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1. INTRODUÇÃO

A principal razão para realizar este trabalho é contribuir no estudo da

tendência no sentido de modelos de dados abstratos e genéricos que vem

ocorrendo na área de desenvolvimento de sistemas de banco de dados.

Através da pesquisa de campo tentamos identificar se já têm sido utilizados

os conceitos de abstração na modelagem de dados das empresas.

O título inicial da pesquisa era "A utilização de modelos genéricos e

abstratos a fim de obter uma base de dados comum a diversas

organizações diferentes". Com o desenvolvimento da pesquisa de campo,

este título foi alterado primeiramente para "Estudo Empírico da

comunalidade entre os dados de diversas organizações diferentes". E

finalmente para o atual "O Poder da generalização na Modelagem de Dados

- Um Estudo Empírico". Esta alteração ocorreu em função da confirmação

de que a principal "comunalidade" existente nas modelagens, no sentido de

se obter uma base de dados comum a negócios diferentes, é a possibilidade

de uso de estruturas de hierarquia/generalização. A busca de identificação

de generalizações na modelagem vem a ser um enfoque cuja utilização ou

não depende do projetista. Através do uso de generalização pode-se criar

modelagens comuns a diversos negócios, o que pode ser caracterizado

como reutilização da modelagem de dados.

Como este estudo tem um caráter empírico, foi dada ênfase para a

identificação junto às empresas pesquisadas dos pontos considerados

comuns a diferentes modelos, apesar de já termos inicialmente a premissa

de que as abstrações de agregação e generalização seriam elementos

centrais do trabalho.
A base teórica do trabalho está composta fundamentalmente por três

obras: "Fundamentais of Database Systems", de Elmasri e Navathe,

"Conceptual Database Design" de Batini, Ceri e Navathe, e "Object Models:

Strategies, Patterns & Applications", de Peter Coado Consideramos estes
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textos básicos suficientes para embasar teoricamente as constatações feitas

nas pesquisa de campo, pois, este é um estudo empírico cujo principal

ponto de partida são as informações coletadas nas empresas. As variações

existentes na literatura que trata dos conceitos avançados de modelagem de

dados (que se refere principalmente ao modelo Entidade Relacionamento

Estendido - ERE e Orientação por Objeto) não chegam a ser relevantes

para a análise em questão.

O trabalho resultou num texto relativamente volumoso devido ao fato

de que incluímos no final do mesmo, na forma de anexo, os textos contendo

a íntegra das entrevistas. Consideramos ser este um material importante

para aqueles que desejam analisar experiências e opiniões sobre a

modelagem de dados que utiliza o enfoque mais abstrato.

Procuramos analisar os Projetos de Sistemas no nível corporativo em

diversas organizações diferentes. Assim, a coleta de informações na

pesquisa de campo, e também a pesquisa bibliográfica, estão mais dirigidos

ao universo da informática, ou da ciência da computação. Durante a

pesquisa ficou bem clara, porém, a importância da inter-relação existente

entre o corpo administrativo da organização e a tarefa de conceber os

sistemas de informações, mais especificamente os bancos de dados.

Podemos identificar esta inter-relação em pelo menos dois níveis distintos.

Um deles é a relação de "subordinação" da área de sistemas ao alto

comando da empresa. Neste caso, este último é responsável por definir o

papel e o grau de prioridade do processo de informatização, além da

escolha do profissionais internos e externos da área. Desse nível espera-se

obter o principal subsídio para o Plano de Diretor de Informática.

Uma segunda forma de inter-relação entre administração e área de

sistemas, que está mais diretamente ligada ao nosso tema, ocorre no

momento da realização do Projeto Corporativo de Banco de Dados. Nesse

momento é necessária a existência de uma linguagem comum entre as

partes. Ou seja, os usuários devem saber num nível relativamente profundo

como definir um banco de dados. Esta parece ser uma questão difícil, visto
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que trata-se de um assunto relativo à ciência da computação. Um dos

nossos entrevistados mencionou que "ninguém nasce usuário e é

necessário treinamento para que os usuários estejam capacitados para a

tarefa de participar na concepção do banco de dados corporativo". Apesar

de parecer óbvio que o usuário tem que participar de forma ativa no Projeto

de Banco de Dados, isso praticamente não acontece. Ele quase sempre é

um fornecedor de informações que não tem noção da arquitetura que está

sendo projetada. E com isso, além de não entender a estrutura dos dados,

ele não se sentirá responsável por ela.

Sendo assim, uma questão que aparece com força no estudo de

casos práticos de modelagens de dados em empresas é a o problema de o

Projeto de Banco de Dados ser até aqui praticamente restrito à área de

ciência da computação. São necessários esforços no sentido de aproximar a

área de administração de empresas, ou pelo menos de se criarem

mecanismos para facilitar o entendimento e a conscientização dos

usuários/administradores no processo de projetar o banco de dados.

Analisando a literatura sobre o assunto, que é predominantemente

ligada à área de computação, aparece o Projeto Conceitual de Banco de

Dados como o ferramental que serviria como "linguagem comum" entre

usuários e desenvolvedores. O Projeto Conceitual, dentro das etapas de

Projeto de Banco de Dados, seria aquele onde podemos "esquecer que

existe o computador", conforme expressou um dos nossos pesquisados, o

Prof. Valdemar Setzer, da Universidade de São Paulo. Porém, sabemos que

as fronteiras entre o Projeto Conceitual e as etapas posteriores, que vão na

direção da implementação, são complexas. ',,"'

Por isso, a investigação do uso de modelos abstratos e genéricos

leva inevitavelmente à observação da postura da empresa com relação ao

uso de modelagem de sistemas e como isso ocorre no ambiente

empresarial, ou seja, como se dá a participação dos usuários e qual a

abordagem utilizada, de-cima-para-baixo ("top-down") ou de-baixo-para-

cima ("bottom-up") - (estes conceitos serão apresentados na seção
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posterior). O fator integração do banco de dados é bastante dependente da

postura empresarial com relação ao projeto de banco de dados. É de se

esperar que a elaboração da modelagem corporativa leve a uma maior

qualidade do banco de dados e maior integração, mas existem os fatores de

prazo de implementação, convivência com sistemas antigos e a passagem

da fase de projeto para a de elaboração do sistema (que inclui um alto

entendimento dos responsáveis pelo Projeto Físico) que tornam os Sistemas

de Bancos de Dados algo complexo de se lidar. Some-se aos aspectos

mencionados anteriormente a questão da tecnologia, que vem se alterando

com bastante velocidade.

Assim, num nível mais abrangente, outra razão do nosso interesse

em olhar para os modelos de várias empresas é observar a realidade de

cada uma no que se refere ao projeto de banco de dados.

Levantamento apresentado na Feira de Informática Comdex, em Las

Vegas (nov/94) indica que os sistemas existentes nas empresas estão

classificados da seguinte forma, com relação à metodologia de

desenvolvimento:

85% ainda Tradicional

15% Relacional

o % Orientação a Objetos

Estamos nos referindo a sistemas aplicativos construídos em Bancos

de Dados.

No grupo "Tradicional" estão as formas de análise e projeto de

sistemas com menor utilização de metodologia ou base teórica para a

modelagem de sistemas. Além disso, nesse grupo os bancos de dados

utilizados são anteriores aos Bancos de Dados Relacionais - são

hierárquicos, em rede, etc.
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Em termos de metodologia de Desenvolvimento de Sistemas, uma

grande evolução foi a técnica Modelo de Entidade e Relacionamento (MER),

que associada à modelagem funcional permite a elaboração do Modelo

Conceitual do Sistema. Na fase do Modelo Conceitual ainda não se leva em

conta a tecnologia a ser utilizada.

Na sequência de palestras da Comdex sobre Desenvolvimento de

Sistemas a abstração foi apontada como um caminho para aumentar a

produtividade na atividade de projeto de banco de dados. Esta é uma

tendência que já aparece na Modelagem de Dados (modelo de Entidade

Relacionamento Estendido - ERE) e que se intensifica na Orientação por

Objetos.

O conceito de reutilização, que é fundamental na Orientação por

Objetos, significa que ao construir um modelo de sistema para uma situação

que parece específica, podemos enxergar que ele serve também para

outras situações.

Por exemplo: Por que uma transação contábil é diferente de uma

manipulação de estoque, ou de uma movimentação de ativo permanente,

ou de uma movimentação de produção (ordem de produção)? Falando de

maneira genérica/abstrata é tudo igual- entrada e saída de estoque.

Com essa visão, podemos criar uma Classe de Objetos que é

"Atualizar um Estoque ou Saldo". É uma abstração elementar, mas que

permite inferir que um sistema feito para um determinado fim, na realidade

pode servir para outros fins. Um sistema contábil que atualiza saldo numa

conta poderia ser também um sistema de estoque.

Buscamos identificar estes modelos genéricos e abstratos, através da

observação em empresas de Modelos de Dados. Nossa preocupação

principal é em nível de dados e não existe a preocupação de identificar

ferramentas ("software") que viabilizem a implementação dos modelos.

A idéia de que existem modelos comuns a diversas organizações é

um tanto intuitiva. Um fato que comunga com esta idéia é a utilização dos

"Pacotes de Sistemas". Ainda que em um nível diferente, pois tratamos de



6

Modelos Conceituais de Sistemas, vemos que a premissa é a mesma, isto é,

a comunalidade entre sistemas (ou modelos deles) de diversas

organizações.

É importante ressaltar, porém, que o tipo de comunalidade enfocado

por um pacote usado em diversas empresas é diferente daquela que

estamos buscando identificar. Poderíamos dizer que o pacote tenta

enxergar o que é igual em diversas organizações e sistematizar. Enquanto

que nessa pesquisa buscamos observar dados que, apesar de diferentes

em cada organização, podem ter representações iguais, utilizando-se a

abstração.

De qualquer forma, o conceito de "comuns a diversas organizações"

está também presente no uso de pacotes. Ainda que de forma menos

abstrata, pode ser usado como exemplo de premissa para a idéia que

estamos estudando.

A concentração da nossa atenção nos dados dos modelos

conceituais tem por finalidade limitar o alcance da pesquisa. Porém, como já

dissemos, é impossível dissociar dados de funções, já que ambos se

complementam para formar o sistema. Com relação a esse assunto é

interessante observar o encapsulamento proposto pelas teorias Orientadas

por Objeto, que consiste na fusão de dados e funções no Objeto.

A investigação em busca de modelos comuns leva à percepção de

que a idéia de estruturas comuns é intuitiva também para profissionais da

área de Desenvolvimento de Sistemas que não tiveram contato com as

teorias Orientadas por Objeto, principalmente na parte funcional do projeto

de sistemas. Um exemplo interessante de abstração foi dado pelo diretor de

uma "Software House" cujo principal produto é um "software" de Controle de

Manutenção de Veículos. Dizia ele que um "software" deste tipo realiza o

mesmo trabalho que uma agenda, isto é, o controle de eventos passados e

previstos para o futuro.
Em algumas entrevistas tivemos um modelo corporativo bastante

grande e complexo. É o caso da Petrobrás, por exemplo. Foi convencionado
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que procuraríamos obter dados das áreas Comercial e/ou Produção das

empresas que visitamos. As empresas têm uma área

contábillfinanceiralrecursos humanos que não deve variar muito. Já o

processo produtivo (mesmo que falemos de comércio ou serviços) e o

processo de vendas podem ter variações significativas. Então, olhando para

os dados existentes nestes processos, tentaríamos enxergar a

"comunalidade entre os dados destas organizações diferentes", conforme o

título inicial do trabalho.
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2. BASE TEÓRICA

2.1. PROJETO CONCEITUAL DE BANCO DE DADOS

A análise de várias situações reais em empresas com vistas à

identificação dos aspectos comuns nas suas bases de dados tem como

base os conceitos de Projeto de Sistemas, mais especificamente de Projeto

de Banco de Dados. As empresas têm procedimentos diferentes na

elaboração das definições dos bancos de dados e lamentavelmente a

situação mais comum é a inexistência do projeto formalmente elaborado. A

obra "Conceptual Database Desiqn", de Batini, Ceri e Navathe, 1992,

oferece uma descrição sobre o Projeto de Banco de Dados.

"Devido à disseminação dos bancos de dados na indústria, comércio

e governo, além de várias aplicações técnicas e científicas, os Bancos de

Dados assumiram o papel principal no gerenciamento de recursos de

informação na maioria das organizações. A tarefa de projetar o Banco de

Dados se tornou também uma parte fundamental da atividade de cientistas

de computação, sendo mais importante do que a construção de algorítimos

usando uma lingl..agemde programação convencional.

O Projeto de Banco de Dados é o processo de determinação da

organização de um banco de dados, incluindo sua estrutura, conteúdo e as

aplicações que serão executadas. Para isso existem métodos e técnicas"

"O Projeto de Banco de Dados é normalmente executado em três

fases. A primeira, chamada Projeto Conceitual, produz uma representação

de alto nível e abstrata da realidade. A segunda fase, chamada Projeto

Lógico, transforma esta representação em especificações que podem ser

implementadas e processadas por um sistema de computador. A terceira

fase, chamada Projeto Físico, determina as estruturas físicas de

1 BATINI, Carlo; CERI, Stefano; NAVATHE, Shamkant B. Conceptual Database Design.
Califórnia, E.UA: The Benjamin/Cummings Publishing, Inc., 1992 p. vii
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armazenamento e métodos de acesso requeridos para acesso eficiente do

conteúdo do banco de dados.

É certo que a execução sistemática destas fases iniciais de projeto

representa uma grande economia no longo prazo'",

"O objetivo do Projeto Conceitual é produzir um modelo ("schema")

conceitual de alto nível e independente do SGBD (Sistema Gerenciador de

Banco de Dados), a partir da especificação das necessidades que

descrevem a realidade'",

Batini, Ceri e Navathe afirmam, indo ao encontro com o que dizíamos

anteriormente soore a participação do usuário: "O Projeto Conceitual de

Banco de Dados é uma matéria que não deve ser de domínio apenas de

especialistas, como administradores de bancos de dados, analistas e

programadores. Também os usuários de bancos de dados precisam ter uma

base de conhecimento para se comunicarem com o pessoal de

administração de banco de dados a fim de especificarem suas

necessidades. Eles também precisam saber monitorar o projeto e entender

o significado e a estrutura do banco de dados que utilizam".

"As duas últimas décadas foram caracterizadas por um tremendo

crescimento do número e da importância das aplicações em banco de

dados. Os bancos de dados são componentes essenciais dos sistemas de

informações, normalmente usados em todos os computadores, desde

grandes mainframes até pequenos computadores. O Projeto de Banco de

Dados está se tornando uma atividade popular, executada não apenas por

profissionais, mas também por não-especialistas.

Um problema que ocorre, porém, é que muitas vezes se confunde

Projeto de Banco de Dados com a implementação de banco de dados. Mas,

é um fato que a tecnologia de banco de dados vem avançando, e com isso

as metodologias e técnicas de projeto também têm se desenvolvido.

2 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p. vii
3 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 1
4 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p. viii
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Lamentavelmente, as metodologias de Projeto de Bancos de Dados

não são muito populares. A maioria das organizações e projetistas

individuais dá pouca importância para as metodologias de condução do

projeto de banco de dados, e normalmente isto é considerado uma das

principais causas do fracasso no desenvolvimento de sistemas de

informações".

"Muitos destes problemas se devem à falta de clareza no

entendimento da exata natureza dos dados no nível conceitual, abstrato. Em

muitos casos, os dados são descritos desde o início do projeto em termos

da estrutura de armazenamento final. Não é dada ênfase no entendimento

das propriedades estruturais dos dados, que são independentes dos

detalhes de irnplernentação'".

O Projeto de Banco de Dados é uma atividade essencial no

desenvolvimento de Sistemas de Informações. É importante também a

junção do projeto conceitual com a análise funcional, ou seja, que ambos

sejam conduzidos juntos.

2.1.1. Fases do Projeto de Banco de dados

Ná Abordagem Voltada a Dados para desenvolvimento de sistemas

de informações o foco do projeto é nos dados e suas propriedades. Este

método foi desenvolvido no final da década de 70.

5 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.3
6 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptuaí... p.4
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Necessidade de
Dados

Projeto
Conceitual

I Diagrama Conceitual•
Projeto Lógico

I Diagrama Lógico

+
Projeto Físico

I
T

Diagrama Físico

Figura 2.1 Fases da abordagem voltada a dados no Projeto de Sistemas"

As definições das fases acima, de acordo com Batini, Ceri e Navathe, são:

"Projeto Conceitual: O Modelo Conceitual é uma descrição de alto-

nível da estrutura do banco de dados, independente do software SGBD

particular que será usado para implementar o banco de dados. O propósito

é descrever o conteúdo da informação do banco de dados e não as

estruturas de armazenamento que serão requeridas para manejar a

informação.

Projeto Lógico: O Modelo Lógico é uma descrição da estrutura do

banco de dados que pode ser processada por um software SGBD. Os

principais modelos lógicos utilizados pertencem a três classes: relacional,

rede e hierárquico.

7 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.7
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Projeto Físico: É uma descrição da implementação do banco de

dados e descreve as estruturas de armazenamento e métodos de acesso. É

voltado para um sistema SGBD especlfico'".

Dependência de Classe do SGSD SGSD específico

Projeto Conceitual Não Não

Projeto Lógico Sim Não

Projeto Físico Sim Sim

Figura 2.2 Dependência do Projeto Conceitual lógico e físico da classe de SGSD e
. SGSD específlco''

"A Abordagem Voltada a Funções foi desenvolvida na década de 60

mas é ainda bastante popular. O resultado produzido pela análise funcional

é uma coleção de modelos funcionais e os bancos de dados são vistos

como repositórios de informação isolados usados por cada atividade ou

trocados entre atividades; a visão de dados como um recurso global da

empresa é perdlda". Na verdade, as abordagens voltadas a dados e a

funções em sistemas de informações são complementares.

c~~~:~~al l--~~I Análise Funcional I
'-- ----'1 ~ I I

I

Diagrama tonceitual •••Diagramas Funcionais

Figura 2.3 Fusão entre as abordagens voltada a dados e a funções em Projeto de
Sistemas de lntormaçãc"

8 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. ConceptuaL..
9 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. ConceptuaL..
10 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual...
11 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual. ..

.p. 7 e 8
p. 8
p. 8
p. 10
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2.1.2. Modelos e Ferramentas para Projeto de Banco de dados e
Análise Funcional

o Projeto de Banco de Dados e a Análise Funcional são fortemente

influenciados pela escolha entre modelos disponíveis para representação de

dados e funções.

"No fim da década de 70 vários modelos conceituais de banco de

dados foram propostos como alternativas, entre os quais o Modelo

Semântico de Dados, o Modelo Estrutural, o Modelo Funcional etc. Todos

eles são baseados em um pequeno número de mecanismos de abstração,

e normalmente é possivel estabelecer correspondências entre eles.

Particularmente, o Modelo Entidade-Relacionamento emergiu como o líder

na representação conceitual de dados, e se tornou um padrão.

Da mesma forma, vários modelos para análise funcional foram

propostos na década de 70. Eles são menos homogêneos que os de dados

e não são facilmente comparáveis, porque análise funcional é aplicada a

problemas bem diferentes. Não obstante, o Diagrama de Fluxo de Dados se

estabeleceu como uma padrão nas empresas?".

Mais recentemente, o foco se deslocou dos modelos de dados para

metodologias e ferramentas. Alguns defendem que uma abordagem

metodológica correta é no mínimo tão importante como a escolha de

modelos de dados e funções.

Os autores de "Conceptual Database Design" defendem o uso do

Modelo Conceitual, afirmando que:

"Na abordagem conceitual o projetista tem inteira responsabilidade no

processo de entendimento e transformação das necessidades em modelos

conceituais, e para isso não existem ferramentas automáticas. Portanto, o

Projeto Conceitual é de longe a fase mais crítica do Projeto de Banco de

12 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.10
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dados, e qualquer desenvolvimento da tecnologia de banco de dados não

mudará esta situação.

Resultados satisfatórios são atingidos apenas com a cooperação dos

usuários de banco de dados, que são responsáveis pela descrição das

necessidades e explicação do significado dos dados. As características

básicas do projeto conceitual e dos modelos de dados conceituais são

relativamente simples, e seu entendimento não requer muito conhecimento

técnico a respeito de bancos de dados como pré-requisito. Sendo assim,

usuários podem facilmente aprender o bastante sobre projeto conceitual

para guiarem os projetistas nas suas decisões e mesmo projetar bancos de

dados simples eles mesmos.

Uma forte influência do usuário final nas decisões de projeto tem

muitas consequências positivas: a qualidade do modelo conceitual aumenta,

o projeto mais provavelmente converge para um resultado esperado, e os

custos de desenvolvimento diminuem. Mais importante, usuários que são

mais envolvidos no processo de decisão são normalmente mais propensos a

aceitar e usar os sistemas de tnformação".

2.1.3. Conceitos de Modelagem de Dados

A seguir são apresentados os conceitos de abstração utilizados no

Projeto Conceitual, a partir da definição de "Conceptual Database Design",

visto que as abstrações em que estaremos mais interessados são a

agregação (É_PARTE_DE, ou "IS_PART_OF") e generalização (É_UM, ou

"IS_A").

13 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.11
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Abstrações no Projeto Conceitual de Banco de Dados

Abstração é um processo mental que nós usamos quando

selecionamos algumas características e propriedades de um conjunto de

objetos e excluímos outras características que não são relevantes.

Abstração de Classificação

"A abstração de "Classificação" é usada para definir um conceito

como uma classe de objetos do mundo real caracterizada por propriedades

comuns. Por exemplo, o conceito de mês é uma classe cujos membros são

Janeiro, Fevereiro, ... ,Dezembro. Quando pensamos em mês, nós

abstraímos as características específicas de cada mês (por exemplo,

número de dias), e enfatizamos os aspectos comuns de todos os meses:

eles são grupos de dias que têm fronteiras bem definidas (o primeiro e o

último dia) e são de tamanho aproximadamente igual (28 a 31 dias)"!",

Os autores representam classificações por um árvore de um nível,

tendo como raiz ê. classe, e como suas folhas os elementos da classe. Cada

ramo na árvore determina que a folha é um membro da (É_MEMBRO_DE

ou "IS_PART_OF") classe representada pela raiz.

Mês

•••••./' I
./'

Janeiro Fevereiro . .. . Dezembro

Figura 2.4 Exemplo de Classificação 15

14 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 16
15 BATINI, C.; CERI,').; NAVATHE, S. Conceptual... p. 17
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o mesmo objeto da vida real pode ser classificado de várias

maneiras. Por exemplo, consideremos o seguinte conjunto de objetos:

{ cadeira preta, mesa preta, cadeira branca, mesa branca}

Podemos classificar os objetos acima como CADEIRAS e MESAS, ou

considerar suas cores e classificá-los como MOBÍLIA PRETA e MOBÍLIA

BRANCA.

MESA CADEIRA MOBíLIA PRETA MOBíLIA BRANCA.•.~, .•...+-~....... ---~.
I <, __------=:::.... --::r~ -- .,..

--~ -- --- -- I
MJ-sa-- Mesa- -- ~ Cadeira -- Cadeira
Preta Branca Preta Branca

Figura 2.5 Múltiplas classificações para os mesmos objetos do mundo real16

Abstração de Agregação

Uma abstração de "Agregação" define uma nova classe a partir de um

conjunto de (outras) classes que representam suas partes componentes.

BICICLETA

»» ~"-
I

/

/'" "-
SELIM PEDAL RODA

Figura 2.6 Um-exemplo de agregação 17

Isto é representado por uma árvore de um nível na qual todos os nós

são classes; a raiz representa ..a classe produzida pela agregação das

classes das folhas. Cada ramo da árvore indica que uma classe folha é uma

parte da (É_PARTE_DE ou "IS_PART_OF") classe representada pela raiz.
'-o

16 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S_Conceptual., p_ 16,17
17 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 17
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1f • ~I
/ \/

/ \
João Maria Lucas

.~ ~

/ \
/ \

Masc. Feminino

<,

POSiÇÃO

~ ~
/ \ Classificação

Agregação

PESSOA

NOME SEXO

/ \
Gerente Empregado

Figura 2.7 Classificação e Agregação como mecanismos básicos para construção
de estruturas convencionais 18

"No exemplo da classe PESSOA, um elemento da classe raiz está

em correspondência com exatamente um elemento da classe folha (cada,
pessoa tem um nome, um sexo e um salário). Entretanto, um tipo mais

complexo de agregação ocorre quando consideramos a abstração USO

como agregação de PESSOA e EDIFíCIO. Nesse caso, geralmente, uma

pessoa usa vários edifícios, e um edifício é usado por várias pessoas".

USA POSSUI

t><t
PESSOA EDIFíCI

Figura 2.8 Agregação Binária de USA e POSSUI 20

Abstração de Generalização

"Uma abstração de Generalização define um subconjunto de

relacionamentos entre os elementos de duas (ou mais) classes. Por

exemplo, a classe VEíCULO é uma generalização da classe bicicleta, desde

18 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.18
19 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 17
20 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.20
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que bicicleta é um veículo. Da mesma forma, a classe PESSOA é uma

generalização das classes HOMEM e MULHER.

PESSOA
.Á

I
I

I
MulherHorrtem

Figura2.9 Umexemplode Generalizaçâo'"

Cada generalização é representada por uma árvore de um nível na

qual todos os nós são classes, com a classe genérica como raiz e as

classes subconjunto como folhas; cada ramo na árvore indica que a folha é

um (É_UM ou "IS_A") subconjunto da classe raiz. Para distinguir a

generalização de outras abstrações, Ceri, Batini e Navathe usam uma seta

simples apontando para a raiz22
.

A afirmação que segue é importante no contexto desta pesquisa: "A

abstração de generalização, apesar de muito comum e intuitiva, não é

usada em muitos modelos de dados. Ela é muito útil por causa da sua

propriedade fundamental da herança: numa generalização, todas as

abstrações definidas para a classe genérica são herdadas por todas as

classes subconjuntos=".

"A abstração de generalização estabelece um mapeamento a partir

da classe genérica para as classes subconjunto. Considere a classe

PESSOA como uma generalização das classes HOMEM e MULHER; cada

elemento das classes HOMEM e MULHER é mapeado para exatamente um

elemento da classe PESSOA. Nesta generalização, cada pessoa é também

mapeada ou para um elemento da classe MULHER ou um elemento da

classe HOMEM. Este caso, porém, não ocorre em todas as generalizações.

21 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual...
22 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual. ..
23 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual. ..

p. 19
p. 17 e 18
p. 18
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Estas observações dizem respeito às propriedades de cobertura da

generalização,,24.

Pessoa

TOTAL, EXCLUSIVA

Pessoa

PARCIAL, SOBREPOSTA

Veículo

PARCIAL, EXCLUSIVA

Jogador

Figura 2.10 Tipos de Cobertura em abstrações de generalização

TOTAL,SOBREPOSTA

A seguir são apresentadas as definições para os tipos de cobertura,

segundo Batini, Ceri e Navathe:

"Cobertura Total ou Parcial: A cobertura da generalização é total (t)

se cada elemento da classe genérica corresponde a pelo menos um

elemento das classes subconjunto; ela é parcial (p) se ao invés disso existe

algum elemento da classe genérica que não corresponde a nenhum

elemento das classes subconjunto.

Cobertura Exclusiva ou Sobreposta: A cobertura da generalização

é exclusiva (e) se cada elemento da classe genérica corresponde a no

máximo um elemento das classes subconjunto; ela é sobreposta (s) se ao

invés disso existe algum elemento da classe genérica que corresponde a

elementos de duas ou mais classes subconjunto diferentes.

As três abstrações (classificação, agregação e generalização) são

independentes: nenhuma delas pode ser expressada em termos de outra, e

cada uma delas provê diferentes mecanismos no processo de estruturação

da informação" 25.

24 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual...
25 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual...

p.23,24
p. 25, 26
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2.1.4. O modelo Entidade-Relacionamento Estendido

Um dos modelos mais largamente utilizado na modelagem conceitual

de sistemas é o Modelo Entidade-Relacionamento, de Peter Chen26. Uma

frase do livro "Fundamentais of Database Systems", de Elmasri e Navathe

pode ser considerada como uma afirmação a ser contestada pelo nosso

trabalho: "Os conceitos do modelo E-R são suficientes para representar a

maioria dos modelos de dados de aplicações tradicionais, que incluem

principalmente aplicações em negócios e indústria. Desde o final da década

de 70, porém, novas aplicações da tecnologia de banco de dados se

tornaram comuns. Isto inclui bancos de dados de engenharia CAD/CAM27,

bancos de dados de imagens e gráficos, bancos de dados cartográficos e

geológicos, bancos de dados multimídia28e bases de conhecimento para

aplicações de inteligência artificial. Estes tipos de bancos de dados têm

necessidades mais complexas do que as aplicações mais tradicionais. Para

representar estas necessidades tão acurada e explicitamente quanto

possível, os projetistas devem usar conceitos adicionais de modelagem

"semântica". Vários modelos de dados semânticos foram propostos na

literatura e muitas de suas características foram incorporadas ao modelo E-

R, que passou assim a ser chamado Modelo E-R Estendido,,29.

Vemos que os conceitos adicionais de que falam os autores já não

são de uso apenas das aplicações mais complexas, mas têm sido usados

pelas aplicações em negócios e indústria, e o escopo desta pesquisa é

verificar estas aplicações. A seguir apresentamos a abordagem de Elmasri e

Navathe, em "Fundamentais of database Systems" sobre o Modelo

Entidade-Relacionamento Estendido.

26 "The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data" - ACM Transactions on
Database Systems, Vol. 1, No. 1, Março 1976, Páginas 9-36
27 CAD/CAM é abreviação de computer-aided design/computer-aided manufacturing, ou
seja, projeto auxiliado por computador e manufatura auxiliada por computador
28 Bancos de Dados Multimídia armazenam dados que representam entidades tradicionais,
bem como dados não estruturados, tais como texto, figuras e registros de voz.
29 ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentais of Database Systems.
Redwood City: E.UA: 1994 p.611

\



21

Elementos Básicos do Modelo E-R

São conhecidos os elementos básicos do Modelo E-R: Entidades,

Relacionamentos e Atributos. São considerados também os

relacionamentos recursivos, que posteriormente mencionaremos como

também um mecanismo de generalização ou de representação de

estruturas hierárquicas.

Subclasses, Super-classes e Especialização

"Em muitos casos uma entidade tem vários subgrupos adicionais que

trazem um significado e precisam ser representadas explícitamente por

causa deste significado para a aplicação de banco de dados. Por exemplo,

as entidades que são membros de FUNCIONÁRIO podem em um caso ser

agrupadas em SECRETÁRIA, ENGENHEIRO, GERENTE, TÉCNICO,

FUNCIONÁRIO y.SSALARIADO, FUNCIONÁRIO_HORISTA, e assim por

diante. Chamamos estes sub-grupos de sub-classes da entidade

FUNCIONÁRIO, e FUNCIONÁRIO é chamada a superclasse de cada uma

destas sub-classes. Chama-se o relacionamento entre a super classe e

cada uma das subclasses de relacionamento super-classe/sub-c1asse.

Um membro da sub-classe é o mesmo que o da entidade super-

classe, porém com um papel específico. Porém, quando implementamos um

relacionamento super-c1asse/sub-classenum sistema de banco de dados,

podemos representar o membro da sub-classe como um objeto distinto no

banco de dados" 30. \",
\~.

30 ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentais of Database Systems. 23

edição. Califórnia, E.U.A.: The Benjamin/Cummings Publishing, Inc., 1994 p. 612
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Nom RG Endereço

Funcionário

Velocidade
Datilografia

Escala

Salário o

Técnico GerenteSecretária Engenheiro
Funcionário
Assalariado

Funcionário
Horista

Cooperativa

Figura 2.11 Diagrama E.R.E para representação de especialização e sub-classes"

A figura 2.11 mostra uma forma de representar a hierarquia no

modelo ERE. O símbolo "e" dentro do círculo indica que a generalização é

exclusiva. Se fosse sobreposta, usaríamos "s" ou "o" (de "overlapping").

31 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais ... p. 614
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SECRETÁRIA

FUNCIONÁRIO

ENGENHEIRO

TÉCNICO

Figura2.12Algumasinstânciasda especializaçãoFUNCIONÁRIOno conjuntode
sub-classes{SECRETÁRIA,ENGENHEIRO,TÉCNICO}32

"Outra vez podemos notar que o elemento que pertence a uma

subclasse representa o mesmo elemento do mundo real que o da entidade

conectada a ele na super-classe. Ou seja, ele é mostrado duas vezes. Isto

sugere que um relacionamento super-classe/sub-classe do tipo

FUNCIONÁRIO/SECRETÁRIA no nível de instância é 1:1. A principal

diferença é que, em um relacionamento 1:1, duas entidades distintas são

relacionadas. Podemos considerar, portanto,-um elemento na sub-classe

como o mesmo da super-classe mas exercendo um papel especializado,,33

Restrições ("constraints") em Especializações e Generalizações

"Em algumas especializações podemos determinar exatamente os

elementos que serão membros de cada sub-classe colocando uma condição

no valor de algum atributo da super-classe. Tais sub-classes são chamadas

definidas-por-predicado (ou definidas-por-condição). Por exemplo, se no

exemplo de FUNCIONÁRIO esta entidade tivesse um atributo Tipo de

32 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.615
33 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.613
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Trabalho, como mostrado abaixo, poderíamos especificar a condição para

cada membro da sub-classe SECRETÁRIA pelo predicado (Tipo de

Trabalho= "Secretária"), que chamamos predicado definidor da sub-classe.

Esta condição é uma restrição que especifica que os membros da sub-

classe SECRETÁRIA devem satisfazer o predicado e que todos os

elementos da entidade FUNCIONÁRIO cujo conteúdo do atributo Tipo de

Trabalho seja "Secretária" deve pertencer à sub-classe. Mostramos uma

sub-classe definida-por-predicado escrevendo a condição predicado próximo

à linha que conecta a sub-classe à super-classe'?".

Nome R Endereç

Funcionário

"Tipo de Trabalho"

Velocidade
Datilografia

"Secretária"
"Engenheiro"

I
"Técnico" I

I
Grau

Tipo

Secretária Técnico I Engenheiro I
i i

I

Figura 2.13 Especialização "definida-por-atributo" pelo atributo Tipo de Trabalho de
Funcionáric'"

"Se todas as sub-classes em uma especialização têm uma condição

para seus membros no mesmo atributo da super-classe, a especialização é

chamada especialização definida-por-atributo e o atributo chamado atributo- '" '

definidor. Para indicar uma especialização definida-por-atributo, como no

caso da Figura 2.13, colocamos o atributo-definidor próximo à ligação entre

o círculo e a super-classe. "Ir
34 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais .
35 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais .

p. 617 e 618
p.617
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Quando não temos uma condição deste tipo para determinação dos

membros, a sub-classe é chamada definida-pelo-usuário. Os membros em

tais sub-classes são determinados pelos usuários do banco de dados'

quando eles aplicam a operação de adicionar um elemento à sub-classe;' \it
'I.~,•

sendo assim, os membros são especificados individualmente para cada

elemento pelo usuário, e não por alguma condição que possa ser verificada

automaticamente.

Também são restrições as propriedades de cobertura já

mencionadas. A primeira diz respeito à exclusividade dos membros das sub-

classes numa única especialização. Na outra situação, pode haver

sobreposição entre os membros de diferentes sub-classes. Este caso é o

normal ("default"). A segunda restrição é chamada de completeza, que pode

ser total ou parcial. Uma especialização total especifica que qualquer

elemento na super-classe deve ser um membro de alguma especialização.

Para uma especialização parcial pode ocorrer que um elemento da super-

classe não pertença a nenhuma sub-classe. Vale notar que as restrições de

exclusividade e completeza são lndependentes'r".

I----V'V No.Parte
Decrição

No. Desenho
Data Manuf ~ Manufat
No.Reserva O----J

Figura 2.14 Um exemplo de sub-classes sobrepostas

\

36 ELMASRI, R; NAV.\THE, S. FundamentaIs... p.618
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Regras de Inserção e deleção para especialização e qeneretaeçêo",

Eliminar um elemento da super-classe implica que ele é

automaticamente eliminado de todas as sub-classes a que pertence

também.

Inserir um elemento numa super-classe implica que ele é

obrigatoriamente inserido em todas as classes definidas-por-predicado para

as quais o elemento satisfaz o predicado-definidor.

Inserir um elemento numa superclasse de uma especialização total

implica que o elemento é obrigatoriamente inserido em pelo menos uma das

sub-classes.

Hierarquias de Especialização, Grades de Especialização e
Herança Múltipla

"Uma sub-classe pode ela mesma ter sub-classes, formando uma

hierarquia ou uma grade de especializações. Por exemplo, na Figura 2.15 a

seguir, ENGENHEIRO é uma sub-classe de FUNCIONÁRIO e é também a

super-classe de GERENTE_DE_ENGENHARIA; isto representa a restrição .,,'\

de que todo gerente de engenharia deve ser um engenheiro,,38.

37 ELMASRI,R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.619
38 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.619
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Funcionário

I Secretária Técnico Engenheiro
Funcionário
Assalariado

Gerente de
Engenharia

Figura 2.15 Grade de Especialização com a sub-classe compartilhada "Gerente de
Engenharia" 39

"Uma hierarquia de especialização tem a restrição de que toda sub-

classe participa (como sub-classe) em um relacionamento classe/sub-

classe; por outro lado, numa grade de especialização a sub-classe pode

ser sub-classe em mais do que um relacionamento classe/sub-classe. A

Figura 2.15 é uma grade 40.

A figura 2.16 mostra outra grade de especialização com mais de um

nível.

39 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais .
40 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais .

p.620
p. 619 e 620
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Nome

RG
Pessoa

Funcio-
nário

DepartamentoSalário

Ex-aluno

e e

Professor

-.
I Adminis-
Ltrativo

cf
Ano Nivel Curso

Cargo

Pós-
Graduação

6
Posição

Programa Classe

e
Curso

o
Monitor

Figura 2.16 Grade de especialização para um banco de dados de Universidade 41

"Este pode ser parte de um modelo conceitual de um banco de dados

para a Universidade. O arranjo poderia ser uma hierarquia, exceto pela sub-

classe ESTUDANTE_ASSISTENTE, que é uma sub-classe em dois

relacionamentos distintos. Todos os elementos representados no banco de

dados são membros da entidade PESSOA, que é especializada nas sub-

41 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.621
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classes [FUNCIONÁRIO, EX-ALUNO, ESTUDANTE], que é sobreposta; por

exemplo, um ex-aluno pode ser funcionário.

Neste tipo de hierarquia ou grade, uma sub-classe herda os atributos

não apenas da sua super-classe direta mas também de todas as

predecessoras até a raiz. Podemos notar que um elemento pode existir em

várias folhas da hierarquia; por exemplo. um membro de

ESTUDANTE_GRADUAÇÃO pode também ser membro de

ASSISTENTE_PESQUISA.

Uma sub-classe com mais de uma super-classe é chamada de sub-

classe compartilhada. Por exemplo, na Figura 2.15, se todo

GERENTE_ENGENHARIA deve ser um ENGENHEIRO e também deve ser

um FUNCIONÁRIO_ASSALARIADO e também um GERENTE, então

GERENTE _ENGENHARIA deve ser uma sub-classe compartilhada das três

super-classes. Isto leva ao conceito de herança múltipla, onde as sub-

classes compartilhadas herdam diretamente atributos e relacionamentos das

mútiplas super-classes. As sub-classes compartilhadas levam a grades; se

não existem sub-classes compartilhadas, nós temos uma hierarquia ao invés

de grade,,42.

Categorias e Categorização

"Em alguns casos, a necessidade leva à modelagem de um único

relacionamento super-classe/sub-classe com mais do que uma super-

classe, onde a super-classe representa diferentes entidades. Neste caso

chamamos a sub-classe de categoria ..

Por exemplo, suponha-se que temos três entidades: PESSOA,

BANCO e EMPRESA. Num banco de dados de registro de veículo, um

proprietário de um veículo pode ser uma pessoa, um banco ou uma

companhia. Precisamos criar uma classe que inclui entidades dos três tipos

para fazer o papel de proprietário de veículo. Uma categoria

42 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais ... p. 620 e 622
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PROPRIETÁRIO que é sub-classe da união das três classes EMPRESA,

BANCO e PESSOA é criada para este propósito. Representamos categorias

no modelo ERE conforme mostrado na figura abaixo.

BEndereç 0-----1 Banco
Bnome ®-----1

? Endereço

Empresa ENome
EEndereç

Proprietário

Data de Compra

i.V:7e::j=cu:-:ll-::o~---{5<i No.Licença

Registrado

~
I

Modelo
I Caminhão l---O Tara
! ~Placa

., 43
Figura 2.17 Duas categorias: PROPRIETARIO E VEICULO-REGISTRADO

43 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais ... p.624
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As super-classes EMPRESA, BANCO e PESSOA são conectadas ao

círculo com o símbolo U, que indica a operação de união. Se for necessário

um predicado-definidor, ele é mostrado próximo à linha da super-classe à

qual o predicado se aplica. Na figura acima temos duas categorias:

PROPRIETÁRIO, que é uma sub-classe da união de PESSOA, BANCO e

EMPRESA; e VEíCULO_REGISTRADO, que é uma sub-classe da união de

CARRO e CAMINHÃO.

Uma categoria tem duas ou mais super-classes que podem

representar diferentes entidades, enquanto que outros relacionamentos

super-classe/sub-classe sempre têm uma única super-classe. Podemos

comparar uma categoria, como PROPRIETÁRIO da figura acima, com a

subclasse compartilhada GERENTE_ENGENHARIA da figura 2.15. O

segundo é uma sub-classe de cada uma das três super-classes

ENGENHEIRO, GERENTE e FUNCIONÁRIO_ ASSALARIADO, de modo

que um elemento que é membro de GERENTE_ ENGENHARIA deve existir

nas três. Isto representa a restrição de que um gerente de engenharia deve

ser um engenheiro, um gerente e um funcionário_assalariado; ou seja,

GERENTE_ENGENHARIA é um subconjunto da intersecção das três

classes. Por outro lado, uma categoria é um subconjunto da união de suas

super-classes. Sendo assim, um elemento que é membro de

PROPRIETÁRIO deve existir em pelo menos uma das super-classes mas

não deve ser membro de todas elas. Isto representa a restrição que um

PROPRIETÁRIO pode ser uma EMPRESA, um BANCO, ou UMA PESSOA.

Neste exemplo, como na maioria dos casos onde são usadas categorias,

um elemento é membro de exatamente uma das super-classes.

A herança de atributos funciona mais seletivamente no caso de

categorias. Por exemplo, na figura 2.17 cada elemento de PROPRIETÁRIO

herda os atributos de EMPRESA, PESSOA ou BANCO, dependendo da

super-classe à qual o elemento pertence. Isto é chamado de herança

seletiva. Por outro lado, uma sub-classe compartilhada como
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GERENTE_ENGENHARIA herda todos os atributos das suas super-classes

FUNCIONÁRIO_ASSALARIADO, ENGENHEIRO e GERENTE,,44.

"É interessante notar a diferença entre a categoria

VEíCULO_REGISTRADO da figura 2.17 e a super-classe generalizada

mostrada a seguir:

No.Passageiro
s

Veloc
Max

Carro i Caminhão~Tar
~ bIo.de 8xos

Figura 2.18 Generalização de Carro e Caminhão em "Veículo,,45

Neste caso todo carro e todo caminhão é um VEíCULO; mas na

Figura 2.17, a categoria VEíCULO_REGISTRADO inclui alguns carros e

alguns caminhões, mas não necessariamente todos eles (por exemplo,

alguns carros ou caminhões podem não ser registrados). Geralmente, a

especialização ou generalização como a apresentada acima, se ela é

parcial, não impede que VEíCULO contenha outros tipos de elementos,

como motocicleta, por exemplo. Porém, uma categoria do tipo

VEíCULO REGISTRADO na figura 2.17 implica que apenas carros e

caminhões, e não outros tipos de elementos, podem ser membros de

VEíCULO REGISTRADO.

Uma categoria pode ser total ou parcial. Por exempo, L1NHA_DE_

CRÉDITO, na Figura 2.19, é uma categoria definida-por-predicado, onde c1

e c2 são condições predicado que especificam quais elementos de

\
,f'

\
\~

44 ELMASRI,R; NAVATHE,S. FundamentaIs... p.623
45 ELMASRI,R; NAVATHE,S. Fundamentais... p.616
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EMPRESAS e PESSOAS, respectivamente, são membros de

POSSUIDOR_DE_CONTA. Categorias parciais são indicadas por uma linha

simples conectando o círculo à cateqorta?".

Empresa I Pessoa

c1 c2

Possuidor
de Conta Banco

Figura 2.19 Categoria Parcial "Possuidor_de_Conta", que é subconjunnto gerado
da união de dois tipos de entidades - "Empresa" e "Pessoa,,47

"A categoria PROPRIEDADE, na figura abaixo é total porque todo

edifício e terreno devem ser membros de PROPRIEDADE; isto é mostrado

pela linha dupla conectando a categoria ao círculo.

Edifício I Terreno
Proprie-

dade

..
Proprie- I, Edifício

dade i

Figura 2.20 Categoria Total "Propriedade" e a generalização similar

As super-classes podem ter diferentes atributos chaves, como

demostrado no caso de PROPRIETÁRIO, ou podem ter o mesmo atributo

46 ELMASRI,R; NAVATHE,S. Fundamentais.
47 ELMASRI,R; NAVATHE,S. Fundamentais.

p. 623 e 625
p.625
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chave, como no caso de VEíCULO_REGISTRADO (Figura 2.17). Vale notar

que no caso onde a categoria é total (não parcial), como ilustrado na Figura

2.20, ela pode ser representada tanto como uma especialização (ou

generalização) como por categoria. Se duas classes representam o mesmo

tipo de entidade e compartilham vários atributos, inclusive os atributos

chaves, é preferível usar especialização/generalização; caso contrário, a

categorização é mais indicada,,48.

2.2. PROJETO CONCEITUAL DE-CIMA-PARA-BAIXO VERSUS DE-
BAIXO-PARA-CIMA

Já mencionamos o interesse que temos em observar a elaboração do

Projeto de Banco de Dados nas empresas que estamos estudando. Ou seja,

qual tem sido o enfoque dos projetistas para construir as generalizações: de

cima para baixo ("top-down") ou de baixo para cima ("bottom-up")?

"Por exemplo, quando desenhamos a grade de especialização da

Universidade (Figura 2.16), podemos primeiramente especificar a entidade

PESSOA para o banco de dados da universidade. Então descobrimos que

três tipos de pessoas serão representadas no banco de dados: funcionários,

ex-alunos e estudantes. Criamos a especialização [FUNCIONÁRIO, EX-

ALUNO, ESTUDANTE] para atender a isso; então especializamos

FUNCIONÁRIO e ESTUDANTE. Finalmente, especializamos

ESTUDANTE ASSISTENTE. Estas especializações sucessivas

correspondem a um processo de refinamento conceitual de-cima-para-

baixo. Depois de identificada a hierarquia, descobrimos que

ESTUDANTE~SSISTENTE é uma sub-classe compartilhada, desde que

esta entidade é também sub-classe de ESTUDANTE, gerando assim uma

grade.

48 ELMASRI, R; NAVATHE, S. FundamentaIs ... · p. 625 e 626
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É possível chegar à mesma hierarquia ou grade por outra direção.

Neste caso, o processo envolve generalização ao invés de especialização e

corresponde a uma síntese conceitual de-baixo-para-cima't".

