONTA
C24AI'\T=IOS
·INSf.R=INSER+l.
DO 34 I=l,NCOI\TA
IF(ITCONTA(!).EQ.C22.ANO.ITÓS(I}.EQ.C24)G~ TO.36

34 CONTINUE
PRINT 35.NFUN,ICONTA,IOS,C2

3::; FORI-'AT(30X,IIA V I S 01I,T73,1I** "'!3," II\SERIU CONTA iI"I~d2.11 1\:0r
-UNCIONAkIO ",15.1131'111**")

GO TO 38 _
36IF(ITCARD.EQ.4)GO TO 80

IF«lDADO(3).A~D.7700B) .EQ.40008) ~o TO 81
GO TO 38

80 IF «(ID.f,DO(3) .AI\0«77·0000008) .t--E.4000000QB) GO 1'038
81 PRINT 37.NFUN,ICONTA,IOS.C2 .
37 FOR~AT{lOX."A V I S o : PRECISA ATUALIZA~ CATEGORIA CLIE~TE EICU T

-AXA HOR.i:-* 1I.I3," INSERIU COt'lTA 1I,!3d2,'1 NO FUNCIONARIC IldS.
-T131,Il{!o*")
NCA l=NC.A T + 1

38 C2M, T=C2
IF(ITCARD.EQ.4)GO TO 49

EU CMHA.O TIPO 3
C
C
C

IF(IDADO(4).A~D.777777000000000000008).EG.5S555500000OOOOOOOOOB}
GO TO t+o

DECOOE(20,39,IOAOO(3»C58
39 FORMAT(9X,I3~8X)
40 IF«IDADU(4l.A~D.000000777700000000008)~EG.00000055550ooooon000P)

GO TO 42
OECODE (10.41, ICAOO (4) ) C60

41 fORMAT(3X,I2~5X)
42 OECCOEC50,43,ICADO(]»CSO,C52,C54,C56,Ctt,C6A,C70,C72
43 FORMAT(I3,I2,I~,Il,14X,I5.A3~A3,AlO~6X}

C68=C68.AND.777777nooooooOOOOOOOB
C70=C70.AND.77777700000000000000B
IF«IOAOO(5).A~D.777777000000000000008) .EC.555555000000coooonOORl

GO TO 45
OECODE(lO,44,ICAOO(S»C62,C64

44 FOR~AT(Il~I2,7X)
GO TO 46

4S CE2=C64=10H-NLLl-
46 lF~(IDADO(5).A~O.00000077777J777700008) _EG.00000055555555550000PI

GO TO 48 .
OECOCE(lO~47.ICAOO(5»C6h

47 FGRtJ,óT(3Xd5~2X).
GO Te 60

6-65



4P C66=lOH-NULL-
GO TO 60

c
C
C

E" CARTA O TIPe 4

61

6f:

C
C
C

100

49 IF(InAOO(3).A~D.onoooooo000000777777B).EC.OOooooooooo00055555SB)
GO TO 51

OECCOt()O~50.ICAnO(3»C5e
50 FORtl,tiT17X, I3)
51 IFC(lDADO(4).~~Oe00777700000000000000B).EC9005555009000000000008)

GO TO S3
OECCOE(]O,S2.ICAOO(4»C60

S? FGR~AT(lX,12~7X)
53DECODEC50,54,ICADO()l)CSO.C56,C68,C70.C72
54 FOR~~T(3X.I3~Il.JqX.A3.A3,Aln~8X)

C6e=C68.ANn~777777noooooo00000008
C70=C70.AND.77777700000000QOOOOOB
C52=0
C54=0
IF«lOADO(4).O~D.noooooo0000000007777B) aEC.000000000000000055S5S)

GO TO 5r,
DECCCE(20,55,IOADO(4»C62,C64

55 FORMAT(8X,Il,I2,9X)
GO TO 57

56 C62=C64=lOH-NLlL-
57 IF«IOAOO(5).A~D.00777777777700000000Bl.EQ.00555S555555000000008)

GO TO 59
DECCOE(lO,58,ICADO(S»C66

52 FCRMAT(lX~I5,4X)
GO TO 60
C66=10H-NULL-
CO!';T H~UE
INSERT FMS AFTER.
If(RCODE.EQ.O'GO TO 66
P~INT 61.IDADC.NF~N,RCODE
FOFt-'AT(}X.7AIO,T73."** ",13," r.;AO CONSEGLlu INSERIR FtJS".7X."RCCDE .- = 11• I 3 ~T 13 1 , ,,*~.11)
GC TO 9
INSEF;=II\sSER+l
GOTe 9

r
I

5'1
60

.(;·PL

E" CARTAO DE FUNCIONARIO (I>
IF(ITAT.EQ.IHI)GO TO 102
IF(ITAT.EG.l~C)GO TO 110
IF{ITAT.EQ.IHAlGO TO 112
PRINT lOI.IDACC.NFUN