Com relação a isso, em "Conceptual Database Design", os autores

fazem uma análise profunda. Eles partem da constatação de que o modelo

conceitual é pro-íuzido por um processo interativo, onde o modelo vai

sofrendo transformações.

f-------..<E> (I Local I JI Pessoa

(a) Modelo Inicial

Cidade

Estado

I Pessoa

(b) Modelo Resultante

Cidade

---------
:-.-/'"

(c) Transformação I Estado

Figura 2.21. Exemplo de Transformação num modelo conceitual 50

Fazendo uma análise de transformações e suas propriedades, Batini,

Ceri e Navathe encontram um pequeno conjunto de transformações que

49 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais.;. p.622
50 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.57
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podem efetivamente ser usadas nas necessidades de modelagem. E

ressaltam que os tipos de transformações usadas durante a elaboração do

projeto influenciam fortemente a qualidade da atividade de projeto.

Este conjunto limitado de transformações é chamado por Batini, Ceri

e Navathe de transformações primitivas, isto é, transformações com uma

estrutura simples, que não pode ser decomposta em outra mais simples.

"Primitivos são classificados em dois grupos, de-cima-para-baixo e

de-baixo-para-cima. Primitivos de-cima-para-baixo correspondem a

refinamentos puros, isto é, refinamentos que são aplicados a um conceito

único (o modelo inicial) e produzem uma descrição mais detalhada daquele

conceito (o modelo resultante). Ao contrário, primitivos de-baixo-para-cima

introduzem novos conceitos e propriedades que não apareceram nas

versões prévias do modelo=".

2.2.1. Primitivos De-Cima-para-Baixo

"São caracterizados pelas seguintes propriedades:

1. Têm uma estrutura simples: o modelo inicial é um conceito único, e

o modelo resultante consiste em um pequeno conjunto de conceitos.

2. Todos os nomes são refinados em novos nomes, descrevendo o

conceito original num nível de abstração menor.

3. Conexões lógicas podem ser herdadas pelo conceito do modelo

resultante.

Primitivo Modelo Inicial Modelo Resultante

T1: Entidade ~ :~
I I

.-----,-----

Entidades Relacionadas <>c=J

~..

51 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.57
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T2: Entidade ~

D
r--r
~

I IGeneralização c5 I I I ••• CJ
(Entidade ~ Subconjunto)

T3: Entidade-s CJ c=J CJ ... [:=J
Entidade sem correlação

T4: Relacionamento ~ I I

Relacionamentos <? <8>
IParalelos

T5: Relacionamento ~ ? I

§Entidade com

relacionamentos
I

T6:Desenvolvimento de D '1==8~---o
ouAtributo ou

«)4O
T7: Refinamento de D ~

ouAtributo Composto ou

~O
T8 Refinamento de .--0

~
ouAtributo

---o---o

I Pessoa
!L__

I

I Pessoa I
••I

I Mulher I
,

I Homem!
I I
. I

Aplicação do Primitivo T2
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I Oscar I

Aplicação do Primitivo T3

Aplicação do Primitivo T4

Empre-

gado

Empre-
gado

Aplicação do Primitivo T5

Figura 2.22 Exemplos de aplicação de primitivos De-cima-para-baixo52

2.2.2. Primitivos De-Baixo-para-Cima

"Primitivos de-baixo-para-cima introduzem novos conceitos e

propriedades que não apareceram em versões anteriores do modelo, ou

modificam alguns conceitos existentes.

52 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 59, 60 e 61
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Primitivo Modelo Inicial Modelo Resultante

B1: Geração de Entidade
[ I

B2: Geração de
I I

~
Relacionamento

I I
I I

B3: Geração de
I I.··· . I I l I

Generalização (geração t
I I

de subconjunto) I 1
.... I I

B4: Agregação de Atributo ----<::=) LJ3--o
--o

B5: Agregação de Atributo D-O O----c==E§
Composto

--O-o

Conforme afirmação de Elmasri, cujo conteúdo é bastante intuitivo,

"nenhum dos dois processos é seguido estritamente, mas uma combinação

dos mesmos. Neste caso, novas classes são continuamente incorporadas

na hierarquia ou grade à medida que elas aparecem para usuários e

projetistas.

A noção de representação de dados e conhecimento usando

hierarquias de super-classes/sub-classes é muito comum em sistemas I~ ..•.""

baseados em conhecimento e sistemas especialistas, que combinam"

tecnologia de bancos de dados com técnicas de inteligência artificial" 53.

I

53 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.622
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2.2.3. Estratégias para Modelagem

Estratégia De-Cima-para-Baixo

"Na estratégia De-Cima-para-Baixo, o modelo é obtido aplicando-se

refinamentos primitivos De-Cima-para-Baixo puros. Cada primitivo introduz

novos detalhes no modelo. O processo termina quando todos as

necessidades estiverem representadas.

É importante notar que em uma estratégia De-Cima-para-Baixo "pura"

todos os conceitos representados no modelo final devem estar presentes

em cada plano de refinamento desde o início.

DADOS ~I DEMOGRÁACOS Y
a) Primeiro Refinamento

DADOS DE
PESSOAS

DADOS DE
LUGARES

b) Segundo Refinamento

Pessoa

•
I

I>---6
•
I

Estrangeiro I I Domésctico

IL::J
c) Terceiro Refinamento
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(1,1) (1,n)

Nome
População

Idade

Lugar
(1,n)

NO.de
anos

L-,-_H_o_m_em_---.l' ~

Ó
Nome de
Solteira

Estrangeiro
Cidade

i
I

O
Continente

d) quarto refinamento

(1,1)

<2>
~

No. Reservista

Figura 2.23 Ilustração de Projeto usando estratégia De-cima-para-baixo 54

A abordagem De-Cima-para-Baixo pode ser aplicada apenas quando

o projetista consegue ter previamente uma visão de alto nível e

compreensiva de todas as necessidades. Isto é normalmente muito difícil,

principalmente em grandes bancos de dados.

Estratégia De-Baixo-para-Cima

Com a estratégia De-Baixo-para-Cima, obtemos um modelo através

da aplicação de refinamentos primitivos De-Baixo-para-Cima puros, partindo

de conceitos elementares e construindo conceitos mais complexos a partir

deles. As necessidades são decompostas, conceituadas

independentemente, e finalmente mescladas num modelo global.

54 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 68 e 69
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I
T

Produção de
Conceitos

Elementares

I
T

Coleção de
Conceitos
Elementares

Agregação de
Conceitos

Elementares

!
I

I
MOdel!Fina

Figura 2.24 A Estratégia De-baixo-para-cima 55

7 Para o modelodemográfico,mostradoanteriormente,teríamos:

Idade de Homem
Peso de Mome

RGdeHomem
Nome de Homem

Idade de Mulher
Peso de Mulher
RG de Mulher
Nome de Mulher

Nome de Lugar Estrangeiro
População de lugar Estrangeiro

Continente
Nome de
Solteira

Nome de Lugar Doméstico
População de Lugar Doméstico

NO.Reservista
Nome do Estado

a) Primeiro Modelo

55 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.69
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Idade Idade Nome Nome
Peso Homem Peso Mulher Estrangeiro Pop. Cidade População

RG RG doméstica

Nome

No.Reservista Nome de Continente
Solteira Nome

b) Segundo Modelo

o---[:J
B G

!
Idade Idade Nome Nome
Peso Peso Estrangeiro Pop. Cidade População

RG RG doméstica

Nome Nome

No.Reservista Nome de Continente
Solteira Nome

C) Terceiro Modelo

o---[:J

(1,1) (1,n)
Idade
Peso

RG
Nome
População

(1,n)

No.de

Homem Mulher Estrangeiro Cidade
doméstica

No.Reservlsta Nome de
Solteira

Continente

Estado

d) Quarto Modelo

Figura 2.25 Ilustração de projeto que usa a estratégia De-baixo-para-cima 1

1 BATINI, c.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 70 e 71
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"O primeiro modelo não tem estrutura: não existem mecanismos de

abstração, exceto de atributos. O projeto proposto representa um caso

extremo de estratégia De-Baixo-para-Cima. Normalmente o que ocorre é a

introdução de pedaços de modelo que correspondem a conjuntos de

conceitos e depois a conexão entre eles.

Podemos visualizar as diferenças entre as abordagens De-Cima-

para-Baixo e De-Baixo-para-Cima da seguinte forma: a abordagem De-

Cima-para-Baixo nos permite ver claramente a floresta mas não as árvores,

enquanto que a abordagem de-baixo-para-cima nos permite ver claramente

as árvores mas não a floresta,,57.

Com relação à aplicação prática das estratégias, vai depender do

ambiente da organização. A estratégia De-Cima-para-Baixo é mais

conveniente em organizações altamente estruturadas, onde a alta

administração tem uma visão completa do domínio da aplicação em um alto

nível de abstração.

"Pode-se concluir que a estratégia De-Cima-para-Baixo deve ser

usada sempre que for praticável. Por outro lado, sempre podemos adotar

uma mistura de estratégias. Por exemplo, o projetista pode optar pela visão

De-Cima-para-Baixo, porque permite estruturar o processo completo.

Porém, pode ocorrer dele ter esquecido alguns conceitos no alto-nível de

refinamento. Estes poderão ser adicionados pela aplicação de primitivos De-

Baixo-para-Cima.

A maioria dos modelos de bancos de dados ( aqueles usados em

aplicações reais) podem ser produzidos por análise De-Cima-para-Baixo,,58.

\
I

57 BATINI, c.: CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.71
58 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.76
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2.3. PROJETO LÓGICO

Segundo Batini, Ceri e Navathe, "o objetivo do Projeto Lógico é

transportar o modelo conceitual de dados num modelo lógico no qual se

enquadra o sistema gerenciador de banco de dados específico de que se

dispõe. O projeto lógico busca obter uma representação que usa tão

eficientemente quanto possível as facilidades de estruturação de dados e as

restrições disponíveis no modelo lógico"s9.Sendo assim, já se está nesta

fase indo em direção do sistema informatizado propriamente dito. Como já

dissemos no início do trabalho, existe alguma divergência sobre os limites

entre o Modelo Conceitual e o Modelo Lógico.

"Estaremos considerando o processo de transformação no qual o

modelo conceitual é o E-R (na sua forma estendida) e o modelo lógico é um

dos normalmente usados pelos SGBD's comercializados atualmente:

relacional, rede e hierárquico.

A característica comum dos três modelos é a lacuna em certos

recursos usados nos modelos conceituais, como generalizações, abstrações

de relacionamentos, e certas restrições, como as restrições de

cardinalidade. Como consequência, um importante aspecto do projeto lógico

diz respeito à transformação de tais mecanismos de representação de alto

nível para as estruturas de baixo nível disponíveis no modelo lógico,,6o.

Nesta etapa estaremos avaliando as estruturas de baixo nível

sugeridas pela literatura, a fim de verificar nas empresas pesquisadas como ,

ocorrem as implementações das generalizações que eventualmente sejam

identificadas no projeto. Como veremos na seção 2.4, pago62, há exemplos:
"

de estruturas que são genéricas e que não estão desenhadas no nível:
,

conceitual, onde estaria representada a hierarquia de generalização. Por

outro lado, estas estruturas não são mencionadas nas alternativas de

modelagem lógica da hierarquia de generalização que veremos I a seguir.

59 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual. ..
60 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual. ..

p.271
p. 273 e 274
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Por isso chamamos atenção para alguma nebulosidade na questão do que

se refere a projeto conceitual e projeto lógico.

Dentro deste contexto, colocamos a posição apresentada em

"Conceptual Database Design" ao definir o projeto lógico. Os autores

distinguem em duas fases o projeto lógico: projeto lógico de alto-nível e

projeto lógico dependente do modelo. O Projeto Lógico de Alto-Nível seria

um passo independente do modelo, comum a todos os modelos de

SGBDs, enquanto que o passo dependente do modelo produz um

mapeamento específico.
A figura que segue mostra as entradas que resultam no modelo

lógico.

Informação
Modelo de acesso
Conceitual ao Banco de Dados

PROJETO LÓGICO
DEPENDENTE DO

MODELO

PROJETO LÓGICO DE

ALTo.;IVEL I
Modelo Conceitual-para- Lógico Preferências

+ escolhas de projeto do
.• Projetista

Critério de
Performance

Figura2.26 Abordagemde DuasFasesparao ProjetoLógico1

"A ênfase está na informação sobre acesso ao banco de dados, que
se refere à primeira fase, a partir da qual o modelo conceitual é modificado

/

1 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.275



numa versão simplificada. No caso de opções diferentes, o projetista pode

se perguntar sobre sua preferência. O passo dependente-da-modelo é

governado pela características disponíveis no modelo de dados alvo e

também permite a escolha do projetista. Vimos que as preferências do

projetista aparecem como entrada em ambas as fases do projeto lógico.

Entretanto, o impacto na performance das decisões de projeto tomadas

nestas duas fases é muito difícil de ser quantificado.

O projeto lógico independente-da-modelo tem o objetivo de produzir

transformações e atividades de otimização no modelo conceitual. O

resultado desse passo é um modelo intermediário conceitual-para-Iógico que

pode ser visto como uma versão simplificada e parcialmente otimizada do

modelo original,,62.Os autores chamam o resultado de conceitual-para-Iógico

porque ele representa detalhes adicionais como escolha de chaves,

particionamento de entidades, e outras coisas, que são lógicas mais do que

conceituais.

O detalhamento apresentado pelos autores para as entradas para o

projeto lógico mostradas na figura, são:

"1. O modelo conceitual

2. A descrição do modelo lógico alvo e restrições

3. Acesso aos dados, isto é, a população do banco de dados e o

conhecimento das transações executadas no banco de dados, além de sua

frequência. Este conhecimento nos permite determinar a representação

ótima do modelo em termos de modelo lógico.

4. O critério de performance fornecidos como necessidades para a

eficiência da implementação. As medidas típicas de performance e

restrições são:

a. Tempo de resposta (máximo ou média)

b. Espaço ocupado pelo banco de dados

62 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.275
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c. Utilização de CPU ou tempo de 1/0

5. Preferências do projetista. São coletadas durante o processo

interativo do projeto lógico,,63.

As entradas 2 e 4 ocorrem na segunda fase do projeto lógico; as

preferências do projetista interferem em ambas as fases.

Uma colocação chama atenção no texto "Conceptual Database.

Design", de Batini, Ceri e Navathe: "Desde que os modelos conceituais são

usados como independentes da ferramenta de projeto do SGBD e tendem a

serem removidos do modelo lógico, nós não podemos dizer que uma

melhoria de performance pode ser definitivamente incorporada pela

manipulação do modelo conceitual, porque este modelo não considera

muitos níveis adicionais de decisões de projeto antes que o projeto físico

seja cornpletado'f",

Segundo os autores, a Modelagem do Acesso ao Banco de Dados,

são as atividades ou aplicações que o banco de dados é solicitado a

realizar.

"O volume de dados é medido no modelo E-R pela determinação dos

seguintes dados: (1) o número médio N(E) ou N(R) de ocorrências de cada

entidade E ou relacionamento R, e (2) a cardinalidade média de cada

entidade em cada relacionamento R.

O acesso de aplicações é estimado em termos das operações

importantes (transações "batch" e "on-line"). Para a maioria das situações

práticas, é impossível se ter uma idéia precisa do acesso futuro ao banco de-

dados ..65.

Um exemplo de transformação do Conceitual para o Lógico nos foi

dado por uma de nossas entrevistadas, Sra Lia. Para ela, "o modelo é a

necessidade de informação do negócio. Tanto que você não coloca

63 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.276
64 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.276
65 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.277
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redundância no modelo conceitual, porque a finalidade dela é melhorar

performance. Por exemplo, você quer saber o departamento de um

funcionário, onde o modelo é o seguinte":

1 2
Func. Seção Depto.

r 3 T
o relacionamento 3 só existe em função de melhor performance, e

você não coloca isso no conceitual.

2.3.1. Removendo hierarquias de generalização

"Modelos lógicos, incluindo relacional, hierárquico e rede, não

permitem a representação de hierarquias e subconjuntos. Apesar disso,

precisamos modelar hierarquias de generalização e subconjuntos usando

apenas entidades e relacionamentos. Para fazer isso, precisamos observar

duas coisas: (1) a herança de atributos da entidade raiz para as entidades

subconjunto deve ser levada em conta explícitamente e (2) o

relacionamento implícito É_UM, que modela o fato de que a entidade

subconjunto é um caso especial da entidade raiz, deve também ser

capturado. Podemos representar isso via relacionamento ou usando um

atributo para designar a subentidade apropriada envolvida.

A abordagem consiste em escolher entre três alternativas.

Idealmente, a escolha pode ser dirigida pela análise do acesso no modelo.

As três alternativas são:

, i

1. Juntar a hierarquia de generalização em uma única entidade

fazendo a união dos atributos da subentidade e adicionando estes atributos

àqueles da superentidade. Isto é viável se a distinção entre as subentidades

não é significante do ponto de vista de aplicação. Além disso, um atributo "

/'.
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2. Remover a superentidade mas manter as subentidades. Nesse

caso os atributos herdados são propagados nas subentidades.

3. Manter todas as entidades e criar relacionamentos entre super e

subentidades explicltamente'" .

Hierarquia de generalização modelada pela entidade raiz

"No modelo de hierarquia de generalização apresentado abaixo a

superentidade ALUNO tem duas sub-entidades, ALUNO_GRADUAÇÃO e

ALUNO_POS_GRADUAÇÃO. Assumindo que esta distinção é irrelevante

para a maioria das aplicações, podemos representar todos os alunos por

uma única entidade ALUNO (chamada entidade alvo).

Onpo
Título da Tese

Aluno
RG
Nome

t (p,e)

Pós Graduação Graduação

(1,n)

Orientador Intercâmbio Orientador

(1,n)

Intercâmbio

Figura 2.27 Modelando um Hierarquia de Generalização pela entidade raiz

1 BATINI,C.; CERI,S.; NAVATHE,S. Conceptual... p.283
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A união de atributos das sub-entidades CO (estudante cooperativo) e

TíTULO_DA_TESE é adicionada à entidade alvo. Atributos pertencentes às

subentidades são tratados como opcionais e por isso suas cardinalidades I

são (cardinalidade mínima, cardinalidade máxima) = (0,1). Um atributo

discriminador TIPO é adicionado na entidade alvo para distinguir entre aluno

de graduação e de pós-graduação. A cardinalidade do atributo TIPO é (1,1)

para generalizações totais e exclusivas; (0,_ ) se a generalização é parcial;

L,N) se a generalização sobreposta.

As desvantagens desta alternativa são duas. Primeiro, ela pode gerar

um número grande de valores nulos para atributos que se aplicam apenas

às sub-entidades. Por exemplo, no modelo apresentado os atributos CO e

TíTULO_DA_TE~E. Em exemplos reais pode haver dezenas ou centenas

destes atributos. Segundo, todas as operações que acessam apenas sub-

entidades precisam acessar o conjunto completo de dados da super-

entidade.

As vantagens desta alternativa também são duas: primeiro, esta é a

solução mais simples do ponto de vista do modelo resultante, pois não são

necessários relacionamentos. Segundo, teoricamente, esta alternativa se

aplica a todos os tipos de generalização: total ou parcial, exclusiva ou

sobreposta.

Na figura vemos também como manter relacionamentos existentes

das sub-entidades na entidade alvo. No caso, os relacionamentos

ORIENTADO_POR e É_ESTRANGEIRO são mantidos e agora se ligam à

entidade alvo ALUNO, dependendo de se o aluno é de graduação ou pós.

Isto está refletido pela mudança da cardinalidade mínima de 1 para ° em

ORIENTADO POR67
.

67 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 283 e 284
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Hierarquia de generalização modelada pelas sub-entidades

"Neste caso, modelamos as sub-entidades independentemente,

cada uma como entidade alvo. Os atributos comuns são propagados em

cada uma delas

CIC

Nome Funcionário

EngenheiroSecretária

habilidades
(1,n)

especialidade

Processador de
Textos

Sindicato

(1,n)

Gerente

no. de supervisores

Figura 2.28 a - Exemplo de Hierarquia de Generalização a ser modelado



(0,1)

ele
Nome

Secretária

habilidades
(1,n)

Processador de
Textos
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(0,1)

Sindicato

(0,1) (1,n)

no. de supervisores

,...---'---'----1 (0,1)

ele
Nome

ele
Nome

Engenheiro Gerente

(1,n)

especialidade

Figura2.28 b - Modelandoa Hierarquiade Generalizaçãoapresentadana Figura
2.28 a pelassub-entidades

Há várias desvantagens na Alternativa 2:

1. Esta alternativa é impraticável para generalizações sobrepostas

ou parciais. Ela só é praticável para hierarquias totais e exclusivas.

2. A noção do subconjunto original de uma mesma entidade é
perdida. No exemplo apresentado, perdemos o importante conhecimento
de que secretárias, engenheiros e gerentes são todos funcionários. Isto

pode ser crucial para o processamento.
3. Se o número de atributos na super-entidade (comuns a todas

entidades) for grande, sua duplicação no modelo para cada sub-entidade é
indesejável.

4. Cada operação que originalmente acessava apenas a super-

entidade tem uma desvantagem: ela deve agora acessar todas as

instâncias de todas as sub-entidades.
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Outra desvantagem se torna aparente quando consideramos a

modelagem dos relacionamentos originais da superentidade. Um

relacionamento como USA na figura 2.28, onde apenas a sub-entidade

participa, não causa problema. Porém, o relacionamento

SUPERVISIONADO_POR precisa ser repetido para cada sub-entidade. O

relacionamento CONTRIBUI também é representado em três diferentes

ramos. Note que a cardinalidade mínima de SINDICATO em cada um dos

três relacionamentos é O porque cada contribuição é associada com apenas

um funcionário. Em nível de modelo, este uso repetitivo do mesmo

relacionamento cria redundâncias indesejáveis.

Esta alternativa é ideal quando o conceito comum representado pela

super-entidade não é requerido no projeto lógico e quando os atributos

comuns das sub-entidades são muito poucos comparados com seus

atributos individuais. É também benéfica quando as operações estão

localizadas nas sub-entidades••68.

Hierarquia de generalização modelada por relacionamentos

"Esta alternativa pode ser considerada a mais geral das três

alternativas: ela é sempre viável. Considere o seguinte modelo:

68 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 285 e 287
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Nome_Prol

(1,m) (1,n)
Membro doProjeto

Projeto

r",o,

Projeto de Projeto de Sub-contrato
Software Hardware no.de

bancadas

meses principal
contratante

Componente de
Hardware

Figura 2.29 a - Exemplo de Hierarquia de Generalização a ser modelado

Num_ProJ

Nome_ProJ

(1,m)

(0,1)

Projeto
(1,n) Membro do

Projeto

Projeto de
Software

(1,1)
(1,1)

(1,1)

(O,m

Projeto de
Hardware

Sub-contrato

no. de
bancada

Componente
de Hardware

principal
contratante

Figura 2.29 b - Modelando a Hierarquia de Generalização apresentada na Figura
2.29a pelos relacionamentos
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A hierarquia é parcial e sobreposta. Logo, um projeto pode ter

informações espalhadas pelas três sub-entidades ou em nenhuma delas,

em dois casos extremos. A primeira alternativa pode ser usada, a segunda

não. Nesta terceira alternativa, cada ligação de subconjunto é explicitamente

representada por um relacionamento que é mandatório (cardinalidade

mínima = 1) para a sub-entidade e opcional para a super-entidade

(cardinalidade mínima = O).

Há duas desvantagens para esta alternativa: (1) O modelo resultante

é um tanto complexo; por exemplo, inserir uma nova instância de uma sub-

entidade requer a inserção de duas instâncias adicionais: uma para a super-

entidade e uma para o relacionamento com a super-entidade; (2) Existe uma

redundância inerente (pelo menos em nível conceitual) na representação de

cada É_UM na hierarquia original via um relacionamento explícito.

A principal vantagem da Alternativa 3 é que ela modela as quatro

combinações de hierarquias parcial/total e exclusivo/sobreposto. Sendo

assim ela é mais flexível em termos de mudança de necessidades de

aplicação. Esta solução é também conveniente se a maioria das operações

são estritamente locais na super-entidade ou uma das sub-entidades, e se

apenas poucas operações precisam usá-Ias juntas,,69.

2.3.2. Mapeamento do ERE para o Relacional

Neste item apresentamos o que seria a segunda etapa do Projeto

Lógico, ou seja, a Etapa Dependente do Modelo. No caso estamos nos

direcionando apenas ao modelo relacional, e utilizando como base a_
"abordagem de Elmasri e Navathe, em "Fundamentais of Database '.

Systems".

69 BATINI, C.; CERI, '3.; NAVATHE, S. Conceptual... p. 286 e 287
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Super-classes/sub-classes

Opções:

Consideremos uma especialização com m sub-classes {S1 ,S2, ... ,Sm}

e super-classe C, onde os atributos de C são {k,a1, ...,an} e k é a chave

(primária). Podemos convertê-Ia em modelos relacionais usando uma das

quatro opções a seguir:

1. Criar uma relação L para C com atributos {k,a1, ... ,an} e chave k.

Criar uma relação Li para cada sub-classe Si, com atributos k + atributos de .

Si e chave k.

2. Criar uma relação Li para cada sub-classe Si, com os atributos

{atributos de Si} + {k,a1, ...,an} e chave k.

3. Criar uma única relação L com atributos {k,a1, ...,an} + {atributos de

S1} + ...+ {atributos de Sm} + t e chave k. Esta opção é para especializações

cujas sub-classes são exclusivas, e t é um atributo de tipo que indica a

subclasse a qual cada registro pertence, se pertencer a algum. Esta opção

tem o potencial de gerar um grande número de valores nulos.

4. Criar uma única relação L com atributos {k,a1 ,...,an} + {atributos de

S1} + ... + {atributos de Sm} + {t1,t2, ...,tm} e chave k. Esta opção é para

especializações cujas sub-classes são sobrepostas (não exclusivas), e cada

ti, 1 ::; i s m, é um atributo boleano que indica se a tupla pertence à sub-

classe Si.

A opção 1 trabalha com qualquer restrição de especialização:

exclusiva ou sobreposta, total ou parcial.
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A opção 2 trabalha bem apenas com especializações exclusivas e

totais. Se a especialização não é total, um elemento que não pertença a

nenhuma sub-classe Si é perdida. Se a especialização não é exclusiva, uma

entidade pertencente a mais de uma sub-classe terá seus atributos

herdados da super-classe C armazenados redundantemente em mais do

que um Li. Nenhuma relação liga todas as entidades na super-classe C;

consequentemente, precisamos aplicar uma operação UNIÃO EXTERNA

("outer union") nas relações Li para recuperar todas as entidades em C. O

resultado da união externa será similar às relações das opções 3 e 4, exceto

pelo fato de que não haverá campos de tipo. Toda vez que procuramos por

um elemento arbitrário em C, nós precisamos procurar todas as relações Li.

As opções 3 e 4 não são recomendadas se são definidos muitos

atributos específicos para as sub-classes. Se existem poucos atributos

específicos, porém, estes mapeamentos são preferíveis às opções 1 e 2 ,

porque eles eliminam a necessidade de se especificar operações

"EQUIJOIN" e "OUTER UNION" e assim podem permitir uma implementação

mais eficiente.

Exemplo da Opção 1 - relativo à Figura 2.13 (pag. 24)

Funcionário
IRG INome I Endereço ITipo de Trabalho

Secretária Técnico
IRG I GrauRG Velocidade

Datilografia

Exemplo da Opção 2 - relativo à Figura 2.18 (pag. 32)

Carro
INo.Placa I No.Licença I No.Passageiros IVeloc. Máxima

Caminhão
I No.Placa I No.Licença I Tara I No. de eixos I

Engenheiro
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Exemplo da Opção 3 - relativo à Figura 2.13 (pag 24)

Funcionário
RG Nome Endereço Tipo de Velocidade Grau de Tipo Eng.

Trabalho Datilografia Técnico

Exemplo da Opção 4 relativo à Figura 2.14 (pag.25)

Parte
NO.Par- Descri- Mflag NO.De- Data NO.Re- Cflag Nome Preço
te ção senho Manuf serva Fornec

Figura 2.30 Opções para mapeamento de especializações (ou generalizações)7o

Quando temos hierarquias de especialização de vários níveis ou

grades, não é preciso seguir a mesma opção de mapeamento para todas as

especializações. Podemos usar uma opção de mapeamento para parte da

hierarquia ou grade e outra opção para outras partes. A figura abaixo mostra

um possível mapeamento para a grade da Figura 2.16, pago 28. Aqui foi

usada a opção 1 para PESSOA/{FUNCIONÁRIO,EX-ALUNO,ESTUDANTE},

opção 3 tanto para FUNCIONÁRIO! {PROFESSOR, ADMINISTRATIVO,

ESTUDANTE ASSISTENTE} como para ESTUDANTE! ESTUDANTE_

ASSISTENTE, e opção 4 para ESTUDANTE ASSISTENTE!

{ASSISTENTE_ PESQUISA, ASSISTENTE_PROFESSOR} e ESTUDANTE!

{GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO}. Na figura, todos os atributos que

começam com "Tipo" ou terminam em "f1ag"são campos tipo.

Pessoa

I Nome IData Nasc ISexo I Endereço

Funcionário
RG Salário Tipo de Posi- Cargo Percentual AP M Proje- Curso

Funcionário ção de Tempo Flag Flag to

70 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.631
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Ex-aluno Nível de Ex Aluno
IRG IAno I Nível ICursoIRG

Estudante
IRG IDepto IGradFlag IPosFlag IPrograma IClasse IEstAssFlag

Figura2.31 Mapeamentoda grademostradana Figura2.16, pago2871

Sub-classes compartilhadas

Estas classes devem todas ter o mesmo atributo chave; caso

contrário, as sub-classes compartilhadas seriam modeladas como

categorias. Podemos aplicar qualquer das opções discutidas no item "Super-

classes/sub-classes", pago57, para uma sub-classe compartilhada, apesar

que normalmente é usada a opção 1. Na Figura 2.31 foi usada a opção 4

para a sub-classe compartilhada ESTUDANTE_ASSISTENTE.

Mapeamento de categorias

"Para o mapeamento de uma categoria cujas super-classes têm

diferentes chaves, é usual especificar um novo atributo chave, chamado

chave substituta, quando da criação da relação que corresponde à

categoria. Isto ocorre porque as chaves das classes definidoras são

diferentes, logo não podemos usar nenhuma delas exclusivamente para

identificar todas as entidades da categoria. Podemos agora criar o modelo

da relação PROPRIETÁRIO que corresponde à categoria PROPRIETÁRIO,

ilustrada na Figura 2.17, pago 30, e incluir qualquer atributo da categoria .

nesta relação. A chave primária de PROPRIETÁRIO é a chave substituta

ChavProp. Também adicionamos o atributo chave substituta como chave

estrangeira em cada relação correspondente às super-classes da categoria,

para especificar as correspondências em valores entre a chave substituta e

a chave de cada super-classe.

71 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.632
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Pessoa

CIC Nome N° Cart Endereço ChavePro
Motorista p

Banco

IBNome IBEndereço IChaveProp I

EmpresaIENome IEEndereço I~havepro

Proprietário

IChavProp I
Figura 2.32 Mapeamento da categoria "Proprietário"da Figura 2.17, pago 3072

Para a categoria cujas super-classes têm a mesma chave, como

VEíCULO na Figura 2.17, não é necessária a chave substituta. O

mapeamento para a categoria VEíCULO_REGISTRADO está ilustrado a

seguir:

Veículo Registrado
IPlaca IN°Licença I

Carro
IPlaca ICFabricante ICModelo ICAno ICCor

Caminhão
I Placa ITara IModelo IAno I Fabricante I

Possui
I ChavProp I Placa I Data da Compra

Figura 2.32 Mapeamento da categoria "Veículo Registrado" da Figura 2.17, pago

3073

72 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.633
73 ELMASRI, R; NAVATHE, S. Fundamentais... p.633
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2.4. OUTRAS FORMAS GENÉRICAS

Além das abstrações mencionadas anteriormente, vamos acrescentar

algumas outras estruturas genéricas. Entendemos como estrutura genérica

de dados algumas representações que podem ser utilizados da mesma

forma em diversas situações diferentes, independente do conteúdo dos

dados. Além de poderem ser reutilizadas em diversas situações, estas

estruturas devem permitir uma redução no número de entidades existentes

(absorvidas pela estrutura genérica) e também devem oferecer maior

flexibilidade ao modelo, isto é, permitir que novos elementos que venham a

ser incorporados possam também ser absorvidos pelo mecanismo genérico.

Uma questão que ressurge ao colocarmos estes outros mecanismos

é a dissociação entre Modelo Conceitual e Modelo Lógico, que muitas vezes

é nebulosa. De modo geral, as estruturas adiante poderiam ser

enquadradas como modelo lógico, isto é, estão mais próximas da

arquitetura adequada à classe do Sistema Gerenciador de Banco de Dados.

Continuaremos a enfatizar a Hierarquia de Generalização como mecanismo

genérico reutizável. Apenas estaremos acrescentando outras formas de

representação dela, que não aparecem na literatura encontrada de Projeto

de Banco de Dados nem no que se refere a Modelo Conceitual nem a

Modelo Lógico (onde aparentemente seria mais adequado). Ressaltamos

também que estas estruturas são adequadas ao modelo relacional.

2.4.1. Relacionamento recursivo permitindo a representação de

hierarquia de generalização
\.

Em "Conceptual Database Design" é feita menção do relacionamento

recursivo como um dos elementos básicos do Modelo Entidade

Relacionarnento'". Porém, este mecanismo é também considerado uma

74 BATINI, c.; CERI, s.; NAVATHE, S. Conceptual... p.31
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estrutura clássica e um padrão genérico para modelar estruturas

hierárquicas, conforme apresenta Barker.R.". Vejamos o exemplo abaixo,

que trata de unidades organizacionais:

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Supor1te e
Mercadologia

D· . 1- drvrsao e
Sistemas de Negócio

Divisão de
Vendas

I

IDepartamento de
Consultoria

Departamento
de Treinamento Departamento de

Desenvolvimento

. I CTimeTime A Time B

Figura 2.34 Uma estrutura hierárquica organizacional

o Modelo Simples para representação desta estrutura hierárquica seria:

75 BARKER, Richard CASE * METHOD Entity Relationship Modelling Wokingham,
Inglaterra, 1992, p 8-2 (Case*Method é uma marca registradada Oracle Corporation) /

.~
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Time

composto de

Departamento

membro de

composta de

Divisão

membro de 9
1composta de

Alta ADM

Figura 2.35 Alternativa 1 para modelar a estrutura da Figura 2.3476

Sobre este modelo o autor coloca: "O modelo simples é bom, até que

percebemos que os times não podem estar nas divisões, departamentos

não podem se reportar diretamente a companhias, e apenas os quatro

níveis Time, Departamento, Divisão e Alta Administração podem ser

permitidos. E o que acontece se introduzimos outro nível?".

UNIDADE membro de

ORGANIZACIONAL

t
compostade

Figura 2.36 Alternativa 2 para modelar a estrutura da Figura 2.34

76 BARKER, R. CASE * METHOD Entity Relationship... p. 8-2

'tl
\'( \ -
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A respeito da estrutura acima, Barker faz a seguinte afirmação: "Este

modelo é bastante útil, mas não há diferenciação entre o topo da hierarquia

e qualquer outro nó".

A alternativa da Figura 2.36, que utiliza o relacionamento recursivo

tem a vantagem de ser mais flexível e mais simples do que a anterior. Neste

caso, cada registro faz referência ao seu pai.

Existe também o inconveniente de que se desejamos encontrar

alguma informação nos registros de um determinado nível, por exemplo no

nivel 3, é necessário percorrer toda a estrutura verificando quais os registros

que possuem apenas dois níveis acima do seu próprio nível (para eliminar

este problema pode-se acrescentar em cada registro a informação do nível

a que pertence na hierarquia).

Este modelo também impede que um elemento seja subordinado a

mais de um na hierarquia (a menos que se colocasse mais de um atributo

para fazer referência aos pais, mais isto seria inadequado, devido à

variabilidade da quantidade de pais). Para abranger esta situação pode-se

utilizar ao invés do relacionamento uma entidade a parte que relacione os

elementos.

í UNIDADE \o
ORGANIZACIONALI )----+1 UNIDADE I

I UNIDADE , ORGANIZACIONAL IlORGANIZACIONAL /60 )

Figura 2.37 Implementação de hierarquia através de "'entidade relacionadora"

Esta representação foi obtida no modelo genérico apresentado por

uma das empresas entrevistadas, a Uniconsult, Empresa de Consultoria e

Desenvolvimento de Software. Trata-se de um mecanismo poderoso e que

pode ser reutilizável em diversas situações à medida que permite

estabelecer associações entre objetos quaisquer, não apenas em estrutura

hierárquica. No exemplo acima a entidade Unidade Organizacional! Unidade

,

\ '-.:>
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Organizacional determina a hierarquia de generalização. Esta forma é

equivalente ao relacionamento recursivo, com incremento da possibilidade

de haver mais de um pai para o mesmo filho.

É fácil observar também que se colocarmos na entidade Unidade

Organizacional! Unidade Organizacional a referência de período de duração

da relação, a associação assume também o caráter de histórico.

Pode-se sofisticar ainda mais este modelo acrescentando uma tabela

que permite a diferenciação do Tipo de Relação existente entre as duas

Unidades Organizacionais, conforme mostra a figura abaixo

UNIDADE I

ORGANIZACIONALJ
f{) I UNIDADE

UNIDADE ORGANIZACIONAL
ORGANIZACIONAL ~ -,

Q

Tipo de
Relação

Figura 2.38 "Entidade Relacionadora" com o incremento do "Tipo de Relação"

Com a inclusão da tabela Tipo de Relação o modelo deixa de tratar

apenas da relação de subordinação entre as unidades organizacionais e

passa a permitir vários tipos de relação.

2.4.2. O modelo Característica/Objeto

('

Estamos usando uma nomenclatura própria para identificar a seguinte

estrutura:
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Objeto Características

Classe Cod. Objeto
Tipo Objeto

Cod.Objeto
Cod. Característica
Valor

Cod. Característica
Descrição
Formato do Campo

Figura 2.39 Modelo denominado "Característica/Objeto"

A estrutura de dados acima também foi extraída do modelo genérico

idealizado de uma das empresas entrevistadas, a Uniconsult. Este modelo,

que será apresentado mais adiante, na seção 2.4.3., pago69, assumiu um

papel importante nessa pesquisa, à medida que se mostrou a principal

forma de implementação de hierarquia de generalização nas empresas onde

encontramos este tipo de abstração no modelo. Na maioria dos casos reais

encontrados, os projetistas consideram este modelo como um modelo de

implementação, ou seja, estaria ligado à fase de projeto lógico. Mesmo

assim, ocorre também em modelos considerados conceituais.

Quando cadastramos um elemento na entidade objeto, no

relacionamento G feita uma associação para cada característica (da

entidade "Característica") que diz respeito àquele sub-tipo. Cada sub-tipo

deve possuir um conjunto diferente dos atributos relacionados em

"Características". No relacionamento também são colocadas as demais

informações relativas à característica naquele elemento da entidade

"Objeto" (por exemplo, se a característica for diâmetro, podemos ter o valor

do mesmo para o elemento).

Se tornarmos obrigatório o cadastramento de um certo número de

características para cada sub-tipo, estaremos transformando o modelo

Característica/Objeto no que chamamos de modelo Norma/Objeto
,
/.

)+
\ '
\ ;
v
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Modelo Norma/Objeto

É exatamente o modelo Característica/Objeto colocando-se a

obrigatoriedade do preechimento de um certo conjunto de atributos para

cada sub-tipo. Para estabelecer esta obrigatoriedade, usando o modelo

relacional, inevitavelmente devemos utilizar funções que associem ao sub-

tipo aquelas características que lhe dizem respeito. Na figura abaixo

estamos usando uma representação mais próxima da implementação, onde

o relacionamento é representado como entidade, conforme o modelo

apresentado pelo entrevistado da Uniconsult.

OBJETO
O

~

NORMA DE
OBJETO

Figura2.40Modelo"Norma-Objeto"

Modelo Dados de Objeto

Neste caso usamos o modelo Caraterística/Objeto sem obrigar a

vinculação da característica ao objeto; a estrutura faz sentido para casos

onde objeto não seja uma estrutura super-tipo/sub-tipo. No caso anterior, o

norma/objeto, se o "Objeto" não representar uma generalização sub-

tipo/super-tipo não tem sentido separarmos os atributos obrigatórios. Não

haveria economia alguma com isso e seria mais interessante deixar os

atributos obrigatórios na própria entidade "Objeto". Quando as
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características não são obrigatórias, porém, podemos ter um economia

mesmo com a entidade "Objeto" não genérica. Este modelo é também é

parte do modelo genérico apresentado pela Uniconsult, que será mostrado

no tópico seguinte.

Objeto
Dados De

DE Objeto

1
Tipo de Dado

Figura2.41 Modelo"Dadosde Objeto"

2.4.3. Um modelo genérico usando as duas formas anteriores

Abaixo apresentamos um modelo genérico criado por uma Unidades

de Negócios da empresa Uniconsult. Esta Unidade de Negócios estava

trabalhando num projeto de construção de um software para a área de

Recursos Humanos. Esta entrevista não está incluída no conjunto

apresentado adiante porque este modelo ainda estava no nível teórico e

achamos conveniente sua inclusão apenas nesta Parte Teórica.

Observando o modelo pode-se perceber que ele é composto

basicamente pelos mecanismos já apresentados anteriormente, a saber:

relacionamento recursivo e as duas formas do modelo Característica/Objeto.

Pode-se ver, observando o modelo, que em termos conceituais (ou

teóricos) ele serviria para uma gama muito grande de situações de

modelagem de sistema, além de possuir uma grande flexibilidade interna

nos relacionamentos entre "Objeto", "Dados e Normas de Objeto" e

"Processo". Por isto podemos classificá-lo como um "modelo genérico".

\.
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Este modelo é uma combinação que se utiliza basicamente do

relacionamento recursivo, que é parte natural da literatura que trata de

Modelagem de Dados e das estruturas que chamamos de

"Característica/Objeto" (figuras 2.39, 2.40 e 2.41). Acrescentamos estas

estruturas (e também o modelo genérico abaixo) na Parte Teórica deste

trabalho principalmente em função da constatação do uso das mesmas nos

projetos e implementações de outras empresas entrevistadas.

/

/

1

1 1 NORMA 1-----1
/

/OBJETOr
1

\

\

/1
/1

/ 1

DADO DE
OBJETO

1

1

TIPO DE
DADO\

\

\

\

-, Caracteristica/Objeto
,

/ 1
/ 1

1

I
/

I

Relacionamento Recursivo

-:::-,.

Figura 2.42 Modelo genérico que utiliza os mecanismos de implementação de
generalização no banco relacional

2.4.4. O Meta Modelo

CLASSE

i I
I ~--~

I

I

r---;-----! PROCESSO

I

1

1

1 srerros DE
PROCESSO

Segundo Barker" "um meta-modelo seriam diagramas e definições

que compreendem os conceitos de entidade, atributo, domínio,

relacionamentos e também conceitos de fluxos de dados". Ele apresenta um

77 BARKER, R. CASE * METHOD Entity Relationship ... p. H-1
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diagrama que considera os principais conceitos existentes no livro, ou seja,

conceitos de modelagem entidade-relacionamento:

.• ~ r •
~_ • ,0
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2.5. ORIENTAÇÃO POR OBJETO

A obra "Object Models - Strategies, Patterns, & Applications", de Peter

Coad, constitui uma referência importante e atual no estudo e nos avanços

da abordagem orientada por objeto no desenvolvimento de sistemas de

bancos de dados e por isso foi incluída na base teórica deste estudo do uso

das estruturas de generalização. O autor apresenta cinco exemplos de

projetos de bancos orientados por objeto. A ênfase da obra está na

identificação de padrões de relações entre objetos, onde um exemplo seria

a relação "Locai-Transação", que, segundo o autor, constitui um padrão que

pode se repetir em várias modelagens (exemplos de Local: Aeroporto, Linha

de Montagem, banco, clínica, entidade geográfica, hospital, região, loja,

depósito, zona; exemplos de Transação: contrato, autorização, entrega,

ordem, pagamento, compra, registro, aluguel, reserva, venda, despacho).

São apresentados diversos padrões identificados pelo autor em seus

exemplos: Transação - Transação Subsequente (exemplo: Venda-

Pagamento); Transação - Linha Item de Transação ( ex.: Venda-Linha Item

de Venda); Ator - Participante (ex.: Pessoa- Caixa). Estes padrões seriam

um auxílio para quem está efetuando modelagem de sistemas orientados

por objeto.

Como estamos interessados na questão do uso de estruturas

genéricas, buscamos extrair aquilo que diz respeito ao assunto na proposta

de Coado

O texto de Peter Coad, além de buscar identificar os padrões,

apresenta também uma metodologia de desenvolvimento do modelo

orientado por objeto, cuja aplicação é exemplificada através dos cinco

modelos apresentados, os quais são desenvolvidos passo a passo. Esta

metodologia consiste de etapas, que apresentamos sucintamente. Julgamos

importante a visão mais geral da abordagem orientada por objeto, pois o uso

da generalização dentro desta abordagem adquire características v'
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particulares, quando comparado com o uso no Modelo ERE. Esta diferença

decorre, por exemplo, da própria notação utilizada para representar os

dados proposta por Coado Segundo ele, mais do que uma diferença de

notação, trata-se de uma diferença de concepção":

Sendo assim, apresentamos sucintamente algumas das etapas da

metodologia proposta em "Object Models: Strategies, Patterns &

Applications":

Selecionando objetos

A metodologia proposta pelo autor subdivide o modelo orientado por

objeto em cinco componentes:

- Problema Domínio: classes relacionadas com o negócio.

- Interação Humana: telas e relatórios.

- Gerenciamento de dados: banco de dados.

- Interação do sistema: outros sistemas.

- "não neste momento": fora do escopo para o sistema.

78 A notação proposta por Coad pode ser exemplificada pelo seguinte diagrama:

Loja Transação de I
n 1 Venda

I
)

Segundo ele, "as linhas de ligação são conexões entre objetos. Elas mostram que
um objeto conhece um número de outros objetos. As marcas no final de cada conexão de
objeto são chamadas restrições ("constraints") de conexão de objeto; cada restrição é
colocada próxima a cada objeto, expressando que ele conhece outros objetos. Neste caso,
um objeto transação de Venda conhece uma Loja e uma Loja conhece um número de
objetos transação de Venda".

Segundo Coad, esta notação é o oposto da convenção do Entidade-
Relacionamento. "As marcas do Entidade-Relacionamento refletem o 'pensamento de
tabelas': uma linha aqui aponta para um número de linhas ali. Alguns métodos orientados
por objeto continuam esta tradição. Aqui se está trabalhando com objetos. Para cada objeto, .
considera-se 'o que eu conheço; quem eu conheço; o que eu faço'. O primeiro é
representado pelos atributos; o segundo é representado pelas conexões de objeto; o terceiro
é representado pelos serviços. As restrições de 'o que eu conheço' permanecem próximas
ao objeto que sofre a restrição. Isto suporta melhor o pensamento por objeto" Coad, Peter.
Object Models ... p. 20 e 21

.
!
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Selecionar Objetos de Problema Domínio

Esta etapa é importante para o nosso estudo, pois trata-se da

representação dos dados dos sistema. Neste caso, são selecionados (ou

identificados) os objetos dos seguintes tipos:

- atores e participantes

-lugares

- coisas

"Um ator é uma pessoa, uma organização, ou alguma outra coisa que

participa de uma ou mais formas ao longo do tempo. Um participante atua

de uma forma específica, desempenha um papel, executa uma missão

específica,,79.

Nesta etapa, o autor coloca a estratégia a seguir para identificação de

estruturas de generalização-especialização:

Exemplos: equipamento, tipos de equipamento; participantes, tipos de
participantes; transações, tipos de transações.

# "Selecione Tipos de Objetos"

• Use generalização-especialização (gen-espec) para encontrar
classes adicionais.

Olhe para cada classe como uma generalização. Nomeie suas
especializações, aquelas que atendem aos objetivos do sistema.

Olhe para cada especialização. Nomeie suas generalizações,
aquelas que atendem aos objetivos do sistema.

• Use gen-espec para reutilização de base de domínio ("domain-
based reuse"); use gerenciamento de configuração para reutilização através
de múltiplas aplicações, mesmo múltiplos problemas de domínio.

• Use gen-espec para mostrar nas bases de domínio "o que é igual, o
que é diferente" numa aplicação.

Figura 2.44 - Estratégia de seleção de tipos de objeto apresentada por Coad'"

79 Coad, Peter. Object Models .
BO Coad, Peter. Object Models .

p.8
p.13

, I
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Para se avaliar a adequação de se utilizar generalização-

especialização numa seleção de tipos de objeto, segundo Coad, deve se

considerar o seguinte:

- Se você não se importa com a distinção, esqueça-a.

- Se tudo com que você se importa é o valor da categoria, adicione

um atributo.

- Se uma categoria implica em adição de atributos, então coloque

uma classe especializada e ponha os atributos adicionados nela.

- Se uma categoria implica serviços diferentes, então coloque uma

classe especializada e ponha os serviços adicionais nela."s1

"

Estabelecendo responsabilidades para Objetos

Após a identificação dos objetos de P.D. (problema-domínio), a

metodologia orientada por objeto contida no texto "Object Models:

Strategies, Patterns & Applications" sugere que sejam estabelecidas as

responsabilidades para cada objeto:

- O que eu conheço (sobre si mesmo).

- Quem eu conheço (outros objetos).

- O que eu faço (coisas que executa, por si mesmo ou em

colaboração com outros).

Por exemplo, para o objeto "Caixa" tem-se:

- O que eu conheço: são seus atributos, número, senha, nível

de autorização.

- Quem eu conheço: são os objetos aos quais o objeto está

conectado, levando em conta as mensagens e respostas enviadas. No caso

de "Caixa", só há ligação com "Pessoa".

81 Coad, Peter. Object Models ... p. 14 , .
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- O que eu faço: Nesse caso o autor sugere que não se

coloquem os serviços básicos (receber, posicionar um valor de atributo;

adicionar, remover uma conexão com outro objeto, deletar o objeto)

Para o "Caixa" são atribuídos dois serviços

- é autorizado

- avaliação de desempenho num intervalo

"Os serviços para um objeto num modelo orientado por objeto são

aqueles que ele deve executar para cumprir sua parte no atingimento das

responsabilidades do sistema,,82. Isto significa que nem sempre o serviço do

objeto "Caixa" coicidem com os do Caixa real83.

taixa

Numero
Senha
NívelAutoriz
Sessaocorrente

éAutorizado
avDesempl ntervalo

Figura 2.45 - Representação do objeto "Caixa"

Resolvendo problemas-domínio dinâmicos com roteiros

De acordo com o texto de Coad, "um roteiro é uma sequência de

interações ordenadas no tempo para satisfazer a uma necessidade

específica. Ele descreve uma capacidade necessária, que é obtida por um

certo número de objetos trabalhando juntos?".

82 Coad, Peter. Object Models ... p. 34
83 Uma nota do autor, Peter Coad: a personificação é um aspecto vital do "pensamento por
objeto". É um dos mais importantes princípios sobre onde colocar um serviço. Ele ajuda
projetistas de objetos no esforço para distribuir atributos e serviços, com base no
particionamento das classes da base de domínio. Ele ajuda as pessoas a abandonar o
"pensamento de DFD (diagrama de fluxo de dados)" e "pensamento DER (diagrama
entidade relacionamento). Coad, Peter. Object Models ... p.34
84 Coad, Peter. Object Models ... p.60

,/
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A filosofia em que se baseia a orientação por objeto busca a

personificação, isto é, as rotinas sempre estão associadas a um

determinado objeto de problema domínio - promovendo o encapsulamento

entre dados e funções e favorecendo a reutilização dos componentes.

Segundo Coad, a dinâmica dos roteiros parte do problema domínio. Os

roteiros podem atuar sobre diversos objetos, a fim de efetuar o conjunto de

operações que leve ao resultado desejado.

Sendo o interesse deste trabalho analisar o uso da generalização!

modelos genéricos de dados, consideramos importante destacar que no

Modelo Entidade Relacionamento Estendido não há a ênfase na vinculação

das rotinas aos objetos de problema-domínio. Esta característica, que diz

respeito às rotinas, é também relevante quando se trata do uso da

generalização de dados.

Selecionando Objetos de Gerenciamento de Dados e

responsabilidades

Na metodologia apresentada em "Object Mode/s: Strategies, Patterns

& App/ications", Peter Coad subdivide o modelo orientado por objeto em

quatro componentes - problema domínio, interação humana, interação do

sistema e gerenciamento de dados. Nesta síntese daquele texto

discorremos brevemente apenas sobre o primeiro componente. Julgamos

importante o apresentar comentário sobre o último componente "Data

Management" ou gerenciamento de dados, porque nele estaria contido o

aspecto de implementação, que também tem sido observado na nossa

pesquisa sobre generalização.

O autor define o "Gerenciamento de Dados" como "o componente que

contém objetos que provêem uma interface entre objetos de problema-

domínio e o banco de dados ou sistema de gerenciamento de arquivos. Em

um modelo orientado por objeto, tais objetos mais frequentemente
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correspondem a objetos específicos de problema-domínio que necessitam

de suporte para persistência e busca"s5.

Nas cinco aplicações apresentadas como exemplo no texto de Coad,

os objetos de "Data Management" são praticamente correspondentes aos

objetos de problema domínio.

Estratégia "Selecionar Objetos de Gerenciamento de Dados"

• Adicione um objeto de gerenciamento de dados para cada classe de
problema-domínio que você quer que seja persistente - armazenado entre
execuções de programas.

• Porque: use objetos de gerenciamento de dados para encapsular
mecanismos de busca e armazenagem através de todos os objetos de uma
classe de problema-domínio.

Figura 2.47 - Estratégia apresentada para identificação de objetos de
gerenciamento de dados.

"Cada classe de gerenciamento de dados (GD) tem apenas um objeto

nela própria. Aquele objeto conhece seus objetos de problema-domínio

correspondentes, e é responsável por cuidar do gerenciamento de dados

necessário sobre aquela coleção de objetos. Cada objeto GD conhece todos

os objetos na classe problema-domínio correspondente, sabe como fazer

busca e sabe como carregar e salvar os dados"s6.

A descrição que se segue sobre as classes GD merece destaque:

"Então, porque objetos GD são importantes?

- Um objeto GD sabe como armazenar e recuperar objetos de

qualquer mecanismo que seja usado, seja arquivo indexado, relacional ou

orientado por objeto.

- Um objeto GD isola complexidades de gerenciamento de dados do

resto da aplicação.

85 Coad, Peter. Object Models p. 6
86 Coad, Peter. Object Models p. 86
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- Ele interage com facilidades de gerenciamento de dados local

e dispositivos de armazenagem.

- Quando necessário, ele interage com um objeto que

representa outro sistema, para encontrar objetos localizados em um sistema

com que há interação.

- Um objeto GO isola a transição de um ambiente orientado por objeto

para um ambiente não orientado por objeto.

- E em sistemas que necessitam tal capacidade, um objeto GO pode

dar resultados quando um sistema com que há interação está fora do ar"S7.

Estes comentários mostram que a questão da implementação, projeto

lógico e físico (apesar de neste contexto nem caber esta nomenclatura) não

são abordados neste caso. No aspecto de implementação, os exemplos

deixam toda a responsabilidade para os objetos GO, sem um detalhamento

maior.

Comentários sobre reutilização

Coad trata da questão da reutilização no terceiro exemplo, o Centro

de Ordens de Ollie, onde é abordada a também a questão da generalização.

Segundo o autor, os mecanismos de reutilização são:

- herança

- componentes

- visões ("views")

Mecanismo de reutilização 1: Herança

A herança expressa "o que é igual, o que é diferente". Cada classe de

generalização comporta os atributos comuns, serviços e conexões de

87 Coad, Peter. Object Models ... p. 87
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objetos. Cada classe de especialização traz atributos adicionais, serviços e

conexões de objetos.

Uma classe de generalização captura a comunalidade explicitamente,

e apesar de ser um mecanismo útil de reutilização, não é o único.

o problema da "generalização coíncídentar'"

Às vezes um projetista cai na armadilha de usar herança para criar

árvores a partir de cada pedaço de comunalidade existente.

O que acontece? Ele vê atributos comuns, ou serviços comuns, e

generaliza - independente de estar ou não disponível uma classe de

generalização baseada em domínio ( "domain-based").

Aqui estão alguns exemplos:

- um comprador tem um nome, um barco tem um nome, então ele

adiciona uma classe "coisa com nome".

- um comprador tem um endereço, um barco tem uma localização,

então ele adiciona uma classe "coisas com localização".

- um comprador tem um "status", um barco tem um status, então ele

adiciona a classe "coisas com 'status"'.

Ele pode economizar algumas linhas de descrição e algumas linhas

de código. Mas a qual custo?

Se as classes resultantes não comportam generalização-

especialização baseada em domínio, ocorrerão problemas. É mais difícil de

entender. Faltando base de domínio, não é provável a manutenção para

aplicações subsequentes, limitando significativamente futura reutilização.

A herança que expressa generalização-especialização é tranquila -

fácil de entender, mais próxima de se manter estável ao longo do tempo. De

outra forma, deixe-a de lado.

88 Este trecho é transcreve na íntegra Coad, Peter. Object Models ... p. 161
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A herança é um grande mecanismo para expressar generalização-

especialização baseada em domínio - não para generalização coincidental.

o problema da "especialização comcidental''"

Às vezes projetistas usam herança para expressar uma versão

específica de uma classe. Isto pode ajudá-los a sustentar que eles estão

obtendo reutilização - multiaplicação (abrangente ao empreendimento-

"enterprise wide").

Quando você adiciona uma nova aplicação, você irá provavelmente

necessitar mudar a hierarquia de classes existente em alguma forma:

adicionar uma classe, mover um atributo, mover um serviço. Cada vez que

isso acontece, você tem duas opções. Uma, você pode efetuar a mudança

diretamente - e afetar outras aplicações (uma forma cara). Outra, você pode

efetuar a mudança através da adição de mais especializações - quebrando

em qualquer coisa de que sua aplicação necessite.

O problema do "efeito cascata,,90

Às vezes os projetistas esquecem que classes de generalização

podem afetar profundamente aquilo em que eles estão trabalhando, muitas

vezes abaixo na hierarquia de classes.

Ao se mudar a classe generalizada, deve-se tomar cuidado com o

impacto nas classes especializadas.

A mudança afeta em cascata a hierarquia de classes. Por isso é que

estruturas de generalização-especialização baseadas em domínio fazem

mais sentido tendo poucos níveis (até quatro níveis).

E é por isso que a abordagem de "especializações coincindentais"

falham rapidamente (com dez ou vinte níveis de especializações

89 Este trecho é transcreve na íntegra Coad, Peter. Object Models p. 162
9o.Este trecho é transcreve na íntegra Coad, Peter. Object Models p. 163
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específicas-de-aplicação, o "efeito cascata" se torna mais parecido com um

"efeito onda gigante").

A herança deve ser usada num contexto razoável"

Então onde a herança faz sentido?

Use a herança numa aplicação única para capturar generalizações-

especializações baseadas em domínio. Não a use para gerenciamento de

visão ("view management"), se você quer trabalhar numa aplicação

específica.

Quando a herança falha?

- Quando t§ cegamente utilizada para hierarquizar a comunalidade,

sem considerar as generalizações-especializações baseadas em domínio

("domain-based").

- Quando é usada para comportar visões numa aplicação específica

("application-specific views").

Mecanismo de reutilização 2: visões

o que dizer da reutilização através de múltiplas aplicações?

É uma questão de gerenciamento de visão ("view management").

Você pode usar uma ferramenta de gerenciamento de configuração

baseada em visões ("view-based configuration management tool").

Visões, usando "especializações por USO,,92

( Neste tópico, o autor considera a classe Item, que aparece em três

dos cinco exemplos do livro, na Loja de Conveniência, no Depósito de

Materiais e no Centro de Ordens.)

91 Este trecho é transcreve na íntegra Coad, Peter. Object Models p. 163
92 Este trecho é transcreve na íntegra Coad, Peter. Object Models p. 164
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É certo que deve haver alguma comunalidade para a classe Item em

algum lugar. E há. A questão é como melhor representar esta

comunalidade. Uma abordagem é a "especialização por uso". Apenas

adicione a classe especializada para cada uso, cada aplicação.

( Item

\.'-----;---~
I

IA
I I I

Item Ponto de \ Item Depósito Item Centro de
i Venda Ordens

./

Figura 2.54 - Especialização por uso 93

Note que estas não são especializações baseadas em domínio. Ao

contrário, elas são especializações baseadas em aplicação, sujeitas ao

capricho de uma aplicação específica. Reutilização de especializações é

mais improvável; cada aplicação irá requerer suas próprias especializações.

O problema com tudo isso é que existe uma grande quantidade de

comunalidade, um grande potencial para reutilização, que permanece

desaproveitada.

Ainda que a herança fosse a única ferramenta que você tivesse para

reutilização, ela já seria uma maneira razoável de se fazer.

Apesar disso, existe um caminho melhor.

93 Coad, Peter. Object Models ... p. 164
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Visões, usando uma ferramenta de gerenciamento de configuração

baseada em visões

Qual é a questão central aqui? É a herança? Ou são visões em um

modelo básico?

É certo qus não é herança. Cada aplicação poderia ter ainda outra

"especialização coincidental". O impacto da mudança poderia ser realmente

traumática. Ninquém quer mudanças contínuas, aquelas que impactam mais

de uma aplicação ao mesmo tempo. O ponto: a herança é prejudicial para

se trabalhar com o que é inerentemente um problema de gerenciamento de

visões.

A reutilização através de múltiplas aplicações é uma questão de

gerenciamento de visão ("view management"). O modelo básico inclui todas

as classes e responsabilidades. Cada aplicação é uma visão.

Com uma ferramenta de gerenciamento de configuração, para cada

classe, você pode selecionar o sub-conjunto de responsabilidades de que

você necessita para uma aplicação específica.

Esta abordagem para reutilização está em um plano mais alto do que

a sintaxe de linguagem de programação. Uma maneira de pensar sobre isso

é que todo elemento de modelo possui uma "tarefa de aplicação" associada

a ele. Quando você trabalha numa aplicação específica, você trabalha com

suas tarefas e elementos.

Um sistema gerenciador de configuração pode então montar as

classes para você, baseado na sua visão ou domínio. Benefícios adicionais

incluem: não haver espaço desperdiçado na aplicação; e não haver

conteúdo estranho de outras aplicações, esperando uma oportunidade para

sujar as coisas.

\
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3. PESQUISA DE CAMPO

3.1. Considerações sobre o trabalho de Campo

o quadro apresentado adiante relaciona as empresas pesquisadas

segundo a sub-divisão de setores da economia adotada pela Revista Exame

Maiores e Melhores de 1994. A proposta inicial para a pesquisa de campo

era extrair os dados de um universo norteado pela tabela setorizada das

empresas "maiores" e "melhores". Mas, confirmando o que já demonstrava o

estudo da Comdex/94 mencionado anteriormente (Introdução, pago 4), a

maioria das empresas não possuem Projetos dos seus Bancos de Dados,

elas têm apenas os sistemas implementados, feitos de forma "direta".

Tivemos, por exemplo, uma experiência com uma grande empresa

multinacional onde a administração da área de informática considerava inútil

o uso de modelos de dados e funcionais.

Devido à dificuldade de acesso a empresas com material relacionado

mais diretamente com o alvo principal do trabalho, quando encontramos

algumas experiências que vinham ao encontro de nosso objetivo, passamos

a utilizar indicações destes mesmos entrevistados. Nesse caminho

chegamos a algumas universidades e percebemos que eram boas opções

para coleta de dados. É natural que as universidades estejam buscando

formas mais avançadas de estruturação dos bancos de dados, como por

exemplo a orientação por objeto. Ao mesmo tempo são empresas (ou

organizações) que implementam bancos de dados (não incluídas na Revista

Exame).
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Alimentos
Citrosuco Cutrale modelos com abstração

Comércio Varejista
Ragueb Chohfi modelo rudimentar
Casas Bahia modelo bem elaborado sem abstração

Hotelaria
Caesar Park Hotel não tinha modelos

Informática/Consultoria
Sr. Fernando Di Giorgio (Uniconsult) discussão sobre o tema
Lia Pasternak Liu discussão sobre o tema
Leonardo Lellis discussão sobre o tema
Prof Marcos Ximenes modelo com abstração
Software para R.H. - Uniconsult modelo com abstração

Química e Petroquímica
Petrobrás S.A. - São Paulo modelo sem abstração
Petrobrás Paulínia modelo com abstração

Serviços de Transporte
Transvalor S.A. Transportadora de Valores modelo sem abstração
K+F não existem modelos

Serviços Públicos
Fundação para Desenvolvimento da Educação FDE não existem modelos

Supermercados
Pão de Açúcar modelo sem abstração

Têxtil
Paramount Lansul S.A não tinha modelos

Seguradoras
Porto Seguro modelo sem abstração

Universidades
Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos
Instituto de Matemática e Estatística
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

Prof. Caetano Traina Jr.
Prof. Valdemar Setzer
Prof. Tatuo Nakanishi
Prof. João Bosco Schuman
Profª- Fátima OrdiniUnicamp

Hospitais
IHospital do Coração não existem modelos

Total de er.trevistas realizadas com resultados: 21

Para efeito de registro dos dados da empresa/entrevistado, adotamos

o formulário apresentado a seguir para ser preenchido em cada entrevista:



FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE ENTREVISTA REALIZADA

Nome da Empresa:

Setor:

No. de Funcionános:

Nome do Entrevistado:

Função:

Dados do organograma da área de informática:

Dados da plataforma utilizada na empresa:

No. de funcionários da informática:

Permite mencionar nome da empresa/entrevistado neste trabalho?

Possui modelos de sistemas desenhados na empresa?

Parcial Desatualizado Não tem

Utiliza ferramenta Case? Qual?

Utiliza metodologia de desenvolvimento?

Possui modelos conceituais dos sistemas da empresa?

87
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3.2. Conclusões das Entrevistas

Neste tópico apresentamos uma exposição resumida do resultado de

cada entrevista, com ênfase no que consideramos ser a principal

contribuição de cada uma no assunto de que estamos tratando e tentando

também sintetizar a realidade de cada empresa. No finàl do trabalho

apresentamos a íntegra de cada uma delas.

Os nossos entrevistados podem ser classificados segundo o seguinte

critério:

a. Empresas

1.Sem modelagem

2.Com modelagem convencional

3.Com modelagem utilizando estruturas genéricas

b. Especialistas da área

Nos casos a.1 e a.2 colocamos além do material obtido, uma

avaliação da modelagem mais genérica, ou seja, uma complementação que

vá ao encontro com o que julgamos ser a principal 'comunalidade' entre os

diversos modelos - a possibilidade de generalização.

Na maioria dos casos, foi feita a exposição do tema, acompanhada

do preechimento do formulário apresentado na pago 87 e o entrevistado

discorreu sobre o tema e mostrou o que existia na sua empresa. As

entrevistas ocorreram no período de setembro/94 a setembro/95.

3.2.1. Entrevista com Sr. Fernando Di Giorgi
Consultor de Sistemas da Uniconsult Informática Ltda

• Crítico da visão voltada a dados na modelagem de sistemas.

Segundo ele, o defeito dos modelos estáticos é modelar apenas a

informação e para ele isso ocorre fundamentalmente com o banco de dados
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relaclonal. Ele aponta para o outro lado, que envolve a "transformação das

informações" .

• Apresenta a divisão dos sistemas em voltados a dados e a
94 E .. I Iprocessos. . menciona a guns exemp os:

Ricos em Dados:

-Sistema de Apontamento de Contas de Água (Sabesp) - pobre

em transformações

-Módulo de Engenharia de um Processo Produtivo (produtos,

estrutura e roteiros de fabricação)

Ricos em Processos:

-Ordem de Fabricação (entidades têm ciclos)

-Folha de Pagamento

Esta classficação é importante no contexto desta pesquisa, porque

em função dela pode-se ter maior facilidade no uso de estruturas de

generalização .

• A junção de processos com dados proposta pela Orientação por

Objeto vem suprir a deficiência do enfoque voltado a dados (vide seção

2.1.1., pago 10), que seria predominante na situação atual, de supremacia

dos bancos de dados relacionais.

3.2.2. Entrevista com Sra. Lia Pasternak Liu
Administradora de Dados e Consultora de Sistemas

• Modelos já são por si só abstrações e a abstração de generalização

é uma figura específica da modelagem. Sobre a possibilidade de haver

"modelos de generalização genéricos", afirma que as hierarquias de

generalização são apenas parte de modelos.

94 Esta questão é importante para as conclusões do nosso trabalho. Na base teórica vimos
que nos projetos de sistemas devemos mesclar as duas abordagens. Porém aqui o que
vemos é que dependendo da natureza do sistema existe ênfase maior numa ou em outra.
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• Se alguém quer produzir modelos que sejam o mais genéricos

possíveis para poder se aplicar a mais de uma empresa, talvez nesse tipo de

modelo tenha que utilizar muitas generalizações, como a nota fiscal que você

vai abrindo, abrhoo.. Nesse sentido, quanto mais generalizações você

colocar, mais genérico ficará o seu modelo. Isto é, a generalização vai ser um

.meio de você tornar o seu modelo mais genérico".

• Uma lista com alguns principais dados que podem ser genéricos,

isto é, que ocorrem em diversas situações:

-Produto (mercadoria) -Pedido

-Cliente -Item -Nota Fiscal

• Exemplo de "Estrutura Organizacional", onde se aponta para a

dificuldade de se ter várias visões da mesma estrutura - localização

geográfica, organograma, estrutura setorial, estrutura de custos , as quais

quase sempre não coincidem. Este assunto está ligado ao uso de grades de

generalização, abordado na seção 2.1.4., pago26. "O que importa é quebrar

a empresa em pedacinhos e identificar cada pedacinho, depois poder

agrupar do jeito que quiser".

3.2.3. Transvalor S.A. Transportadora de Valores e Segurança
Entrevistado: Sr. Carlos Valente - Gerente de Informática

• No modelo desta empresa, apresentado na pago 144

(Anexo/Entrevistas na íntegra), o "Ponto de Serviço" é um local onde é feito

um trabalho de coleta ou entrega de valores. Ele pode ou não ser um

"Cliente" (por exemplo, um banco, que é cliente da Transvalor, pode solicitar

serviços em uma de suas agências ou em um supermercado, que é outra

empresa).
Sendo assim, poderíamos criar uma estrutura de generalização para

estas empresas com que a Transvalor se relaciona:
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I I
Tomador Ponto de
do Serviço Serviço

Figura 3.2 Representação possível de "Cliente" para Transvalor

• Temos um modelo mais enxuto e mais próximo da realidade, visto

que a natureza do "tomador de serviço" e do "ponto de serviço" é a mesma.

• Quanto à implementação, provavelmente a forma mais adequada de

se fazer seria utilizar a solução 4 apresentada na seção 2.3.2., pago 57, ou

seja, criar uma única tabela com a chave de cliente e um atributo boleano

para cada sub-classe, pois a hierarquia é sobreposta.

• Na solução apresentada na Figura 3.3 também estamos

acrescentando o relacionamento recursivo, que permite incorporar a

característica da agregação de filiais a matriz.

SlI Cliente ~

Chave
Tomador de Serviço (S/N)
Ponto de Serviço (S/N)
Filial (S/N)
Cod. Matriz

Figura 3.3 Implementação possível para a representação da figura 3.2

• Na Transvalor a existem dois negócios distintos (Transporte de

Valores e Tesouraria). Vemos que, se a empresa é a mesma, pode fazer

sentido juntar numa única estrutura dados de mesma natureza. Para este
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caso, juntaríamos clientes de Tesouraria à estrutura acima, o que geraria

uma sub-classe a mais e um atributo boleano a mais na solução de

implementação sugerida acima.

3.2.4. Caesar Park Hotel
Entrevistado: Sr. Waldemar Gará - Gerente de Informática

• Modelo desenhado na entrevista, apresentado no Anexo

(Entrevistas na íntegra) pago146.

• Existe possibilidade clara de uso da generalização das entidades

"Hóspede", "Agente de Vendas" e "Cliente" em uma única.

Pessoa I
Física/Jurídica I

J I

Hóspede I Agente de ! Cliente
I Vendas I

3.2.5. Ragueb Chohfi
Entrevistado: Sr. José Augusto Prado Neto

• Com base no modelo apresentado no Anexo (Entrevistas na

íntegra) pago 147 para o Varejo, podemos também visualizar uma outra

representação que utiliza o modelo E-R estendido.
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Pessoa

Vendedor ~
n Movimento

Cheque

n Fiscal Cheque
1

I pr~uto I
N.F.

Detalhe

Figura 3.4 Representação mais genérica do modelo da Ragueb Chohfi Varejo (cujo
modelo se encontra na pago147)

Na figura vemos novamente ageneralização "Pessoa".

• Para a Ragueb Chohfi Atacado não existia modelo de dados na

época da entrevista e o entrevistado apresentou as entidades que existem

no negócio (Anexo/Entrevistas na íntegra, pago 148). Apenas com as

entidades apresentadas podemos identificar um modelo que utiliza

generalizações. Desenhamos generalizações em nível bastante alto e talvez

não faça sentido juntar todos os sub-tipos que colocamos em "Documento".

Devemos lembrar do conceito da abstração de generalização, onde

"levamos em conta os pontos comuns em detrimento dos pontos diferentes".

Queremos enfatizar, porém, o enfoque voltado para a identificação das

estruturas de generalização. No caso que esboçamos na Figura 3.5

chegamos a três entidades genéricas principais.
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IDoc=enro,

I
I I I

Nota I Pedido de I Ordem de Duplicata i
Fiscal Compra Pgto a Receber

l...- I

I
I

N.F. de N.F. de
Venda Compra

Instituição

I
I 6 6Fornece-

Clie
dor

I Documento 1r----I!lnstituiÇão f-I ---11 Produto

Figura 3.5 Representação com alto uso de generalização para o modelo da Ragueb
Chohfi Atacado (cujo modelo se encontra na pago148)

3.2.6. Petrobrás São Paulo
Entrevistado: Sr. Jarbas Salgueiro - Analista de Sistemas

• Primeira empresa onde já havia sido feita alguma abordagem que

levasse em conta estruturas genéricas na modelagem de dados (apesar da

posição contrária ao uso destes conceitos na modelagem deles próprios).

• Foi identificada situação onde não foi utilizada generalização,

apesar da percepção por parte do projetista da possibilidade de se utilizar o



95

conceito. Esta situação será utilizada para comparação na entrevista da

Petrobrás Paulínia.

B Navio

--'- rI

1 1
Estoque Estoque

em em Navio
Tanque

I Trecho I

r

I Estoque
em Trecho

Figura3.6 Síntesedo modeloda PetrobrásSãoPaulo,ondenãohouveusode
generalização

• O modelo original da área de Operações/Estoque da Petrobrás São

Paulo se encontra no Anexo/Entrevistas na íntegra pag.144.

• A modelagem observada junto ao Sr. Jarbas é a que se chamaria

de Conceitual. A solução acima não é decorrente da adoção da opção de

"modelagem da hierarquia de generalização pelas sub-entidades" no Projeto

Lógico. Trata-se, ao contrário, da não representação da hierarquia na fase

inicial do Projeto, que seria a Modelagem Conceitual. De qualquer forma,

mesmo modelando assim, havia já a percepção da possibilidade de

generalização.

3.2.7. Casas Bahia S.A.
Entrevistado: Sr.Luiz Henrique Mussini - Administrador de Banco de Dados

• Modelagem corporativa da empresa desenvolvida, sendo base

efetiva para o desenvolvimento de sistemas em banco de dados. Foi

identificado o caso de Nota Fiscal, modelado como estrutura genérica, cuja

forma de implementação não foi especificada

• Foi mencionado um caso onde eles usaram a estrutura

Norma/Objeto para modelar "Mercadoria":
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Mercadoria

I

Geladeira Fogão

Degelo Automático Acendedor
Capacidade No. de bocas

Forno autolimpante

I

V
lIlercadoria Tipo de I

Característica I

Espécie

Figura 3.7 Exemplo do uso de "Norma/Objeto" nas Casas Bahia

• Parecer do entrevistado sobre a forma de implementação da Figura

3.7: permite grande flexibilidade e traz a vantagem de se poder cadastrar

uma nova característica com muita facilidade. Porém, com relação a

processos, a solução traz mais complicação.

• O entrevistado dá o exemplo da montagem dinâmica de uma

descrição de produto (para colocar na nota fiscal, por exemplo). É um

processo que começa com a espécie, depois busca a marca e depois

seleciona algumas características (exige funções elaboradas).

• No exemplo da figura 3.7, na implementação não foram colocadas

Restrições de Integridade e por isso a atuação do usuário passa a ser
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fundamental. O entrevistado afirma que na tela fica mais complicado para se

trabalhar.

3.2.8. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Entrevistado: Sr. José Rodrigues Neto - Administrador de Dados e
Coordenador de Suporte Técnico

• Segundo o entrevistado, as coisas se alteram com tanta rapidez na

empresa que não dá tempo deles montarem um modelo. Por isso, eles

tiveram dificuldade em fazer documentação. Ele conta que o software

principal da empresa já deve ter sido refeito umas quatro vezes. Existe um

esboço do modelo, mas o efeito prático não é muito significativo. Os

técnicos querem ir direto ao detalhe para fazer o programa. Outro problema

na documentação é que nas manutenções de sistema não é feita

atualização do modelo. A equipe é muito grande (150) e só há um

administrador de dados. Os analistas já trazem as coisas quase prontas e é

difícil intervir.

• Na empresa se considera improdutiva a atuação da administração

de dados. Para ele, porém, esta função levada a sério torna as coisas mais

simples, e programar a partir disso é tarefa muito fácil.

• O entrevistado afirma que as seguradoras mudam muito e sempre

há reestruturação. O A.D. funciona mais como uma barreira para abusos e

absurdos.

• No Anexo/Entrevistas na íntegra, pago157 apresentamos o principal

modelo da Porto Seguro, que trata de Apólice para Auto. Chama atenção a

estrutura de dados de "Item de Apólice":



Doc.ltem

Apólice

rI i!

º é
cuia I 8 Acidentes

I

I
Passageir

n<>
I

I
Q ºDanos Danos

Materiais Pessoais

I
I

[ par~e~s I

Figura3.8 Estruturade dados"ItemdeApólice",da Cia PortoSeguro
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Esta estrutura pode ser vista como uma agregação, no sentido

colocado por Batini, Ceri e Navathe,em "Conceptual Database Design,,95.Ou

seja, as entidades atreladas a "Item de Apólice" na realidade são "Dados

sobre Veículo", "Dados sobre Danos Materiais", etc, e podemos enxergar

cada uma delas como "É-PARTE-DE Item de Apólice". Elas foram

separadas pelo fato de que são dados opcionais. O entrevistado falou sobre

a economia de espaço produzida pela separação, porém sabe-se que

espaço cada vez mais não é mais um problema para quem se utiliza de

bancos de dados relacionais. Podemos perceber que estas entidades,

exceto "parcelas", seriam atributos de "Item de Apólice", o que coincide com

a definição dada de agregação. Em termos de estrutura de implementação

podemos visualizar claramente a possibilidade de utilizar a estrutura que

chamamos de "Dados de Objeto". Ou seja, poderíamos ter a implementação

da seguinte forma:

I I
I :

>-__ ---:1 Tipo de Dado I
I

I

Apólice
(OBJETO)

Figura3.9. Outraformade representaçãoparao modeloda Figura3.8

95 BATINI, C.; CERI, S.; NAVATHE, S. Conceptual... p.17
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3.2.9. Supermercados Pão de Açúcar
Entrevistado: Sr. Roberto Motizuki - Gerente de Desenvolvimento de
Sistemas

• Observamos a representação hierárquica para Família de Produtos.

i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Regiao
Compra

Compra-
i

dor I:

Familia I--

I-
I RI-Família

r
RI-Depto

,---

I

I--

RI-Grupo

RI-SUbgrUnProduto

I RI-Agrup·1

Figura 3.10 Parte do modelo de dados do Supermercado Pão de Açúcar

Não foi detalhada pelo entrevistado a importância e a forma de

implementação desta hierarquia. Claramente vê-se que se trata de estrutura

do tipo relacionamento recursivo, apresentado na seção 2.4.1., pago 62.

3.2.10. K + F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos - Campinas S.P.
Entrevistado: Sr. Miguel Lunardi - Gerente de Informática

Da modelagem obtida, apresentada na pago 160 (Anexo/Entrevistas

na íntegra) pudemos identificar em nível conceitual a hierarquia apresentada

abaixo:
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Centro
Distrib.

Escritório

I

CENTRO DE
DI STRI BUIÇÃO

Distribuição
IEscritório 1 Escritório 2 ...

Cid0
Cidade 2 ...

Figura 3.11 Hierarquia que representa "Unidades de Distribuição"da K+F

Uma segunda generalização pode ser "Pedido de Compra" e "Pedido

de Venda".

I I

de Compra de Venda

Figura 3.12 Generalização para "Pedido", possível na K+F

A primeira hierarquia se aproxima mais da agregação, enquanto que

a segunda caracteriza uma generalização.

3.2.11. Petrobrás REPLAN (Refinaria de Paulínia)
Entrevistado: Sr. Rangel - Analista de Sistemas

• Na Replan são utilizados conceitos de entidades mais genéricas e

com nível de abstração alto. É um exemplo de implementação onde se

utiliza a representação Norma/Objeto.
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• Os usuários foram envolvidos intensamente, e levados a

compreender as generalizações. O modelo diz respeito à area de Infra-

Estrutura, que envolve a área de manutenção corretiva e preventiva,

documentação técnica, engenharia, parte da área de operação e segurança

industrial.

• Para o entrevistado, existem duas maneiras de você tratar esse

conjunto de normas e de equipamentos. Você pode dividi-los por classes e a

cada classe ou subclasse corresponder uma tabela física do dado. A outra é

tratar isso com uma tabela só, como abaixo:

Cod.Eqpto
Cod. Alternativo

Classe
Eqpto

Equiptos
Eqpto X Caract.

Carac Técnica

Bomba 1 Bomba 1 Vaza o 200 Vazao
Rotação
Potência

Figura 3.13 Estrutura genérica para cadastro de equipamentos da Replan

• Elementos do tipo "item do material", "equipamento", "sistema de

produção", correspondem a um mesmo "objeto" dentro do sistema.

.. '....•.. -.
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Item de
Material

Equipa-
Objetomento

Sistema de
Produção Posição-

Referên
--l-

1
Caract.
Técnica

Tipo
Caract.
Técnica

Figura3.14Representaçãode "Objeto"no modeloda Replan

• É apontada uma dificuldade: o usuário final tem que entender o

modelo, tem que entender como foi concebido. Ou então você tem que

gerar uma infinidade de visões. "Por exemplo, podem-se que gerar visões

de bombas, de motores, de compressores. Aí sim meu usuário pode pegar

essa visão ("view") de bombas e fazer um trabalho estatístico, uma relação,

uma pesquisa. Com um nível de abstração mais alto, porém, cria-se um

problema do ponto de vista da computação para o usuário final". O sistema

atende a unidades de diversos pontos do Brasil com culturas diferentes .

• Com o modelo mais genérico é atribuição do usuário identificar qual

a característica que descreve cada equipamento, porque a qualquer tempo

ele inclui uma nova característica, ele descreve aquele equipamento de

forma diferente. Na visão convecional, quem faz isto é o analista ou

programador.
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• Comparando com a Petrobrás se São Paulo, onde foram

implementadas entidades distintas para Tanque, Navio, Trecho

(Equipamento), o entrevistado afirma que lá a natureza destes

equipamentos é um conjunto finito de objetos bem definidos. Quando se

trabalha com um conjunto maior de objetos, com tendência a receber novas

inserções, talvez se tenha que partir para uma estrutura de modelagem mais

abrangente.

• Na Replan há um grande número de unidades com equipamentos

diferentes, em função da tecnologia existente no momento da instalação.

São realizados diferentes tipos de leituras.

• Foi criado um código alternativo para equipamentos, porque há

diferentes codificações para um mesmo equipamento.

3.2.12. Hospital do Coração
Entrevistado: Sr. Carlos Eiji Torigoe - Gerente de Informática

• Modelo construído a partir das informações do entrevistado.

~

~

Equipe
Médica

I
Convênio, Ot

I

, Paciente Médico
!

r T !

Exame
Médico

! Material!! Procedimento i
I Medicamentor>----H Médico jr---\

Figura 3.15 Esboço da Modelagem de Dados do Hospital do Coração
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• O modelo do hospital é nitidamente mais voltado a dados. De

acordo com nossa observação, nesses casos é cabível a utilização de

generalizações.

3.2.13. Instituto de Computação e Ciências Matemáticas de São Carlos
Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Entrevistado: Sr. Caetano Traina Jr. - Chefe do Depto. de Computação

• O grande gargalo é colocar os dados que existem na realidade

(semântica) numa estrutura de dados (sintaxe) que o computador entenda.

Esta sintaxe seria o Modelo de Dados, segundo ele. Acrescentamos que, se

este modelo é elo de ligação entre a realidade modelada e a linguagem

entendida pelo computador, o principal fator limitante na modelagem de

dados será sempre a característica dos bancos de dados existentes.

Trazendo para o ponto de ênfase do nosso trabalho, observamos que ao se

modelar usando generalizações esbarra-se na limitação da forma de se

implementar, que ainda não está sedimentada.

• Sobre a estrutura "Característica/Objeto", como forma de

implementação da hierarquia de generalização, o entrevistado afirma ser

esta a forma que a Replan encontrou de colocar o seu modelo no

computador, porque o que ele tem disponível é o modelo relaciona!.

• Outra abstração abordada na entrevista foi a instanciação. Nela não

se sabe a priori quais são todas as especializações existentes. Para o

entrevistado, esta abstração nunca foi colocada no Modelo Entidade

Relacionamento, pois "instanciar significa usar uma tabela para definir o

controle de outra tabela".

• O modelo "Característica/Objeto" permite a inclusão futura de novas

especializações com a atuação apenas do usuário, ou seja, sem alteração

do modelo ou do sistema. O entrevistado admite que esta é uma forma
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prática que existe para a instanciação, apesar ser "um quebra galho" para

implementação.

• Para generalizar na modelagem é preciso ter as especializações

definidas previamente.

• O uso da generalização depende do tipo de consulta que se vai

fazer nos dados.

3.2.14. Entrevista com Dr. Leonardo Lellis
Consultor em Informática

• A tecnologia de banco de dados surgiu para que se pudesse

reutilizar o acervo de dados já existentes em outros sistemas a serem

construídos depois. Mas este objetivo não estaria sendo atingido por um

problema de metodologia - para se construir um banco de dados é

necessário analisar macroscopicamente a necessidade de dados de cada

aplicação e integrar esses modelos.

• A modelagem deve ser utilizada em nível abstrato, e qualquer outra

utilização não atende à razão de ter surgido a modelagem de dados, que é a

reutilização dos dados por vários sistemas. Pode-se usar a modelagem de

dados em quatro níveis: em nível de uma função, em nível de uma

aplicação, em nível de uma área funcional ou em nível da empresa como

um todo. A modelagem quando tratada em nível corporativo, ou seja, onde

se levam em conta várias áreas, tem o grau de abstração das entidades

aumentado.

• Grande destaque na necessidade do usuário ser bem treinado para

que entenda os conceitos da modelagem e as abstrações. O entrevistado

menciona que chegou a dar cerca de 100 horas de treinamento para

usuários ao longo de um, dois anos.

• Pouquíssimas empresas entendem o porquê da utilização dos

conceitos de modelagem com abstração.
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3.2.15. Entrevista com Prof.Dr. Valdemar Setzer
Universidade de São Paulo

• O entrevistado faz referência à "miséria da computação", que é um

discurso parecido com o anterior, do Sr. Lellis, onde ele destaca a falta de

preparo da maioria das pessoas que projetam bancos de dados.

• As ferramentas Case existentes normalmente fazem um projeto do

modelo relacional, e não o nível conceitual do Modelo Entidade

Relacionamento.

• Em modelos como o da Replan, que têm 400 entidades,

provavelmente também não se trabalha no nível conceitual, onde, por

exemplo, são utillzados atributos multivalorados.

• A questão de identificar modelos comuns para diversos negócios é

um problema de Integração, ou "View lnteqration", Ao se juntarem várias

áreas numa modelagem, aparece com mais intensidade a possibilidade de

uso das abstrações, especialmente a de generalização.

3.2.16. Entrevista Prof. Marcos Ximenes
Consultor de Informática e professor ne Universidade Mackenzie

• Foi apresentado um enfoque diferente dos anteriores em termos de

generalização, porque leva em conta aspectos funcionais para a criação de

entidades genéricas. Segundo o Prof. Ximenes, "depois de identificar os

dados (ou classes) é feita a verificação, no nível de função, das classes

polimórficas, isto é, das classes que possuem atributos diferentes, mas

cujos serviços são os mesmos. Com isso se economiza na hora de

desenvolver".
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Entidade Código
~Nome

Situação
I

Rua

~Bairro I
Cep

I

I I
Aluno Professor Escola

IH

~ Curso ~ Habilitação ~

Figura 3.16 Forma de implementar os dados de aluno,professor e escola proposta
pelo Prof. Ximenes

• "Os dois primeiros níveis da figura acima são classes com zero

objeto, são classes vazias, pois o que existe é aluno, o que existe é

professor, o que existe é escola, não existe "endereço", não existe

"entidade". Quando vou fazer um programa de inclusão de um aluno, esse

programa é dividido em fatias: uma fatia vai transacionar informações no

nível I, outra o 11 e outra o 111" .

• A proposta tem premissas diferentes daquelas adotadas na base

teórica deste trabalho, sendo inclusive incompatíveis, no sentido de que ao

se adotar esta estrutura se inviabiliza o uso da hierarquia de generalização.

Estamos apresentando esta estrutura pelo fato dela ter também a

componente de generalização, a título de mostrar uma linha diferente

encontrada na pesquisa, sem nos aprofundarmos na sua análise.
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3.2.17 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Entrevista com Praf. Dr. Tatuo Nakanishi e Praf. João Bosco Schuman
São José dos Campos

• "Constatar que as estruturas de generalização e todo/parte se

repetem em vários modelos é algo que já foi feito". Porém, o que estamos

procurando é verificar como tem sido o uso destes mecanismos genéricos

na prática das empresas, caso eles estejam sendo usados.

• Foi apresentado modelo de Sistema Eleitoral (Anexo/Entrevistas na

íntegra, pago217), no qual aparece uma estrutura que pode ser enquadrada

no caso do Norma/Objeto, apresentado na seção 2.4.2., pag 67.

Característica/
Obieto.. CaracterísticaObieto..

VAGA) l+1li1------1 Unidade
Eleitoral

C candidato)

I

Q
Estado 1M~niCiP I" Pais

Figura 3.17 Parte do Modelo do Sistema Eleitoral, produzido no INPE, que tem
estrutura semelhante à Norma/Objeto.

• Surge. indefinição por parte dos entrevistados quanto à este

mecanismo ser relativo à modelagem conceitual ou ser apenas uma forma

de implementação.

• O Sr. Bosco ressaltou o aspecto importante da necessidade que

eles tiveram de criar "Restrições de Integridade", que impedem, por

exemplo, que um vereador seja cadastrado num cargo nacional. Essas
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restrições não aparecem no modelo, apenas no dicionário de dados, e é

necessário considerá-Ias no momento da implementação.

• Observando a estrutura de generalização que gerou o modelo da

Figura 3.16, temos:

~
I

Va
Mun

I I::l Vaga Estadual Vaga Nacional
icipal I

! I

Figura 3.18 Representação da hierarquia que deu origem à estrutura
de dadosda Figura3.16

• As formas de remover uma hierarquia de generalização estão

descritas na seção 2.3.1., pago 49. Na seção 2.3.2., pago 56 são

apresentadas as formas de se mapear estas estruturas de generalização

para o banco de dados relacional. A hierarquia acima poderia ser mapeada

de qualquer uma das formas apresentadas (exceto a opção 4, pois não se

trata de uma generalização com subentidades sobrepostas)

• Comparando as formas de mapeamento apresentadas na seção

2.3.2. com a forma utilizada pela equipe do INPE, observamos que ela não

se enquadra em nenhum dos casos. Pode-se entender que o mecanismo

Norma/Objeto não se inclui no grupo por tratar de uma forma sem nenhuma

relação direta com a concepção de hierarquia de generalização.
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I OBJETO TIPO DE OBJETO

I
i------

NORMA

I TIPO DE NORMA

OBJETO

NORMA

Figura 3.19 Exemplo de uma implemetação Norma/Objeto

• Quando se compara a estrutura "Norma/Objeto" e as 4 opções da

seção 2.3.2. (Mapeamento do ERE para o Relacional, pago 56), vê-se que

se trata de uma concepção diferente. No caso do Norma/Objeto, para cada

subtipo são estabelecidas os atributos obrigatórios (é o que diferencia da

estrutura Dados de Objeto, onde não há obrigatoriedade de atributos pré-

estabelecidos). Este estabelecimento dos atributos obrigatórios é feito em

nível funcional (conforme as R.l.s mencionadas na entrevista). Para se

colocar o conteúdo dos atributos, são utilizadas as linhas da entidade

"Norma/Objeto". Cada linha corresponde à associação entre um valor e o

atributo determinado via Restrição de Integridade (no caso de Dados de

Objeto, não há restrições, e pode-se cadastrar as informações disponíveis

na entidade característica indiscriminadamente). As restrições servem tanto
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impedir associações indevidas, quanto, por exemplo, para definir limitações

de domínio.

• É feita associação entre esta construção com o meta-modelo, e

mencionada experiência na construção de um meta-modelo para modelar o

modelo relaciona!.

O Meta-Modelo de Barker, apresentado na seção 2.4.4., pago70, não

é similar à estrutura norma/objeto, como o da experiência do entrevistado.

[
ATRIBUTO] I dATRIBUTO/H-I --l-E

1
ENTIDADE f'J>-+----H

'-------"

ENTIDADE

Figura 3.20 Utilização do modelo Norma/Objeto
como estrutura básica do meta-modelo

• No meta-modelo apresentado por Barker não está considerada a

possibilidade de um atributo pertencer a mais de uma entidade. Se fosse

assim, teríamos um relacionamento "n" para "n" entre "ENTIDADE" e

"ATRIBUTO", o que daria origem a uma estrutura do tipo da mostrada na

Figura 3.19.

• "Existe uma similaridade de estruturas que poderiam ser

implementadas do tipo NORMA/OBJETO. Mas para afirmarmos que é

verdade, porque pode ser mera coincidência, temos que fazer levantamento

estatístico".