:,.101 FOPt-IATilX,7AI0,lX,"** 11.13,11 TIPO DE ATLALIZf\CAO NAO E I" o !'\E~·A
-".,T128,1'02 -1:-*")
GO TO 9

c
c
c

E 11 DELECAO DO FU'\C I ONAR I o

110 PRI~T 111.IDAOC,NFUN
11 1 F o r; [-1 AT (l X , 7 A 1 o d X , " * {lo "d 3 ," AP AR E C E U T I F O OE ATUA L I Z AC 11 C o NC C M<

-TAO 11',TI31,1I**II)
GO TO 9

c
c
c

•.". E" ALTERACAC OC fUNCIONARIC

i i > Dt..CCCE(lQ.113,IDADÚ.(l»C2
113 FCR~AT(2X,I5,2X)

*Pl GETI FUNC WHE~E C?
IF(~CCDE.EQ.O)GO TO 118
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·_ • ""- Õ'o' ':'.'!_"" ~.

IF(RCCDE.EQ~4)GO TO ]16
P~INl 11S~IDACC.NFUN.RCODE

115 FP~·d'/'AT!lX~7A10dX~I!-·éJ";· ;;.13,11 ».» BUSCt> De FVNCIONARIO
-E ='·,I3,TI31~1I**")
GO T09

i]~P~l~l 117,IOACC~NfUN~t2
1 17 F o f.< fv; fi T () X ~7 A 1 o d ,,< ;. 11* *' li d 3 ," F LI\: C Io r\lA R IC II,I 5 ,11 N A o - CA D ,o S T R ti DC 11,

. f:, eCD

"I 110.

120
1?1

122

123
124

GO TO 9
118 IF( (IDADO!1).A~D.00000000000000777177B).fG.OOOOOOOOOOOOOO5555558>

-GO TO 121IF«(IDóDO(lJ.Al\D •.00000000000000777777R).EG.OOOOOOOOOOO000474747P)
-60 TO 120.
DECCOE(30,119.IDADOCll)C4
rCR~AT-(7X,2AIO,3X)
GO' Te 121
C4(1)=08 .. --
I F ( ( I D Ao o ( 3) .,(lt\ D ••o o' o Oio o' o o 00 o o o Oi77 7 7 7 -, 8) • EG. o o o o o 00 o o o o o o o 555555 8 )

-GO Te 124 ~
IF«IOADG(31.Al\O.000000000000007777778).EG.OOOOOOOOOOO0004747472)

-GO 10 123
OECOOfC10_122,IOADC(3l)C6
FCRfv'AT (7/" 13>
GO TO 124
C6=10H-NULL-IF«IDADO(4)e~~O.77000000QOOOOOOOOOOOB).~Q.S50000QOOOOoooooooooeJ

- 'GC TO 152 -IF«IOAOO(4).A~D.77000000oooooo000000B).EG.470000000000000000008)
GC TO 151

DECOCE(lO,150~IDADO(4»C7
lSO FOR~AT(Il,gX)

GO 10 152
151 C7=10H-"jUlL~·
152 IF({IDAOO(4).A~D.007i77000000000000008).EC.0055550000000000000081

-GO 10 127 !
IF«IDADO(4).A~D~00777700000000000000B).EG.004747000000000000008>

-GOTO 126
OECODE(lO,125,IDAOO(4»C8

225 fOR~AT(lX~I2,7X)
GC TO 127

126 CP.=1OH·-NUlL-
127 IF«IDADO(4).A~O.00000077777777777777B).EG.000000555555555555558).

-GO TO 130IF{(IDADO(4).A~O.00000077777777777777B).EQ.000000474747474747478)
-GO la 129
DECCOE(20,128.IDADO(4»CIO

12R fOPMAT(3X,F9G2,8X)
GO TO 130

129 CIO=lOH-NULl-
130 IF({IOADO(5).AND.00007777777177000000B).EG.000055555555550000008)

,·GO TO 133
IF«IDADO(5).~~O.000077177777770000008) .EG.00004747474747000000P)

-GO TO 132
DECODE(lO.1319IDADO(S»C12

131 FOR~AT(2X~A5.3X)
Cl?=CI2.AND.77777777770000000000B
GC TO 133

132 C12=08
133 IF«(IOADO(5,~A~D.000000000000007777778).EC.OOOOOOOOOOO0005555556)

-GO 'TO 136
IF((lDADO(5).P~O.000000000000007777778).EC.OOOOOOOOOOO000474747b)