3.2.18. Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Entrevistado: Sr. Eduardo Henrique Diniz - Gerente de Informática e os
funcionários da área

• A empresa não possui projetos de sistemas em nenhum nível. Os

sistemas são desenvolvidos em linguagem Clipper, em rede ou em micros

isolados. Trata-se de uma empresa cuja atividade básica consiste em

gerenciar projetos de diferentes tipos, atendendo a solicitações da

Secretaria da Educação.
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• Pela descrição do negócio e pela observação da modelagem obtida

(Anexo/Entrevistas na Íntegra pago 219), percebemos que trata-se de um

ambiente mais voltado a dados, o qual é definido por duas generalizações

principais:

I I

~

I §8 I I
Pss:r,. OJros I

a Es::da ~LID Pcise (\aea:bm M:Sre; r:ráeito...)

I
I Produto Serviço

I I
I

I I 1 I
i

I I Mobiliário I
I Treinamen-I

I

!

Edifício ... Social
to !

Figura 3.21 Generalizações identificadas na modelagem da FDE
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3.2.19. Entrevist, com a Sra. Maria de Fátima Ordini Pires da Silva
Doutoranda e Supervisora de Projetos na Unicamp

• A entrevistada chama atenção para o fato de existir uma discussão

teórica sobre até que ponto se modela conceitualmente e até que ponto se

modela para implementação. Para ela, no exemplo de Equipamento (Figura

3.1, pag.101), está claro que se trata de implementação, pois

"Características" não existe na vida real.

• Comentários sobre a importância da modelagem ser feita a partir de

um planejamento estratégico, onde, segundo ela "é possível abstrair

algumas coisas sem detalhe nenhum".

"Do ponto de vista de planejamento estratégico, o resultado é um

modelo global de dados num nível de abstração bem alto, sem muito

detalhe, onde provavelmente você não vai conseguir especializar todas as

suas entidades ou classes identificadas.

"Hoje a maior parte das empresas organiza os dados no nível mais

baixo, o operacional. Poucas empresas têm um Administrador de Dados em

nível estratégico. No que se refere à abstração, isto é, ao grau de abstração

utilizado, trata-se de uma característica que depende da preferência do

projetista em usar a abordagem bottom-up (de-baixo-para-cima) ou top-

down (de-cima-para-baixo). Nós tivemos que fazer as duas coisas ao

mesmo tempo, porque não podíamos parar a universidade para eles

esperarem a gente fazer o top-down.

• As especializações mudam conforme o objetivo, ou a área funcional

que utiliza a generalização. Tomando o exemplo do super-tipo "Servidor

Público" e considerando a pessoa da entrevistada, ela esclarece que sob o

ponto de vista acadêmico,ela é uma aluna de doutorado; sob o ponto de

vista de Rercursos Humanos, ela é uma supervisora de seção; sob o ponto

de vista administrativo, ela não é nada, porque não tem nenhuma prestação

de contas etc. Esta questão está associada à utilização de grades e

heranças múltiplas, apresentada na seção 2.1.4., pago26.
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• No Modelo E-R, que atualmente é quase sempre mapeado para o

Banco de dados Relacional, a identificação das especializações vai sempre

se dar em nível de domínio, isto é, em um atributo. Isso é verdade, se

observarmos as opções apresentadas na base teórica para remoção de

hierarquias (seção 2.3.1., pago 49). Ou se modela juntando numa única

entidade e utilizando atributo(s) identificador(es) de sub-tipo, ou se modela

as entidades separadamente. Existe limitação no Modelo Entidade

Relacionamento para o uso de abstração do tipo generalização. O

surgimento das técnicas Orientadas por Objeto procura suprir desta

deficiência.

3.2.20. Citrocuso Cutrale - Araraquara
Entrevista com Sr. Celso Furlan - Gerente de Informática

• Um exemplo de uso de generalização. Trata-se de uma instalação

de grande porte, onde houve grande investimento e se usou tecnologia mais

avançada para os padrões da época de implantação. Devemos observar o

fato de que a indicação da empresa Cutrale veio através do Sr. Leornardo

Lellis, que a apontou como um exemplo importante de sucesso no uso da

generalização. Ou seja, podemos contar com um certo viés na escolha

deste entrevistado, pois tanto esta empresa como a Replan tiveram a

mesma assessoria técnica, no caso, o Sr. Lellis. Isto não diminui a

importância destes projetos entre os casos observados nesta pesquisa, pois

constituem os casos mais elaborados de uso abstração de generalização .

• Apontada a necessidade de criação de programas elaborados, em

função da generalização. "Um caso típico é a entidade pessoa física e

jurídica, que contém nossos clientes, nossos fornecedores de matéria-prima,

colhedores, transportadores, e todos os parceiros comerciais. Cada parte

dessa entidade tem um tratamento. Por exemplo, a entidade pessoa física e

jurídica é replicada nas unidades, em outros bancos, mas não é replicada

inteira. Para tratar essa distribuição pessoa física e jurídica foi construído um
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algoritmo através de "triggers" e "procedures" de bancos. Se é feita a

inserção, por exemplo, de um fornecedor de fruta o sistema sabe que deve

distribuí-lo para as fábricas e pontos de programação de colheita ".

• A elaboração da modelagem foi realizada inicialmente em cada área

e posteriormente foi feita a análise das situações em conjunto. Esta

modelagem durou quatro meses. Outra decisão apontada como importante

foi o abandono de tudo o que já existia em termos de sistema e início de um

novo desenvolvimento em nível absoluto.

• Apesar dos dirigentes e demais usuários terem se interessado e

conseguirem conhecer o que significava a modelagem conceitual, houve

dificuldade também na implementação. Eles trabalharam com um nível alto

de abstração, onde o super-tipo é "Instalação", e os sub-tipos coisas tão

variadas como "Fábrica", "Fazenda", "Veículo" e "Centros Administrativos".

• Além das restrições de integridade, é destacada a necessidade de o

usuário conhecer o nível de abstração do modelo para poder utilizá-lo

adequadamente. Com relação ao uso de "views" com os dados direcionados

para os diferentes tipos de usuários, é impossível fazê-lo num sistema tão

complexo.

• O entrevistado admite o "retrocesso à generalização". "Quando vai

cadastrar uma instalação, o usuário é solicitado a informar primeiro o tipo de

instalação que ele quer. Ele escolhe entre tipo de instalação veículo, fábrica,

fazenda, etc. Ele quer fazenda. Daí para a próxima tela aparecem outras

listas de valores que ele também pode usar. Nesse caso, na parte funcional,

realmente se abaixa um pouco o nível da inteligência do modelo para aquilo

que você quer enxergar".

• Para a generalização "Instalação", a implementação tem em torno

de 60 tabelas, devidas, a atributos multivalorados. "Existem tabelas dentro

do modelo de instalação que só são aplicadas ao tipo "Fábrica", outras que

são aplicadas apenas ao tipo "Veículos", e assim por diante. Realmente o

modelo, por ser genérico, ao ser implementado no modelo relacional vai
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espalhando tabelinhas. A entidade principal fica grande. Por exemplo, se

quero enxergar as instalações produtoras de laranja, vou selecionar por tipo.

O "select" vai ser "selecione instalação onde ("where") tipo de instalação é

propriedade agrícola". Isso em nível da tabela-mãe, da principal, não é

difícil, é como se estivesse lendo uma tabela específica, a única coisa que

mudou foi minha cláusula "where", onde adicionei "tipo de instalação".

Porém, para recuperar todas as informações que tenho dessa instalação eu

tenho que ir talvez em mais 1O tabelinhas para recuperar isso, porque

naquela tabela principal não tenho todos os atributos necessários, pois são

atributos multivalorados e no modelo relacional tudo que é multivalorado

gera uma tabela".

3.3. Considerações gerais sobre as entrevistas

• No início do trabalho tínhamos uma amplitude maior na pesquisa,

buscando analisar o Modelo de Dados de várias empresas e tentando

identificar o que há de comum entre eles, sem mencionar a generalização.

• A ênfase passou a estar na observação do uso das estruturas de

generalização, principalmente do tipo IS_A, que aparecem no modelo E-R

estendido e na Orientação por Objeto, verificando se já está havendo uso

destes conceitos na prática das empresas. Além disso conhecer o contexto

em que se insere esta utilização: como se chegou a este tipo de abordagem,

como ocorre a implementação, como isso afeta o usuário, etc. Enfim, quais

os prós e contras do uso de hierarquias de generalização na modelagem.

• A investigação do uso de estruturas de generalização não

necessariamente leva à identificação de modelos genéricos. Porém,

observa-se que para se obter um modelo genérico certamente será de

grande utilidade a estrutura de generalização.

• A elaboração de Modelagem de Dados, especialmente nos

aspectos avançados (E.R.E.) é deficiente na maioria das empresas.
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Independente do quão conceitual é o projeto, grande parte das empresas

não cumpre a etapa de desenhar o aplicativo de banco de dados

(corporativo ou não) antes de construi-lo.

• Existe pouco consenso entre os profissionais da área de

desenvolvimento sobre as fronteiras existentes entre Projeto Conceitual e

Lógico.

• O envolvimento do usuário no projeto do banco de dados é também

um componente que merece atenção especial quando se trata do projeto de

banco de dados.

• É importante a constatação de que já existem empresas usando os

conceitos de generalização, obtida na pesquisa. Pode-se afirmar que é um

tema que não está mais apenas circunscrito à teoria.

• Nas empresas onde não se faz modelagem percebe-se claramente

a aplicabilidade dos conceitos de generalização.

• O uso de estruturas de generalização constitui uma nova forma de

se abordar o projeto de banco de dados, que é apresentada pelo Modelo

Entidade Relacionamento Estendido e pela Orientação por Objeto. É um

enfoque passível de ser adotado, que depende da preferência dos

envolvidos e das características da modelagem a ser efetuada.

• As formas de implementação da generalização ainda não estão

definidas. A abordagem 00 ainda não é comercial e por isso ainda não

estão disponíveis ferramentas desejáveis para implementação da hierarquia

de generalização.

• Pode-se identificar maior aplicabilidade das hierarquias de

generalização em "sistemas voltados a dados", conforme exemplificado na

página 89.

• Das formas de implementação encontradas na pesquisa, o

mecanismo "Característica/Objeto" aparece em destaque, porque foi a mais

encontrada, apesar de diferente das formas apresentadas na literatura

pesquisada.
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• A coleta de dados não obedeceu a um critério estatístico. Além

disso, deve-se levar em conta que cada entrevistado foi inquirido sobre o

mecanismo "Característica/Objeto", por ser esta uma forma importante de

emprego do conceito de generalização.

• Uma das razões para a implementação do conceito de hierarquia de

generalização pelo modelo "Norma/Objeto" é o fato de que atualmente a

maior parte das empresas que trabalha com projetos elaborados de banco

de dados utiliza Banco de Dados Relacional e estes não oferecem

mecanismos para implementação de estruturas hierárquicas. Já vimos na

seção 2.3.2., pago56, os possíveis mapeamentos do ERE para o relacional.

Estes mapeamentos não são flexíveis e eficientes o suficiente e por isso

acaba sendo comum o uso do "Característica/Objeto" como alternativa.

• Foram quatro principais casos onde vimos o emprego da hierarquia

de generalização implementada na forma "Característica/Objeto":

1. Uniconsult

2. Casas Bahia

3. Replan

4. Sistema Eleitoral (INPE)

5. Cutrale

• Destas empresas, em pelo menos duas (Replan e Cutrale) pode-se

dizer que a adoção deste mecanismo determinou a concepção do sistema

como um todo, em moldes diferentes do usual. Conforme depoimentos dos

entrevistados "trata-se de uma concepção mais genérica".

• Conforme observou o Sr. Celso Furlan, da Cutrale, a partir do

momento que se adota este tipo de estrutura, principalmente num projeto

grande como o deles, é muito complicado voltar atrás. É necessário um

apoio técnico constante durante o desenvolvimento, a fim de vencer as

resistências naturais dos participantes e esclarecer as dúvidas.
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• Procurando identificar os "prós" e "contras" da solução genérica,

pudemos obter em todos os casos de uso a opinião de que a opção valeu a

pena.

• Uma das principais vantagens do mecanismo "CacterísticaIObjeto" é

que ele possibilita a criação novas especializações através do

cadastramento dos novos atributos.

MECANISMO CARACTERíSTICA/OBJETO

VANTAGENS DESVANTAGENS

- Normalmente está associado a uma -torna complexa a modelagem,

modelagem De-Cima-para-Baixo funcional

- pressupõe um maior entendimento do

usuário - Pode exigir a criação de Views

- modelo mais flexível e enxuto

• A modelagem apresentada pelo Prof. Ximenes hierarquiza os dados

levando em conta as funções que poderão ser reutilizadas, conforme o

modelo apresentado a seguir:
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I

I
Entidade f---o Código

If---o Nome
I-- Situação

I

f---o Rua
11Endereço f---o Bairro

f---o Cep

I I I

Aluno

I
Professor Escola I

111

~ Curso ~ Habilitação ~

Este é um resultado importante na coleta de dados. Porém foge do

conceito de hierarquia de generalização que utizamos como base.

• Com relação à abordagem De-Cima-para-Baixo/De-Baixo-para-

Cima a pesquisa não consegue inquirir para os casos de empresas com

modelagens pouco abstratas, pois os próprios entrevistados não têm

contato com este conceito.

• Nos casos onde houve generalizações/especializações fica

bastante evidente a utilização da abordagem De-Cima-para-Baixo numa

medida significativa principalmente na Replan e Cutrale. Conforme

apresentado na parte teórica, pago44, invariavelmente se utiliza uma mescla

das duas abordagens. Dificilmente se enxerga logo de início o topo da

generalização, principalmente se for algo bastante genérico, como

"Instalação" (da Cutrale). Porém, existe também o aspecto do enfoque

predominante, que pode se dar também numa ou noutra direção.

• Existe diferença entre não se perceber a possibilidade de

generalização e por isso modelar pelas especializações e a situação de se

perceber a generalização e optar pela solução de implementação pelas sub-

entidade (caso da Petrobrás São Paulo).
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• Não foram identificados muitos casos de Relacionamento Recursivo

ou seus desdobramentos (Seção 2.4.1., pago62), provavelmente porque se

trata de uma estrutura que, apesar de poderosa, tem utilização mais

localizada e não aparece como estrutura relevante ou central em modelos

corporativos. No modelo do Pão de Açúcar pudemos ver um caso onde

aparece esta estrutura de maneira destacada.

• Observando a modelagem de dados da Cia. de Seguros Porto

Seguro vemos algo parecido com a estrutura "Dados de Objeto", que

classificamos como um sub-tipo de "Característica/Objeto".

Apólice

1 I
Q Q I

I

Veículo Casco
Acidentes

Passageiros

I Doe Item

I Danos
I Materiais

j
ParcelasDanos

Pessoais

Nesse caso os dados de "Documento Item de Apólice" foram

separados em entidades diferentes. Apenas no caso de "Veículo" estes

dados seriam obrigatórios (o que caracteriza a estrutura Norma/Objeto),

enquanto que para as demais sub-entidades não existe obrigatoriedade,

caracterizando a estrutura "Dados de Objeto". As quatro sub-entidades

"Danos Materiais", "Casco", "Danos Pessoais" e "Acidentes Passageiros"

poderiam por exemplo estar contidas numa única entidade "Dados de Item

de Apólice".

A estrutura "Dados de Objeto" pode expressar a implementação da

abstração de agregação, no sentido utilizado por Batini, Ceri e Navathe

(seção 2.1.3., pago 16). As quatro entidades que podem ser juntadas em

."
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"Dados de Apólice" mantêm uma relação de "IS_PART_OF" com a entidade

"Item de Apólice".
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4.CONCLUSÃO

A busca da comunalidade entre os dados de diversas empresas levou

à ênfase na identificação do uso de estruturas de generalização, que

começa a se tornar realidade nos bancos de dados das empresas. Pudemos

constatar que um modelo mais genérico provavelmente deve conter um

número significativo de estruturas de generalizações no modelo de dados. A

hierarquia de generalização é uma das abstrações que são encontradas na

literatura que trata do modelo Entidade Relacionamento Estendido (ERE),

conforme apresentado na base teórica, e que também aparece como

elemento fundamental nas teorias de desenvolvimento de bancos de dados

orientados a objeto.

Pode-se perceber, no entanto, que este novo enfoque, onde se

elabora o modelo de dados levando-se em conta a possibilidade de

identificação destas estruturas de generalização, ainda é pouco difundido

entre os projetistas da maior parte das empresas (deve-se levar em conta

que a modelagem de dados em seus elementos básicos não é praticada

pela maioria das empresas, conforme já apontado no tópico "Considerações

Gerais sobre as Entrevistas"). Apesar desta limitação, pudemos encontrar

empresas que já se utilizam de generalizações num nível avançado,

abrangendo o modelo corporativo.

Um dos principais problemas a provocar o não uso de hierarquias de

generalização na prática de desenvolvimento de banco de dados das

empresas é a inexistência de mecanismos eficientes para implementação

das mesmas. Os bancos de dados relacionais não oferecem mecanismos

eficientes para esta implementação e os bancos de dados Orientados por"
"

Objeto ainda não ganharam espaço em termos comerciais, especialmente.'.
I

quando se trata de projetos corporativos.

Um fato que pode ser constatado facilmente através da análise de

empresas observando seus dados corporativos é a possibilidade de criação
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de entidades genéricas, com estrutura do tipo É UM (ou "IS_A") - a

hierarquia de generalização, conforme fizemos nos casos onde não havia

modelagem ou a modelagem não continha generalização. No nível de

projeto, quando se aborda o problema levando-se em conta o enfoque "de-

cima-para-baixo" (ou "top-down"), a identificação das generalizações é

natural, tanto maior for tamanho da empresa ou grupo. Após a identificação

da generalização na modelagem, deve ser feita a avaliação da forma mais

adequada de implementação desta estrutura genérica, levando em conta os

acessos que serão predominantemente feitos aos dados e também a

preferência do projetista.

Percebe-se que quanto maior o número de negócios existentes na

organização, maior a possibilidade de uso de generalização. Isto se aplica

inclusive a casos de Integração de Visões (ou "View Integration"). A decisão

por esta abordagem e sobre sua abrangência deverá provir da alta

administração, juntamente e com suporte da área de informártica. Por

exemplo, as Casas Bahia possuem, além do comércio varejista, um ramo de

revenda de automóveis. Neste caso, foi feita a opção por modelagem e

bancos de dados distintos para cada negócio. Poucas empresas têm todas

as condições para efetuar um projeto de banco de dados abrangente neste

sentido, pois ainda se trata de uma abordagem em fase de sedimentação,

com poucas experiências já concretizadas e ferramental de implementação

ainda em desenvolvimento.

Apesar disso, a tendência à abstração que se manifestou na Feira de ,

Informática Comdex 94, em Las Vegas, conforme apresentado no início

deste trabalho, vem se confirmar no levantamento empírico que realizamos,
\

pois já se vê o uso deste enfoque não apenas em universidades e". .:laboratórios, mas também em empresas onde a informática é função de

suporte ao seus negócios.

Das vinte empresas cuja observação foi utilizada neste trabalho,

quatro mostraram uso de generalizações na modelagem de dados e (l
implementação. Todas elas se utilizam de bancos de dados relacionais para I ;

,i :
i ,.'
, (
\ ',
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implementação, pois esta é a tecnologia de banco de dados predominante

no momento em termos comerciais, em função do que já foi comentado

sobre o mercado de "software" Orientado por Objeto. Conforme já dissemos,

os bancos de dados relacionais ainda não oferecem mecanismos suficientes

para implementação da hierarquia de generalização (o mapeamento dos

conceitos de generalização do modelo Entidade Relacionamento Estendido

para o SGSD relacional estão descritos na seção 3.1.4., pág. 57, a partir da

obra "Fundamentais Of Database Systems", de Elmasri, R. e Navathe, S.).

Na seção que trata de Orientação por Objeto, na base teórica, vimos que a

metodologia ali proposta por Peter Coad envolve a identificação dos

serviços de forma sempre atrelada ao objeto. Isso não acontece nos casos

encontrados, visto que não se trabalha com a metodologia Orientada por

Objeto. Mesmo não trabalhando com 0.0., vê-se a aplicação da

generalização, principalmente nas empresas Replan, Cutrale e INPE.

Pudemos observar que, nestas empresas onde foi feito uso de

entidades genéricas no modelo de dados, foi usado o mecanismo

"Norma/Objeto", como alternativa para implementação de hierarquias de

generalização.

O uso deste mecanismo tem como principal vantagem a criação de

um modelo enxuto e flexível, o que aliás é uma característica da modelagem

de dados com enfoque genérico. A desvantagem principal é a necessidade

de um modelo funcional mais complexo, que muitas vezes tende a ter um

sentido contrário à generalização, conforme pôde ser observado na

empresa Cutrale.

Os entrevistados das três empresas citadas destacaram a

necessidade de o usuário participar na elaboração e compreender o modelo

de dados num nível profundo, devendo para isso serem feitos treinamentos

até que isso aconteça.

A generalização do tipo É_UM na empresa Cutrale gerou a entidade

super-tipo 'Instalação", com sub-tipos "Fábrica", "Veículo", "Fazenda" e

outros. Na Replan encontramos a entidade super-tipo "Sistemas Técnicos" e

\.

/
\ .'. ,"

- l

\/
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também "Equipamento", com sub-tipos tais como "Bomba", "Compressor" e

outros. Como a implementação foi feita usando o mecanismo Norma/Objeto,

qualquer manipulação feita com os dados de apenas um destes sub-tipos,

seja consulta, seja cadastramento ou mesmo a distribuição destes dados

através do banco de dados, exige um tratamento funcional (através de

restrições de integridade, por exemplo), ou um conhecimento prévio do

modelo por parte do usuário para que seja extraído apenas o sub-conjunto

que interessa naquele dado momento. Para isso, existe também a

possibilidade de criação de visões (ou "views") que contenham os principais

sub-conjuntos utilizados.

Outra observação que se pode fazer através da análise dos casos

estudados é a maior aplicabilidade das estruturas de generalização em

ambientes ou sistemas voltados a dados, como por exemplo um sistema de

controle de fornecimento de água e esgoto, ou de gerenciamento de

recursos humanos, ou de manutenção e medição de equipamentos bastante

variados, como é o caso da Refinaria de Paulínia, por exemplo.

Conforme já dissemos, a generalização pode ser usada em nível mais

localizado, mas pode-se elevar o grau de abstração de modo a abranger

diversos negócios, tendendo-se assim a um modelo genérico. Na proposta

da Orientação por Objeto, colocada por Coad, deve-se procurar identificar

hierarquias baseadas em domínio ("domain-based"). Coad sugere que se

tenha no máximo quatro níveis. No caso de "Instalação" , da Cutrale, vê-se

que se tem um nível alto de generalização.

O modelo genérico obtido na empresa Uniconsult pode ser

destacado como uma tentativa de generalização baseada na estrutura

Norma/Objeto e em relacionamentos recursivos, e pode ser um bom

exemplo de modelo genérico voltado para o banco de dados relacional.
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Figura 4.1 Modelo genérico que se utiliza basicamente da estrutura Norma/Objeto e
relacionamento recursivo 96

Devemos ressaltar que o uso da generalização é uma tendência que

já se confirma na prática das empresas, independente da forma de

implementação. Os projetistas que optam por esta visão procuram a

simplificação do modelo de dados, maior flexibilidade e uma representação

mais próxima da realidade. Através de uma análise "de-cima-para-baixo",

que é mais adequada quando se procura observar a organização como um

todo sob ponto de vista estratégico, a percepção das estruturas genéricas é

quase que inevitável. O movimento dos teóricos e projetistas de bancos de

96 A estrutura Norma/Objeto é a base também para o meta-modelo que apresentamos na
pág. 111, que foi discutido na entrevista no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais).

ATRIBUTO ATRIBUTO/ ENTIDADE,
''I ENTIDADE ri

Este "meta-modelo" difere daquele apresentado por Barker, R. (pág. 71). Pode-se
observar que se trata de um caso de generalização em alto nível, pois nesta estrutura pode
estar contido qualquer objeto e também estruturas de generalização, as quais têm seus sub-
tipos identificados através de atributo em "Entidade".

127

- -,

CLASSE

I

I

I

I

,/'



128

dados no sentido de utilizar esta concepção mais genérica na modelagem

de dados está aliado ao esforço dos produtores de "software" no sentido de

permitir uma implementação adequada. Espera-se para um futuro próximo a

consolidação do enfoque genérico nestes dois níveis.

São várias formas diferentes de se buscar a generalização, que vão

consolidando uma base teórica e prática para aplicação dos conceitos de

generalização e criação de padrões genéricos.

A Orientação por Objeto propõe uma nova metodologia para banco

de dados e deve se firmar nesta área. Enquanto isso, mesmo no banco de

dados relacional tem-se procurado usar o conceito de generalização.
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6. ANEXO - ENTREVISTAS NA íNTEGRA

As entrevistas foram gravadas e foi feita transcrição da fita cassete,
principalmente no caso de entrevista com especialistas da área. Por isso, os
textos nem sempre têm uma linguagem perfeitamente adequada à escrita,
apesar dos ajustes feitos nesse sentido.

1. ENTREVISTA COM Sr. FERNANDO DI GIORGI
Consultor de Sistemas da UNICONSULT Ltda
16/09/94

Conforme inicialmente estabelecido, para inquirir o entrevistado foi utilizada
apresentação da proposta de dissertação e de seus exemplos, a fim de
obter do mesmo sua opinião sobre o assunto e os possíveis modelos por ele
considerados genéricos. A partir disso o entrevistado emitiu sua opinião, que
passamos a transcrever.

o grande defeito dos modelos estáticos é que você modela orientado
para o estoque, você modela os seus dados orientado para o banco de
dados e para o armazenamento da informação. Você não se orienta pelas
transformações da informação. Trata-se de uma batalha conceitual enorme
que se travou e existem razões históricas para isso. No começo você fazia
seu modelo funcional ou de dados orientado por processos, pelas
transformações que as informações iam sofrer. Depois, com o banco de
dados relacional, fundamentalmente, começou uma orientação para o banco
de dados, onde se achava que o mais importante, o mais estável, era você
reconhecer qual é a natureza da informação com que você está
trabalhando, e uma vez identificadas essas informações, quais são as
propriedades das mesmas.

Assim, identificavam-se entidades (por falta de outro nome) e as
informações que definem cada entidade - as quais formariam as colunas da
tabela gerada pela implementação da entidade. Isso vigorou durante muito
tempo. Foi quase que um método, uma metodologia de desenvolvimento ou
de projeto de sistemas. E qual é o fundamento? O fundamento é que você
se orientava para o banco de dados e achava que as informações eram uma
coisa muito estável em uma organização. Você tem um negócio, um
produto, um mercado e um processo produtivo. Você compra algumas
matérias-primas, transforma, armazena e vende, ou, se não tem processo
produtivo, revende. Então, a maneira de você se relacionar com o mercado
ditava ou trazia implícitas as informações com as quais você ia trabalhar.
Então você tinha Pedido, Nota Fiscal, Data de Fabricação, etc... e em torno
destas entidades fundamentais giravam um outro monte de informações
vinculadas que seriam derivadas das regras de normalização, seriam
entidades muito fracas. Então você falava assim: uma empresa sempre vai
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ter pedido e pedido sempre vai estar ligado a cliente, e tem um número, e
existe uma tabela de preços. Então você achava que dificilmente ia deixar
de ter pedido. Então você orientava seu desenvolvimento pelas
informações. Porém, existia um outro lado que era a transformação dessas
informações. Um pedido é incluído, é alterado, é faturado, é cancelado. Um
pedido se transforma. Um pedido é aprovado pelo crédito. Ele muda de
estado e também tem transformações que não implicam em mudança de
estado. Se você fatura o pedido ele não deixou de estar aberto nem está
cancelado. Ele está num estado intermediário, se você puder chamar isso
de estado. E depois, um pedido pode estar em diversos estados,
dependendo da ótica com que você vê: 1.Pode estar não aprovado
comercialmente, 2.Pode estar aprovado comercialmente mas o sujeito é
mau pagador, então não está aprovado pelo crédito, 3.Pode estar aprovado
pelo crédito, mas, não ter o material, ou não ter todo o material, então não
dá para financiar, 4. Pode estar num estado de pronto para ser atendido!
Então ele pode ter estados dependendo da ótica com a qual você vê. E
esses processos produtivos, esses programas, modificam com o estado.
Houve uma fase no desenvolvimento de sistemas onde a maneira mais
segura que se tinha para desenvolver era se basear nas informações pura e
simplesmente. Eu chamo estático porque o modelo, a figura, que é o
diagrama do Peter Chen não enxerga as transformações das informações,
ele fala só da forma lógica na qual as informações foram armazenadas. E
depois existe outro viés de que ninguém fala. As regras de normalização
são derivadas da álgebra relacional e a álgebra relacional é o embasamento
matemático da linguagem SaL. Então o banco de dados relacional está
baseado na álgebra relacional. Portanto para que você usasse uma
linguagem com embasamento teórico na álgebra relacional., você tinha que
dispor a ínformação sob o mesmo enfoque, senão a linguagem, que é a
forma de organização das informações não ia casar, não ia funcionar.
Ninguém fala isso, mas o embasamento teórico e o que fez essa linguagem
íntegra e muito potente foi o embasamento da álgebra relacional. Para que
essa linguagem, que é Sal embasada na álgebra relacional, fosse o Cobol
ou Pascal não seria possível, porque não existe nenhum fundamento
algébrico. Você tem instruções redundantes, você tem carência de
instruções para determinados fins. O Sal não é isso porque ele segue um
modelo matemático íntegro. Isso é algébrico. O fundamento teórico no qual
se baseia o banco relacional é extremamente simples e por isso que se
desenvolveu uma álgebra para uma linguagem e se desenvolveu a partir
desta álgebra uma disposição das informações em consonância com essa
álgebra.
Esse tipo de orientação, isto é, uma linguagem que vai bem com essa
organização de dados, fez com que se orientasse o desenvolvimento para a
organização de dados. A linguagem consonante com organização de dados
respondia à seguinte questão muito claramente: qualquer informação que
você quiser do banco de dados, eu te dou em um único comando. Isso é um,
fundamento e uma das premissas do Banco Relacional (puro). Isso fez com
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que se abandonasse o enfoque de processos. Isso gerou um problema
extraordinário, porque na verdade as coisas não são assim. Isso é conforto
lógico muito grande porque se achou um método extremamente racional de
modular a realidade. Isto é o conforto de todo pseudo-cientista;
especialmente aquele com formação matemática e profundos
conhecimentos lógicos que acha que isso que se vê tem uma explicação
racional consistente. Existem críticos severos desta visão de mundo. As
coisas não são assim. Você como administrador sabe disso. Isso é muito
limitado, mas muito potente. Chegou-se a um desenvolvimento
extraordinário. Quais eram os defeitos? Pode-se dividir os sistemas, sob
muitos aspectos, entre eles num sistema voltado para dados e um voltado
para processos. Um sistema voltado para dados, por exemplo, é o da
Sabesp (Cia. de Água e Esgoto) de apuração, emissão e cobrança de
contas de água. Do ponto de vista de transformação é paupérrimo o modelo.
Não há nada do ponto de vista de transações; é simples; mais simples que
um contas a receber normal. Então a simples visão de dados molda o
sistema. Um outro sistema voltado para dados, por exemplo, é o módulo de
engenharia de um processo produtivo, com os produtos, suas estruturas e o
roteiro de fabricação. Trata-se apenas de manutenção de dados (alterações,
inclusões ...). Ele não tem um ciclo caracterizado pelas operações de uma
empresa. Por exemplo, a ordem de fabricação tem um ciclo: quando ela
está aberta, ou está feita reserva de Matéria-Prima, ou quando a M.P. é
requisitada, ou é baixada do estoque. A cada processo de fabricação são
guardadas informações, que chegam ao encerramento. Você começa a ter
entidades que têm ciclos e esses ciclos estão em consonância com o ciclo
operacional de qualquer organismo da empresa. Aí quando você faz
sistemas mais voltados para transação você não tem enquadramento. A
folha de pagamento é fundamentalmente processo: o adiantamento
quinzenal, o pagamento, admissão e férias. Tudo isso são transações, a
apuração das entradas e saídas, etc... . Nesse tipo de sistema o enfoque
voltado para modelagem de dados apenas não diz absolutamente nada do
que é o sistema. Para um módulo de estrutura de produto (fichas técnicas) o
modelo de dados é muito eloquente. Houve uma fase entre os projetistas de
verdadeira paixão pelo MER; aí eles começaram a cair do cavalo por causa
do tempo de desenvolvimento que começou a ser muito maior que o
esperado. Eles esperavam um tempo de implementação e sistematicamente
este tempo explodia e eles tinham graves problemas de ordem funcional.
Essa foi a consequência. Porque eles não definiram bem os processos. Os
processos começavam a demorar e não ficavam com modelos conceituais
nítidos. Ficaram com modelos funcionais complexos, que significa que
quando você quer fazer alguma coisa o modo de fazer essa coisa é
absolutamente diferente do modo que você pensaria fazer aquela coisa.
Sabe quando você vai fazer uma coisa e vê que é pela direita e não pela
esquerda, mas a pessoa que projetou fez assim. Mas quem projetou
contrariou o senso comum. Ele não orientou os esforços de
desenvolvimento no sentido de fazer um modelo funcional fácil, ele só
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pensou em onde ia armazenar as informações e não no processo de
transformação das informações, que é onde as pessoas atuam. Acabam-se
criando modelos funcionais complexos, que condenam o sistema. As
pessoas não enxergam dados, elas enxergam visões de dados. As pessoas
não enxergam pedido-cabeçalho pedido-detalhe. As pessoas enxergam
pedido.

Mas o que está acontecendo, então? A verdade não estaria nem nos
processos e nos dados - está numa fusão deles. Mas isso liquida o banco
relacional. Não está claro se a nova forma de organização dos dados vai ser
relacional. Os fabricantes de bancos relacionais não querem o fim destes
softwares porque senão eles perdem todo o software desenvolvido ao longo
dos anos. Eles são escravos do que falaram e do que fizeram e dos clientes
que eles têm. Eles não vão romper essa barreira. Não vai ser a Oracle, nem
a Informix nem a Ingres que vai romper. Vai ser outra empresa. A
organização dos dados não vai ser mais assim. A Oracle, a Ingres vão forçar
que essa nova forma de desenvolvimento implique no uso do banco
relacional para que ela tenha continuidade no software dela. Mas eu não
vejo com clareza qual vai ser o passo futuro. Agora eu sei com clareza de
uma coisa por essa visão de objeto, essa visão de componente e processo
se torna muito velha. Quem monta um carro ou um telefone; toda empresa
que tem um processo de montagem sempre pensa na função e no
componente. Você nunca pensou num carro dividido em componentes.
"Meu carro tem o menor número de componentes possível" tudo bem é uma
característica interessante. Os dados seriam os componentes. James
Martin, neste último livro insiste no exemplo do videocassete. Quem monta
aquele aparelho não coloca uma peça perto da outra que não tenta uma
função. E ele tem que fazer módulos de junção de função que sejam
universais, isto é, que possam ser usados também em outros aparelhos,
mas toda vez que se exercer essa função aparece esse conjunto. Segundo
ele, não tem sentido você falar em dados sem falar em quais operações
possíveis de serem feitas sobre eles. E ele começa falando de outras coisas
chamados objetos ou classe de objetos que é um conjunto de dados e suas
funções, as funções que os transformam. Os dados estão fechados,
encapsulados, e só são manipuláveis através das funções que pertencem
àquele objeto. Este é um caminho diferente da visão estática da informação.
Você está indo para uma visão dinâmica.

Imagine uma máquina que não depende de alguém que lhe traga
matéria-prima, ela mesma vai buscar. Então eu tenho que orientar esse
robozinho no mapeamento que eu fiz de M.P. Exatamente isso que faz o
programa "Select From ...". Isso aí está dentro do programa. Você organizou
os dados de um jeito mas o programa vê de outro. Imagine que você
desorganize esse M.P. O que você tem que fazer com seu programa? Tem
que modificar, porque ele está programado para pegar aquilo. Então o que
se falava era que a coisa mais estável é a organização das matérias-primas.
Mas muda o processo produtivo, muda o seu produto, ou muda o mercado.
Aí mudou tudo. O seu modelo foi para o espaço. Porque o robozinho vai
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buscar coisas que não existem, não estão organizadas daquele jeito. A
logística que você usou mudou. Na verdade eu não -vejo mais estabilidade
nos dados, mas sim em funções e dados.

Você não pode fazer componentes universais? Se observarmos o
transistor, o resistor, o capacito r, esses componentes têm determinadas
características técnicas. Quando eu vou fazer qualquer coisa eu pergunto
quais são os comoonentes necessários. O componente é uma matéria-prima
com uma função. É uma cápsula. O miolo dele tem componentes e ele tem
entradas e aqueles componentes só são acionados através das entradas.
Ele é ao mesmo tempo uma organização de dados e um conjunto de
operações. A idéia central da Orientação por Objeto é a Torre Eiffel. Ela
nunca seria construída se você não modularizasse os componentes. A idéia
mestra é pré-moldado, ganho em escala, em tempo de desenvolvimento.
Não consigo discernir mais entre dados e funções. Outra noção importante é
a de comportamento; duas entidades seriam iguais antigamente se
morfologicamente elas fossem iguais. Por exemplo, uma tem código e
descrição e outra também. Então eu poderia fazer o super-tipo. Mas está
errado. O conceito morfológico pode ser observado, mas o conceito mais
importante é o de comportamento.

O comportamento é algo ligado à operação. Dois objetos constituem
uma estrutura hierárquica, uma estrutura de supertipos/subtipos quando
eles têm ligeiras diferenças morfológicas mas o mesmo comportamento.
Você não está dando ênfase à função? Não, às duas coisas.
Morfologicamente eles são parecidos... por exemplo, clientes e
fornecedores. Do ponto de vista de comportamento eles são quase iguais.
Na verdade o que é um comportamento é como num ser vivo, que reage a
alguns estímulos, que no sistema chamamos eventos externos. A esses
eventos externos corresponde uma reação desses objetos. Se as reações
são as mesmas eu posso falar assim, olha, eu posso reunir isso numa única
coisa e definir que as operações são iguais. Eu economizei muito código.
Afinal, clientes e fornecedores são a mesma coisa?

Um dos maiores erros dos analistas de sistemas é o fato de não
conhecerem o funcionamento das coisas. Nós temos no ocidente uma forte
tendência à abstração e essa tendência nos impede de valorizar o
funcionamento das coisas. Então nós mais falamos do que fazemos, não é à
toa que os japoneses revolucionaram as montagens, porque eles se
apaixonam pela funcionalidade. O maior erro dos analistas é a excessiva
ênfase na abstração. É uma pobreza imensa em relação à funcionalidade,
por preguiça de investigação. Ninguém gosta de fazer entrevistas profundas
com os usuários. O processo de investigação funcional é mais difícil que o
de dados. Já tive minha época de paixão juvenil pelos dados, que eu chamo
de doença infantil, sarampo, forte e de curta duração. Depois, você atinge a
maturidade. Eu acho que a metodologia orientada a objeto está entrando,
ela tem uma carência conceitual que é uma coisa absurda. Cada pessoa
fala uma coisa. Não há uma padronização. Os Banco de Dados Orientados a
Objeto não são comerciais ainda. Há uma confusão muito grande de
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organização interna dos dados, de como os dados vão ser acessados. As
linguagens não são puras, de modo a se obrigar a fazer algo. O SQl é puro
em relação ao Banco Relacional. Mas ele não é puro em relação ao objeto.
Mas algumas pessoas estão tentando usar o SQl num projeto orientado no
objeto e ele é impuro, porque permite pecar, violar os princípios
fundamentais da O.O.Da mesma forma, a análise estruturada, eliminou a
instrução liGO TO". Quando você tirou o GO TO você falou assim: se uma
linguagem tem o GO TO ela é híbrida com relação a programação
estruturada, porque permite quebrar o princípio básico de programação
estruturada pelo uso da instrução GO TO. Então você tira.

Eu estou para adquirir as linguagens puras Orietadas por Objeto,
talvez o Smalltalk .. Nunca se satisfaça intelectualmente com uma coisa sem
conhecer a ferramenta que a implemente. Eu vim do Cobol e, quando entrei
no banco relacional usei a estrutura do Cobol, e estava errado. Demorei
para mudar a cabeça. Não se deixe encantar pelas idéias e sim pela
possibilidade de implementá-Ias. Coad e Yordon, James Martim
abandonaram o passado mas não podem se contradizer. Eles estão com o
rabo preso.

Eu não acho intelectualmente válido falar de objeto quando se está
usando o mundo relacional. A organização dos dados nos objetos eu não
sei como é.
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2. ENTREVISTA COM Sra LIA PASTERNAK LlU
Consultora de Sistemas da Consultoria FORMA
Administradora de Dados, em empresas como Rodhia e Cofap.

A entrevista também foi iniciada com a explanação dos objetivos da pesquisa,
utilizando o material da proposta de dissertação como ilustração. A
entrevistada parte então do questionamento do título do trabalho (naquela
época era "A utilização de modelos abstratos e genéricos a fim de obter um
conjunto de bases de dados comuns a diversas organizações").

LIA - Os modelos, quaisquer que sejam, tanto de dados como funções, são
abstrações da realidade. Por isso são chamados de abstratos.

eu - No caso do nosso tema tema estaríamos tratando de níveis mais altos de
abstrações. Como, por exemplo, quando juntamos funcionário com cliente
pessoa física numa única entidade.

LIA - Aí você está falando de generalização. Genérico significa que funcionam
para vários tipos de ambiente, o que é diferente de generalização - que é uma
figura mais específica da modelagem. Você tem às vezes entidades que têm
semelhanças (por ex. fornecedor, cliente, funcionário), então você pode juntar
tudo isso sob um nome comum - pessoa, por exemplo. Essa pessoa pode ser
física ou jurídica. Pode ser cliente ou fornecedor, isso ou aquilo. Isto é
generalização, que é uma das formas, uma das figuras, uma das abstrações.
Que recebem inclusive o nome de abstrações por serem mais abstratos
ainda. Esse título aqui (do trabalho) não diz nada no sentido de generalização.
Apenas parece ser "abstrato" no sentido de que representam a realidade, da
qual se abstraem algumas características, que são representadas num
modelo. "Genéricos" porque se aplicam a vários locais. E generalização é um
nível ainda maior de abstração.

eu - A não ser que eu buscasse identificar "modelos de generalização
genéricos" .

LIA - Seria estranho, porque se você se interessar apenas pelas
generalizações você não vai conseguir obter modelos, mas apenas partes
deles. A gente até pode achar, mas seria pobre. Outra coisa, eu presumo que
você vai trabalhar no nível de modelo conceitual, certo? Modelos abstratos,
para mim, são modelos conceituais, isto é, que não são implementáveis
diretamente. Você pode, através de um processo de transformação, chegar a
um modelo lógico e depois ao físico. Aí então você implementa. Apesar de às
vezes orientarmos o conceitual para a implementação, o correto é não termos
neste momento nenhuma preocupação com implementação, nem do ponto de
vista de performance nem de tecnologia. Também não se deve estar
preocupado se vai ser relacional, hierárquico ou rede. É um modelo abstrato.
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Numa segunda fase é que se pergunta qual a tecnologia a ser usada. Você
ainda não vai dizer se vai ser Oracle, DB2, etc. Você vai dizer: eu vou usar
relacional. E aí você você faz a transformação para o modelo relacional ou
lógico. Depois então você vai para o físico.

eu - Quer dizer que no modelo conceitual não importa ser relacional ou não?

LIA - É Modelo de Entidade Relacionamento. Relacionamento é diferente de
relação. Relacional tem a ver com relação. No MER você tem associações
entre as entidades.

eu - Ao fazer o MER, você não usa as regras de normalização?

LIA - O conceitual já é normalizado. Tem gente que gosta de deixar até a 3a.
forma normal, bonitinho. Tem gente que deixa algumas pontinhas para
normalizar durante o modelo lógico

eu - E não é teórica a separação entre conceitual e lógico?

LIA - Existe separação nítida. O modelo é a necessidade de informação do
negócio. Tanto que você não coloca redundância no modelo conceitual,
porque a finalidade é melhorar performance. Por exemplo, você quer saber o
departamento de um funcionário, onde o modelo é o seguinte:

i 1 2
I Func. Seção Depto.

r 3 r
O relacionamento 3 só existe em função de melhor performance, e

você não coloca isso no conceitual. Mas você normaliza.

eu - E esse normalizar não significa que já estou usando o relacional?

LIA - O que acontece é o seguinte: para você implementar um relacional você
tem que ter tabelas normalizadas. Significa que está na 1a. forma normal,
mas você tem a 2a. e a 3a. (fora a 4a. e a 5a.)

eu - Quer dizer que no conceitual só precisa da 1a. forma normal?

LIA - Eu diria que o conceitual para você deixá-lo direitinho tem que ir até a
3a. forma normal. Porém você permite atributos multivalorados (que ocorre
várias vezes, porexemplo, número de telefone). Mas a repetição significa não
estar na 1a. forma normal. No conceitual você permite isso. Só que quando
chega no relacional você é obrigado a normalizar este caso. Isso vai contra a
1a. forma normal, e para estar na 2a. tem que estar na 1a., porque são
cumulativas. Eu gosto de deixar na 3a. desde o conceitual, mas não é
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obrigatório. Mas às vezes você ao perguntar onde vai um determinado
atributo está na verdade verificando se ele depende da chave (inteira), ou
seja, verificando a 2a. forma normal. Então, você pode não estar na 1a., mas
estar na 2a. e 3a também, porque esta trata da dependência transitiva,
quando um atributo não depende da chave, mas depende de outro atributo
que esse sim, depende da chave. Então, você evita de colocar essas coisas
desnormalizadas no conceitual. Você normalmente coloca a 2a. e a 3a. F.N.
O que às vezes você larga é a 1a., ao deixar multivalorados. Quando chega
no lógicolrelacional você tira as repetições. Eu prefiro tirar logo no começo.

eu - Formulei a pergunta título do meu trabalho, ou seja, sobre o que ela acha
da existência de modelos genéricos.

LIA - Para mim está cristalino que você está tratando em nível conceitual.
Sabe por que? Porque para aplicar a bases de dados comuns a diversas
organizações você não pode passar à tecnologia, porque cada organização
vai ter uma.

eu - Para limitar, a idéia é essa, o que você tem que pode ser genérico?
LIA - Existe uma lista. No todo geralmente é de indústrias, ou empresas que
tenham mercadorias ou produtos, estes geralmente são de indústrias. Você
pode também pensar numa empresa de serviços, por ex., lá tem produtos, ela
oferece produtos. Você pode oferecer produtos, você pode dizer - eu tenho
um produto que é "desenvolvimento de sistemas", tenho outro produto que é a
"comissão de JAD". Produto, é realmente uma coisa muito comum, tanto de
serviços quanto indústria. Talvez o comércio fale mais de mercadorias do que
de produtos. Varejo, por ex., é a clássica mercadoria, eles compram e
vendem mercadoria. Clientes, eu acho que não existe negócio sem clientes, o
que varia são os tipos de cliente. Se você generaliza em cliente, faz um
modelo genérico, aí uma empresa poderá se encaixar numa faixa desse
modelo. Por ex., você pode ter cliente pessoa física e pessoa jurídica, uma
empresa pode trabalhar só com a jurídica, outra empresa pode trabalhar com
as duas, uma terceira pode trabalhar só com a física, mas todas elas vão se
encaixar aí mesmo, daí o modelo genérico, que é o jogo de imaginar uma
generalização. Que é o que você tem, generalização, cliente que pode ser
pessoa física ou jurídica, não pode ser as duas coisas juntas, então não é
super-tipo/sub-tipo, é hierarquia da generalização. Então existem dois tipos de
generalização, quando é exclusiva a gente fala de hierarquia de
generalização.

eu - Como aquele exemplo que eu dei do super-tipo "aeronave", que possui
"helicóptero", "avião", "planador" como sub-tipos
LIA - No super-tipo/sub-tipo você tem possibilidade de ter mais de uma visão
para uma mesma coisa. Ex.: Clientes, ele pode ser pessoa física ou pessoa
jurídica - é hierarquia de generalização. Cada cliente pode ser ... Vamos
pegar Pessoa Física. O que ela pode ser na visão de uma empresa, por ex.
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Ela pode ser ora funcionário, ora cliente, ora fornecedor de serviço (prestador
de serviço). Você concorda que uma mesma pessoa pode ser várias coisas.
Aí é super-tipo/sub-tipo.

eu - Qual a distância que você vê entre modelo conceitual e o que roda nas
empresas?
LIA - Hoje eu não tenho coragem de implantar um sistema se não tiver um
modelo antes. Eu enxergo desde o conceitual. No fundo, quando você está
falando do conceitual, você está falando do negócio, mas nós que somos
técnicos enxergamos tabelinhas na frente.

eu - Mas se você pegar os profissionais da área, a maioria não pensa assim,
você concorda?
LIA - Concordo.... as pessoas têm dificuldade para fazer abstrações, pois é
necessário ter capacidade para abstrair. Na prática você precisa ter o
ambiente. Nas Casas Bahia, onde ficamos dois anos, foi um desafio.
Colocaram a tecnologia, passaram a tecnologia para o pessoal, e
desenvolveu-se um grande sistema, tudo está integrado.

Foi feito em três anos. Deu certo, mas não foi fácil. Foi preciso
acompanhar uma série de coisas para que desse certo. Uma das coisas foi a
própria forma de nos colocarmos, de corpo e alma, lá dentro. A pessoa que
coordenou o projeto era muito boa nisso, conseguiu prever onde estava
dando problemas, onde estava atrasando, etc. Em termos gerenciais foi uma
catástrofe. Outra coisa, é preciso ter uma autonomia muito boa. Os usuários
tinham de colaborar, e conseguimos sua colaboração. Quando chega a fase
de fazer o programa mesmo, saía programa sim. Você demora mas faz tudo
certo, por isso o pessoal fica impaciente. No começo não sai produto nenhum,
isso que muda, começa-se a fazer a modelagem no papel - é como construir
uma casa sem ter a planta antes. Você demora, você investe nessa planta
para quando for construir mesmo estar tudo definido e não ter nenhum erro.
Você trabalha para isso. Quando chega na fase de construção a coisa sai
uma maravilha. Nessa hora é preciso uma porção de gente para produzir
aqueles programas.

Metodologia é isso, método, mas se utiliza de técnicas e ferramentas.
O método é o roteiro, são os passos, as fases, as etapas que você vai fazer.
Cada um nomeia de um jeito, divide em mais ou menos fases. Você começa
com o conceitual, faz o projeto lógico, isso tanto nas entidades como nas
funções, quando chega no fim você tem o sistema.

eu - Voltando à generalização, no exemplo de estrutura organizacional. É algo
que toda empresa tem. Na prática, todas têm, mas se existe modelo é outra
história.
LIA - O fato de não existir modelo mostra que na prática não há uma coisa
bem estruturada. O único lugar onde eu já vi, e bem digo os analistas que
fizeram isso, foram os analistas que primeiro chegaram na Rhodia e
souberam que não havia codificação setorial. Foi assim chamada a estrutura
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organizacional. Foi a primeira coisa que eles implementaram. Isso é básico. E,
graças a isso, a Rhodia, das empresas onde trabalhei, foi a mais organizada.

Nós tínhamos um modelo grande de nota fiscal de saída, pois
estávamos fazendo demonstrativo de renda, e assim mesmo nós não
abordamos todos os tipos de notas fiscais, porque para as devoluções nós
não estávamos fazendo o sistema para eles. No sistema, fazemos uma
hierarquia e, depois quando se chega num ponto onde você sabe que existem
outros tipos de notas, você coloca outros - notas fiscais, por ex., de saída.

eu - Nota fiscal - está inserido dentro de que parte do roteiro da empresa?
LIA - De vendas ou de compras, com certeza e, outros, pelo próprio título
você percebe que tem um monte de sistemas por trás disso. Então, por ex.,
simples remessa pode ser um controle de estoque.

eu - Não há uma única área onde esteja incluído?
LIA - O que você encontra? Um arquivo de notas fiscais de num sei o quê,
outro de notas fiscais de num sei o quê, etc. porque cada um enfocou de um
jeito. A partir do momento em que você enfoca dessa forma, você está
separando diferentes tipos de N.F.s. Dificilmente as entradas e saídas vão ter
algo em comum a não ser a necessidade de guardar tudo isso. Muitas vezes
você terá que ar.alisar como fazer isso - em um arquivo só com todos os
dados ou um para N.F. de entrada e outro de saída. Você vai analisar o que?
Como você vai usar isso, onde você vai usar, a performance, como você vai
acessar, etc. O modelo lógico vai transformar isso em tabelas e você vai
decidir quantas tabelas vai dar. No conceitual você abre, apareceu mais um
título, coloca aí.

(VER MODELO DE NOTA FISCAL DAS CASAS BAHIA, NA PAG. 156, QUE
É SEMELHANTE AO MENCIONADO NESTE TRECH DA ENTREVISTA)

eu - Pode ser até que tivesse mais níveis de generalização acima?
LIA - Documentos fiscais.

eu - Por ex., títulos, poderia tratar da mesma forma.
LIA - Tudo depende de como você coloca o conceito disso aqui, e outra como
você atribui a chave, como você identifica isso. Você tem que identificar de
uma maneira unívoca.

eu - Nesse momento eu já penso nisso?
LIA - No conceitual você já faz isso, porque para ser uma entidade você
precisa ter um jeito de identificar cada ocorrência dela, ou seja, cada nota
fiscal precisa ter uma identificação única.

eu - Para generalizar é preciso ter sempre a mesma chave?
LIA - Tem que ter um atributo relacionador que é mais que isso, primeiro.
Segundo, precisa ter um atributo classificador - tipo de nota fiscal, por ex. Na
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N.F. de saída você teria novamente, tipo de nota fiscal de saída, aí você
generalizou mais um pouquinho. Em cada super entidade precisa haver um
atributo que classifica a união simplista, então você tem atributo classificador
e atributo relacionador. O relacionador é aquele que amarra tudo e
geralmente é a própria chave. Nesse caso há três níveis e se você quer obter
dados de uma dessas notas fiscais, você tem que saber caminhar. É um
modelo que se aplica a qualquer empresa; pode ser que alguma empresa não
tenha algum desses tipos, mas se encaixa no modelo. Com relação a
"Pedido", é a mesma coisa, você pode estudar e generalizar.

Também é assim como cliente e fornecedor. Cliente e fornecedor,
teoricamente, têm a mesma estrutura - na Casas Bahia estudamos esse
ponto, podia ser pessoa física ou jurídica, tipos que podem ter, fabricantes,
atacadistas, vários tipos de fornecedores que podem existir - o cliente já tinha
uma classificação um pouco diferente, ele podia ser pessoa física ou jurídica,
só que o grosso lá era física, fornecedores eram mais jurídicos, clientes eram
mais físicos, haviam alguns jurídicos. O que acontecia? Eles analisaram o
modelo e ele praticamente casava nas generalizações, só que eles acharam
que não compensava implementar porque a coincidência entre um fornecedor
e um cliente era muito pequena, portanto redundâncias são eliminadas, era
muito pouco para fazer uma superestrutura daquelas para eliminar pequenas
redundâncias. E outra, sistemas que mexiam com um e sistemas que mexiam
com outros eram totalmente diferentes. Por que fazer um enorme arquivo e
todo mundo ficava entrando naquele arquivo se um se interessava por uma
parte e outro por outra? Na prática se julgou que não seria muito viável juntar
os dois, optou-se por ter conceitualmente o mesmo modelo e a mesma
estrutura, só que um é cliente e o outro fornecedor. Mas, na implementação,
tem que lrnplernentar totalmente separado. Você pode até analisar
conceitualmente como uma coisa só, mas implementar separadamente
porque é mais prático.

eu - Na verdade, o que te leva a fazer uma generalização?
LIA - Eliminar redundâncias, por um lado, também depende se você está
generalizando ou especializando porque, às vezes, acontece o contrário, você
vai especializando, você percebe, por ex. nota fiscal, e começa a olhar de
cima para baixo, se especializando. Na especialização você está procurando
mostrar a realidade mais completamente, está descrevendo mais
completamente e está mostrando onde tem relacionamento, que atributos se
aplicam a que casos. Você está dando chances para na hora de implementar
escolher a melhor forma de implementar, porque se você esconde tudo numa
caixinha só você não está dando chances para a análise na hora do modelo
lógico. Você mostrando tudo no conceitual você vai no modelo lógico parar e
pensar o que fazer com isso. Isso pode ser analisado por uma outra pessoa e
você tem que passar a informação. Mesmo se for você mesmo, nessa hora já
mapeou tudo, mostrou tudo. Numa generalização você está buscando
economia onde há coisas parecidas que podem ser juntadas.
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A situação mais comum é olhar de cima para baixo. Mas depende do
que você fez. Se você partiu de vários projetos que atacavam problemas
diferentes provavelmente vai ser de baixo para cima. Se você partiu de uma
visão mais global, você vai de cima para baixo. Depende do que você está
fazendo.

eu - Nós estamos falando aqui a nível teórico e não de uma empresa. Quando
eu chegar na empresa vou perguntar se eles modelaram usando
generalizações.
LIA - Eu estou estranhando um pouco esse negócio de generalizações.
Generalização é um detalhe nesse seu trabalho. Se você quiser produzir
modelos que sejam o mais genérico possíveis para poder se aplicar a mais de
uma empresa, talvez nesse tipo de modelo você tenha que lançar mão de
muitas generalizações, como a nota fiscal que você vai abrindo, abrindo, ...
Nesses tipos todos você vai colocar todos os tipos que encontrar. Vamos
supor que você vá nas empresas e modele toda forma de nota fiscal que
encontrar na empresa. Você vai encontrar todo tipo de nota fiscal que existe.
Você concorda que qualquer empresa que chegar nesse seu modelo, ela vai
se achar aí dentro. Ela não vai usar todo teu modelo, ela vai conseguir usar
parte do teu modelo e com isso representar tudo que ela tem em termos de
nota fiscal. Eu acho que é nesse sentido, quanto mais generalizações você
colocar, mais genérico ficará o teu modelo. Quer dizer, a generalização, eu
acho, vai ser um meio de você tornar o teu modelo mais genérico. Agora, eu
acho que você chegar num lugar e buscar suas generalizações, não sei se
você chegará aonde está querendo.

eu - Eu poderia identificar bloquinhos de sistemas, por ex., unidade
organizacional, que seriam reutilizáveis.
LIA - Os nomes vão variar demais. Nessa parte você vai encontrar muita
dificuldade, ou porque não vai ter nada, ou cada um terá de um jeito. Você
tem que identificar cada célula dentro da empresa, não sei o nome que você
queira dar a isso. No caso de indústrias você vai querer achar centros de
custos, centros de trabalho. Esses softwares que existem por aí - MRP, etc. -
chamam centros de trabalho, e tratam de toda parte de produção. Eles têm
necessidade de identificar cada uma daquelas células que têm de ser
programadas, têm que ser controladas, etc. Só que há várias visões para isso,
várias nomenclaturas. Às vezes você quer retratar a estrutura digamos
geográfica da empresa, física, que também é uma necessidade.

Você pode ter conceitos que transcendem a localização física das
pessoas, por ex., divisão, você pode ter empresas multidivisionais ou divisões
muti-empresa, aí a coisa começa a cruzar e a complicar. Você começa a falar
com as pessoas, um quer enxergar de um ponto de vista, outro quer enxergar
de outro. Você tem que conseguir dar uma estrutura que consiga enxergar
todas as visões.

No fundo o que importa? Importa quebrar a empresa em pedacinhos
e identificar cada pedacinho, depois poder agrupar do jeito que quiser.
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3. Empresa Transvalor S.A.Transportadora de Valores e Segurança

Entrevistado: Sr. Carlos Alberto Valente Andrade

Cargo: Gerente de Informática Data: 14/03/95

o Modelo Corporativo da empresa pesquisada foi elaborado de
1991/1992. Houve ajuda de uma consultoria externa e os sistemas foram
desenvolvidos a partir da modelagem. Houve porém, alguma distorção entre
modelo e sistema implantado.

Uma importante característica a se ressaltar é o fato de que a
empresa possui dois negócios. O principal é o tranporte de valores via carro-
forte. Além disso, o empresa também presta serviços de Tesouraria. Estes
dois negócios são de certa forma complementares, já que grande parte dos
transportes realizados tem seus valores passando pela tesouraria para
contagem do dinheiro.

Quando foi feito o modelo corporativo acabou-se usando algumas
soluções "associadas". Por exemplo, os serviços de tesouraria também
foram contemplados nos Itens de Contrato. Com isso, misturam-sem dois
modelos (foi criada entidade Sub-Item de Contrato, que efetivamente
representa os serviços, enquanto que o Item de Contrato diferencia o tipo de
serviço). Estamos relatanto este fato para salientar que os modelos deverão
estar associados a macro-funcões de um único negócio.

Tarifa Contrato de (
Cliente

JServiço ,
I

f \
# No. Contrato

I
I
I

1
Grupo Tarifa

Item de Ponto de
Contrato Serviço

I -
" No. Contrato

# Cod. Grupo # No. Item
Dias Semana

! Tipo Operação (Coleta/Entrega)
Tipo Serviço (Urbano /Interurbano / Locação)

Recibo de i{ )
I

# No. RTV Transporte de Rota I # No. Contrato

# No. Contrato I V I (RTV) ) # No. Item
# No. Item a ores # No. Rota

Figura A-1 Modelo de Dados para Transporte de Valores - Transvalor S..A.



Tarifa Por Item de
Cliente IMilheiro Contrato

Planilha de
Contagem de

Numerário

# No. Item
Contrato
# No. Aanilha

Data

Recibo
Contado( RTV)

# No. Recibo
Tipo de Cédula ( Nota de 100, de 50 etc)
Tipo de Conjunto ( Milheiro, Centena, Unidade)
Quantidade

Figura A-2 Modelo de Dados da Tesouraria - transvalor S.A.
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4. Empresa: Caesar Park Hotel

Entrevistado: Sr. Waldemar Gará

Cargo: Gerente de Informática Data: 15/03/95
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Não existem modelos desenhados na empresa. Na entrevista
tentamos fazer um esboço, que apresentamos a seguir. O entrevistado
afirmou que estará elaborando o modelo com mais profundidade para um
futuro próximo, e estaremos enviando cópia do modelo abaixo para ser
melhor analisado por ele.

Agente de
Venda Cont

Tarifa
Cliente!
Grupo

Quarto Reserva

T r

E

L-- ~ Hóspede 1+'-----<8 Despesa

Figura A-3 Esboço do Modelo de Dados do Caesar Park Hotel de São Paulo

Govemança ,
I

Reserva

••
!

Cliente

--~~ISaída
--..-~ ~I ~••I

Check-In

Hóspede

Figura A-4 Esboço do Modelo Funcional do Caesar Park Hotel de São Paulo



147

5. Empresa: Cia. Têxtil Ragueb Chohfi

Ramo: Atacadista e Varejista

Entrevistado: Sr. José Augusto Prado Neto

Cargo: Coordenador de Sistemas Data: 09/03/95

A empresa não possui modelos de dados desenhados para os
sistemas que atendem ao Atacado. Existe, porém um modelo de dados que
representa o comércio varejista, que consiste numa loja situada na Rua 25
de março. A partir do modelo apresentado, construímos uma representação
funcional associada a ela, que resultou neste diagrama simples:

N.F. Vend
I.•••

Cliente Pagament
~,

VAREJO

Fig. A-5 Representação Funcional simplificada da Ragueb Chohfi Varejo

Chequei
Título

Cliente
Movimento

Cheque I

Ocorrência I
.rt Cheque I

I

, ~ N.F. Venda
Caixa J Movi~ento !

Vendedor I, , Registrador l Caixa I
I

i4-
I

I N.F. Venda
H-----+-: ~ Detalhe

Figura A-6 Modelo de dados da Ragueb Chohfi Varejo
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Para o sistema de Atacado, foi nos apresentado o Diagrama de Fluxo
de Dados Nível 1 da empresa, de onde é possível extrair quais são as
entidades que compõem o modelo de dados.

Abaixo temos também o diagrama de contexto, que foi extraído do
DFD da empresa.

Fornece- I Produto I Pedido Ordem
dor Compra a Pgto

~

Item
I Item N.F·IPedido

B I Croente IN.F. G Duplicata
Venda a Receber

I
I !
I Item N.F·I

Figura A-7 Relação de entidades do modelo de dados da Ragueb Chohfi Atacado

N.F.Venda
Pedido Compra ~...•

Forne- ...•N.F. Compra Data Faturam.
cedor •..

~~

I
ATACADO

I Preço Duplicata•..~ ~

Baixa Duplic.
•••

,I Cliente

Banco

Figura A-a Diagrama de Contexto da Ragueb Chohfi Atacado
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6. Empresa: Petrobrás S.A.

Setor: Químico e Petroquímico

Entrevistado: Sr. Jarbas Salgueiro

Cargo: Analista de Sistemas 16/03/95

A empresa dispõe de grande infraestrutura de desenvolvimento de
sistemas. Existe uma ferramenta Case bastante sofisticada, que permite
inclusive geração de código. ° modelo que estaremos mostrando
compreende apenas uma parte do modelo completo, relativa ao estoque de
produtos negociados pela empresa. ° produtos possuem a particularidade
de seus componentes não poderem ser separados visualmente através dos
dutos, por exemplo. Há necessidade, todavia, de se identificar os produtos e
estoques. A identificação da composição de cada produto deve ser precisa,
assim como a quantidade em cada local de armazenagem. Estes registros
são feitos com bastante frequência. A quantidade é medida levando em
conta uma série de fatores ambientais, e não apenas em função do volume
do líquido.° entrevistado já tinha tido contato com uma experiência de
modelagem dentro da empresa onde se buscava uma visão mais genérica.
Segundo ele, uma empresa de consultoria tentou construir um modelo de
uma Refinaria de Petróleo.

No modelo da Figura A-9 vamos ver um exemplo de particularização
(ou "não generalização"), defendida pelo interlocutor. Estamos apresentando
a cópia do modelo cedido pela empresa e uma representação nossa,
colocando apenas o que consideramos essencial para nossa análise.

Pode-se observar que as três entidades: Tanque, Navio e
Trecho_Oleoduto poderiam ser uma só, por exemplo, Local de
Armazenagem. C entrevistado argumentou que não valeria a pena fazê-lo,
pois têm atributos muitos diferentes e ficaria difícil o entendimento por parte
das áreas envolvidas com cada um deles. Até mesmo com relação à
codificação, segundo ele, existem grandes diferenças que dificilmente
poderiam ser alteradas. °código de um navio é diferente do de um oleoduto
e não existe situação política para fazê-los iguais. Aqui estamos tratando da
questão de implementação de Sub-Tipos/ Super-Tipos (tecnicamente) e
também da subordinação dos sistemas de informações à política
empresarial.
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Versão segundo padrão adotado neste trabalho

R Trecho

Estoque I
em r+--

Tanque I

Estoque
em Navio fi-

I Estoque I.
I em Trecho f+----I

I

Composi- Composi-
ção Estoq ção Estoq

Tanque Navio
Trecho

i

1 II

I
+- Item I

Produto iBombea-
, mento

Composi- I
~ çãoltem I

i

Figura A-10 Versão do Modelo de Dados de Estoque em Tanque, Trecho e Navio,
da Petrobrás São Paulo, contendo os elementos considerados relevantes para

análise neste trabalho

Uma representação mais genérica deste modelo pode ser a seguinte:

Local de Armazenagem
J

ITanque I I t.lavio II Trecho
,

I
!
L

Estoque ~~_~I I Produto
I 'I

I

Figura A-11 Representação genérica do modelo apresentado para Estoque em
Tanque, Trecho e Navio, da Petrobrás S.P.

Não estamos neste caso entrando no detalhe de como se encaixaria
a situação do estoque em trecho, que tem uma particularidade. Um oleoduto
pode conter mais de um item, visto que existem oleodutos com mais de 300



152

km. Esta situação está representada acima no modelo. (*obs: não foi muito
detalhada esta situação junto ao entrevistado).



7. Empresa: Casas Bahia

Ramo: Comércio Varejista
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Entrevistado: Sr.Luiz Henrique Mussini

Cargo: Administrador de Banco de Dados 31/03/95

Nas Casas Bahia os modelos têm um papel determinante na
concepção dos sistemas, não são meramente documentação. Trata-se de
um caso em qU8 vale a pena ressaltar de utilização bem sucedida de
metodologia de desenvolvimento de sistemas.São os seguintes os modelos:

I

I Cliente IH----(-()E Pedido de Posição liL::J r-O<' Venda 1+---------+-<8 do Pedido

I Funcioná- +--
I rio

Conta

Mercado- I
&+------+-1' ria I

"-----------,-_--l

I r
I R.seNa ~-------II

11

Movimen- ~
Lrc)-----H, I Estoque I

to Estoque ~ I

(15

Item de
Pedido

Filial

Figura A-12 Modelo de Dados "Vendas" das Casas Bahia
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Venda
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1

Operação

IN.F. 7Oi----...J
Venda 1+

70
------fD+

I
N.F. II

Retorno

I
,

Carga de
+OEntrega

~E
T

Item N.F.

Mercado-
ria

Cliente

Figura A-13 Modelo de Dados "Nota Fiscal" das casas Bahia

6 I Emp~esa i Gerente

ti I I

i
I II

~

I I
II J Ponto de

I

,IFilial
TipoI urucrpro

I I í Atividade '] Atividade
i

Figura A-14 Modelo de Dados "Estrutura Organizacional"das Casas Bahia

Este modelo traz a construção já mencionada anteriormente pela Sra.
Lia. P. Liu, "ponto de atividade", que constitui uma estrutura de
generalização (cada filial pode assumir diferentes papéis, por exemplo,
"Loja", "Depósito", etc.). Inquirido sobre ser este um caso de Norma/Objeto,
o entrevistado afirmou que não, porque não foi criada a entidade
"características". Deduzimos que todos os atributos possíveis de cada sub-
tipo estão contidos em "Ponto de Atividade". A partir desta indagação, o
entrevistado mostrou a estrutura de Mercadoria, apresentada na Figura 3.7.
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Parcela r I~

?
Devolução

Operação
Caixa

Banco Cheque
Saída
Caixa

Figura A-15 Modelo de Dados "Recebimento" das Casas Bahia

o modelo abaixo trata a distribuição de mercadorias entre as
unidades em função dos pedidos de abastecimento e elaboração das cargas
de transporte.

O sistema trata as situações onde não há mercadoria em um depósito
e é necessária transferência.

Funcioná- Pedido de Mercado-

ria
, Abastec. : ria

I
Itens Ped. Programo

Filial , Entrega
,

I Abastec.
, ,

i

Carga
Ponto

'f

í
1

~_-+.I Carga I
L-______ L~

N.F.
Transf.

Figura A-16 Modelo de Dados "Distribuição" das Casas Bahiá
A seguir temos o modelo de Nota Fiscal em todas as suas formas de

ocorrência na empresa, de uma forma mais abrangente que o apresentado
anteriormente.
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NOTA
FISCAL

i

I

Saída Entrada

I
I I I[]

N.F.Sa;dal , outras:
I Entrada
I Mercad.

I

I

I I I I
N.F. R N.F. Retorno

Venda. Transf.
Outras

Entrega

i
1 I I I I I

I Outras
Transf. pl Transf. pl I Retorno Retorno

Entrega Abastec. Cliente Abastec.

I I

Figura A-17 Modelo de Dados "Nota Fiscal", com generalização, das Casas Bahia

Um dos motivos que leva à da comunalidade entre os dados das
empresas é a própria legislação.

As Casas Bahia possuem mais de um negócio. O Sr. Luiz Henrique
mencionou a modelagem da concessionária de veículos, que já está
elaborada, e que acaba sendo diferente da do comércio varejista. As
diferenças acabam prevalecendo sobre os pontos comuns.

.,
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8. Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Entrevistado: Sr. José Rodrigues Neto

Cargo: Administrador de Dados e Coordenador de Suporte Técnico -
04/04/95

Corretor

Apólice
Item

Apólice
Acessório

Item

Congêne-
re ~

I
I

1 í
Cancelam

70
I Docum. Doc.ltem ,Doc.Acessl

Docum. , Apólice Apólice - Apólice

I

I !Q Q

I

I I Acidentes I
Veículo Casco Passageir I I

I I
I

I I os !
I

~ º
ó

I Danos
I

Danos ParcI Materiais Pessoais
Ii

Figura A-18 Modelo de Dados "Apólice de Auto" da Porto Seguro Cia. de Seguros
Gerais
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Figura A-19 Modelo Geral dos dados da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
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9. Supermercados Pão de Açucar

Entrevistado: Sr. Roberto Motizuki

Cargo: Gerente de Desenvolvimento de Sistemas - 04/04/95
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Figura A-20Modelo do Sistema de Gestão Comercial - Administrativo do

Supermercado Pão de Açúcar
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10. K + F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos - Campinas S.P.

Entrevistado: Sr. Miguel Lunardi

Cargo: Gerente de Informática - 13/04/95

A empresa não possui modelagem de dados.
Fizemos um esboço do modelo com base nas informações do Sr.

Miguel:
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cedor

Pedido
Compra ,.-------H~IEstoque r8>----------,a-'-
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I

ro u o

Item Ped
Compra

Cliente Pedido

I
,

,----.E
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IDistribuiç
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Escritório J Repre- +--,
Vendas

,
:d sentante

i

I
I

I I
I I

f
i Transport

Cidade r-- ,I Rota 4 adora'I
!
I

Figura A- 21 Modelo de Dados da K + F
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11. Empresa: Petrobrás REPLAN (Refinaria de Paulínia)

Setor: Químico e Petroquímico

Entrevistado: Sr. Rangel

Cargo: Analista de Sistemas 13/04/95

Abaixo transcrevemos o que foi registrado da conversa com Sr.
Rangel, que foi gravada. Mais uma vez a transcrição foi uma tarefa um
pouco difícil, por causa de outros sons que atrapalhavam. Tentamos, porém,
registrar o máximo possível da conversa, que nos foi muito enriquecedora.
Estaremos passando este texto para avaliação do Sr. Rangel.

Rangel- O Bancc de Dados de Infra-estrutura, que estamos desenvolvendo,
trabalha com os conceitos de entidades mais genéricas e com nível de
abstração alto. Você usa muito a visão holística, onde buscamos que o dado
tenha completeza (um conjunto de atributos que atenda todas as
necessidades das diversas áreas que o utilizam). Para esse projeto nós
envolvemos muita gente, de diversas áreas, gente diferente, de diversas
culturas. São diversas áreas especializadas das diversas refinarias,
tentando construir um único modelo. Então chegamos a um modelo dessa
área de infra-estrutura, que pega a parte de manutenção inicial,
documentação técnica, engenharia, parte da área de operação, área de
inspeções (manutenção preventiva e corretiva), segurança industrial. São
400 entidades, já com nível de generalização bem alto. Se não fosse dessa
maneira, seriam provavelmente três vezes mais entidades nesse banco de
dados.

Nesse banco de dados, por ex., eu não tenho entidade tanque, nem a
. entidade vaso, eu tenho entidade equipamento. O equipamento é descrito

por características técnicas. O que seriam basicamente atributos numa
relação para descrever um tanque - altura, volume - eu passo a tratar como
características que o descrevem. Então isto torna-se um conjunto de linhas
de uma tabela. Os atributos que estariam normalmente definidos em
colunas nós passamos a tratar por linhas em operações genéricas -
características técnicas que descrevem o equipamento. Com isso elimina-se
uma grande quantidade de equipamentos. A mesma coisa com o "Sistema
de Produção". Chamamos de "bem" uma ferramenta, um equipamento de
proteção individual, enfim, tudo aquilo que é passível de controle e
inspeção, então generalizamos como bem. Por outro lado, também temos
um tratamento de como deve ser, que admite representar vários tipos de
entidades sem generalização, a concepção do modelo permite que se
coloquem várias coisas sem necessariamente ter uma generalização. A
tendência inicial seria então generalizar, criar uma classe equipamento,
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decomposta em classe de equipamentos rotativos, equipamentos estáticos
(vasos, torres - de refrigeração, de destilação, de desencadeamento, etc.,
comutadores), etc. Então eu criaria uma árvore enorme de classes e teria
várias tabelas agregando atributos, mas à medida em que numa refinaria
uma pessoa resolver adquirir um novo equipamento, seria obrigado a
envolver um analista ou administrador de dados para refazer o modelo. As
aplicações teriam que ser refeitas porque eu engessei o modelo. Essa
maneira de estruturar os equipamentos torna o modelo engessado, de tal
maneira que se eu quiser criar uma tabela a mais, tenho que gerar uma
série de aplicações que tratam disso. Então você parte para um modelo de
concepção mais genérica, onde a mesma aplicação que cadastra uma
bomba, cadastra uma torre, um comutador e, amanhã, se eu resolver
cadastrar um analisador de linha, somente defino as características que o
descrevem e a aplicação já trata daquele equipamento também.

Existem duas maneiras de você tratar esse conjunto de normas e de
equipamentos. Você dividi-los por classes e a cada classe ou cada
subclasse corresponder uma tabela física do dado. A outro é tratar isso com
uma tabela só.

Observe o desenho para representar equipamento.

I Equipto I

I
I

Estático I Rot~tiVO I
I
i

Com- I
pressor x

Vertical!
!

---------
I

I

: Leitura :
I

Figura A-22 Modelo de Generalização que representa "Equipamento" na Replan
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Um equipamento pode ser Estático, Rotativo, etc. Existem alguns
atributos que são comuns a todos os equipamentos, e existem alguns
atributos - rotação,eixo- que são apenas dos rotativos. As bombas verticais
ou horizontais devem ter um conjunto de atributos também. É um conjunto
de tabelas todas com o mesmo identificador. Só que com isso, se amanhã
ou depois eu adquirir um outro equipamento rotativo, tenho que incluir mais
uma tabela no banco. Então uma ação que foi determinada no campo, na
equipe de engenharia, vai levar um determinado tempo para ser cadastrada
por uma equipe de programadores, analistas e administradores de dados,
que se envolvem com a aplicação para criar mais uma estrutura de dados,
para permitir cadastrar esse tipo de equipamento. Você fica com um modelo
que fica muito dependente da área de Processamento de Dados. Então o
modelo continua instável. Como resolvemos essa situação?

Classe
Eqpto

Cod.Eqpto
Cod. Alternativo

Equiptos
Eqpto X Caract.

Carac Técnica

Bomba 1 Bomba 1 Vazao 200 Vazao
Rotação
Potência

FiguraA-23 Representaçãodas implementaçãoda generalizaçãode
"Equipamento"na Replan

Nós temos os equipamentos, temoscaracterísticas técnicas que
descrevem esse equipamento,e Equipamento X Característica Técnica.
Com isso tenho um modelo estável, e vou precisar de máquina para tocar
esse tipo de situação.

Eu posso dizer também que cada equipamento pertence a uma
classe. Eu posso padronizar características técnicas por essa classe e
posso estabelecer mecanismos de herança. Essa é a maneira diferente de
ver.

No caso do modelo de São Paulo, os relacionamentos não foram
feitos em nível de super-tipo, e sim em nível de subtipo. Você tem uma má
distribuição de dados. Talvez no projeto físico do banco de dados você iria
ter que fazer assim de qualquer maneira, só que você tem um modelo mais
congestionado, ele talvez esteja espelhando mais o modelo físico do que o
modelo relacional ou conceitual. Talvez a solução no final seja alguma coisa
parecida com isso. Ao invés da movimentação ser em nível de supertipo,
você, por uma questão de melhor eficiência faça desta maneira.
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Por exemplo, quando falamos de leituras de equipamentos, os
atributos que descrevem o subtipo não interessam para o relacionamento de
leitura dos equipamentos, eu só uso as chaves. Então vou fazer um
relacionamento aqui embaixo (ver caixinha pontilhada na Figura A-21) mas o
que na realidade só interessa são as chaves de leitura e de leitores, mais a
chave de equipamentos. Podemos até representar desta forma, mas na
realidade é aqui em cima (no supertipo). Mas se o meu identificador de
tanque é diferente do identificador. de trecho, ou seja, não tenho um
identificador comum, só tenho os diversos códigos alternativos de cada um
desses equipamentos, aí tenho que ter uma tabela para motor, uma tabela
para outra coisa e, então, começo a ter várias tabelas. Quando as leituras
são feitas, em equipamentos eu tenho que varrer as diversas tabelas para
saber quais foram os diversos objetos que se sofreram a leitura. É a maneira
de você projetar os dados. Ou você ganha eficiência, em nível de
desempenho do hardware, ou você tem um modelo mais conceitual. A área
deles (S.Paulo) é uma área mais estável, basicamente são as leituras de
petróleo. Na parte de equipamentos cada nova unidade é um conjunto de
equipamentos, com tecnologia mais disponíveldo momento. Você tem novos
equipamentos, novas situações. Criar um modelo baseado na realidade,
facilmente numa outra refinaria, numa nova unidade, traria problemas.

O código alternativo de equipamento seria um atributo, talvez até um
número interno sequencial dentro do computador, se possível nem visível
aos olhos. Hoje você tem o ambiente Windows, com interface gráfica, onde
tudo acontece via menu. O número com que é tratada a informação dentro
da máquina não é importante desde que você tenha um mecanismo de
seleção. Por exemplo, posso selecionar os equipamentos por classe, e o
sistema trazer um número reduzido de registro. Ele não vai me trazer 20.000
equipamentos para selecionar, mas se ele trouxer um conjunto de 20 é
muito melhor fazer esse tipo de apresentação é melhor do que permitir que
os usuários errem. Se é colocada a informação errada, o banco de dados
depois vai validar e se não encontrar devolve-a.

Existem outras características desse nosso modelo. Trabalha com
generalizações. Temos uma entidade que chamamos de Terceiros, que são
editoras, parceiros comerciais, fornecedores, etc. Com esta entidade, entre
outras coisas, temos o Parceiro Comercial que pode ser prestador de
serviço, fornecedor de matéria-prima, profissional liberal; além disso ainda
tenho o fabricante, editora.
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I

I Editora
Fabrican Parceiro

te Comerc.
I

I i
I

Prestado I Fornec- Prof
Serviço I dor Lib

isso
eral

FiguraA-24Modeloda generalização"Terceiro",da Replan

Temos um cadastro de endereços, CGC, área de atuação, genérico.
Para terceiros tenho que saber endereços, a nível comercial tenho que
mandar CGC, CPF, além de outras informações como pessoa de contato,
local de pagamento, conta bancária do prestador de serviço, informações
sobre a avaliação do desempenho dele. Aqui realmente tenho uma
hierarquia de generalização, a solução é ótima, é ideal. Generalizações são
boas, não têm problema. Eu sou não contra generalizações, porém não é a
única solução, em alguns casos não é a melhor solução.

Existem várias generalizações. Trabalhamos também com conceito
que chamamos de objeto, que é uma generalização~Não que os atributos
de classe ou de elementos do banco de dados tenham que ser iguais, mas o
seu detalhamento acaba sendo da mesma maneira. Por exemplo, tratamos
diferente, a função executada pelo equipamento e o equipamento
propriamente dito. Mas tanto o equipamento físico como a função executada
por ele pode ser decomposta em partes menores e cada uma dessas partes
menores podem ser descritas por características técnicas. Da mesma
maneira, por exemplo, com um material, ou um item de material, que é
alguma coisa que não tem uma função no processo mas é uma
especificação do material que vai ser utilizado, ela também pode ser
decomposta em partes menores e pode ser descrita por características
técnicas. De repente eu tenho coisas do tipo: item do material, equipamento,
sistema de Produção, e eles correspondem a objeto dentro do sistema.
Esse objeto por sua vez possui posição-referência.
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Item
Material

Objeto

Sistema
Produçã I

Caract.
Técnica

Carac.
Técnica

Figura A-25 Representação de "Item de Material", "Equipamento", e "Sistema de
Produção como "objetos", no modelo da Replan

A palavra Objeto neste caso não tem conotação de orientação para
objeto. O objeto possui posição-referência e posição-referência por sua vez
possui características técnicas. O item de material possui partes e cada uma
dessas partes é descrita por um conjunto de características técnicas. O
equipamento possui partes que são descritas por características técnicas.
Um sistema de produção possui partes que são descritas por posição-
referência. Com isso eliminei 160 tabelas.

É preciso se preocupar não só com os vários caminhos da tecnologia,
mas também com o problema de enfoque. Hoje se fala em computação para
usuário final, e quando se fala nisso você imagina que o usuário vai ter
acesso às estruturas de banco de dados e vai desenvolver suas funções
usando as estruturas de dados. À medida que você começa a trabalhar com
nível de abstração alto, você começa a criar uma dificuldade; o usuário final
tem que entender o modelo, tem que entender como foi concebido. Ou
então você tem que gerar uma infinidade de visões. Por exemplo, talvez eu
tenha que gerar visões de bombas, de motores, de compressores. Isso quer
dizer consultas resolvidas dentro do banco de dados para que o meu
usuário se identifique em nível de linguagem e de atributos que ele imagina
ter aquela entidade com que ele vai trabalhar. Aí sim meu usuário pode
pegar essa fichinha de bombas e fazer um trabalho estatístico, uma relação,
uma pesquisa. Na medida que eu estou criando um ambiente relacional,
isso para o usuário é muito mais tratável, muito mais atrativo que os antigos
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modelos. Mas à medida que ele começa a trabalhar com nível de abstração
muito alto para ele fica difícil; fica ótimo para a máquina, ótimo em nível de
desempenho (apesar de eu ter dúvidas sobre isso), mas pelo menos em
nível de modelo fica um modelo mais estável. Porém cria-se um problema
do ponto de vista da computação para o usuário final.

Mas, por exemplo, se eu quero saber o endereço do meu fabricante,
então tenho que consultar a tabela do fabricante e a tabela de terceiros. O
usuário precisa entender que não adianta só consultar a tabela do
fabricante. Se o fabricante possui cinco telefones e eu normalizo telefones
de terceiros numa outra tabela, para saber o telefone desse fabricante é
preciso consultar mais uma tabela (ver Figura A-24). Fatalmente seu usuário
vai ter que conhecer, se ele é um usuário final e vai trabalhar com uma coisa
simples, como é o endereço do fabricante. Modelos abstratos são mais
difíceis de se fazer. No nosso caso eu tinha que conseguir conceber um
modelo que atendesse a diversas áreas abrangidas, numa comunidade de
vários órgãos operacionais, 14 talvez (refinarias, fábricas, etc.), com culturas
diferentes. Como posso obrigar que o meu gerente de caldeiraria guarde
determinadas informações sobre uma torre, apesar das torres terem
características comuns; talvez no Rio se queira uma análise mais acadêmica
para fazer uma pesquisa, um trabalho junto à Universidade e queiram
colocar outros atributos. Talvez o meu gerente lá em Manaus, pela
dificuldade de mão-de-obra, queira trabalhar com um conjunto menor de
informações, então tenho que gerar um modelo que atenda às diversas
necessidades das diversas áreas com diferenças culturais. Aqui chamo um
equipamento de permutador, em outro lugar de trocador de calor, sem criar
uma camisa de força e sem exportar uma cultura. Existe uma cultura de
banco de dados que pode ser mapeada pelo visão do usuário, à medida que
se definem quais são as classes de equipamentos, como esses
equipamentos são cadastrados e quais as coisas que o descrevem.

A abstração permite trabalhar dessa maneira mas, ao mesmo tempo,
dificulta a computação para o usuário final. Na medida que hoje os grandes
centros de processamento de dados já não existem mais, ocorre uma
"terceirização interna". Você está permitindo que o usuário faça, mas na
realidade está deixando de fazer. Você está transferindo para o usuário a
responsabilidade de gerar aplicações. Claro que é muito mais fácil para o
usuário conseguir interagir diretamente com uma linguagem; e tirar do
sistema o que precisa do que explicar a alguém, esperar numa fila por um
atendimento. A computação para o usuário final é muito boa só que dessa
forma (com abstração) de alguma maneira ela amarra. A solução é trabalhar
com visões. Depois de modelado o banco é necessário começar a trabalhar
em criar uma maneira que o usuário use com suas principais tabelas de uma
forma mais transparente do que o modelo abrangente.

Marco: Interessante que o argumento dos que defendem a abstração e dos
que não defendem acaba sendo o mesmo: atender as realidades de cada
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área específica. Isto ocorre tanto aqui como em São Paulo, no modelo dos
Tanques.

A minha aplicação basicamente é um cadastro; esses dados todos
estão armazenados para consulta. Existe característica técnica, numérica ou
alfa, não importa. Mas basicamente eu vou chamar uma tela e fazer um
trabalho de avaliação. Posso também fazer leituras, e fazer comparações. E
a máquina vai tomar alguma decisão, vai trabalhar com alguns desses
dados, vai pegar esses dados e gerar alguma coisa. O trabalho que eles (da
Petrobrás São Paulo) estão desenvolvendo é mais específico. Eles fazem
medidas do deslocamento de um produto entre um trecho da tubulação, que
vai ser colocado dentro de um navio, do navio vai ser mandado para dentro
de um tanque, desse tanque vai ser mandado para uma unidade. É um
conjunto muito bem definido de características, de atributos, que estão muito
bem posicionados em cada uma dessas entidades. Então eu tenho um
conjunto finito de objetos muito bem definidos, um conjunto muito bem
definido de características. Só que um tanque, por exemplo, tem altura do
costado, e a tubulação não tem essa altura, então é mais fácil trabalhar
separado. Se você trabalhasse com um conjunto muito maior de objetos,
talvez tivesse que partir para uma estrutura de modelagem muito mais
abrangente, como é o meu caso.

Eu: Mas não quer dizer que no caso dele também seria possível usar
abstração?

Sim, mas você estaria criando uma dificuldade talvez, para não ter um
benefício. O benefício ficaria pequeno. Porque o modelo dele não precisa ter
estabilidade, ele já por definição é um conjunto bem estável, pela
quantidade de elementos que atua. No meu caso, existem muitos tipos de
equipamentos em uma refinaria. O analista, ou programador ou
administrador de dados tem a incumbência de verificar qual a característica
que descreve cada um dos diversos tipos de equipamentos de uma
refinaria. Com o modelo mais genérico essa atribuição é do usuário porque
a qualquer tempo ele inclui uma nova característica, ele descreve aquele
equipamento de forma diferente. Então eu tirei o trabalho do homem de
processamento de dados e devolvi a quem tinha competência para fazer
isso.

Nós trabalhamos com definição genérica e permitindo que essa tela
seja customizada pelo usuário. Em Acess, por exemplo, você edita, muda os
"Iabels" da tela, mas as referências aos bancos de dados continuam
existindo. Então você permite que o usuário, de certa forma, adapte a tela,
esconda controles de que não precisa. Por exemplo, se eu não quero data
de aquisição daquele equipamento, eu posso esconder.

Eu: No exemplo que você deu de equipamentos que têm nomes diferentes
em dois locais, o usuário pode estar alterando de acordo com sua vontade?

;r
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Sim, utilizando a tecnologia do Windows com que ele está
trabalhando. Se fosse utilizar outra linguagem provavelmente ele teria que
fazer uma edição. Mas a idéia é sempre trabalhar com edição em cima de
um padrão. Esse padrão existe e quem editar não vai ter responsabilidade
de uma nova versão. Assim você transfere para quem criou a aplicação
específica a responsabilidade de mantê-Ia. Enquanto ele estiver editando,
tudo bem, mas se começar incluir controles adicionais, aí vai ter algumas
dificuldades maiores. Mas a idéia é sempre ter um gerador de telas. A partir
da tela básica você tem um conjunto de referências que permite atualizar
aquela tela básica às características daquele usuário. Se surgir uma nova
versão da tela base submete-se a esse gerador novamente .

Eu: Ou seja, a questão da abstração e a questão da computação para o
usuário final são de certa forma conflitantes.

Você quer as duas coisas. Eu quero poder dar ao usuário o conforto
de ele se identificar com a aplicação com que ele está trabalhando, mas ao
mesmo tempo eu quero promover a integração de dados. Você chamou de
torre, o outro chamou de outra coisa, mas o dado é o mesmo. Se eu quiser
um relatório de consolidação eu vou ter o mesmo equipamento lá, não
importa o nome que você deu.
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Figura A-26 MODELO SIMPLIFICADO
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DEPIN (Departamento Industrial da Petrobrás)

cedido pelo Sr. Rangel
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12. Entrevista com Sr. Caetano Traina Jr.

Escola de Engenharia de São Carlos - USP

Chefe de Departamento de Computação

o banco de dados é uma das primeiras áreas que surgiu na
computação. Fala-se de banco de dados desde a década de 50. Nem existia
computador funcionando direito e as pessoas já estavam interessadas
nesse tipo de coisa. E um dos problemas que não está resolvido, aliás está
muito longe de ser resolvido, é como você permite que esses dados sejam
colocados no computador, que estrutura você dá para eles. A gente usa
muito essas palavras: Semântica e Sintática. Semântica é quando você
entende o que os dados significam, que é o que nós fazemos. Nós
entendemos o que os dados significam. E nós tentamos criar uma sintaxe
para esses dados. O computador nunca entende. Você tem que ter a
estrutura e se ele estiver nessa estrutura então faz certas operações com
ela. Esse é o grande gargalo. Porque nós sabemos o que significa, mas
temos que estruturar os dados numa certa sintaxe. E o computador só
entende a sintaxe, jamais vai entender a semântica. Aliás, ele pode até te
dar a impressão de que está entendendo. Quanto mais sintaxe, quanto mais
você define essa estrutura, mais vai dar a impressão de que ele está
pensando de fato, mas jamais ele fará isso. A conceituação não é essa.

Então, o grande problema que temos dentro do banco de dados é
criar uma estrutura sintática que permita representar as situações que você
manipula no dia-a-dia, que é a semântica. Isso a gente chama de Modelo de
Dados. No começo existiram alguns modelos muitos rígidos, dos quais o
modelo relacional é hoje um que está na moda. O que é um modelo
relacional? É uma forma de estruturar os seus dados de forma que o
computador consiga trabalhar com eles. Isso é modelo de dados. Existiram
alguns outros modelos antes do relacional mas com ele nós chegamos a um
modelo relativamente bom. Ele é muito aplaudido pelo fato de ser formal -
está todo apoiado em cima álgebra de relações e existe todo um tratamento
matemático para ele. Isso faz com que eu possa garantir propriedades sobre
as modelagens que eu fizer.

Vamos definir um pouco os termos que vou utilizar. O modelo é o
conjunto de regras para você estruturar os seus dados. No instante em que
você aplica essas regras numa situação real, que você vai numa empresa,
faz o levantamento dos dados e coloca segundo essas regras, você faz o
que chamamos de modelagem. Modelo é uma coisa bem abstrata, um
conjunto de regras. E quando você aplica essas regras e chega no diagrama
de como se estruturam os dados daquela empresa, você chama de
modelagem. No Iinguajar comum modelo e modelagem fica a mesma coisa.
Quando precisamos de palavras diferentes para definir coisas diferentes,
temos que tomar muito cuidado com esses termos. Estive conversando com
um jornalista que disse que era muito difícil entender o que nós falamos,
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porque tem muita nuance e o problema é que faltam palavras. Esse é o
caso. A gente diz: vamos fazer o modelo dessa empresa. Na verdade não é
um modelo, modelo não é isso e você não vai fazer um modelo relacional ,
você vai fazer a modelagem da empresa. Temos que tomar um pouco de
cuidado com isso.