-GC TO 135
OECODE(20.134~IDAOO(5))C14

134 fOR~AT(7X,F5el.AX)
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GO Te iJ6
135 C14=lOH-NULL-
13 f: I f ( (1Dt,DO ( 6) • (,~,I)~I) (\o I)77 77 777 7 7 7 -,77 ., ., 7 8) • EQ • I) o I) 05555 S 5::; 5 5 S555::;:::::;f~ j

-GC TO 13q
lF((JDADO(6)~A~D.C00077777777777777778}.EC.OOQ0474747474747474761

-130 1'0 1:18
CECCOEC20,137,IDADO(61)C16

137 FO~~AT(2XtAIO,2X)
GO 10 139

138 Clf)=OF3
13G co~nINUE

~PL MODIFY FUNC.
~ IFU-:CODE.f()"Oi GO TO 141

PRINT 140_rUAcc,NFUN.HCODE
1.4 o F oH.' AT ( 1 '1 ~ "7A1 o ,IX • 11 .~-* li? I 3 , 11

- RccrE ;;;",I3.T13j,'HH·H)
GO TO 9

~ 141 ~ODIF=~ODIF·l
GO lO 9

~AO CONSEGLIU MODIFICAR o FLNCIG~A~IC

I''':: E " 1 NS E R(fio o Ü' F lJNC I o NAR I Cr 102 DECCO~i70.:C3.IDADO(1))C2.C4.Cf.C8.C10.C12.C14.C16
103 FCRMATI2X915.2AIO,I3,lX,I2.Fg.2,A5,F5.1~~lO~8X)

C12=C12.AND.77777777770000000000B
IF«JDADO(4).A~D.77000000000000000000B).EG.5~OOOOOOOOO0000000008)

GO TO 154
DECCDE(lO,lS3.1D~OC(4»C7

153 FCR~AT(Il,9X)
154 lF(C2.EQoC2ANT}GO TO 10R

!:-FL GE TI FUNC ~vHERE C2.
IF(RCODEQEQ~O)GO Te 105
IF(RCOOE~EQ.4}GO TO 107
PRI~T lO~,lDACC.NFUN,kCCOf

10/-. FOR~'j~T (lx,n.\lo,ix,"o!1·-:' IId3~1I l\:(l BUSCA De FUf.JCIONA.RIO
- ::1I~I3,1131~II~HlIl)
GO TO 9

105 FRH~T l06dDACC.NFiJN.C?
1 (Ir) F C Fi (vi ~\ T { 1 X , 7 A 1 o d x, 11.::. ..:. /I d 3 ,li F \.;NC I oN ,tI R I C ".I 5 • 11 J A· C ,ti D ,0S TR AoC " •

·,TI31-,II**':)
GC TO 9

~CCDE

108 COI\iTlNUE
*PL INSE~T FUNC AFTER~

IF(~CCDE.EOeO)GO TO 114
PRI~T l09,IDACC~NFUN,HCODE

Ioq FCRMtT(lX,71.\lOdX,"** IId3," f~AO INSERIL Fl;NCIONARIOII.,9X,"RCOCE :;:11

r -,I3.T1319"·~*")
(;0 TO 9

114 INSER=INSER+l
GO Te 9

c
c

te
E" CARTAO DE CCi\TA/ATIVIDACE (2)

200 DECCOE(20,201,IDAOO(1»)C2,lCO~TA.IOS
201 FO~~AT(2X.I5,I~oI2.8X)

202

IF (C2.EQ.C2AN1)GO TO 206
GEri FUNC WHE~E C2.
IF~PCODE.EO~O)G0 TO 205
IF(RCODE.EG$4ICO TO 203
PRl~l 2n~,IOACC.NFLN,RCCOE
FORN tJ. T (1.,. .••7 A 10. ix ~I,,~*n ~ i 3 ,li

- , I J .1 131 , ""H; II )

GO TO 9
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2n] PRI~T 2049IDACC,N~UN.kCCnE
2()L~ rCí-<~i .•T(}J.7A10dX."{~* Hd311! ESTE FU~,c!.c!\.eF.!C Nt>O EST,t.. Ct<DASFUd)C"