Pelo que entendi você está tentando verificar que várias modelagens
de várias empresas têm muita coisa em comum. Mas não é tão genérico a
ponto de ser um modelo, como o modelo relacional, como um modelo
orientado para objetos.

Marco - Apresento o esboço da abstração representada pelo relacionamento
criado na Replan:

Equipa-
mento

Caracterís-I
:>-------..1 ticas I

FiguraA-27 Repetiçãosimplificadada representaçãoda FiguraA-23 (pag. 163)

Vou esboçar algo que represente alguns níveis de abstração.

1 ABSTRAÇÃO

2. MODELO

3. DOMINIO
Fita
Cliente

4. MODELAGEM
Cor
Cartucho

FiguraA-28 Representaçãodosníveisde abstraçãoapresentadapeloSr. Caetano

A coisa mais básica dentro do que estamos fazendo é você fazer uma
modelagem. É o caso dessa empresa (da Replan). Vou usar um exemplo
que uso com os alunos e fica fácil de pensar porque é bem pequeno:
videolocadora. Vou pegar uma videolocadora, aquela que está ali na
esquina, e ver como vou tratar os dados. O que tenho nessa videolocadora?
Tenho as fitas, cs clientes, as estantes como em qualquer videolocadora.
Mas há algumas particularidades dela do tipo que ela cobra pela cor que ela
coloca no rótulo da fita, por exemplo. Então, há certas características que
fazem essa locadora diferente da outra. Isso é que impede, se o cara for
muito preciosista, que você vá lá numa vendedora de software e compre o
pacote de controle de videolocadora e implante nessa locadora que tem
essas características particulares dela. Embaixo de tudo tenho uma
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modelagem, num certo nível mais abstrato tenho um modelo, mas tenho
uma coisa intermediária que chamo de domínio, pôr que? Porque esse
modelo é alguma coisa absolutamente genérica. Vamos exemplificar usando
o modelo comum que as empresas estão adotando, porque é o que tem
software para ele - o modelo relacional. Estamos estudando modelos
orientados a objeto ou coisas desse tipo, mas embora você já comece a
comprar algumas bases de dados orientadas a objetos, gerenciadores
orientados a objetos, as coisas são muito grandes, não funcionam ainda
direito, são casos muitos especiais; então a sítuação de produção, da
empresa, hoje é um modelo relaciona!. Então vamos pensar em cima desse
modelo. O que significa o modelo? O modelo diz o seguinte: você cria uma
série de tabelas, as tabelas vão ter uma série de atributos, você tem as
colunas nessas tabelas, você tem as várias linhas. Então, essa é a estrutura
do seu modelo. Porém, quando eu entro em uma modelagem, fico super-
específico dessa empresa. Existem várias empresas que são parecidas,
fazem coisas parecidas e, portanto, vão ter modelagens não idênticas, mas
parecidas. Como a videolocadora, toda videolocadora vai ter fita, vai ter
cliente, vai ter estante. Algumas, porém, podem além de fita, alugar
cartuchos de videogame, isso não é toda videolocadora. Então é específico.
Se eu pensar em domínio, consigo criar dentro do domínio alguma coisa
que tenha, por exemplo, fita, que tenha cliente. Esse seria um domínio de
aplicação. E dentro desse domínio posso instanciar alguma coisa um pouco
melhor que é a videolocadora do fulano, e essa aí vai ter cor, por exemplo,
para cobrar fita, vai ter cartuchos, é específico dessa videolocadora. Se eu
conseguir fazer um domínio, já fiz uma boa parte do trabalho. Vir de 3 para 4
(ver Figura A-27) é muito mais fácil do que partir de uma coisa
absolutamente genérica, que é o modelo. Porém, existe um nível a mais em
cima disso tudo. Se eu falar: olha, modelo relacional é o que há de genérico,
porque tenho tabela, tenho isso e aquilo lá. Mas existe uma coisa mais em
cima que chamo de abstração. O que é abstração? É dizer, eu consigo
imaginar que existem, por exemplo, certas coisas que são o refinamentos de
outras. Existem pessoas, mas algumas pessoas podem ser médicas,
engenheiros; então isso é uma forma de especializar as coisas e isso cria
uma abstração de Generalização. Eu posso compor, eu posso dizer que um
carro é composto por peças. Aí eu tenho abstração de Composição. Então
isso não me define um modelo, abstração é o que há de mais genérico hoje.
Usando abstrações você pode definir modelos. Tendo modelos eu posso
definir domínios de aplicação desses modelos e dentro dos domínios posso
fazer modelagens. O que estou entendendo que você está fazendo é que
você está querendo trabalhar em cima de escolher alguns domínios de
algumas coisas.

Marco: Usando a sua terminologia, vejo que envolve Domínio, mas também
tem a ver com Modelo.

Sim porque você está querendo fazer isso dentro de uma certa forma
de algum modele, mas você quer se abstrair do próprio modelo porque a
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solução que você quer dar, você não quer que seja específico do modelo
relacional, ou do modelo orientado a objeto, ou coisa desse tipo. Eu coloquei
isso como se fossem várias camadas, mas talvez fosse melhor pensar como
se fossem várias dimensões. Você está numa dimensão que na realidade
cruza com as outras. No fundo, o que você está querendo dizer é que tem
certas coisas que você quer que o cliente faça do jeito dele, e tem algumas
coisas para definir de forma constante. Para todas as empresas que você
estiver avaliando vão existir pessoas.

Marco: Todas que eu entrevistei até hoje têm clientes.
Isso vira uma constante no Domínio. Então você definiu uma parte do

que é cliente, isso aqui está fixo. O que fica meio nebuloso para a empresa
é que existem particularidades especiais dos clientes. Eu acho que no que
você está trabalhando, o que você deveria procurar em termos de literatura
é a palavra domínio, "domain" em inglês. O pessoal que trabalha com isso
fala muito em abstrações também, mas é uma abstração mais misturada,
onde se tem uma parte já definida e outra parte não. Estou falando isso
porque o trabalho a que o Rangel estava se referindo, é um trabalho que a
gente fez nessa linha. É absolutamente matemático, está lá em cima. O
trabalho que o Rangel apresentou sobre a Replan fica dentro dessa linha do
Domínio porque, o que acontece com ele? Ele tem uma série de
equipamentos cuja forma de operação (ele está somente preocupado com a
operação) tem muita coisa em comum mas, por outro lado, é muito difícil de
colocar em tabelas.

Marco: Ficaria uma tabela muito grande.
Ficaria uma tabela muito difícil porque esse equipamento precisa

dessas características e esse não, então como ponho tudo na mesma
tabela? Como uma estrutura fica muito complicado. Então, no fundo, ele
precisa de um mecanismo para criar tabelas, mas não uma tabela qualquer
porque elas são presas a uma série de outras características que todas elas
têm em comum. Ele está trabalhando dentro do domínio. Qual o domínio
dele? Equipamento de refinaria. Ele não está somente preocupado em fazer
a refinaria de Paulínia, ele quer trabalhar com refinarias em geral, por isso o
domínio. O modelo dele não é genérico, por exemplo, para poder ao mesmo
tempo suportar controles de refinaria e uma videolocadora. O modelo que
está aqui em cima consegue fazer isso, o modelo relacional, por exemplo,
pode ser usado para implementar o controle de uma refinaria e pode ser
usado para implementar o controle de uma videolocadora.

Vamos pegar um modelo específico, o modelo relacional, ...

Marco: Mas o modelo não está construído?
O modelo relacional está.

Marco: Pelo que eu entendo, modelo é o conjunto de técnicas, de regras,
mas eu tenho que fazer a modelagem. Ainda não está embutido aqui o caso
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de uma refinaria. Nós temos as ferramentas, os tijolos, mas temos que
construir.

a que estou dizendo é: o modelo relacional são tijolos muito
pequenininhos, são tijolos que você pode usar para qualquer coisa. Ele é
muito poderoso, permite tudo, mas em compensação exige de você muito
trabalho porque está muito longe daquilo que você quer desenhar. a
trabalho do Rangel está caminhando numa certa direção onde se quer
aprimorar, refinar, e colocar informações que facilitem o desenvolvimento de
controle de refinarias. Em compensação com o trabalho dele eu não vou
conseguir fazer uma videolocadora, não é essa a idéia. Ele já especificou o
modelo, já chegou bem mais perto do domínio e com isso "impediu" que se
possa usar para outras coisas.

Marco: Concordo com o que você está falando, mas existe uma novidade
nesse modelo apresentado na Figura A-27 (pag.172). No caso dele
"equipamento e características", com os atributos na entidade
"características". Essa estrutura parece bem geral.

Às vezes dá a impressão que estamos falando de filosofia. Você
começa a seguir umas escolas que pensam assim ou assado, que define os
termos assim e assado. Um dos problemas aí é o da comunicação das
pessoas, você tem que definir alguns termos, algumas coisas. Dentro da
área em que estou trabalhando está se criando um consenso. Dizemos que,
existem algumas coisas que são universais, e temos que aceitar desta
maneira, e outras nem tanto. É por isso que se estratificou. Essa
terminologia Abstração, Domínio, Modelo, Modelagem, se você pensar bem
em todos esses termos eles poderiam ser trocados um pelo outro porque
significam a mesma coisa.
Marco: Para mim ficou clara a distinção.

Porque eu consegui te convencer, mas se eu tivesse falado trocando
os termos você também teria achado que estava bem, porque é uma
questão só de fechar as coisas. Tem gente trabalhando nisso há 20 anos, e
a área está começando a consolidar da seguinte forma: existem certas
operações que você faz sobre a maneira de estruturar os dados, não
operação sobre os dados, que podem ser tornadas mais genéricas.
Podemos subir nessa escala apresentada da Figura A-28 (pag. 172). Lá no
topo nós estamos chamando de abstração. Abstração é a forma máxima
hoje, o termo abstração se refere à coisa mais longe da realidade possível.

Marco: Quando você usa a abstração você não está usando a estrutura do
modelo?

Não necessariamente, porque usualmente eu penso como tem que
ser a realidade, e aí imagino que posso abstrair coisas nessa realidade, no
instante em que eu quero representar essa realidade usando qualquer
representação então caio numa necessidade de usar um modelo. A
abstração é uma coisa que só existe na minha cabeça, porque se eu quiser
passar isso para você eu preciso usar alguma forma de representar essa
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coisa que esta na minha cabeça, eu tenho que passar via modelo.
Abstração é um negócio muito abstrato mesmo, muito lá em cima. Mas
precisamos conversar também nesse nível mais baixo, e então você sempre
cai em algum modelo. O que acontece? Você pensa uma abstração e
exemplifica usando o modelo. Sempre tenho que abstrair e a coisa cair num
exemplo em cima de um modelo. Aqui você está usando, por exemplo,
modelo Entidade/Relacionamento, essa sua simbologia é de
entidadelrelacionamento. Você já ouviu falar em modelo
entidade/relacionamento estendido por generalização, agregação, essas
coisas? Há vários autores trabalhando, isso é uma das coisas que acabou
surgindo por consenso. O modelo entidadelrelacionamento trabalha com
duas abstrações. Uma é compor e outra é generalizar, são coisas
diferentes. Tem autores que falam, e eu poderia citar muitos artigos para
você procurar, que existem 10 abstrações, outros dizem que existem 2, etc.
Eu, pessoalmente, acho que existem quatro. Quais são as abstrações que
eu acho que existem? Generalização, sem dúvida. Como eu posso
caracterizar que existe a generalização? Na realidade, um mesmo objeto
pode ser visto com mais ou menos detalhes. Eu posso pegar um
equipamento e falar que ele tem peso, altura, largura. E poderia dizer que o
equipamento Tanque tem volume que ele armazena. Certos equipamentos
não têm esse atributo. Não tem sentido para o computador falar em volume
que ele armazena. Mas ele tem altura, tem peso. Isso é generalizar. O
mesmo objeto, digamos assim, que é computador também é equipamento -
isso seria abstração de generalização.

NíVEL 1
Equipa-
mento

NíVEL 2
I Computa-
! dor
i

Volume Arm. C Veloc Proc )

Figura A-29 Exemplo de generalização sugerido pelo Sr. Caetano para
Equipamento

Marco: Isso é tudo questão de nomenclatura. Podemos dizer que é o
Subtipo/Supertipo?

É isso. É quase isso.
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o compor é outra abstração, porque na realidade as partes. Quando
você generaliza, você diz que o que é mais específico é a mesma coisa que
está lá em cima, isso é generalização. Então no NíVEL 2 eu tenho
específico, no NíVEL 1 tenho uma coisa genérica. No NíVEL 2 tenho
computador, carro, tanque e no 1 tenho a coisa genérica. E tudo que está
em NíVEL 1 está em NíVEL 2 também (ver Figura A-29).

Marco: No caso da Petrobrás apareceu bastante isso. Em São Paulo, o
pessoal criou uma entidade para cada subtipo. Na hora de acessar, quando
eu quero ver uma leitura, sou obrigado a acessar cada tabela. Enquanto que
da forma como foi feito na Replan, em Paulínia, (Figura A-27, pag.172) tudo
foi colocado no N:VEl 1.

Isso tudo é questão de implementação, não dá para dizer que fazer a
Figura A-27 ou a Figura A-29 é melhor ou pior. Na realidade, o ideal seria
ver os dois o tempo todo. Se você implementar usando o modelo relacional,
o relacional é fixo e te obriga a escolher. Por que hoje o pessoal todo
trabalha com modelos orientados a objetos? Porque no orientado a objeto,
você embute isso dentro do gerenciador e tem os dois ao mesmo tempo e
não é obrigado a escolher.

Marco: Como? Tudo que se fala de orientação a objeto a pergunta é como?
Simples, é só uma questão de mascaramento. Porque no fundo na

Figura A-29 há mais detalhes, a Figura A-27 é uma abstração e você deixa
de lado o detalhe. O que eu faço com o orientado ao objeto? Eu dou regras
para ele: quando eu quiser ver na forma da Figura A-27 eu quero que você
me esconda uma série de coisas, quando eu vou ver detalhes você me
mostra tudo. Eu otimizo as rotinas de consulta para que fique eficiente nos
dois casos, pelo menos escolho o meio termo. É por isso que eu digo a
você, que existem modelos orientados a objeto e você pode comprar os
gerenciadores com modelos orientados a objeto, mas não estão
funcionando direito ainda. Esse compromisso ainda não está ajustado. É
esse o problema.

Marco: Um dos contras apontados pelo Sr. Rangel na implementação da
Figura A-27é a questão de você não saber "o que é o que".

Mas se você observar, não o gerenciador orientado a objeto, mas sim
modelagens, modelos orientados a objeto, hoje eles já são bastante claros.
Os modelos de função não estão, mas os baseados em dados estão.

Outra abstração é a associação, que diz respeito aos
relacionamentos, dentro do Entidade-Relacionamento 1

• A manifestação da
abstração de associação seriam os relacionamentos. Uma outra abstração
que é muito difícil de você dizer como funciona é a instanciação. Ela se
confunde muito com generalização. Mas no instante em que você diz o que
é generalizar, generalizar é você pegar um conjunto de características que

I Batini, Ceri e Navathe , em Conceptual Database Desgina, colocam a associação junto com a
agregação, conforme pode-se ver no exemplo do Edifício, Figura 2.8 na página 16
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todo mundo tem e colocar no NíVEL 1, como foi feito na Figura A-29. Na
hora em que eu vou pegar as coisas que são específicas eu jogo no NíVEL
2. Então, dentro deste exemplo, usando a notação de Entidade-
Relacionamento, eu tenho no NíVEL 1 equipamento. Em equipamento eu
poderia colocar vários atributos, por exemplo, peso, altura, todas as coisas
que o equipamento tem. No instante em que eu classifico segundo algum
critério, vou ter uma porção de subtipos, como por exemplo, tanque. O que
tanque tem? Sem dúvida, volume armazenado. Todos eles até poderiam ter
volume, mas só o tanque tem o volume que ele armazena, que é o que
interessa. Eu posso colocar um outro equipamento, que poderia ser
computador, mas aqui eu poderia colocar para computador a velocidade do
processador. Só computador tem esse tipo de coisa, então é atributo
específico. O que está feito na Figura A-27, que é uma lista do que todos os
subtipos têm, é uma forma de implementar essa abstração dentro do
modelo relacional. É o que o Rangel fez, porque ele está querendo pôr o
seu Modelo no computador e o que ele tem no computador é o modelo
relacional. É justamente aquela idéia de ele precisar de uma sintaxe para
colocar no computador. Ele foi obrigado a pegar esse Modelo e implementar
de uma maneira.

Marco: A outra área da Petrobrás que criou uma entidade para cada subtipo
também usou o modelo relacional.

Sim, mas são formas diferentes de implementar. Essa implementação
da Figura A-27 é ruim, por quê? Porque se você tiver muitos tipos diferentes
de equipamentos, cada um com alguns atributos próprios, o que vai
acontecer é que os primeiros atributos da tabela "Características" têm valor
e depois esporadicamente um ou outro tem. Então vai ficar uma coisa muito
esparsa.

Mas se eu quiser localizar algo na Figura A-29, vou ter que consultar
cada tabela individualmente. Então o problema de performance é ruim
porque você tem que consultar várias de tabelas. Mas, consulto tabelas
pequenas, porque o que vai existir são informações que realmente são
pertinentes. Por outro lado, se eu implementar jogando tudo no NíVEL 1, eu
vou ter uma tabela só para consultar, mas uma tabela enorme.

Marco: Parece mais lógico nesse caso.
Não sei, depende do tipo de consulta que você tem que fazer. Porque

se o tempo todo você só está interessado em coisa genérica é claro que
interessa jogar tudo para o genérico. Porém, se muitas vezes você só
precisa dos tanques, então não preciso ficar consultando todas as outras
tabelas. A do NíVEL 1 eu sempre tenho que consultar, a da parte genérica,
e na hora que eu quero tanque eu pego a especializada. Tudo isso que está
nas outras especializações são informações nas quais eu raramente mexo.
Então, depende do que você quer fazer com os dados, depende do teu
significado, da estrutura que você der para eles, depende do que você quer
fazer com eles.
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Mas ainda não cheguei no ponto que quero chegar. Tudo isso é
generalização. Mas você tem também a instanciação. A instanciação
significa a hora que você dá valor; a instanciação é você fazer carimbinhos.
Que no relacional é o instante em que você cria a tabela. Dentro do
Entidade-Relacionamento ninguém nunca tentou colocar instanciação.
Nenhuma extensão para instanciação. Mas o que ela faria? Ela te permitiria
dizer que na Figura A-29 você tem a definição do que vai ser instanciado.
Mas pode acontecer, de repente, de você começar a ter muito tipo diferente
de equipamento. O problema de você fazer a generalização é que você tem
que dizer a priori quais são as especializações que você tem. No caso de
equipamento é muito difícil de fazer, eu não consigo prever no instante em
que eu estou fazendo a minha modelagem todos os tipos de equipamentos
que eu vou ter. Mas se você quiser implementar desse jeito, separadinho
em tabelas, você tem que ter as tabelas a priori, então você é obrigado a
definir.
Marco: Foi o principal argumento do Rangel contra a implementação desta
forma.

Esse é o principal problema.

Marco: Amanhã aparece outro equipamento, tenho que chamar a pessoa de
desenvolvimento para alterar meu modelo, criar uma tabela, enquanto que
na implementação pela Figura A-27 não acontece.

É a mesma coisa.

Marco: Não, aqui ele cadastra o novo equipamento sem alterar o modelo.
Não cadastra. Você precisaria prever, tanto faz na Figura A-27 ou na

Figura A-29, quais os atributos que você teria. Então, o que ele está fazendo
não é generalização, ele está querendo partir para um negócio diferente,
está querendo partir para instanciação. É nisso que ele está trabalhando.
Instanciar significa que eu uso uma tabela para definir o controle da outra. É
diferente, aqui não estou usando uma tabela para definir o conteúdo da
outra.
Marco: Dentro do menu do meu sistema eu teria que falar "cria um atributo
novo".

Sim. O que ele fez ao invés de definir os atributos através de colunas
na tabela, que seria a implementação dele, ele não definiu atributo nenhum
e disse "eu crio uma tabela de atributos", e o atributo virou valor.
Marco: Ele usou exatamente esse termo. Ele disse "não são colunas, e sim
linhas da tabela".

Acrescentar linhas tudo bem, porque aí você criou, teoricamente, um
atributo, para você, mas de fato o que você fez foi criar uma nova linha.
Então mudou, você não está trabalhando com generalização. A
generalização é isso que você consegue definir a priori quais são as suas
especializações. A instanciação não. A instanciação usa uma tabela para
definir outra, isso não é generalização. O problema é que isso ai está muito
mal estudado, você quase não encontra isso em literatura. É justamente

1
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esse o trabalho que eu publiquei no 9° Simpósio Brasileiro de Banco de
Dados, em setembro/94.

Sendo assim eu tenho as várias abstrações: generalizar, o
compor...,e tenho a instanciação. Instanciar é algo que não existe dentro do
modelo Entidade-Relacionamento. Por quê? Porque isso é uma coisa que
está acima do modelo. Eu entendo a idéia do que é instanciar. Como eu
represento isso dentro do modelo Entidade-Relacionamento? Agora eu
desço. Por isso estou falando que é uma coisa que está no nível 1 da Figura
A-28

Marco: Pelo que eu entendi, a instanciação é a mesma coisa que a
generalização porém eu tenho a capacidade de criar.

Não é a mesma coisa.

Marco: Até um ponto vai no mesmo raciocínio, só que eu consigo, sem Ji

redefinir o modelo, agregar novas coisas. É isso ou não? t

É isso que a gente quer, é isso que estou querendo transmitir.
Embora generalização já seja uma coisa estudada e existem inclusive
modelos sendo implementados para suportar isso, a instanciação não, ainda
é uma coisa que está na teoria, está na prancheta, e tem muito pouca gente
ainda mexendo com isso. Isso que eu queria te dizer, você está realmente
trabalhando numa frente de pesquisa nova, você não vai encontrar
soluções. Hoje o que existe são pessoas que conseguem mostrar o
problema e tentam dar solução para um caso em particular, como nosso
caso. O trabalho que está sendo feito hoje, que você vai encontrar, vai dar
um panorama do que o pessoal está fazendo. Inclusive tem muita gente
achando que a Figura A-27 é generalização, que é o caso do Rangel. No
fundo ele diz "eu generalizo até aqui, mas tem uma porção de reticências
daqui para a frente". Muita gente faz isso, mas não é generalização.

Marco: A minha dúvida agora é se o sistema dele permite eu cadastre novos
atributos".

Permite.
Marco: Isso é instanciação?

Teoricamente é instanciação. Porém, não há ferramentas práticas
para isso. De fato você vai ter que implementar isso usando tabelas. Do jeito
que ele fez é a única solução prática que hoje existe.
Marco: E qual porém que existiria.

Todo mundo que precisa disso tem que fazer de novo. E é o que vai
na linha do que você está falando, que você queria dar uma idéia mais
genérica.
Marco: Por que o próprio usuário não pode ... hoje compramos um novo
equipamento, venho aqui cadastro o equipamento e ai você é obrigado a
relacionar algumas novas características.

Tudo bem. O problema é que você teve que escrever o programa que
faz isso tudinho. Quer consultar uma outra empresa que faz a mesma
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coisa? Converse com o Henrique Rosenfeld (da Escola de Engenharia de
São Carlos). Ele está usando esse tipo de coisa porque quer fazer sistemas
de CAD para controle de automação industrial. É a mesma coisa. Qual o
grande problema dele? É que ele tem várias classes diferentes de
equipamentos. Tenho equipamentos, tenho torno, fresa, ... mas acontece
que eu não consigo limitar. Então aparece um outro tipo de equipamento.
Lembra que eu falei que você precisava de uma característica? Você
precisa colocar na tabela o atributo "tipo". Por exemplo, vou fazer uma
especialização de pessoa, em homem e mulher. O que acontece? Você tem
um critério para especializar, sempre tem, que influi num atributo. Nesse
caso, homem e mulher, sexo. Quais os valores possíveis para atributo sexo?
Homem e mulher. Portanto, você tem duas especializações.

Marco: Seriam os subtipos.
Seriam os subtipos, na realidade o valor do atributo indica o subtipo.

Você poderia ter muitas formas de classificar, mas sempre existe um
atributo que classifica e os valores possíveis são amostrados dentro de um
conjunto de valores finito e não contínuo. Não posso dizer que os valores
para tipo sejam uma medida contínua, por exemplo, poderia pegar altura.
Posso classificar por altura? Sim, mas para fazer isso teria que ter o que
vale 1, o que vale 2, o que vale 3, mas não posso colocar isso num
contínuo, então tem que ser finito porque tenho de definir a priori. O
problema em que você está esbarrando é que este conjunto não é finito. O
critério de separação de especialização não é finito, você não consegue
definir especializações no instante em que está fazendo o projeto.

Marco: Quando eu estou fazendo a Figura A-27, é o mesmo que a Figura A-
29?

Não, a Figura A-27 é uma implementação da Figura A-29. Quando
você faz isso já está pensando na solução. Estou tentando te mostrar o que
você quer modelar, a realidade. A realidade é a Figura A-29, e uma forma
de implementar é Figura A-27, que já é a solução.

Marco: Confundi modelagem com a implementação.
Modelagem é implementação. É a especificação da implementação.

Marco: Os Administratores de Dados e a literatura insistem que o modelo
lógico nada tem a ver com a implementação. Você está chamando de
implementação o modelo lógico? Ou a modelagem?

Você tem uma série de passos. No fundo o que roda é o Assembler.
Você não escreve o seu programa em Assembler. O problema é que do alto
nível que você tem até chegar ao Assembler existe uma coisa que a
máquina pode fazer sozinha. Então se você tiver uma especificação como
na Figura A-29 e existam passos, a máquina faz ou não sozinha,
dependendo da ferramenta que você tem, mas se existem regras bem
definidas a máquina poderia fazer. Se tem um programa que satisfaz ou não
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é outra história. A partir do instante em que você não precisa colocar novas
informações pare chegar naquilo rodando, eu chamo de implementação.
Então, um modelo desse tipo tem uma regra de como você mapeia isso
para o relacional. Do relacional para você colocar dentro de um gerenciador
que você comprou, tem regras bem definidas. Se você chegar na Figura A-
29 já é implementação. Daqui para pôr para rodar realmente, os seus
passos já estão bem definidos, qualquer peão bem treinado faria.

Marco: O que eu estava querendo dizer realmente é que a Figura A-27 e a
Figura A-29 na verdade são iguais.

Não são. Porque na Figura 3 existe uma decisão a ser tomada de
você dizer se vai implementar desse jeito ou de outro. No mínimo essa
decisão ainda tem, ou seja, isso ainda não é automatizável.

A Figura A-29 ainda é um modelo lógico, embora eu esteja usando a
mesma notação.

Marco: Usa-se o mesmo modelo nas duas.
Mas, por que? Porque você está usando um modelo e quer colocar

dentro de um domínio. Eu estou usando um modelo porque preciso usar
uma linguagem para me comunicar com você, mas estou querendo
conversar nesse uível mais alto.

Marco: No caso da Figura A-29?
No caso da Figura A-27 você já está querendo usar a mesma

simbologia para especificar o que está na Figura A-29. A notação é a
mesma, mas o que está em jogo não é. Por que sou obrigado a usar essa
notação? Porque preciso conversar, não consigo colocar o que está dentro
da minha cabeça se não usar uma notação. No fundo sempre temos que
usar palavras, mas eu posso ser muito específico nas palavras e posso
transmitir conceitos usando a mesma notação que a palavra. A notação que
estou usando aqui é o diagrama de Entidade-Relacionamento. O grau de
abstração que essas coisas têm ainda é diferente porque da Figura A-29
para inplementar preciso tomar uma série de decisões de como vou jogar
isso no relacional. Na Figura A-27 você está me dizendo exatamente como
vai jogar no relacional. Na Figura A-27 você colocou esses tracinhos
(representando atributos) imaginando que isso são linhas de uma tabela. Eu
não quis usar os tracinhos porque isso aqui são atributos para mim, que
provavelmente são colunas. No seu caso da Figura A-27, você teria que
dizer: tenho esse e esse atributo que são os que vão ser instanciados por
estes esses tracinhos

Não sei ainda qual o objetivo de ter me procurado. Acho que o
importante é você ter essa visão, de que existe generalização sim e ela vai
ter uma certa implementação. Por exemplo, o Navathe diz que existem
quatro formas de se implementar uma generalização. Eu sou um pouco mais
abrangente, acho que tem seis. Tem algumas de que ele não cuidou. Ele
tem quatro formas de implementar. Quatro formas de passar disso para o
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relacional das tabelas. Mas ele fala generalização. Isso é importante,
embora nem todos os autores ainda estejam conscientes hoje. Para eu
poder generalizar tenho que ter todas as especializações definidas no
instante prévio do projeto. Só ai de fato eu posso usar a generalização.
Tanto é que o Navathe não leva em conta o fato de que eu não consigo ter
as especializações antes. Porque ele só cuida da generalização. O outro
caso é quando você faz instanciação. A maior parte dos autores cita
instanciação, citam que existe mas não falam nada disso porque realmente
se está começando a trabalhar agora. Acho que o seu trabalho vai muito no
sentido de colaborar nessa solução. Acho importante que você tenha essa
visão: O que é generalizar? Generalizar é quando eu posso classificar
segundo esse, esse ou este (as especializações). Instanciar é quando eu
posso definir a estrutura a qualquer instante, porque instanciar é carimbar a
estrutura. Eu uso alguma coisa para definir que estrutura é essa. Se o meu
modelo é relacional sou obrigado a usar tabelas porque é a ferramenta que
eu tenho.

Marco: Eu tenho que criar novas tabelas.
Sim. Mas você não pode criar tabelas baseadas em tabelas? Você

não pode mas o modelo relacional faz. Pegue os gerenciadores de dados
mais modernos tipo Oracle, Informix, Sybase. A definição de tabelas é feita
em cima de tabelas que eles chamam de sistemas. Ele usa tabelas para
definir tabelas, mas só tem dois níveis. Ele instancia. Você não pode
instanciar. O que você está querendo é que você tenha também esta
capacidade de instanciar e isso garanto para você que mais alguns anos
estará no mercado, mas não hoje.

Marco: Nesse caso da Figura A-27 ele não faz isso?
Ele faz; no caso o Rangel está fazendo. Porque o modelo que ele

está usando não faz. Então ele implementa. É domínio. Porque o relacional
não faz. Se eu preciso ter na minha aplicação ou eu ponho na aplicação ou
ponho num nível intermediário que vários poderiam usar.
Marco: Você acha que um dia o modelo próprio vai fazer.

Vai
: I

Marco: Não consigo imaginar como.
Mas é por isso que ainda não se consegue. Quando o primeiro

visualizar, o problema está resolvido. ,
Marco: Alguém vai ter que adivinhar.

Não. Vai definir regras. No fundo vai fazer o trabalho que você está
fazendo, vai ver uma porção de casos e tentar achar o caso comum. No
caso, o que acontece? Na Figura A-27 ele está dizendo que a tabela
"EquipamentoXCaracterísticas" tem uma coluna que "representaria" as
colunas dessa tabela genérica, e uma outra coluna que me dá o valor que
ele poderia ter, sempre tem. Se fosse só isso eu poderia implementar uma
tabela desse tipo. Acontece que nem sempre é assim. Existe uma porção de
complicadores, por exemplo, quem identifica, quem é a chave de acesso, às
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vezes é uma coisa, às vezes é outra, é difícil de ver o caso geral. Se você
conseguir classificar de forma que você escolha tudo, então matou. Esse
artigo que eu tenho fala isso, mas difícil você entender essas coisas nele
pois está num nível muito abstrato, lá em cima, bem matemático.
Marco: É difícil de entender? .

Eu acho que sim, não depois da nossa conversa pois fica mais fácil;
mas no fundo o que estou falando tem muito a ver com interpretar isso.
Esse artigo é uma tentativa de formalizar a instanciação. Está super-
abstrato, mas a idéia é essa de que estou falando.
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14. Entrevista com Sr. Leonardo Lellis - Consultor em Informática
(fez a consultoria no projeto da Replan)

Marco: Gostaria de saber de uma maneira geral os prós e contras, em sua
opinião, dessa abordagem abstrata e genérica na Modelagem de Dados.

Na verdade não vejo nenhum contra, só vejo prós nessa abordagem.
É importante entender as origens das técnicas de Modelagem de Dados, por
que surgiram as técnicas de Modelagem de Dados. A Modelagem de Dados
não está associada e nem surgiu associada aos bancos de dados
relacionais. Minha experiência profissional é em bancos de dados e, a
grande motivação para a tecnologia de banco de dados é a reutilização de
dados. Poucas pessoas entendem exatamente o que é e para que serve a
tecnologia de banco de dados. Tecnicamente você tem diversas finalidades:
segurança, controle de acesso, recuperação, etc., mas empresarialmente,
se o presidente da empresa me chamar e falar: Leonardo, você tem cinco
minutos para explicar por que nós vamos usar essa tecnologia, eu diria a ele
que a origem dessa tecnologia está na necessidade de reutilização dos
dados existentes no computador em outras aplicações que não aquelas que
colocaram os dados no computador. A tecnologia de banco de dados surgiu
no final dos anos sessenta e início dos anos setenta, quando as empresas
começaram a perceber um elevado nível de redundâncias de dados no
computador, uma grande dificuldade em utilizar arquivos de um sistema em
outros sistemas que fossem feitos depois. Na época que antecedeu a
tecnologia do banco de dados, o dado era visto como uma propriedade
particular da aplicação. Por exemplo, eu era analista em 1974 na PUC do
Rio de Janeiro e as fitas cadastros dos sistemas com que eu lidava ficavam
dentro da minha sala, quer dizer, tal a propriedade que o sistema tinha dos
dados que eu utilizava. Então, a tecnologia de banco de dados surgiu para
as empresas conseguirem reutilizar o acervo de dados existente no
computador criado para atender a um certo conjunto do sistema no
atendimento de outros sistemas que ela fosse fazer depois. Essa tecnologia
surgiu e começou a ser utilizada no início da década de 70 e, infelizmente,
não atingiu o seu objetivo. As empresas pioneiras que usaram em 72, 73 e
74 não atingiram seus objetivos; eu tive a sorte, já em 74, de trabalhar numa
empresa que usava tecnologia de banco de dados, o software de banco de
dados Total, da Sincon que, na época, era um dos mais utilizados. Em 1975,
a coletividade ínternacional se reuniu para discutir o por quê da tecnologia
de banco de dados não estar atingindo seu objetivo principal, que era
permitir o desenvolvimento de novos sistemas sobre base de dados pré-
existentes, construídas para atender outros sistemas. Esse trabalho foi feito
pela ANSI - Associação Nacional Standards e o grupo SPARC, que chegou
à seguinte conclusão: o problema não estava na tecnologia, o problema
estava na metodologia. Mais uma vez tínhamos introduzido uma nova
tecnologia sem mudar a metodologia. Qual era a metodologia anterior? Os
analistas pensavam numa necessidade do sistema, pensavam nos dados e
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projetavam os arquivos desse sistema; manteve-se essa metodologia com a
tecnologia de banco de dados - onde pensavam na aplicação, pensavam
nos dados necessários à aplicação e, agora, projetavam o banco de dados
dessa aplicação, na expectativa que quando fosse fazer isso na segunda
aplicação consequiriarn integrar esses dois bancos de dados e assim
sucessivamente. Percebeu-se que não era viável. O problema não estava
intrínseco à tecnologia, e sim à metodologia. O que esse grupo concluiu é
que para fazer banco de dados que atendessem a diversas aplicações, eu
deveria analisar macroscopicamente a necessidade de dados desse
conjunto de aplicações que eu queria atender, criar um modelo para cada
uma dessas aplicações, integrar esses modelos criando um modelo
conceitual da base de dados e esse modelo conceitual servir para o projeto
da base de dados. Nada contra se agora eu quero uma aplicação e construo
essa aplicação antes das outras; só que agora o banco de dados que vai ser
projetado não vai ser à luz das necessidades dessa aplicação e, sim, da
necessidade do conjunto de aplicações que o banco de dados vai atender.
Dessa maneira, a construção dessa aplicação irá disponibilizar aquilo que é
preciso para essa aplicação e o que ela trata e é necessário para as outras
aplicações. Essa é a razão de ter surgido a Modelagem de Dados.
Modelagem de dados surgiu para isso, para resolver o problema de projeto
de banco de dados, para colocar a tecnologia de banco de dados no seu
rumo, podendo atingir o que se quer.

Na época os modelos utilizados eram Rede e Hierárquico. Não se
tinha software de banco de dados relacionais, o modelo relacional já era
conhecido mas não existia software para isso. O trabalho do ANSI definiu os
chamados três níveis de esquema: o nível externo, o nível conceitual e o
nível interno; aonde o nível externo é o nível de cada aplicação. Então a
idéia é: crie um modelo de cada aplicação, integre esses modelos criando
um modelo conceitual e desse modelo projete um modelo interno, que é o
modelo de software de gerência de banco de dados; então rede, hierárquico
e relacional são modelos usados para o modelo interno de banco de dados.
E as pessoas concluiram que, se eu quero fazer o banco de dados hoje que
atenda aplicações que eu vou fazer amanhã é importante que essa
modelagem externa e conceitual seja tal que, além de representar as
necessidades da aplicação, represente as regras do negócio sendo
modelado e, para isso, a técnica de modelagem utilizada não podia ser uma
técnica voltada para representação em computadores e sim voltada para
representação do negócio sendo modelado. Essa é a definição, no meu
ponto de vista, da origem das técnicas de Modelagem de Dados. O trabalho
da ANSI-SPARC definiu isso, colocou o diagnóstico do problema, colocou a
fórmula de solução do problema, definiu os três níveis de esquema, mas
não definiu os conceitos a serem usados na modelagem; apenas definiu
que, esses esquemas externos, ou esquema conceitual, deveriam ser feitos
usando conceitos abstratos que não dependessem dos conhecimentos de
tecnologia de computação para que pudessem ser realizados. E nesse
ponto, parou o trabalho ANSI-SPARC, que não definiu que conceitos utilizar
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para fazer a tal modelagem de dados. A partir daí diversos autores
começaram a escrever propostas de que conceito usar para fazer a
Modelagem de Dados.

Marco: A modelagem conceitual?
Sim. E daí para diante diversos autores começaram a escrever.

Curiosamente um dos primeiros autores a escrever foi Peter Chen, que
escreveu o artigo "The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of
Data", em 1976, na Transactions on Data Base Systems, volume I, número
1, de março de 76. Foi a primeira resposta à proposta da ANSI-SPARC
publicada em 1975. De lá para cá, diversos autores escreveram outras
propostas: modelo semântico de dados, modelo semântico funcional, "n"
modelos. Curiosamente o primeiro foi o que mais valeu, foi o que se
manteve até hoje, que é o modelo do Peter Chen. Curiosamente o que veio
depois não foi uma evolução que suplantou o, digamos, pioneiro. Na minha
opinião, é para isso que surgiu a Modelagem de Dados e para isso que
serve a modelagem de dados. Portanto, respondendo especificamente a
sua pergunta, na minha opinião, só existe modelagem em nível abstrato;
qualquer outra utilização é uma utilização que foge à razão de ter surgido a
modelagem de dados, até serve e tem benefícios para outras coisas, mas
não é porque surgiu a modelagem de dados. Por isso a resposta prós e
contras, na minha opinião, só existem prós porque os contras que possam
vir a existir vêm, como diz o americano, de uma "misconception" sobre o
problema de modelagem de dados, um mau entendimento do problema de
modelagem de dados, e aí podem dizer que modelos abstratos são ruins
porque o analista tem dificuldade de implementar, porque o software de
banco de dados não implementa diretamente e "n" coisas que mostram que
quem diz isso são pessoas que não entendem o por quê da modelagem de
dados, por que surgiu, não têm a perspectiva histórica do tema.

Marco: Vemos que as pessoas não usam o modelo de dados neste nível
mais abstrato, juntando conceitos, mapeando suas entidades. O rapaz de
Paulínia apontou um contra relativo ao usuário final que vai manipular esses
dados. Da dificuldade que ele tem dificuldade de enxergar os dados de que
necessita (no caso dele juntaram-se vários equipamentos numa única
entidade). Ele mencionou a possibilidade de se criarem "views" e alguém já
falou também de se fazer um armazém de dados onde essas "views"
estariam mais estruturadas para não dar impacto na performance. Ou seja,
esse é um contra apontado.

Eu respeito a opinião do Rangel, mas não tenho a mesma opinião
que ele. Eu acho que o usuário tem que ser treinado a entender os
conceitos usados no modelo de dados, se ele for bem treinado e entender
os conceitos do modelo de dados é mais fácil. É importante ver a diferença
nos planos de utilização. Conforme acabamos de conversar, a Modelagem
de Dados é usada no plano conceitual; os software de bancos de dados
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relacionais são usados no nível da implementação, nada contra eu ter uma
entidade abstrata implementada por "n" tabelas concretas em termos de
bancos de dados, nada contra eu ter a entidade equipamento e aparecer
uma tabela com dados sobre automóveis, outra tabela com dados sobre
unidades de destilação, etc. Um outro tema que dá uma outra tese de
mestrado, na verdade minha tese de mestrado há 20 anos atrás foi nesse
área, é o Mapeamento da Especificação Conceitual para a Especificação de
um Banco de Dados. Na minha tese, que publiquei em 1976, eu mostrei o
mapeamento de uma especificação conceitual para o modelo de rede,
hierárquico e relacional, mostrando que seja qual for o nível de abstração
que você utilize há um mapeamento pré-definido para qualquer um dos três
modelos, portanto, seja qual for o software de banco de dados que você
utilize, dado um modelo conceitual em qualquer nível de abstração, há uma
implementação determinística desse modelo abstrato nesse software. Isso
publiquei na tese de 76 e está publicado num livro chamado Introdução a
Sistemas de Gerência de Banco de Dados, Ed. Edgard Blusher, 1980,
domínio público há 15 anos.

Marco: E você consegue achar usuários? Porque muitas vezes os usuários
não se abrem ao entendimento dos conceitos.

Nesse caso, por exemplo, da Replan, trabalhamos com cerca de 40
usuários de 10 refinarias da Petrobrás, onde alguns usuários tiveram
entendimento pleno dos conceitos, outros não tiveram. Então não há uma
resposta que se aplique a qualquer usuário; aquele contador para quem
faltam quatro dias para se aposentar não quer ver nada na vida, aquele
rapaz de 22 anos que quer fazer uma carreira na empresa acha que a
informática vai ajudar certamente vai se interessar por tudo que possa fazer
ele progredir. Não há uma resposta geral, na minha opinião.

Marco: Normalmente o que vemos é que o usuário quer uma resposta muito
mais rápida. Quando o processo de análise é mais elaborado, o prazo é
maior e em termos de produtividade aparentemente se tem uma queda.

A produtividade imediata sim, a produtividade médio e longo prazo
não. Voltando às origens da tecnologia de banco de dados visa a
reutilização de dados, e o benefício da tecnologia de banco de dados não
vem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro sistema que você faz; o
grande benefício da tecnologia de banco de dados vem depois de 2, 3 ou 4
anos usando a tecnologia de banco de dados à luz de um modelo de dados
conceitual que represente as regras do negócio sendo modelado. Qual é o
benefício? É você desenvolver uma aplicação desenvolvendo apenas 70%
dos arquivos de que essa aplicação precisa; quatro anos depois
desenvolver uma aplicação desenvolvendo apenas 60%, 50% dos arquivos
de que vai precisar; sete anos depois desenvolver uma aplicação aonde
você vai precisar mais 30% dos arquivos da aplicação - esse é o benefício
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em termos de produtividade. Existem mestres de obras e engenheiros, e
isso de que estamos falando é engenharia de bancos de dados, não é
construção de banco de dados.

Sugiro que você classifique em três grupos as empresas
pesquisadas: empresas que não usam Modelagem de Dados, empresas
que usam Modelagem de Dados em nível de cada sistema que é feito, e
empresas que usam Modelagem de Dados em nível corporativo (ou se for
uma empresa muito grande pelo menos ao nível departamental).
Teoricamente você pode usar a modelagem de dados em quatro níveis: ao
nível de uma função, em nível de uma aplicação, em nível de uma área
funcional ou em nível da empresa como um todo. O mais usado, e
provavelmente sua estatística vai confirmar, é em nível de aplicação, ou
seja, se a empresa usou a Modelagem de Dados em seis sistemas, ela tem
seis modelos de dados independentes não integrados e, provavelmente,
tem seis bancos de dados independentes não integrados cada um
suportanto a uma determinada aplicação. Essa empresa está usando a
Modelagem de Dados e a tecnologia de banco de dados sem conseguir
atingir o principal objetivo da tecnologia de banco de dados. Então, voltando
ao que coloquei anteriormente, na nossa maneira de ver o objetivo da
tecnologia de banco de dados é facilitar o reaproveitamento dos dados
existentes nos computadores em outras aplicações além daquelas que os
criaram. Empresas que usam a Modelagem de Dados em nível de cada
aplicação têm, voltando aos esquemas da ANSI-SPARC, o nível externo
mas não têm o nível conceitual e, portanto, têm "n" níveis internos e não têm
um modelo interno que corresponda a um modelo conceitual, têm "n"
esquemas externos e a cada esquema externo um esquema interno
correspondente. Isto não é ruim; usar a Modelagem de Dados para isso não
é ruim, só que não tem nada a ver nem com o objetivo para que surgiu a
Modelagem de Dados nem muito menos e, principalmente, com o objetivo
para que surgiu a tecnologia de banco de dados. Nesse caso estamos
usando a Modelagem de Dados para ajudar o analista compreender o
problema que ele vai modelar, estamos usando a Modelagem de Dados
para ajudar o usuário a compreender um modelo que o analista está
fazendo; isso é bom, não é ruim; quando falo disso não quer dizer que é
uma coisa ruim, só que isso não tem nada a ver com o objetivo maior de por
quê surgiu, por isso comecei nossa conversa tentando definir, na nossa
opinião, qual é o objetivo, por quê surgiu a Modelagem de Dados.

Marco: Você acha que esse é o único objetivo?

Esse é o principal objetivo, é para isso que surgiu. Essas empresas
provavelmente têm um baixíssimo nível de reutilização dos bancos de dados
em outras aplicações que não aquelas que os construiram. Importante você
ter em mente é que a quantidade de dados de uma empresa é um conjunto
finito e a quantidade de aplicações é um conjunto infinito, não tem sentido
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um conjunto finito ter um crescimento linear com um conjunto infinito. Em
outras palavras, empresas que a cada nova aplicação criam novas bases de
dados estão introduzindo, a partir de um certo ponto, um alto grau de
redundância de dados, não percebido; redundâncias estruturais e
redundâncias de dados, pelo simples fato de estarem fazendo um conjunto
finito crescer linearmente com um conjunto infinito. Os dados de uma
empresa é um conjunto finito, não há infinitos dados sobre uma empresa,
infinitos dados de uma empresa, isso é um conjunto finito. As aplicações são
infinitas, dependem da criatividade de pessoas da empresa. Esse é o ponto
importante.

Marco: Você falou que o modelo conceitual pode ser implementado tanto no
hierárquico, em rede ou no relacional, porém sabemos que é muito mais
interessante o relacional. Você concorda com isso?