-, T131 ~",{;.{}II}

GO Te <;1

205 I\Fl,;t-,=í'iFUN+l
C2t1I\:T=C2
IVM-i=O

206 IF(ITAT.EQ.IHtllGO TO 20P
IF(ITAT.EQ~l~I)GO TO 222
IF(ITtT~EC.IHC)GO TO 224
PRINT ?07,IDACC.NFU~

2w7 FORMt,l(lX.7AIOdX,l!** ".I3," r rso DE ATl/.lLIZACAO NAO E 1, o NE~ .ó,

-".Tl?8,"02 **11)
GO. TO 9

[" DELECAO DA CGI\TA/ATIVICAOE

224 PRINT 22S,IOAQCQNFUN
2?5 FCRr/~AT(lX,7AI0dX."** "d3." AFA.RECELJ TIFO DE ATUALIZACAC D NC CAR

-TAO 2".Tl.31~lI*'~")
GO TO 9

c
20A

-"Pl
209

210

E" ALTERACAO 0/\ CONTA/ATI\JICf.DE

CONTINUE
GETO CONTA FIRST.
IF{kCODE~EQ.O)GO Te 213
1~(~cüOE.EQ.4'GO TO 211
PRINl 210.IDACC,NFUN.RCOOE
rORt-1AT(P.,7AIOdX,II** ".13," NA BUSCA Gil CONTA OU fITIVICf1DE ReGOE

- =".I3,T131.1I{}*")

GO TO 9
211 IF(IVAR.NE.OJGC TO 9

PRINT 212,IOACC.NFUN
212 FCR~~AT<lX,7AiOdX."'}* "d3~1I ESTA CONTA/A1IVIDAOE NilO ESTA Ct,CASTR

-.AOO", T 131, 11 J,lo* 11 )

GO TO 9
213
23?

*Pl.
214

215
216
217

21e.

'219
220

':;'Pl

221

233

IF(ICONTA.EQ.C22.ANO.IOS.EQ.C24)GOTO 214
CONTINUE
GETO CONTA NE,xT.
GO TO 209
IF«IDADO(2).A~D.000077777777777777778)~EQ.OOC055555555555555558)

<30 TO 217
OECODEC20.215,IDADC(2»C26
FOR~AT(2x.Alo,eX)
GO Te 21-1
C26=08IF«IDAOO(2)8A~O~OOOQ7777777777770000a).EQ.0000555S555555550000Rl

GO TO 220
IF«IDADO(2).A~De000077777777777700008) .EG~000047474747474700008)

GO TO 219
OECCOE(lO,21B9IDADO(3»C28
FOR~AT(2X,F6.2.2X)
GO TO 220
C2P=10H-NUll-
CONTINUE
fVODIFY CONTA.
IF(RCODE~EQ.O) GO TO 233
FRI~T ?21,IOACC.NFUN.RCOOE
FO·RrvAT(lX.7AIO,P:~II**· ".13,11 !\;AO CONSEGI..;Il; MÓOIFICAR /l CeNTA r;CCDE

- =",13,T131,"*.;)")
<30 TO 9
IV Co I F :: t·! o o I F .•.1
IVtH;;:,;l



· .,

GO lO 232
EII INSERCAO DA CCNTA/ATIVTCACr:

~27
~?R

DECODE(30~223~IDADO'1})C2?,C24,C26
FORMAT(7X,I3~I2,Ai098X)lF([IDADO(3l.A~O.00007777777777770000B).EG.000055S5S5555555000081

GO TO 22"' "
DECCOECIO.2?6,IDADO(3)C28
fORM~T(2X,F6~2~2X)
GO TO 228
C28=lOH-NUlL-
CONTiNUE
[NSERT CONT~ AFTEP.
IF(FCODE.EQ~O)[O TO 231
PRINT 229,IDACC,NFUN.RCODEfORtv:AT(lX.7AIO,2X~!I**".13." i\AO CONSEGLIG INSERIR p. CChTA F<CCD~

:22
'23

~29
-=",I3,4X,"**")
G(1 TO 9
lNSER==INSER+l
GO Te 9

f p.-l DO PROGRAfv' A

"';'9 CONTINUE
CLOSE CHHD8.
ENO PROCEOURE.
PRINT 1000,NUfv',TNSER~MOOIF.NCAT .
FORi'~AT(/I/,10X,II*** FEChOU o B/lNCO.DE DflCOS ***",

-II •.}OX''' •••• HCLVE u.I4." ERROS NOS DADOS DE ENTRADA" •
.-lldOX'II •••• It\SERIU 11.14." REGISTROS",
-/ldOX,", •• MCDIFICOU 11,14," REGISTROS ".
-1/,10X,".o• PRECISA ATUALIZAR CATEGORIA CLIENTE E/OU TAX~ HOR~RIA
-DE ".14, 11 COt\TAS")

END
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