Não, pelo ponto de vista da modelagem conceitual, mas sim, pelo
ponto de vista que os software relacionais hoje são mais modernos, mais
úteis que os software hierárquicos relacionais. Mas isso não tem nada a ver,
na minha opinião, com modelagem conceitual versus problema de
implementação, por exemplo, na Light do Rio de Janeiro, onde trabalhei
como OBA durante 10 anos, nós criamos um modelo conceitual nos inícios
dos anos 80, esse modelo foi implementado com sucesso usando NS, que é
um software hierárquico da IBM. Em 83, 84, nós tínhamos um modelo
conceitual e tínhamos uma implementação hierárquica desse modelo. Em
85, a empresa passou a adotar o software Adabas, que não é exatamente
nem rede, nem hierárquico, nem relacional.

Marco: Tenta ser relacional.

Não compartilho desse opinião porque para mim é um software de
listas invertidas, está mais para o modelo de redes do que para o modelo
relacional, na minha opinião. Há quem ache que é relacional, até autores
como Waldemar Setzer, que criou o conceito de relacional não normalizado
e coisas desse tipo. O ponto importante é que um banco de dados relacional
não está expresso apenas pelas estruturas de dados que ele utiliza e, sim,
pela álgebra relacional na manipulação dessa estrutura de dados. Eu posso
expressar através de fitas magnéticas tabelas, então, não basta expressar a
estrutura de dados como tabelas, eu faço isso com fita magnética, só que
com fita magnética fica difícil implementar uma Sal que suporte álgebra
relacional. Então, para um software ser relacional o Codd definiu duzentas e
tantas regras a serem satisfeitas, algumas são em nível de estruturas de
dados, muitas são em nível de manipulação de dados. Nas empresas
depois passamos a usar o Adabas, e tínhamos um modelo conceitual
implementado com Adabas. Conforme já disse, me diga qual é o seu
software de banco de dados, e eu te direi qual é o mapeamento de uma

(1'
, '

I
, I



191

especificação conceitual para seu software de banco de dados. Na verdade
vivo disso, meu trabalho é ajudar as empresas a criar banco de dados.

Marco: Você não tem preferência, digamos, na passagem do modelo
conceitual para o modelo lógico.

Sim, não é do modelo conceitual para o modelo lógico; eu tenho
preferência pelos software relacionais porque eles são os mais modernos,
mas nada a ver com o mapeamento conceitual relaciona!. Me dê qualquer
software de banco de dados e eu te mostro qual é o mapeamento da
especificação conceitual com a especificação relacionar. Na verdade, como
te falei, isso foi meu trabalho de tese há 20 anos atrás, não é hoje, há 20
anos atrás eu e meu orientador desenvolvemos uma tese, mostramos e
publicamos isso.

Com relação ao uso de entidades abstratas, toda vez que você vê um
modelo de dados que tem um mapeamento um para um com um modelo
relacional, cada entidade corresponde a uma tabela, você não está vendo
um modelo de dados conceitual, você está vendo um modelo relacional
escrito usando os conceitos entidades/relacionamentos. Qualquer modelo
conceitual de dados terá um mapeamento um para "n" entre entidades e
tabelas que as implementam.

Marco: Tabelas básicas, você quer dizer.

Tabelas do banco de dados. Pessoas que aprenderam banco de
dados relacional e depois aprenderam Modelagem de Dados tendem a usar
o conceito de entidade da mesma maneira que usam o conceito de tabela,
portanto, aonde ele colocaria uma tabela num banco de dados relacional,
ele coloca uma entidade no modelo de dados. Na Replan você deve ter visto
algumas abstrações que foram implementadas em 10, 15, 20 tabelas, uma
entidade conceitual cujo mapeamento com modelo relacional resultou em
10, 15 ou 20 tabelas.

Marco: No meu entendimento o que é interessante é que a abstração
também seja levada para o nível de implementação. Você está dizendo que
do modelo conceitual, uma tabela genérica pode virar 10 tabelas.

r>;
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Não, a tabela genérica não. Não misture a nomenclatura, não existe
tabela genérica, existe entidade genérica, entidade em alto grau de
abstração. Esse é um outro problema. Não podemos misturar os conceitos
do modelo relacional, que é um modelo voltado para implementação de
banco de dados em computadores, com os conceitos do modelo de
entidades/relacionamentos, que são conceitos voltados para modelagem
conceitual de informações. Novamente isso é uma "misconception", pessoas
que aprenderam modelo relacional e acham que modelo de
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entidades/relacionamentos serve para o modelo relaciona!. Até serve, mas
não foi para isso que ele foi criado.

Marco: Mas é difícil separar isso para a maioria das pessoas.

Eu acho que não é difícil, acho que é extremamente fácil desde que
você tenha uma base conceitual bem formada, você entenda o que é uma
coisa e entenda o que é outra. Infelizmente, nesse nosso mercado, existe
uma infinidade de pessoas que não têm uma base sólida para aquilo que
faz, viram alguém fazer de uma maneira e fazem da maneira que viram esse
alguém fazer.

Marco: Nós estamos falando isso em nível de profissional de informática,
você imagina em nível de usuários se nem os profissionais da área estão
sabendo, imagina levar isso para o usuário!

Explicando, ensinando. Uma coisa que eu acredito é que os seres
humanos não nascem usuários de sistemas de computação, esse é outro
problema. A maioria dos analistas acha que o ser humano nasce usuário, ou
seja, você nasce médico? Não. Nasce engenheiro? Não. Você precisa
estudar cinco anos para se tornar um médico, tem que fazer cinco anos para
se tornar um engenheiro, só que a maioria dos analistas de sistemas acha
que as pessoas nascem usuários. Eu acho que para se tornar usuário é
necessária uma formação, da mesma maneira que você forma um analista
de sistemas, você tem que formar um usuário. Meu trabalho é esse, em
algumas empresas já cheguei a dar cerca de 100 horas de treinamento para
usuários, ao longo de um, dois anos. Esse é um ponto importante. Você ser
um bom usuário depende de ter formação para isso, essa é uma coisa em
que acredito. Talvez você esteja estranhando que tenho crenças um pouco
diferentes de algumas pessoas do mercado. Uma das minhas crenças é que
o ser humano não nasce usuário de computação; se você nunca especificou
um sistema de computação para um analista, você não sabe como fazer
isso e muitos analistas acham que todos os seres humanos já sabem fazer
isso, o que não é verdade. Então costumo dizer, existe o usuário trainee,
usuário júnior e o usuário sênior da mesma maneira que existem
engenheiros trainee, júnior e sênior, e existem analistas trainee, júnior e
sênior. Você dá a ponte Rio-Niterói para ser projetada por um mestre de
obras?

É mais fácil projetar a Rio-Niterói do que especificar um sistema de
computação complexo, porque a ponte Rio-Niterói é um objeto concreto,
tangível, e um sistema de computação é um objeto abstrato, não tangível
por raciocínios imediatos. Então é muito mais difícil especificar isso e a
maioria dos analistas acha que os humanos nascem prontos para fazer isso.
Não é verdade. Quem é usuário trainee? É aquela pessoa na empresa que
nunca recebeu um analista para especificar um sistema. Quem é usuário
sênior? É aquela pessoa que nos últimos cinco anos recebeu "n" analistas,



193

especificou "n" sistemas, recebeu os sistemas, viu que os sistemas não
faziam quase nada daquilo que ele queria que eles fizessem, aprendeu que
se não falar o óbvio para o analista corre o risco do sistema não fazer o que
era óbvio que o sistema deveria fazer. Ao passo que o usuário trainee
respeita muito o analista de sistemas, acha que porque é alguém que lida
com computador é alguém muito inteligente, não fala o óbvio, e tem uma
grande decepção quando vê que o sistema não faz aquilo que era óbvio que
o sistema deveria fazer. O usuário sênior já aprendeu que se não falar o
óbvio, o sistema talvez não faça o que era óbvio que deveria fazer. Há que
ter treinamento para ser usuário sênior, seja treinamento na prática
apanhando por tentativas e erros ou treinamento numa sala de aula,
formando-o para ser usuário.

Marco: E esse treinamento, você parte justamente dessa base conceitual.
Você não tem alguma literatura que fale disso.

A literatura é a mesma. Veja, a análise estruturada, a Modelagem de
Dados, são técnicas de modelagem de sistemas que independem de
conceitos e implementações de computadores. O pré-requisito para
aprender análise estruturada e Modelagem de Dados é bom senso, não é
saber Cobol, DL1, Oracle, DBase, Sistema Operacional. Para entender
Modelagem de Dados tem que ter bom senso, somente isso e, se possível,
uma boa base matemática. Não te facilita nada entender de Cobol, MVS, de
coisas desse tipo.

Na Replan participei das reuniões com eles, vendo o que eles foram
fazendo, e dizendo ali acho que não faria assim, faria diferente; ali sugiro
que façam assim; acolá assim; mas eu não fiz nada. A autoria daquele
modelo é de um grupo de usuários e técnicos da Petrobrás que
desenvolveram; então é isso que entendo por consultoria.

Marco: E o que a resistência dos usuários nesse ponto? Mesmo o pessoal
mais técnico, como é o exemplo desse de São Paulo, tem uma resistência
muito grande a esse tipo de abordagem mais abstrata. Existe muita
resistência do pessoal com relação a isso?

Por falta de formação, sim. As pessoas que não têm boa formação,
ouviram falar da coisa mas não sabem por que isso. Estou há 20 anos na
área e, de um modo geral, tenho percebido é que entender a perspectiva
histórica é fundamental para entender as coisas. Não basta alguém numa
sala de aula aprender o que é uma entidade/relacionamento para usar bem
Modelagem de Dados. Por exemplo, nos meus cursos de Modelagem de
Dados, a primeira coisa de que falo é exatamente o que está gravado no
início dessa fita. Por que surgiu a Modelagem de Dados? Qual foi o
problema do mundo real que levou a humanidade a conceber esse negócio?
Esse é o ponto. Não adianta entender o que é entidade/relacionamento se
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você não entende por que a humanidade criou esse negocio, por que a
humanidade criou a tecnologia de banco de dados? Foi para fazer query em
computador? Foi para facilitar o desenvolvimento de sistemas? Por que a
humanidade criou a tecnologia de banco de dados? Se a pessoa não sabe
isso, terá dificuldade em usar bem essa tecnologia.

Marco: Estatisticamente vemos que é mínima a utilização nesse enfoque
que você está colocando, pouquíssimas empresas ...

Sem dúvida, pelo fato de que pouquíssimas empresas entendem o
por quê dessas coisas, pouquíssimas empresas entendem bem o por quê
da utilização dessa tecnologia, infelizmente. E a orientação a objetos vai por
esse mesmo caminho.

Pode-se observar que as empresas que não usam Modelagens de
Dados são empresas que dependem muito fracamente da tecnologia de
computação, ou seja, se desligarem todos os computadores da empresa,
ela continua funcionando. Você vai ver que as empresas que usam
Modelagem de Dados em nível de cada sistema são empresas que
dependem um pouco da informática; se desligarem os computadores vai
ocorrer algum problema na empresa. Você vai ver que as empresas que
usam Modelagem de Dados em nível corporativo são empresas que
dependem fortemente da informática, porque a competitividade da empresa
no seu mercado depende de uma plena utilização da tecnologia de
computação. Eu aposto que se você fizer essa correlação, você vai
constatar isso.

Marco: Você está dizendo modelo corporativo. Normalmente modelo
corporativo tem a ver com modelo conceitual.
Sim.

Marco: Podemos dizer que é a mesma coisa?
Não. Você pode fazer um modelo conceitual para um sistema.

. ..4
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15. ENTREVISTA COM Prof. Dr. WALDEMAR SETZER
Universidade de São Paulo

As empresas não fazem modelagem de dados devido ao fato de que
as pessoas que trabalham na área de processamento de dados não fizeram
cursos decentes de formação. O computador é uma máquina que permite
que sejam feitas coisas mal feitas que funcionam. Então a pessoa faz de
qualquer.jeito o projeto dos arquivos para guardar as informações, ele não
está percebendo qual é a estrutura dos arquivos, etc., e vai colocando, a
coisa funciona, mas é extremamente ineficiente. Quando não consegue
processar, compra um computador mais rápido, mais potente, enfim acaba
fazendo. Isso é um problema, é uma das característica que eu chamo de a
miséria da computação, o computador realmente permite uma coisa
completamente mal feita, desestruturada, sem estudo prévio. É por isso que
não se usa a modelagem. Ninguém iria projetar uma bicicleta sem um bom
projeto, com técnica de projeto e de produção, etc. Não precisa nem haver
técnica de projeto para projetar um sistema de computação e nem controle
da produção para depois aquilo funcionar. Esse é um problema natural.

Marco: Meu objetivo é identificar modelos comuns. Por trás disso também
existe a idéia de abstração, quer dizer, à medida que vamos abstraindo na
modelagem as coisas acabam se tornando mais genéricas, mais
reutilizáveis. Existe, nesta idéia, pontos em comum com Orientação para
Objeto. Gostaria de saber sua opinião sobre isso, e eventualmente, se
houver alguma modelagem que possa ser apresentada para eu considerar
também no meu trabalho.

Não sei o que você está usando dentro de entidades
relacionamentos, o modelo de entidade relacionamento foi estendido com
vários apêndices, e não sei qual você está usando ...Você só está
verificando se o pessoal usa ou não usa?

Marco: Minha pesquisa independe da técnica, da metodologia, da
ferramenta usada. Porém o Modelo Entidade Relacionamento é a mais
utilizado...

Só que eu preciso dizer uma coisa, você falou de ferramenta e isso
me ocorre um problema. Muita gente usa software, que eles chamam de
Case e não é Case, para fazer a modelagem de dados e também para
análise funcional. Só que sempre que se usa um software, ele tem
limitações, ele trabalha com um certo tipo de diagrama entidade-
relacionamento, ele não trabalha com um diagrama qualquer. Acontece que
entidade relacionamento é algo puramente mental, então deveria ser algo,
como você chamou - puramente conceitual, mental. Deveríamos ter
liberdade de criar dentro desse modelo e modificá-lo à vontade para
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representar as coisas que mais interessam, para representar sei lá o que
você quer. O meu livro de banco de dados tem uma porção de elementos
que nenhum desses software Case suporta. Então você já vê um problema.
Se as empresas usam software de Case, eles já estão restritos. E o pior de
tudo é que o software Case, a partir do modelo Entidade Relacionamento
faz um projeto dos modelo relacional. Isso significa que o modelo de
Entidade Relacionamento não é puramente conceitual, porque não deveria
haver uma correspondência entre um Modelo Entidade Relacionamento e o
modelo relacional. Temos que agregar mais coisas para fazer o modelo
relacional. Por exemplo, o modelo relacional vai precisar das chaves. No
modelo entidade relacionamento não precisamos das chaves para fazer
ligações entre tabelas e relações. Então, uma determinação da ferramenta é
muito ruim porque ao invés de entrarmos num âmbito puramente mental,
passamos para um ângulo que chamo concreto.

Marco: Essa história do modelo conceitual e do modelo lógico tem aparecido
bastante. Meu trabalho estaria mais voltado para o modelo conceitual.
Quando falei de ferramentas eu me referia ao modelo entidade
relacionamento, que não é a única.

Seria muito interessante-você verificar limitação que as pessoas estão
tendo com o software. Além disso existe uma outra coisa muito interessante:
quantas entidades e quantos relacionamentos se põe num diagrama? Você
já viu alguns desses diagramas?-

Marco: Do modelo conceitual?
Sim. Quantos você viu? Não vai passar de algumas dezenas.

Marco: Na Petrobrás foi o lugar onde obtive um alto nível de modelagem,
eles até apresentaram um trabalho em São Carlos. Lá a pessoa me mostrou
um modelo que tinha 400 entidades ...

Provavelmente não são entidades conceituais, provavelmente ele já
está fazendo isso voltado para o modelo relacional e apareceram uma
porção de coisas que não deveriam ter aparecido. Por ex., eu garanto que
não tem atributos multivalorados. Isso significa que eles fizeram uma
entidade separada para cada atributo rnultívalorado, Isso é um erro de
projeto porque atributo multivalorado é atributo e não entidade, por ex., os
funcionários têm vários telefones, garanto que telefones colocaram como
Entidade e não é. É Entidade para a companhia telefônica e não para uma
empresa. Você vai ver que destes 400 há uma porção que não deveriam
estar. Este é um caso muito extremo, em geral as empresas fazem algumas
dezenas, não chega a uma centena; isso pode ser feito a mão, não é
preciso software. Se tivesse centenas, 400 eu concordo. Só que você vai.
ver não é modelo conceitual, é algo que você poderia verificar. Será que as'
pessoas realmente estão fazendo conceitual? Eu acho que não. Estão
fazendo já voltado para o modelo relacional.
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Marco: O pior é que nem isso fazem.
Quando fazem já é pelo modelo relacional. É uma outra crítica que

você poderia ir buscar, poderia ir ver o que as pessoas estão fazendo.

Marco: Com relação à idéia que é o tema do meu trabalho, de em várias
empresas de diferentes negócios - supermercado, transportadora, banco -
podermos encontrar usando de abstração, generalização, modelos comuns?

Eu acho que existe muita coisa em comum, o que vai haver em
..comum são as entidades e os relacionamentos, o que não vai haver são os
atributos pois alguns usam uns atributos e outros, outros atributos. Por ex.:
cliente - todo mundo vai ter; a entidade cliente todo mundo vai ter, todas as
empresas que produzem produtos têm um conjunto de dados produto; todas
que consomem produtos e insumos vão ter um conjunto de dados insumos,
que eventualmente você generaliza os dois por produtos que contêm
insumos e produtos fabricados. Essas coisas todos têm, acontece que na
hora de colocar atributo vai variar de um para o outro, mas o conceito em si,
que você tem alguma coisa física, você modela por um conjunto abstrato, aí
eu acho que é semelhante e muito.

Marco: Nesta idéia de existirem modelos conceituais que sejam comuns em
diversas organizações, haveria algum resultado prático? O que eu ganharia
havendo isso?

Isso é um problema de integração de banco de dados. Existe
necessidade de se integrar o banco de dados ou não? Houve um trabalho
de integração de modelos entidades relacionamentos; eu tenho vários e
você pegar e integrar todos em um só. Cada um fez o projeto de uma parte
e depois se integra tudo. Isso saiu em artigo há muito tempo atrás. É um
trabalho de integração, chamado "View Integration". Cada um traz uma
visão e você pega todos e integra num modelo só.

Eu acho que é interessante você procurar empresas que tenham feito
integração de dados. Por ex., pegar qualquer banco; os bancos eram
totalmente desintegrados, alguns deles já estão integrados, por ex. estão
considerando que o cliente é uma pessoa só. Antigamente o cliente tinha
uma conta corrente, ele era um cliente, o mesmo cliente na poupança, era
um outro cliente, e assim por diante. Os bancos passaram por esse
problema de buscar integração dos dados e fazer um modelo para toda a
empresa. Todos os bancos passaram por isso, os que fizeram. O Bradesco
nunca fez, é muito atrasado em termos de processamento de dados. O Itaú
fez, o Real foi o primeiro.

Marco: A Gazeta Mercantil comentou há pouco tempo que quatro empresas
brasileiras foram consideradas entre as 100 empresas mais avançadas no
ramo da informática - Bradesco, Varig, Petrobrás e CVRD.

Um erro profundo. Experimente fazer movimentação de commodities
no terminal do Bradesco, não existe, porque o processamento de dados
deles é tão mal feito que o cara não consegue mudar, não conseguem
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colocar coisas novas. Você não acha uma coisa óbvia? Por que você tem
que telefonar para sua agência para eles fazerem uma aplicação de
commodities quando você poderia passar no terminal e fazer, como é feito
no Itaú. Por que eles não fizeram? É uma coisa interessante para você
estudar. Não pode ser por que eles não querem fornecer um serviço que
outros estão oferecendo, pois eles têm que fazer isso por uma questão de
mercado; se eles não fizeram é porque não estão conseguindo implementar
o processamento de dados, porque o processamento é todo mal feito, é mal
documentado, ninguém sabe onde está, tudo está separado, não houve
integração. Uma análise do Bradesco, inclusive para desmistificar isso aí
seria sensacional. Compare com o Itaú, eu acho o Itaú muito mais dinâmico
- sai uma lei e em poucos dias eles colocam no terminal. O Bradesco leva
anos.

Marco: O Itaú deve ter uma modelagem de projeto muito bem feita. Você
conhece empresas que têm modelagem?

Conheço uma empresa, na qual participei da modelagem, chamada
Maubertec, é uma empresa muito grande de gerenciamento de projetos. Fiz
uma modelagem empresarial para eles. Uma modelagem conceitual para a
empresa inteira. Eu e um aluno implementamos uma boa parte daquilo
usando o ZIM, que é relacional. Nele você declara as ligações entre as
tabelas como se fossem relacionamentos, isso dá um poder absolutamente
fantástico. Coisa que todos os outros gerenciadores ignoram. Eles tentaram
fazer um modelo relacional que fosse o reflexo do modelo conceitual de
entidades relacionamentos, tanto que eles chamam as tabelas de "entities" e
também "relationships". Implementamos no ZIM aquilo lá e fiz uma palestra
para os gerentes para mostrar o que era banco de dados e como estavam
as informações gerenciais. Eu mostrei, expliquei rapidamente o modelo da
empresa inteira e disse aos gerentes: agora façam uma consulta qualquer
nesse trecho grande que nós implementamos com dados fictícios. Então
eles disseram, gostaria de saber isso, daquilo ....e com um comando em
ZIM, num instante fazíamos e dávamos o resultado para eles para mostrar o
que dava para fazer, Com um comando você percorre quantas tabelas você
quiser de dados numa entidade relacionamento. O mercado não descobriu
isso ainda. Você explica entidade relacionamento facilmente, não explica?
Você não precisa dizer que transpôs chaves, nada disso. Você apresenta o
modelo, e isso está ligado. Por ex., materiais relacionados com clientes, e
aqui, "fornecidos por"

Materiais Clientes

Figura A-30 Exemplo de relacionamento entre duas entidades apresentado pelo
Prof. Waldemar Setzer
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Podemos escreve assim LlST ON materiais fornecidos por clientes
WHERE... por exemplo cidade = a São Paulo ou Santos. Você pode colocar
outro relacionamento Clientes da responsabilidade do setor não sei o quê.
Isso faz uma frase que você entende em linguagem natural - materiais
fornecidos por clientes. Você dá um sinônimo disto no banco de dados
chamado "que fornecem", aí pode fazer uma pergunta: Liste todos os
clientes que fornecem materiais para as seguintes restrições. Qualquer
pessoa entende isto. Você não encontra nenhum gerenciador de banco de
dados que tenha esse negócio que o ZIM tem, mas todo mundo está usando
outros. Você não pode imaginar o atraso que existe na área de banco de
dados.

Marco: Uma coisa que aparece no modelo da Petrobrás é o cadastro de
equipamentos. Em Paulínia, se modelou de uma forma mais abstrata. Ao
invés de se colocar: isso é um poço, isso é um tanque, isso é navio, isso é
oleoduto, ele colocava de forma mais genérica; então a entidade tinha um
nome mais genérico. Isso tem muitas vantagens e estamos também
estudando isso para ver vantagens e desvantagens. O que acontece?
Aparentemente só tem vantagens, porém uma das desvantagens, que foi
apontada por esse elemento de Paulínia, foi o fato de que nem sempre o
usuário, a pessoa da área vai poder ver claramente os conceitos.

Depende, isso é uma coisa que depende do nível cultural no qual
você está trabalhando. Se você trouxer o modelo de Paulínia posso dar uma
olhada e mostrar para você que provavelmente aquilo lá poderia ser bem
melhor.

Marco: Tenho um resumo, mas não tem as 400 entidades
(Olhando o modelo) Item de material, isso não é um conjunto de

entidades, item é um item, lista. Eles não sabem fazer. Tipo de evento - tipo
é atributo. Eles fazem modelagem pensando no gerenciador de banco de
dados.

Marco: O grande benefício que vimos que está implementado nesse modelo
é esse aqui - objeto, porque em objeto cabe muita coisa, cabe um tanque,
um oleoduto, um navio, e ele tem características técnicas.

Característica técnica é um atributo, isso não é um modelo de
entidades conceituais. Por isso dá 400 pois fizeram um monte de entidades
ao invés de fazer atributo, por que? Porque eles estão pensando em manter
um arquivo para isso e outro para isso,

Preste atenção quando o modelo não é conceitual, eles já estão com
o banco de dados na cabeça, com os arquivos, com o gerenciador do banco
de dados. É um erro profundo e é por isso que fica enorme. É porque a
pessoa não está independente do computador, é como todos dizem, ele
está com o computador na cabeça; é preciso tirar o computador da cabeça
para fazer algo conceitual, independente do computador. Você faz uma
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implementação num gerenciador de um jeito, no outro gerenciador de outro
jeito.

Um outro exemplo sensacional, super bem feito é o do Prof. Marcos
Ximenes.
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16. Entrevista Prof. Marcos Ximenes 20/06/95

Neste caso já foi explicado o objetivo do trabalho com maior ênfase na
relação NORMA/OBJETO, que foi apresentada ao entrevistado.

Em orientação por objeto, definimos classes. Por exemplo, na Figura
A-33, pago 205 temos classes. Aluno, matrícula, nota, histórico, serviço,
unidade, escola, prédio, sala - são classes. A cada classe chamamos
classe-objeto. A gente define a classe como um conjunto de objetos que tem
os mesmos atributos. Sendo assim, na Figura A-33 eu tenho um conjunto
dos meus alunos, e espelho a parte de dados nesse modelo da Figura A-34
(pag. 206), onde deve aparecer aluno também. No modelo da Figura A-34
estou preocupado só com dado e defino as relações entre o que na Figura
A-33 é classe. Por exemplo, existe uma relação entre aluno e os dados
históricos dele; um aluno tem n dados históricos. Depois que defino as
classes, eu defino serviços, não sei se lá eles chamam norma, então dado
uma classe eu tenho o conjunto de serviços. O que é serviço? Serviço é
aquilo que modifica o estado de uma classe. Por ex., tenho o serviço "alterar
aluno". Se eu tranco a matrícula ou mudo o endereço do aluno, isso é um
serviço. Por quê? Porque muda algum atributo de aluno, muda a situação
dele. Na situação anterior ele tinha um endereço, agora tem outro. Então
definimos serviços para classes de objetos. Depois tentamos identificar uma
coisa que é muito importante nessa análise que é chamada polimorfismo,
que são objetos, são classes que são idênticas, polimórficas. No sentido de
que a única coisa que diferencia um do outro são os atributos de seus
objetos, mas os serviços são os mesmos, quer dizer, tratar aluno é a mesma
coisa que tratar professor, só que aluno tem o curso que ele faz, professor
tem a habilitação dele. Aí eu defino um polimorfismo e digo que são classes
polimorfas. Eu desenvolvo um programa só que, e no final, um serviço será
um programa. Eu desenvolvo um programa só, seja para tratar professor
seja para tratar aluno, Esse é o maior nível de abrangência. Por exemplo, eu
poderia equipamentos - e teria vários tipos de equipamentos; poderia ter
outro objeto - fornecedor - mas descubro que os dois são polimorfos, os
serviços são idênticos, então não faço uma rotina para operar dados de
equipamentos, e outra rotina para alterar dados de um professor. Se essas
duas classes forem polimórficas então é o mesmo serviço.

Começamos a análise primeiro definindo o modelo de dados - tudo
começa realmente no modelo de dados -, depois de identificar os dados
verifico, aí mais no nível de função, quem é polimórfico e economizo na hora
de desenvolver. É coisa muito simples, não tem mistério. As pessoas não
usam. Por exemplo, se você pegar um sistema de médio e grande porte a
coisa é feita artesanalmente. Ninguém realmente procura primeiro fazer uma
análise no nível de abstração onde as coisas são iguais.
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Marco: Acho que esse exemplo do professor e do aluno interessante,
porque no seu modelo existem duas entidades - professor e aluno. No caso
de equipamento, exemplo em que estamos nos apegando bastante, numa
unidade da Petrobrás, foram colocadas entidades separadas para tanque,
navio, oleoduto. Em outra unidade da Petrobrás, foi criada uma entidade
única chamada Equipamento e foi criada uma relação do tipo Norma/Objeto.
Esse tipo de implementação incorpora esta abstração. Eu perguntaria : o
professor e o aluno, em termos de função você falou que vai ser a mesma,
só os atributos serão diferentes, e em termos de dados?

São entidades diferentes. Na realidade, nós acabamos
hierarquizando. Dentro do princípio de montar uma estrutura hierárquica, na
realidade, acabo fatorando, conforme o desenho da Figura A-31. Por
exemplo, defino uma entidade abstrata chamada "Entidade" que tem, por
exemplo, código, nome e situação porque tudo tem código, nome e
situação; a escola tem um código, um nome. Poderia abrir mais, por
exemplo, endereço pois aluno e professor têm endereço. Então eu teria uma
estrutura assim:

I:::l-o ~Ódi9O
II t=g orne

Situação

If---O Rua
11Endereço f---O Bairro If---O Cep I

I

I I
I L::JAluno Professor 11

I .. - Io Curso ~ Habílitaçã o

Figura A-31 Hierarquia apresentada pelo Prof. Marcos Ximenes

O que faço é o seguinte, as entidades do nível 111 são objetos. E os
níveis acima são classes com zero objeto, são classes vazias, pois o que
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existe é aluno, o que existe é professor, o que existe é escola, não existem
"endereços", não existe "entidade". No nível I tenho atributos que são
comuns a todos, por ex., código, nome e situação. No nível 11tenho atributos
que são iguais em todos esses de baixo. Por exemplo, rua, bairro, CEP. No
nível 111,tenho coisas que são típicas de cada um .. Quando desenvolvo
meus serviços, preciso utilizar ferramentas que sejam orientadas a objeto.
Vou fazer um programa de inclusão de um aluno, esse programa é dividido
em fatias: uma fatia vai transacionar informações no nível I, outra o 11e outra
o 111.

Eu tenho um trecho de programa que é comum a todos eles, e com
isso economizo programação. Na programação normal se faz um programa
para aluno, outro para professor, e outro para escola. Então ocorrem trechos
de programa em aluno, em professor e escola que são exatamente iguais,
porque não houve uma hierarquização. Se eu fosse fazer o modelo de
Equipamento, faria um pouquinho diferente. Eu definiria um negócio
chamado equipamento com os atributos comuns a todos os equipamentos,
por exemplo código, o navio tem código, o computador tem código, etc.
Depois vou hierarquizando isso.

Uma literatura que eu aconselho são dois livros, Análise Orientada a
Objeto, de Yourdon, que trazem essas idéias, inclusive mostram essa
relação entre dado e função. Hoje existem novos conceitos, conceito de
encapsulamento, por exemplo.

Se você tem dois serviços acessando o mesmo dado, isso é uma
loucura para a área de análise, por exemplo, você tem um sistema de
controle de material e um dia aparece um saldo de um material no estoque
negativo. Que programa introduziu esse lixo? O cara fica louco pois não
sabe que programas atuaram sobre determinado dado. Nesse enfoque,
como a coisa é fatorada, só o um serviço atua, se aparecer um endereço
errado, sei que esse serviço atuou independente de ser endereço de
professor, de escola, de aluno. Outra coisa é o seguinte, quando você altera
algum atributo daquele endereço, por exemplo, CEP mudou para 8 dígitos,
não preciso sair em 'n' programas fazendo esta alteração, alterando num e
esquecendo no outro, eu sei que só quem mexe com CEP é esse serviço 11
que mexe com endereço.

Marco: Poderia dizer que essa abstração está mais voltada para função?
Para mim dado é o primeiro passo porque, por exemplo, o modelo de

dados já me garante que eu não teria muita redundância de dados, mas
acabo tendo, nesse modelo da Figura A-34 existe redundância de dado
porque existem alguns atributos de professor que existem em escola, que
existem em aluno, portanto, eu vou mais fundo, vou baixando o nível. Faço
isso para garantir que tenho funções singulares, que eu não repito as
minhas funções e que posso encapsular meus dados. Por exemplo, se eu
tenho um dado chamado CEP no meu sistema eu tenho uma função que
cuida de CEP, uma única função. Para um determinado dado existe uma
única função.
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o Waldemar não trabalha nessa linha. Ele vai mais numa linha de
gerador de aplicação. O Waldemar trabalha numa camada mais embaixo.

-c.

Marco: Atualmente tenho me fixado mais em ver se alguém está usando
esse tipo de abordagem implementação desse modelo Norma/Objeto. Estou
vendo que aí a ênfase é outra.

Essa história toda começou com linguagem. Para a linguagem C foi
desenvolvida uma versão ... na realidade começou antes do C, começou
com Smalltalk, que eram linguagens orientadas a objeto. Quem se apoderou
muito disso foi o pessoal que fazia computação gráfica, depois o Yourdon
transpôs essas idéias para o nível de análise de projetos e hoje isso tem
sido uma coisa que está começando a deslanchar. É muito interessante.

Marco: Esse diagrama da Figura A-33?
Esse diagrama é orientado a objeto, diagrama de assunto. Na

realidade o que definimos como assunto é um conjunto de classes. Esse
agrupamento é, simplesmente, no sentido de agrupar coisas que são
semelhantes, professor com a locação dele, aluno com as notas, a
matrícula, o histórico.

Marco: E, mais ou menos, poderia se dizer que esses três níveis da Figura
A-31 teriam alguma relação com a Figura A-33?

Teriam. Estão colocados só dois níveis na Figura A-33, entidade-
aluno e entidade-professor, mas há mais um nível. O objeto, hoje, é definido
assim, uma tela do computador. Se eu apresento a tela de um aluno para a
pessoa preencher, isso é uma visão do objeto, a visão seguinte é o banco
de dados. Entre esses dois tenho meus serviços, que na realidade é o que
faz a manipulação da tela para o computador (Figura A-34).

Figura A-34 Os serviços que realizam a intermediação entre a tela do computador e
o banco de dados (Prof. Marcos Ximenes)

Marco: Nesse caso da Figura A-33, o encapsulamento que seria feito entre
serviço e dado seria no nível de cada quadrado pontilhado. isso seria um
objeto?

Não. Aluno aqui é um objeto, matrícula é objeto, nota é objeto. O
pontilhado um conjunto de objetos porque é um assunto.
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Marco: Eu teria o acesso, ou seja, o serviço a cada um desses objetos?
Se estes objetos forem polimórficos eventualmente você tem um

serviço só para todos.

Marco: Como é a inter-relação do modelo de dados com esse outro desenho
da Figura I ?

Você começa fazendo o Modelo de Dados. Depois disso você
começa a entrar no esquema de fatoração e vê entre entidades aquelas
muitas coisas em comum que vale a pena hierarquizar. Na realidade hoje a
idéia não é pensar em função e dado como duas coisas separadas, mas
pensar como a mesma coisa. Quando falo do objeto, eu falo de dado e de
serviço. Eventualmente, no caso como comecei fazendo análise de dados,
eu primeiro faço análise de dados e depois faço Figura A-33, mas
eventualmente poderia trabalhar direto.

Marco: E como chamaria esse diagrama da Figura A-33?
Diagrama de assunto. Você pega o Yourdon que lá há vanos

diagramas usados na análise de projeto orientado a objeto. Mas o livro não
é profundo, ele é bem geral.

Marco: Em termos de implementação, vocês já chegaram a implementar?
Nós implementamos. O sistema que comercializamos é implantado

nesse modelo.

1--------
I

I

I

Figura A-33 Sistema de Administração Escolar - Diagrama de Assuntos
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~----------------------------------------------------------------------
r-------------------------------------------------!

oran

Figura A-34 Sistema de Administração Escolar - Modelo de Entidade
Relacionamento - MER
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17. Entrevista com:
Prof. Dr. Tatuo Nakanishi
Prof. João Bosco Schuman

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE
São José dos Campos 06/07/95

Ao mostrar a carta de apresentação do trabalho e explicações sobre
o tema:

Tatuo- Temos que tomar cuidado com a frase "tem muitos pontos comuns
com a tendência de desenvolvimento de sistemas com orientação por
objeto" (da carta de apresentação). As pessoas que não têm certos
princípios de modelagem sólidos encaram a abordagem de 0.0. como uma
panacéia. É apenas um alerta, porque fico temeroso que esteja
acontecendo no seu caso.

Uma das coisas que o pessoal do OBJETO anda dizendo é que se
você faz seu modelo sob este enfoque ele serve para resolver uma gama
grande de problemas com este mesmo modelo. Isso é perigoso, é
estupidez, porque você modela alguma coisa para um dado objetivo. Uma
vez que você mudou seu objetivo você mudou seu modelo. No caso de
funcionário, por exemplo, em algum caso você pode estar interessado
apenas em nome, endereço; noutro caso você pode se interessar pelos
cursos que ele fez. Depende do objetivo.

Você até pode reaproveitar alguma coisa, mas não pode ser
encarado como uma panacéia.

Eu- Nós não estamos nos apegando tanto à questão da 0.0. Apenas
ressaltamos que as propostas da 0.0. têm muito a ver com o objetivo do
nosso trabalho, que está voltado para dados.Nas técnicas de modelagem
aparecem os conceitos de abstração/ generalização. Uma hierarquia, ou
uma abstração de generalização, acaba sendo algo que pode ser utilizado
em várias situações. Nós temos um exemplo específico, que é o caso da
Replan, com a generalização de Equipamento (expus o exemplo e mostrei o
modelo de implementação NORMA/OBJETO). Então, em vários modelos
nós encontramos hierarquias de generalização, e, apesar de tratarmos de
dados diferentes, podemos dizer que são iguais na sua essência, ou na sua
estrutura. Eu gostaria, então, de saber sua opinião sobre este tipo de
implementação da abstração e também se você tem algum modelo onde
aparece esse tipo de situação, para acrescentar no nosso trabalho.

Tatuo- Nós desenvolvemos um software para controle de satélites e também
um software para controle do desenvolvimento deste software. Seria mais
interessante a modelagem do software de controle de satélites, porém não
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temos este modelo de forma detalhada e eu precisaria encontrá-lo com
alguns colegas.

Com relação ao esboço que você apresentou, posso dizer que o
desenho da hierarquia de generalização é um modelo de conceito, enquanto
que o modelo NORMA/OBJETO, apesar de você ter utilizado a notação do
modelo E-R, na verdade não é conceitual e sim é de implementação. Você
poderia representar como um conjunto de tabelas.

Eu- Você teve alguma experiência com este tipo de implementação?

Tatuo- Sim, isto é bastante comum. Esta é uma das maneiras de se fazer, e
apesar de ser comum, muitas vezes não é a mais recomendável. Depende
do tipo de aplicação. Só deve ser feito em casos onde, por exemplo, existe
um conjunto de características que realmente é uma listagem grande que
você precisa e convém utilizar somente olhando características. Então
depende do tipo de uso que você vai fazer. Isso ocorre tanto no nível
conceitual como no de implementação, e neste com muito maior razão.
Então, este modelo NORMA/OBJETO não é a implementação que seria
produzida normalmente a partir de um modelo conceitual, porque para
equipamento você teria entidades conforme mostrado na hierarquia, mesmo
que existam algumas características que repitam em cada um. Mas o que te
interessa na hora de usar? Por exemplo, dado um peso você quer saber
quais são os que têm esse peso, entre tanque e oleoduto? Acho que não.
Como é a sua entrada para recuperar informação? Se, por exemplo, dadas
duas características, por exemplo, peso e altura, você gostaria de saber que
equipamentos têm aquelas duas características. Se isso não é o que você
quer, então esse modelo não vai lhe ajudar em nada

Eu- Uma das vantagens desta forma de implementação é que se amanhã
aparece um novo equipamento podemos incluí-lo sem chamar o
desenvolvedor do software, sem criar uma nova entidade para aquele
equipamento especificamente. Por outro lado, uma desvantagem apontada
pelo analista que trabalha com este modelo é a dificuldade dos usuários em
enxergar os dados de que ele precisa para alguma aplicação local, feita em
Acess, por exemplo.

Tatuo- Por isso que eu digo que depende do que você quer fazer, de qual é
o seu problema. É a opção que tem que ser adotada no modelo de
implementação. O administrador de B.D. tem que equilibrar isso. Mas não
tem jeito de dizer que esse modelo de implementação é o melhor.

Eu- Talvez o que possamos perguntar é onde mais se adequa esse modelo.

Tatuo- Caso esse seja um bom modelo.
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Eu- Vocês têm algum modelo onde isto aparece, para a gente analisar os
prós e contras?

Tatuo- A última vez que eu vi esse tipo de coisa foi no sistema eleitoral, que
nós ajudamos a modelar. Foi implementado em Oracle e a linguagem
utilizada foi SQL.

Então, depende do que você vai fazer, tem vantagens, mas não é a
maior parte dos casos.

Temos que tomar cuidado para não criar modelos simplesmente por
criar modelos. Sempre tem que haver um dado objetivo. Principalmente
você que é do curso de Administração, se você se voltasse para modelos
que sirvam de base para administração, aí seu objetivo estaria muito bem
definido. Ai você pode até comparar estruturas que estão dentro de certos
princípios de administração, que estão mais ou menos adequadas. Aí você
realmente localizou o problema, está com um objetivo e a coleta de dados já
é direcionada. Porém, eu não vejo como você chegar numa entidade como
o INPE, que mexe com muitas coisas, desde um departamento que mexe
com plasma, outro processa imagem, outro constrói satélite. Só para
comparar e ver tudo que tem de comum entre áreas aqui dentro seria
problemático. Imagina comparar ainda com outras empresas. Você pode até
detectar coincidência mas são meras coincidências.

Eu- Eu tive alguns casos interessantes, como por exemplo as Casas Bahia,
que é um comércio varejista, mas que também é dona dona de um comércio
de automóveis. Outro caso foi a Paramounto Lansul, que além de produzir
fios de lã, também possui uma confecção. O modelo conceitual da fiação é
um e o da confecção é outro. Só que como estão sob uma única direção a
própria gerente de informática concluiu é possível fazer um único modelo.
Isto é, existem coisas comuns entre modelos, apesar de serem em
empresas diferentes. E o que eu ganho com esta constatação? Alguém que
desenvolve projeto de banco de dados, projetando numa empresa numa
segunda eu não preciso começar do zero.

Tatuo- Quanto a isso, a Yourdon já coloca bem. Existem apenas dois tipos
de estrutura, ou hierarquia, e com estes dois tipos você resolve
praticamente todos os outros. Um deles é a generalização/ especialização e
o outro é o todo/parte. Tudo se encaixa nessas duas estruturas. A gente fala
todo/parte, mas também pode ter o sentido de estar contido, por exemplo
passageiro-avião. E pode também ter o sentido de agrupamento (peças de
um carro).

Não sei se é isso que você detectou que pode se repetir em vários
modelos. Mas isso é óbvio. Se você dissesse isso antes desse pessoal
(Yourdon,etc), e tentasse ver que tipo de estrutura dos dados existem em
comum e aí dissesse que existe a estrutura todo-parte e a generalização-
especialização, até que você ia chegar num resultado excelente. Mas agora
já é tarde.
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Eu- Mas eles apresentaram o conceito. Porém se eu pego a modelagens de
empresas eu não vou estar me atendo a uma única generalização e sim a
algo maior, que consiste de vários exemplos, onde podemos ter um
funcionamento parecido

Tatuo- O que você chama de funcionamento parecido, os dados são
comuns ou a estrutura de dados é comum?

Eu- Isso acontece mais nitidamente em termos de funções. Tentando trazer
para dados os conceitos de abstração são muito pertinentes. E junto com
eles tentamos avaliar a forma de implementação NORMA/OBJETO.

Tatuo- Eu acho que em termos de estrutura de dados dificilmente você pode
ganhar alguma coisa. O fato de você constatar que as estruturas podem ser
semelhantes para que serve? Se você diz que uma empresa manipula os
mesmos dados que outra ou constatar que num conjunto de tantas
empresas você verificou que os dados que você viu que são comuns são
tais, tudo bem. Aí você pode talvez verificar o quanto uma empresa tem a
ver com outra, porque manipulam os mesmos dados, mesmo que elas não
tenham relacionamento. Por exemplo, se nós trabalhássemos com tubos,
como lá na CSN, então uma política que vai mexer com tubos vai atingir as
duas empresas. Então é um levantamento de dados e se chegou à
conclusão que esses dados são manipulados por tais empresas. Isso teria
uma certa vantagem. Fora isso eu não vejo vantagem, porque você vai fazer
apenas uma pequena amostragem e dizer que a estrutura de dados daqui é
comum à estrutura de dados acolá, eu não sei em que isso vai ajudar.

Eu- Por exemplo, alguém trabalhando com tubos de aço e outro trabalhando
com remédios, a gente perceber que, apesar dos dados serem diferentes, a
estrutura é a mesma.

Tatuo- Mas é a mesma porque você vai sempre recair neste tipo de
estrutura, que, ou é hierarquia hereditária ou é todo-parte.

Eu- Os modelos acabam sendo maiores do que uma única estrutura.

Tatuo- Sim, você pode ter composições, mas você não vai sair disso. Eu
acho que você corre bastante o risco de chover no molhado. Se você
fizesse isso há dez anos atrás eu ia bater palmas. Você tem que delinear
bem os seus objetivos, saber bem o que se ganha o que se perde, porque
senão você perde tempo.

Eu- O objetivo está bem definido

Tatuo- Mas tem que ser válido.
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Poderíamos dizer também que existem dados relativamente iguais
com estruturas diferentes. O uso que você vai fazer é importante.

(Neste momento chegou o Sr. Bosco, que apresentou o esboço do Modelo
Eleitoral, que está reproduzido na Figura A-37, pago 217)

Bosco- Este é um esboço. Depois nós criamos uma estrutura de "O
VOTÁVEL", uma generalização. Quem recebe voto? O candidato. Quem
mais? A legenda de um partido. O branco e o nulo também recebem votos.
São quatro especializações.

O candidato não existe sozinho. Ele é uma generalização de um
eleitor associado a um partido. É uma agregação.

A Vaga: Para determinados cargos você tem vaga, por exemplo para
a Unidade Eleitoral Município você tem vaga para prefeito e vereador. Para
Estado você tem governador, deputado estadual e senador. Então os Tipos
de Cargos são todos possíveis.

Eu- É um exemplo parecido com Norma/Objeto.

Tatuo- Nem é preciso sair a campo para encontrar estas estruturas comuns.

Bosco- A maneira natural do ser humano pensar é: classificando, a herança
e a outra é enxergar membros (todo/parte)

Eu- Gostaria de explorar uma pouco mais este exemplo do Cargo/UE. Pelo
que percebo ele traduz a seguinte hierarquia:

I I I

I
I

Cargo Cargo Cargo
Municipal Estadual

J
Nacional

Figura A-35 Hierarquia de Generalização para Cargo "político" - Sistema
Eleitoral

Tatuo- Este modelo aqui acaba definindo a forma de implementação

Eu- Mas ainda estava no Conceitual, não?
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Tatuo- Sim, mas já retrata a maneira de implementar. É o mesmo que você
queria fazer.

Eu- Eu gostaria da tentar desenhar o conceitual para este caso. Às vezes as
associações, quando falamos de hierarquia, são feitas com o super-tipo e às
vezes com o sub-tipo. Nesse exemplo, como seria com relação a "votos"?

Tatuo- Nesse caso você dá um voto para um Cargo/UE. Por exemplo São
Paulo/Deputado Federal.

Eu- Você acha que é um caso de NORMA/OBJETO?

Tatuo- É a mesma coisa. Mas não necessariamente precisaria estar dessa
forma. Poderíamos ter representado no nível mais conceitual.

Bosco- Eu associo cargo municipal com UE s municipais, cargo estadual
com UEs estaduais e etc. Só que ao invés da gente fazer a associação nas
especializações a gente faz entre cargo com UE. E no fundo você está
representando estas associações das especializações, mas na entidade de .
mais alto nível. Mas é uma associação fraca, porque nem todo cargo pode
se associar com toda UE.

I
I

I I I I l
Cargo Cargo Cargo Município Estado Pais

Municipal Estadual Nacional

I I t I I
II

B•

FiguraA-36Associaçãoda generalizaçãode Cargocoma UnidadeEleitoral

Por exemplo, as UEs municipais só têm cargos municipais. Então, ao
montar esta associação você tem um Restrição de Integridade. Enquanto
que se você usasse as hierarquias você associava independente das R.I. Ao
modelar por essa associação de Tipo de Cargo associado a UE, para
representar o mundo realmente é necessária a Restrição de Integridade,
que impeça que você ponha Vereador num cargo nacional. Não é válida
essa combinação. Esse é o grande problema. Quando você generaliza e as
associações não são válidas para todos os elementos dos conjuntos você é
obrigado a criar uma limitação ou restrição que garanta para você que ao
ficar só com a generalização você continue mantendo a realidade do seu
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mundo. Essas R.l.s não aparecem no modelo gráfico, mas é preciso
considerá-Ias

Eu- No caso do equipamento temos uma única generalização, mas no seu
caso são duas.

Bosco- Sim, duas generalizações diferentes. Mas você poderia dizer que
está embutido numa única, como você desenhou na Figura A-35. Ou seja,
um cargo é municipal então você infere que as UE s são as municipais.

Eu- E aí você associa candidato a essa vaga.

Bosco- Sim, o candidato concorre a uma vaga. Porém ele não concorre a
um cargo estadual, como na Figura A-35, e sim ele concorre a um cargo
estadual de um determinado estado. Nós não temos tipo de UE e sim UE.
Você também tem uma outra situação aqui que é o seguinte: o N° de vagas
varia de UE para UE. Então você tem um atributo importante em UE que é o
N° de vagas. Em São Paulo você tem 40 deputados estaduais, enquanto
que no Acre são 8.

Eu- A chave em "VAGA" seria então Tipo de Cargo+ UE, e teria o atributo N°
de vagas?

Bosco- Sim, e note que é o código da UE mesmo: MG, SP, RJ etc

Eu- Outra forma de implementar isso seria...?

Bosco- Poderíamos ter uma entidade chamada Cargo/Município, que no
fundo é o mesmo conceito da Vaga.

Eu- Só que você também teria uma para Cargo/Estado e Cargo/País (mas
esse é apenas para presidente).

Eu- Porém, implementando dessa forma, no caso de equipamento, eu
consigo acrescentar um equipamento novo sem alterar o meu modelo. Aqui,
se aparecer um novo tipo de cargo ou um novo estado é só acrescentar no
sistema. Enquanto que se eu tivesse modelado da forma hierarquizada...

Tatuo- Também seria apenas cadastrar.

Bosco- Estamos falando de uma questão de implementação, desses dois
modelos aí. O modelo conceitual das informações é onde você determina o
que é necessário que o sistema lembre para que possa cumprir as suas
responsabilidades. Existe um momento seguinte que é o momento onde eu
vou tomar decisões de como eu vou materializar essa abstração conceitual.
Eu chamo isso de modelo operacional. Então nesse momento eu posso
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decidir se mantenho vaga como uma única tabela, onde eu associo uma R.1.
aqui nessa tabela dizendo: prefeito e vereador só valem para município,
deputado federal e estadual e senador só valem para UE s do tipo Estado.
Porque UE tem uma associação com Tipo de UE que não está mostrada
aqui. Então, como eu juntei todos os cargos (federais, municipais e
estaduais) num bolo só eu preciso ter regras que me garantam a realidade
do mundo.

Uma outra forma de implementar é criar no modelo operacional
relações normalizadas que representem cada fato em separado. Aí
apareceriam para mim vagas municipais, vagas estaduais e vagas federais.
Neste caso eu não preciso de R.l.s.

Isso é uma decisão, fazer de uma forma ou de outra, que leva em
consideração o uso, a forma de acesso. E quando eu penso
conceitualmente eu ainda não levo isso em conta.

No nosso caso nós implementamos numa única tabela, porque este
modelo é para c TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A partir dele seriam
originados os modelos dos estados. Por sua vez, cada estado só tem a sua
UE. Então não há conflito. Por exemplo, quando foi criado o B.O. de São
Paulo esta tabela "Vaga" só recebeu cargos e UE de São Paulo. Não há
mistura. No nível de município é a mesma coisa. O estado vai manter todas
as combinações de município mas quando for feita a instância para uma
zona eleitoral só vai para aquela zona aquilo que está relacionado a ela.

Eu- Isto é, o sistema vai ser implementado lá no município e só vai ser
usado por eles?

Bosco- Sim.
Tatuo- Só que fisicamente não foi quebrado para os municípios. Fica tudo
concentrado na capital.

Eu- E como foi a performance? Que tipo de problema apareceu?

Bosco- Praticamente não tivemos problema nenhum, primeiro porque estas
tabelas têm uma estabilidade muito grande. São cartas marcadas antes do
jogo.

Mas essa abstração é interessante. Hoje a gente discutia que temos
que considerar coisas mais macro para modelar o que você quer, mas na
hora do operacional, quando você vai responder as perguntas: 1. Como é a
frequência de acesso? 2. Eu uso em separado? Se eu chegasse à
conclusão que eu uso o três totalmente em separado eu jamais colocaria
junto. Mas como eu estou preparando para o Estado naquele momento, eu
quero que o meu programa acesse isso para extrair a visão do Estado. E o
Estado sempre vai trabalhar com todas as coisas juntas, quando eles
acessam vão acessar tudo. Então vamos juntar tudo num bloco só.
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Eu- Então, Tatuo, sobre o que você dizia anteriormente sobre não ser válida
essa tentativa de identificação da possibilidade de utilização do mesmo
modelo em situações muito diferentes. Por exemplo, no caso de
Equipamento e nesse caso...

Tatuo- Mas com certeza você encontraria isso. Você pode constatar, mas
isso não é novidade nenhuma.

Bosco- No fundo, o Marco está partindo para um estudo experimental, onde
se vão olhar vários casos reais, perceber que eles têm algo em comum e
generalizar.

São os chamados meta-descritores. Eu fiz um meta-modelo para
modelar o modelo relacional. No momento que você faz o modelo do
modelo relacional você cadastra suas tabelas. Não interessa a
implementação. Mas eu tenho a habilidade de dizer: eu tenho tais e tais
tabelas e tais e tais atributos, e este não é um campo físico e sim lógico. Eu
materializo esses atributos lógicos e essas tabelas lógicas e associo e
materializo um arquivo que no fundo é muito parecido com esta relação
NORMA/OBJETO.

Num caso do software Clipper podemos ter um ARQ001.DBF com
campos CAMP001, CAMP002, CAMP003 ..., tem outro ARQ002.DBF e
assim por diante. Isso está materializado. Agora você precisa de um meta-
descritor dizendo: este ARQ001 é Funcionários, CAMPOO-1 é o atributo
"Nome de Funcionário" e esse campo tem tamanho 20. Generalizei
totalmente.

Tatuo- Mas o que ele quer fazer não é isso. Ou ele vai checar uma coisa
muito geral.

Bosco- No momento que você falou que tem Equipamento e Característica é
exatamente o que eu falei: tem atributos e relações. Ao associar atributo
com relações eu materializei um objeto novo que é um arquivo onde eu vou
guardar as informações. Os atributos para mim são as características e os
equipamentos para mim são os objetos.

Eu- Você acha que com isso dá para representar quase tudo?

Bosco- Sim, representa qualquer entidade Objeto X Característica.

Tatuo- Para mim você não precisava levantar dados para chegar a isso.

Eu- Você mesmo disse que tem situação onde não vale a pena implementar
assim.
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Tatuo- Se você quer verificar de que maneira eu posso implementar as
coisas. Mas para isso basta pôr a imaginação para funcionar e não é
necessáriop fazer levantamento.

Eu- Este do TSE já é o modelo operacional?

Bosco- Ele está no meio caminho. Na verdade nós chegamos lá e eles
estavam trabalhando direto no operacional e nós tentamos levar um pouco
mais acima do que o operacional.

Eu- Se fosse no nível conceitual você teria que construir a hierarquia, certo?

Bosco- Não necessariamente porque uma das maneiras que eu tenho para
registrar as informações da realidade no MER são as hierarquias. Mas nem
todas são hierarquias.

Eu- Mas no caso de Cargo/UE sim

Tatuo- Sim

Eu- Eu gostaria de tentar mostrar que a verificação que estou tentando fazer
não é óbvia. Ou seja, na maioria dos modelos a gente encontra
generalizações (e isso já é sabido desde 10 anos atrás). Enxergar que
muitas vezes (e talvez haja alguma regra para isso) é interessante gerar
uma implementação do tipo NORMA/OBJETO, será que é algo tão velho
assim? E também checar os prós e contras.

Bosco- O contra desse modelo aí é a necessidade das R.l.s. A gente tinha
conjuntos separados e juntamos num conjunto único.

Eu- Como se colocam as R.l.s no Modelo Conceitual?

Bosco- No dicionário de dados.

Eu- Esse tipo de estrutura parece muito apropriada para "catálogos".

Bosco- No fundo é isso que os SGBDs guardam dentro deles. O que é a
SYSTABLE e a SYSATRIBUT (tabela do gerenciador que guarda o nome de
todos os atributos)? São meta-descritores iguaizinhos a esse seu.

Tatuo- Assim como para função você tem as clássicas "Incluir", "Deletar" etc,
para dados você vai chegar na mesma conclusão. Qualquer que sejam os
dados você vai estar restrito a um conjuntozinho de possibilidades tanto no
nível conceitual como no de implementação
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Eu- Vai haver generalizações em que mesmo que o conteúdo seja diferente,
a dinâmica é a mesma.

Tatuo- Mas é coincidental, não existe explicação lógica nem científica.

Bosco- Uma coincidência frequente, que pode até ter uma lei de formação.

Tatuo- Mas vira uma estatística. E o seu tratamento tem que ser esse.

Bosco- Não importa a área fim da organização, o que ela precisa em termos
de informação para sobrevivência varia (o conteúdo), mas existe uma
similaridade de estruturas que poderia acabar implementado do tipo
NORMA/OBJETO. Mas para afirmarmos que é verdade, porque pode ser
mera coincidência, temos que fazer levantamento estatístico.

Tatuo- Mas é uma coincidência, você não consegue provar o contrário.

Eu- Um dos empecilhos para esta estatística é a inexistência de modelos na
maioria das empresas.

A-37 Reprodução do esboço do Sistema Eleitoral apresentado pelos Srs. Bosco e
Tatuo, do INPE
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19. Fundação para o Desenvolvimento da Educação

Entrevistado: Sr. Eduardo Henrique Diniz - Gerente de Informática e a maior
parte dos funcionários da área - 06/07/95

A empresa não possui projetos de sistemas em nenhum nível. Os
sistemas são desenvolvidos em linguagem Clipper e rodam em rede ou em
micros isolados.

Fizemos então, em grupo, uma representação do modelo da FDE.
Trata-se de uma empresa cuja atividade básica é gerenciar projetos de
diferentes tipos, atendendo a solicitações da Secretaria da Educação.

Secretaria da
Educação ~--------------~~.r--------------I

FDE
L-- ----' Treinamento revistas

PUblicaçõe~ Ii~ros

Construções vídeo

Mobiliário

Repasse de Verba

Figura A-38 Esboço de Diagrama de Contexto da Fundação para Desenvolvimento
da Educação
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Prédio

(0,1) (O,n) I'-------~-

(O,n)

Serviço

Figura A- 39 Modelo de Dados extraído de reunião com os funcionários da área de
informática da FDE
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Entrevista com a Sra. Maria de Fátima Ordini Pires da Silva

Doutoranda e Supervisora de Projetos na Unicamp - 14/07/95

Existe uma discussão meio teórica sobre até que ponto se modela
conceitualmente e até que ponto se modela para implementação. Isso
ocorre tanto em teoria quanto na prática. A gente já teve várias discussões
aqui. O analista de sistemas quando olha o modelo conceitual ele vê uma
série de coisas que ele já quer ver ali, inclusive atributos. Já o administrador
de dados, ele se satisfaz nesse nível. Nesse exemplo de Equipamento, está
claro que se trata de implementação, pois "Características" não existe na
vida real.

Esta questão do conceituallimplementação está dentro do contexto
da empresa, da modelagem e da metodologia. Quando se modela a partir
de um planejamento estratégico, que no nosso caso é acompanhado por um
A.D., nesse nível se consegue abstrair algumas coisas sem detalhe
nenhum. Do planejamento estratégico sai um plano de sistemas de
informações. Para o usuário, pelo fato de ser alguém de informática que o
entrevista, todas as soluções para seus problemas estão na informática.
Mas às vezes não.

Aquilo que realmente é detectado como necessidade de sistema de
informação, o A.D. traz à modelagem, que é uma abstração da realidade
daquele usuário, para o Centro de Computação, e depois ele vai compor
com todas as outras entrevistas. Então existe uma preocupação de entender
a estrutura dos dados, não física, mas de como eles são utilizados como um
todo na Universidade. Existem muitos dados duplicados, mas no modelo
global eles aparecem uma vez só. Ou seja, do ponto de vista de
planejamento estratégico, o resultado é um modelo global de dados num
nível de abstração bem alto, sem muito detalhe, onde provavelmente você
não vai conseguir especializar todas as suas entidades ou classes
identificadas. Por exemplo, no caso de equipamento talvez eu conseguisse
especializar tudo que você mostrou numa outra fase de detalhamento, só
quando eu fosse realmente confeccionar o sistema de informações. Num
outro exemplo, eu sei que "órgão" é uma coisa muito geral dentro da
Universidade, mas eu sei que todo mundo precisa de "órgão", seja para lotar
funcionário, seja para lotar docente, seja para lotar discente ou para
designar sala de aula para cursos. Mas eu só consigo este detalhamento
agora, depois de 4 anos desenvolvendo sistemas para a Universidade. Mas
no primeiro nível você conseguiria implementar apenas "órgão".
Eu - Meu trabalho tenta analisar modelos conceituais onde apareçam
abstrações do tipo generalização e tenta identificar pontos comuns entre
estes modelos. E também como verificação, estamos analisando esta forma
de implementar, que chamamos de NORMA/OBJETO, que é uma das

,,
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possibilidades de implementação para esta abstração (como ocorreu na
Replan - mencionei prós e contras)

Fátima - Hoje a maior parte das empresas organiza os dados no nível mais
baixo, o operacional. Você conta nos dedos as empresas que colocam um
A.O. em nível estratégico. O Banco Nacional é uma delas, assim como o
Banco de Boston. Aqui também nós conseguimos. Mesmo em casos onde
se parte do nível estratégico, muitas vezes quando se chega no nível
operacional o modelo inicial é deixado de lado. No Banco de Boston eles
usam Modelo E-R, e têm uma notação estendida. As entidades com que
eles trabalham servem para qualquer banco, e talvez isso seja interessante
para você. A especificidade vai estar na forma como eles tratam isso. Pelo
que eu entendi você está interessado no aspecto comum, do ponto de vista
de quais são as entidades, quais são as classes que estão sendo
modeladas. Então, de banco para banco você vai ver que existem coisas
comuns. Do ponto de vista de técnica utilizada você vai ver também que a
maior parte ainda usa E-R. Porém, do ponto de vista de abstração, isto é,
como as coisas são abstraídas, eu acho que aí é que vai estar a grande
diferença. E isso vai depender de se a pessoa trata de "bottom-up" ou de
"top-down". O mais indicado é o top-down e depois fazer uma contra-
checagem bottom-up.

Então, essa abstração de que estamos falando está muito de acordo
com a forma como você ataca o problema. Nós tivemos que fazer as duas
coisas ao mesmo tempo, porque nós não podíamos parar a universidade
para eles esperarem a gente fazer o "top-down". Então, a partir do "bottom-
up" a gente foi construindo o top-down. A gente identificava que existiam
enfermeiros, existiam professores e existiam alunos. A gente não começou
dizendo que existia pessoa, que podia representar essas especializações. A
gente tinha servidor, que podia ser cada uma dessas especializações.
Mesmo aluno é um servidor.

Servidor

I
I

A
Figura A-40 Hierarquia para "Servidor" apresentada pela Sra. Fátima

Enfermeiro Professor

Esse tipo de modelagem começou a gerar confusão, porque do ponto
de vista acadêmico a generalização acima era interessante. Mas as



especializações mudavam conforme o objetivo. Porém, do ponto de vista d
administração geral da universidade um servidor pode ser um coordenados,
um operacional O'.J um analista de sistemas, ou um gestor de convênios, etc

I I

I Coordena- Operacional Analistade
dor Sistemas

Gestorde
Convênios

Figura A-41Hierarquia para "Servidor"segundo outro ponto de vista

Se eu fosse modelar Orientado a Objeto eu teria só lá em cim
alguma coisa que seria uma "pessoa". Por exemplo, tomando a minh~
pessoa: do ponto de vis.ta acadêmico eu sou uma aluna de doutorado, db
ponto de vista de R.H. eu sou uma supervisora de seção, do ponto de vista
administrativo eu não sou nada, porque eu não tenho nenhuma prestação
de contas etc. Então essa multiplicidade é que eu vou descobrindo, isso
ainda no nível conceitual. '

Eu- Nesse nível você pode abstrair em maior ou menor grau. Eu esto~
trabalhando no sentido de olhar vários modelos diferentes e procurando

I

pontos comuns, o que passa inevitavelmente pela análise das abstrações.

Fátima - Um aspecto interessante de você colocar é o fato de você
especializar ou generalizar em função do nível de abstração em que você
está. Num nível você consegue partir do "high levei". Conforme você vai
descendo na especificação e confecção do sistema de informações você vai
especializando. Ou seja, as especializações você vai tratando conforme vai
desenvolvendo os sistemas, de acordo com as funções que você vai
explorando dentrop da empresa. No caso da Universidade é típico. A
Unicamp é urna cidade. Até para a prefeitura eu tenho uma outra
especialização.

( "

Eu- No nível conceitual a gente identifica claramente que estas abstrações
de generalização ocorrem, sejam em maior ou menor grau. Além disso
estamos tentando ver, já no nível de implementação, a solução
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NORMA/OBJETO (coloquei a questão de ser possível incluir novas
especializações sem alteração do sistema)

Fátima - Aí você está falando em qualidade de implementação. É
criatividade do projetista. De toda essa parafernália, essa falácia que existe
sobre 0.0. a maior vantagem é a reusabilidade. Quando você está
pensando em implementar a reusabilidade aumenta demais. É claro que o
modelo conceitual é mais complicado, e exige maior compromisso na
interpretação do Inundo real. Porque nas generalizações/ especializações, é
preciso ter suporte à herança múltipla, como por exemplo, o oleoduto é um
equipamento mas ele pode ser também outra coisa.

Eu - Conversando com você me ocorreu uma outra questão: Por exemplo,
um aluno pode ser ao mesmo tempo um coordenador. Nesta forma de
implementação (norma/objeto), como ficaria essa situação?

Fátima - Do ponto de vista de orientação por objeto eu sou um objeto.
Porém, eu tenho vários papéis. Como eu modelo isso? Se estou fazendo
uma modelagem "top-down", como é que eu faço isso usando uma técnica
orientada a objeto? Eu crio a classe "funcionário", ou talvez seja melhor um
nome do tipo "adentrante do campus". Alguém aqui na universidade, esse
alguém pode ser uma série de coisas. A 0.0. te ajuda nessa abstração. O
E-R não te ajuda, você vai entrar no mérito de domínio e de atributos já
nesse nível, e isso é horrível. Nós temos N° de Estudante, N° de
Funcionário, N° de Paciente. E você já pensar no nível físico aqui é horrível.
Do ponto de vista da 0.0. é bem melhor.

Eu - Mas na 0.0. é ainda difícil visualizar o físico.

Fátima - E nem deve. Nesse nível aqui você não deve. Quando você vai
modelar e implementar uma pessoa como funcionário você só vai
especializar. Você vai usar a herança. No nível genérico eu tenho os
campos A, B e C e na especialização eu tenho o atributo D.

Eu - Mas o E-R faz isso também

Fátima - No E-R não. Não existe herança no E-R

Eu - Sub-Tipo/Super-Tipo? \
I

\
Fátima - No E-R não está prevista herança

Eu - Que eu saiba, todos os atributos da entidade super-tipo são também do
subtipo
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Fátima - Isso já é pura extensão, onde você já está usando as abstrações
do Orientado a Objeto. Por isso que eu te digo que a gente aqui já não usa
mais nenhuma base teórica específica. A gente está criando as próprias
ferramentas.

Fátima - Por exemplo, o E-R hoje é sempre mapeado para o Banco de
Dados Relacional. E lá no relacional você não vai encontrar herança.

Eu - Por isso que nesse meu estudo, que olha para modelos conceituais, eu
estou indo atrás também dessa forma de implementar (NORMA/OBJETO).

Fátima - A gente também fez uma série de extensões. Inclusive, eu dizia
para meus analistas que quando eles fizessem supertipo, ao entrar no
dicionário de dados, não repetir os atributos do supertipo no subtipo. O
próprio dicionário já faz a herança. Mas eu já estou pegando esse conceito
da 0.0. O dicionário foi criado por nós mesmos.

Um outro exemplo é o de usuário de biblioteca:

USUÁRIO
BIBLlOTEC

EXTERNO ALUNO
FUNCIONÁ

RIO

~ DOCENTE.
USUÁRIO
RESTAUR.

Figura A-42 Hierarquia de Generalização para Usuário de Biblioteca

Como que eu poderia modelar isso se fosse OO? Eu poderia colocar
a entidade "Usuário de Biblioteca" como uma super classe. Então todo
usuário da biblioteca tem um N° da biblioteca, tem alguns dados que são
específicos dele como usuário da biblioteca e aí depois, na hora que eu for
modelar aluno ele já herdaria estas características. O aluno, por exemplo,
ele é também usuário de restaurante. E eu preciso dessa abstração? Sim,

"

porque o usuário de restaurante tem o nOde refeições que ele pode fazer. O
preço é diferente para cada subtipo.
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Eu - Nesse caso você colocou aluno como subtipo de usuário de
restaurante, mas pode ser o contrário também, não?

Fátima - Sim, eu tenho herança múltipla também

Usuário Usuário
ServidorRestaurante Biblioteca

I I

I I

Aluno

FiguraA-43Exemplode herançamúltipla

Se você vir nosso modelo global ele é bastante complexo.
Sendo assim, numa abordagem "top-down" você vai descobrir

algumas coisas, numa abordagem "bottom-up" você vai descobrir. E tem
coisas que você só vai descobrir quando estiver desenvolvendo o sistema.
Partindo do nível mais baixo da pirâmide você perde a visão do todo. Por
exemplo, ao desenvolver um cadastro de alunos você não prevê todos os
papéis que ele poderia desempenhar dentro da universidade. Na hora de
integrar é complicado.

Até que ponto as especializações podem ser apenas domíno? Os
A.D.s às vezes misturam. Uma coisa é você modelar aluno de graduação e
pós-graduação. Realmente são sub-tipos. Outra coisa é você modelar
paciente como sendo interno e externo. Do ponto de vista de conceito eles
são a mesma coisa. Vai ser um atributo que você vai especificar no domínio.
É uma deficiência do modelo E-R, e é nesse gap que a 00 entrou. A 00 é
uma evolução do ER, com maior riqueza semântica. O entendimento do
mundo real é bem melhor na 00, é mais natural do que no E-R, porque
neste você já começa a fazer o físico.

Eu - Você tem algum exemplo da implementação?

Fátima - No caso de aluno nós separamos pós-graduação. Mas em
funcionário está tudo junto. Em aluno os atributos são diferentes.

Eu - Mas tem alguns comuns, não?

Fátima - Aí entra outra discussão, sobre esses dados comuns. A gente os
coloca num lugar e depois coloca só os específicos em cadastro separado?
Mas aí na hora de utilizar a gente viu que era sempre junto. Então para
acessar eram duas tabelas.
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Entrevista com Sr. Celso Furlan - Gerente de Informática
Empresa: Cutrale - Araraquara 21/09/95

Sr Celso- Falando inicialmente sobre a distribuição das unidades Cutrale:
Estamos em Araraquara, no Centro Administrativo. Temos na própria

cidade de Araraquara um "packing-house", que fica aqui ao lado, onde se
faz exportação de fruta in natura. Eles recebem a fruta, selecionam, lavam,
enceram e fazem um tratamento todo especial, embalam em caixinhas e
enviam para· o mercado· internacional. Existe também a divisão de
transportes, que é muito importante; uma fábrica aqui na cidade de
Araraquara, e outras fábricas nas cidade de Colina, Olímpia e Conchal.
Temos duas unidades bastante importantes - Santos e Guarujá, onde se faz
o escoamento da produção para o mercado externo. Santos trabalhando
com produtos embalados, tambores de sucos, caixinhas tetrapac, etc. e, no
Guarujá, um terminal marítimo onde o produto é escoado a granel. Outra
parte bastante importante é a agrícola - a empresa possui cerca de 25
fazendas produtoras de laranja que estão espalhadas e são administradas
por um pólo regional. Ou seja, você tem uma regional agrícola e em volta
dela tem quatro, cinco ou seis fazendas, dependendo da região. Nossa
missão aqui é integrar tudo isso dentro dos sistemas de informação.

Como a gente está fazendo isso? O projeto ainda não está acabado,
tem coisas concluídas, outras em andamento e outras aguardando a
viabilidade, às vezes até de infra-estrutura de comunicação para poder
fazer.

Marco: Vocês não têm mainframe?
Temos um IBM 4381 e o objetivo é desativá-lo, quando todos os

sistemas estiverem implantados. Só para você ter idéia - Frutal, por
exemplo, é uma regional agrícola que possui várias outras fazendas.
Nessas localidades, às vezes, não existe nem infra-estrutura de telefone.
Por isso estamos imaginando fazer um projeto para poder suportar essas
unidades através de satélite. Já fizemos projetos, há um ano e meio atrás,
mas o custo ainda era muito elevado para justifica-los. Hoje os custos de
comunicação estão apresentando uma tendência de queda. Então, fizemos
primeiramente um "projeto satélite" envolvendo tudo. Como o custo era
muito alto, optamos por fazer utilização da estrutura terrestre em algumas
localidades, com circuitos de 64 kb e com circuitos de 9600 bytes onde não
é possível, caso da Santa Amélia, que é uma fazenda próxima à Cutrale,
onde conseguimos fazer um circuito de rádio a 9600. Mas, nessa tecnologia
cliente-servidor com utilização de banco de dados relacional, etc., a
performance dessas linhas de 9600 é muito pequena e temos muitos
problemas. Devido ao custo e às vezes devido a própria falta de infra-
estrutura não temos saída, então é melhor ter alguma coisa que funcione
precariamente do que não ter nada. E nas unidades grandes onde
realmente temos necessidade imperiosa de que a coisa aconteça, que são
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os casos das fábricas e dos terminais marítimos, a empresa investiu para
fazer circuitos de 64 k.

Marco: A Telesp financiou?
Foi junto com a Telesp, só que em algumas localidades, caso por

exemplo de Colina, a Telesp não tinha essa infra-estrutura pronta. Então
fizemos um projeto, nossa empresa fez o investimento, doou essa planta
para a Telesp e essa nos dá um desconto na manutenção mensal de
serviços, até cobrir esse investimento inicial.' Nós temos dois- casos - a
fábrica de Colina e a de Conchal. Em Colina, por exemplo, a Telesp possuia
a infra-estrutura até a cidade de Bebedouro, mais ou menos 25 a 30 km da
fábrica onde queríamos; de Bebedouro até lá fizemos um "Iink" de rádio,
construimos esse circuito e doamos para a Telesp.

Estamos usando tudo o que está na moda - banco de dados
distribuído com rede local interligado numa rede ampla. Usamos
praticamente todo o poder do banco de dados Oracle, todas as "features"
que ele tem no aspecto de distribuição, réplicas síncronas, assíncronas,
totais, parciais, fragmentação horizontal, transações distribuídas, enfim, tudo
o que se fala de banco de dados distribuídos nós temos aqui.

Marco: E o funcionamento?
Até aqui temos conseguido fazer tudo o que queremos fazer, embora

muita coisa que está implementada foi feita de forma manual porque o
banco não suporta tudo. Por exemplo, para fazermos réplicas e
fragmentação horizontal, construímos "trigguers" e "procedures" de bancos
de dados.

O banco de dados Oracle é um banco que tem praticamente todos os
requisitos de distribuição, mas nem todos funcionam e você é obrigado a
escrever muitas coisas por você mesmo. E aí, depende de cada negócio, do
que você vai fazer e como vai fazer. Um caso típico é a entidade pessoa
física e jurídica. A pessoa física e jurídica contempla o quê? Nossos
clientes, nossos fornecedores de matéria-prima que, do ponto de vista de
negócios têm "status" de cliente, são nossos parceiros de negócios pois sem
fruta não tem suco, depois os fornecedores de outros materiais,' colhedores,
transportadores, e todos os parceiros comerciais. Cada parte dessa
entidade tem um tratamento, por exemplo, essa entidade pessoa física e
jurídica é replicada nas unidades, em outros bancos, mas não vou replicar
inteira. Então, por exemplo, não vou levar cliente para as fábricas pois eles
não precisam acessar base de clientes. O cliente é centralizado aqui. A área
de vendas e exportação está aqui. Já a figura de fornecedor de matéria-
prima, essa temos que ter em todas as fábricas porque é onde eles
entregam a fruta e também são os pontos onde é feita a programação de
colheitas, contato, contrato, etc. Não vou levar fornecedor de matéria-prima
para o terminal marítimo, não tem por quê essa entidade estar presente
nesse banco. Para tratar essa distribuição pessoa física e jurídica nós
construímos um algoritmo através de "triggers" de bancos e "procedures" de
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bancos. E uma vez cadastrada e atualizada uma pessoa física ou jurídica,
de acordo com o tipo dela, essa procedure vai dar o tratamento para ela. É
fornecedor de fruta? Então faço a inserção, e sei o que tenho que distribuí-lo
para as fábricas e pontos de programação de colheita. Quando é um
fornecedor de materiais, vou fazer de forma geral. Quando é cliente faço
somente no servidor administrativo.

Marco: Isso é uma conseqüência de vocês terem utilizado uma entidade
mais genérica, se tivessem feito uma entidade para cada coisa separada
seria diferente. Teria que ser dado tratamento também, mas não seria dessa
forma envolvendo a distribuição.

Por isso falei que depende do negócio e de como você monta. O
banco possui os requisitos de distribuição, consegue te ajudar em um monte
de coisas, mas dependendo do teu negócio algumas coisas ele não
consegue fazer e você tem que escrever procedures para isso.

Marco: O pessoal que desenvolve aqui, vocês trouxeram de fora?
Não, todo mundo é da casa. Como foi o nosso projeto? Em

determinado momento, em meados de 91/92, nós estávamos com um IBM
completamente saturado, rodando utilização de CPU 100%, 24 horas por
dia. O caminho natural seria fazer um "upgrade" no mainframe, numa
máquina maior.

Nessa oportunidade a empresa resolveu questionar um pouco. É por
aí mesmo o caminho? Vamos mudar a tecnologia? Existe alguma coisa que
possa ser feita como alternativa ao invés de fazer "upgrade" no mainframe,
fazer uma outra plataforma? Contrataram uma empresa de consultoria que
veio aqui e fez uma avaliação e observou as características Cutrale, de ter
unidades, principalmente as fábricas, que não podem parar e dependiam
totalmente do CPD central para operar. Foi questionado esse lado. Pensou-
se então em cada fábrica ter seu computador, ao invés de ter um
computador grande aqui, vamos ter menores em cada local. Perfeitamente
possível até pela própria tecnologia do mainframe. Seriam compradas
quatro ou cinco máquinas 4341, 4381, e daria para se fazer a mesma coisa.

Com a consultoria aqui presente, estudamos os assuntos, fizemos
"workshops" com as áreas dos usuários, o que pode ser distribuído, o que
não pode, quais são as funções que devem ser mantidas centralizadas, o
que a gestão da empresa quer, etc. A análise de tudo isso culminou no
seguinte diagnóstico: podemos usar banco de dados distribuído e cada
unidade ter a sua autonomia de processamento através da instalação de
computadores e bancos de dados próprios em cada unidade. Daí passou-se
a escolher a tecnologia: entre a AS400, entre Unix, entre redes de micros,
etc. fez-se uma avaliação e se considerou que principalmente em nível de
servidores o Unix era mais recomendado. A mesmo ocorreu na escolha do
Banco de Dados. Por que Oracle? Essa escolha não ocorreu de imediato.
Existe o Sybase, o Progress, o Ingres e outros. E entre eles está o Oracle.
Na avaliação que foi feita na época era o que mais atendia aos requisitos do
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neqocro. Hoje acredito que os principais bancos de dados estão mais ou
menos na mesma plataforma, com os mesmos recursos, mas na época o
Oracle estava se mostrando melhor para a gente.

Marco: É um líder, ainda.
É um líder de mercado e o aspecto de distribuição pesou bastante

para escolher o Oracle.
Marco: Essa consultoria que ajudou vocês é a do Leonardo Lellis?

Tivemos, inicialmente, a consultoria da Price & Waterhouse, onde de
discutiu esse modelo todo, de tecnologia, do que fazer, etc. Para fazer o
modelo de dados corporativos, que foi o primeiro projeto prático,
contratamos Leonardo Lellis. Fez-se uma decomposição funcional da
empresa independente do organograma ou da estrutura organizacional
presente, mas levando em conta as funções do negócio da empresa. Em
cada atividade ou função detectada, fizemos uma reunião com os usuários
modelando aquela área, fazendo o seu modelo de dados específico.
Trabalhávamos toda semana com uma área e, depois que cobrimos todas
as áreas, vimos aquelas que tinham mais inter-relacionamento, mais
afinidades, e fizemos uma reunião conjunta. O passo final foi pegar modelos
de cada área e levá-los para o modelo corporativo. Esse projeto durou
quatro meses e conseguimos sair dele com todo um mapeamento conceitual
em nível de entidade relacionamento colocado numa forma entendida por
todos. A partir dal outra decisão foi tomada: vamos esquecer que temos
sistemas rodando, vamos partir do zero o desenvolvimento de novos.

Marco: É uma tarefa corajosa.
É corajosa, árdua e exige investimento. Nós não temos sistemas ruins

no mainframe, mas sim sistemas que precisavam ser melhorados e isso é
natural em qualquer sistema. Mas a decisão foi de partir do zero, com
comprometimento maior por parte dos usuários, com uma proximidade
maior dos usuários na definição dos sistemas.

Marco: Esses sistemas antigos do mainframe tinham uma modelagem ou
foram sendo construídos assim meio por colchas de retalhos, como na
maioria das empresas?

Não havia um modelo corporativo de dados, formalizado, mas a área
de informática sempre se preocupou com isso e já em nível de mainframe
tínhamos, pelo menos na cabeça dos dirigentes, qual era o modelo a ser
seguido. Obviamente quando se precisava criar alguma coisa, sempre se
perguntava o que poderia ser usado do que já tem. Mas existem coisas
duplicadas, existem entidades representadas em forma diferente, até porque
o mainframe também trouxe coisas de um IBM/3 que foram sistemas
convertidos e aí a prioridade foi para os sistemas operacionais e não
administrativos. Hoje, por exemplo, ainda tenho folha de pagamento
rodando em mainframe escrito em RPG com arquivos sequenciais e na
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própria folha eu tenho SQLVS, coisas rodando em real time. Enfim, ficou,
realmente, em alguns sistemas, uma colcha de retalhos.

Marco: Você falou de dirigentes. Os dirigentes da empresa enxergam a
importância dessa modelagem? Ás vezes é meio complicado levar essas
coisas para a alta direção.

Eu diria o seguinte, qualquer dirigente empresarial, já passei por três
ou quatro empresas na minha carreira, e em qualquer lugar sempre
observamos o seguinte, o dirigente acha muito complicada a informática, e
realmente é. MUitas vezes até os próprios profissionais de informática a
fazem complicada quando não é tão complicada assim. Duas coisas
marcaram muito esse projeto, pelo menos no meu ponto de vista. Quando
se falou desse modelo conceitual, desse modelo corporativo de dados, se
despertou um interesse muito grande das pessoas em nível executivos da
empresa, de gerentes, de intermediários, de conhecer isso e saber o que
significa. A conversa entre técnicos e usuários ficou bem mais suave.
Quando o analista falava "vamos modelar um processo", todos sabiam o
que era. Esse processo vai estar tratando cadastro, por exemplo, de pessoa
física e jurídica e, eles sabiam o que era. Por outro lado, também, houve
uma conotação de "então o nosso problema está resolvido", está tudo aí, é
só implementar. Porém esse implementar é que é o complexo, pois até
então você está trabalhando no papel, em nível de idéias, conceitual. Tendo
o modelo completo dos dados da empresa, implementar isso tudo num
banco de dados relacional com algumas restrições técnicas e, às vezes,
algumas dificuldades do próprio pessoal de informática é uma outra coisa.
Na hora do modelo, parecia então que "informática não tem nada de
complicado",. Porém, a implementação física do modelo é outra estória.
Foram as duas coisas que marcaram bem, foi um ponto bastante positivo ter
esse modelo e discutir nesse nível elevado de coisas, só que ficou a
impressão para os dirigentes: o negócio está resolvido. Quando temos
nossos primeiros sistemas? Agora, vamos fazer o sistema. Mas não está
tudo pronto? Não. Isso aqui é a planta que vamos seguir, é o nosso modelo,
cada entidade dessa em nível da implementação física vai ser distribuída
em n tabelas. Nesse nível de conversa com a alta administração você não
está falando em normalização de dados, você não está explorando nenhum
aspecto técnico, até porque eles não conseguiriam falar sobre isso. Mas
ficou aquela impressão de que tudo estava fácil, agora é só implementar. E
veio a pressão para desenvolver o sistema. Mas com cuidado tínhamos que
planejar o que é, o que não é, e tal. Um sistema para atender a empresa
Cutrale não pode ser feito em um ano.

Marco: E de onde surgiu a idéia de se fazer a modelagem? Daqui de dentro
ou da consultoria?

Foi uma recomendação da consultoria. O primeiro projeto a ser feito
deveria ser realmente o modelo corporativo de dados, o que resultou
exatamente nisso que estou lhe mostrando. Como te falei, nós fizemos
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modelos intermediários de cada área, definimos os principais atributos em
nível dessas entidades. Mas o trabalho foi fazer o diagrama hierárquico de
funções para cada área, depois estudar cada função dessa e com as áreas
usuárias, também, fazer o modelo de dados para cada área. Depois, em
cima do modelo de cada área, que tinha sua área de finanças, de vendas,
de produção, de suprimentos, cada um com seu modelo de dados e, depois
disso aqui juntamos num modelo corporativo.

Aqui temos as entidades em nível de abstração elevado, temos
pessoa física e jurídica, temos instalação, evento (entidade bastante forte),
item. Pessoa física e jurídica são todos os parceiros comerciais. Instalação
pode ser várias coisas.

(Conforme a explanação sobre "Instalação", construí parcialmente a
hierarquia:)

Instalação

I I
Fábrica

Fazenda Centro
Produtora Administrat Veículo

I
I ...

I

I

Talhão

•

I I I J
IReceb Fruta Extração Evaporador Caldeira

I .~
Sala de
Extração .. ..

I I "

I I Bloco A
II I

I
Extratora I

I

Sala de
Equipam.

Sala do
Celso

Figura A-44 Representação da Generalização "Instalação", da Cutrale
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o Centro Administrativo, por exemplo, é uma instalação que se
decompõe em instalações menores. Eu posso, por exemplo, mapear o
Centro Administrativo como instalações bloco A, bloco 8, bloco C, que são
compostas de instalações menores. Aqui no bloco 8 a instalação de sala de
equipamentos, de máquinas, a sala do Celso onde estamos é uma
instalação.

Marco: Mas estas duas últimas estão cadastradas no sistema?
Estas duas não.

Marco: Mas do ponto de vista conceitual existe.
Do ponto de vista de fábrica, por exemplo, você tem uma fábrica que

é composta das instalações de recebimento de fruta, de seleção e
armazenamento de fruta, de extração, e a sala de extração é uma
instalação, tem a instalação de evaporadores, tem caldeiras. Isso tudo em
nível de instalação e, cada instalação quando você chega nesse nível
menor, você tem o equipamento que implementa essa instalação. A sala de
extração, por exemplo, além de ser uma instalação ela tem um monte de
instalaçõezinhas menores; cada extrato r de suco é uma instalação. E agora
eu quero saber: essa instalação nO1 extratora de suco é implementada por
quem? Pelo equioarnento que se chama extratora de suco, de série nOtal,
que utiliza o motor tal, etc., toda a especificação daquele equipamento que é
também uma instalação. Nesse nível de instalação eu posso até cadastrar
no meu sistema, hoje, uma fábrica que não existe ainda, só existe a planta
e, à medida que essa fábrica vai sendo implementada, construída, vou
cadastrando o que está sendo implementado nela.

Já do ponto de vista de uma fazenda produtora de citros, tenho a
fazenda como uma instalação e ela é decomposta em instalações menores
do tipo como falamos "talhão", que é uma área delimitada onde você tem
uma quantidade de pés de laranja plantados em produção. O modelo
permitiria, mas nós não fazemos isso obviamente, que eu cadastrasse cada
pé de laranja implementando uma instalação produtora de citros.

Por exemplo, tenho uma fazenda composta de talhões, que são
instalações menores, poderia até ter cada cova onde é plantado um pé de
laranja sendo uma instalação e aí dizer que aquela instalação está sendo
implementada por um pé de laranja que tem procedência genética do
modelo não sei o quê, que foi produzida ali, tudo o que eu quisesse saber .~
daquele pé de laranja. Mas não chegamos a isso porque seria um detalhe
muito grande. Por exemplo, a Cutrale tem uma fazenda que tem 1 milhão e
800 mil pés de laranja plantados. Então chegamos até o talhão e dizemos:
nessa talhão existem tantos pés de laranja plantados e que item essa
instalação produz, por exemplo, produz laranja, variedade pêra ....

Marco: O meu trabalho é identificar nas empresas o uso desse tipo de
hierarquia, e ver os prós e contras, o que isso ajudou e o que atrapalhou.
Por exemplo, o Rangel da Replan apresentou um contra: eles têm nas
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pontas os próprios usuários desenvolvendo o sistema, usando o Acess, e
essa abstração causa dificuldade deles identificarem os dados de que
precisam. No seu caso, por exemplo, de separarem dentro de pessoa física
e jurídica aquele pedacinho que precisam. Esse foi um dos contras que ele
apresentou. Uma outra coisa também, que eu não sei se acontece aqui, é a
forma de implementar, e eu também estou verificando isso. Usando o
exemplo dele: ele tinha equipamento aqui em cima que poderia ser muita
coisa, forno, tanque, navio, etc.. Eles implementaram utilizando uma
estrutura assim que coloca equipamento numa entidade e características do
equipamento na outra, onde os atributos seriam altura, diâmetro, etc. Se vou
cadastrar um tanque aí tem volume, altura, mas o navio já possui outros
atributos. Essa forma de implementar é uma das coisas que eu tenho
estudado. Parece que isso aqui já seria um modelo lógico, um modelo de
implementação, mas fica meio difícil separar uma coisa da outra.

O que você está falando é exatamente o que nós fizemos. Instalação
possui características técnicas. Como você vê, se pegarmos essa entidade
"instalação" e verificarmos quais os atributos que ela tem, aparecem uma
série de coisas. Nesse ponto foi feito um trabalho de generalização desses
atributos do tipo, características técnicas. Então uma instalação possui
características técnicas, essa é a forma d~ você implementar os atributos da
entidade instalação no banco de dados relacional. Para cada tipo de
instalação, que faria parte da nossa hierarquia de generalização, você tem
atributos diferentes, porém coisas de mesma natureza, por exemplo, se
falarmos em medidas, uma instalação "fábrica" tem instalação sala de
extratora com tantos metros quadrados, a área que ela ocupa é então metro
quadrado; instalação "talhão de fruta" já pode ser alqueire ou hectares; só
que ela possui um valor e unidades de medida. Aí também se fez um
trabalho em nível de atributos para deixar de uma forma genérica. Então,
onde você tem características técnicas, você tem o tipo da característica, °
nome dela, a descrição, os valores que ela pode assumir e a unidade de
medida. Na mesma tabela implementada no banco, cadastro todas as
características técnicas. Se vou pegar um motor, por exemplo, ele tem
rotação, qual a unidade de medida que isso tem? É rotação por minuto,
enfim... Nesse nível trabalhamos dessa forma. A mesma coisa, essas
características técnicas são interessantes porque você tem a instalação
possuindo características técnicas, equipamentos possuindo características
técnicas e item possuindo características técnicas. Por exemplo, cadastrar
um produto Cutrale suco de laranja significa dizer, isso é um suco de laranja
concentrado só. Quais as características técnicas desse produto? Tem brics,
teor de vitamina C, teor de polpa de laranja, acidez, teor de óleo, enfim, "n'
características para qualificar um produto.

Marco: Uma outra coisa apareceu em outra entrevista como um problema
dessa forma de implementar (pois isso é uma forma de implementar, e se
pegarmos a literatura, isso não aparece). Quando se fala nas formas de
implementar uma generalização, ou se põe numa entidade aqui em cima
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com atributo diferenciador, ou separo cada especialização numa entidade,
etc., mas ninguém coloca esta forma de implementar.

O modelo relacional ou o banco relacional, não tem uma forma de
implementar isso. Então o pessoal tem usado esse recurso aqui (objeto-
caracterítica de objeto). Gostaria e perguntar sobre as restrições, por
exemplo, o que vocês fazem para impedir que eu cadastre, por exemplo,
metro quadrado no suco de laranja. Como está tudo junto que eu poderia
fazer isso, não?

Celso: Característica técnica passa a ser também, no modelo relacional,
uma entidade. Então você tem uma tabela que representa seu cadastro de
características técnicas e, características técnicas por tipo. Primeiro você vai
cadastrar uma característica técnica e especificar qual a unidade de medida
dela, de tal forma que, quando eu for fazer utilização da característica
técnica para um item, por exemplo, só vou poder fazer dentro daquela
unidade de medida especificada no cadastro, ou seja, eu não cadastraria
metro quadrado como característica do tipo de laranja.

Marco: No cadastro de item, nesse caso, vocês fariam alguma coisa que
diga que não entra esse tipo de característica?

Seria no cadastro de características porque tudo isso que falei para
você acabou virando um cadastro. Então, por ex, brics. Qual é a unidade de
medida? É graus brics. Então, pode acontecer de alguém falar assim: vou
cadastrar brics para motor elétrico. Se o usuário fizer isso, o sistema vai
engolir porque ele tem uma característica cadastrada. Se aquela
característica pode ser utilizada para aquele tipo, ele vai poder usar. Por
isso, uma coisa que sempre digo aos nossos analistas é: modelo é muito
inteligente portanto exige inteligência, então tudo que você utiliza para
ampliar a inteligência você também consegue ampliar a imbecilidade. Se
você tem uma coisa inteligente, você consegue coisas inteligentes, mas se
você for burro, você consegue utilizar aquela tecnologia de uma forma burra
e vai conseguir fazer besteira mais rapidamente. Por isso digo que as coisas
inteligentes ampliam a inteligência das pessoas, mas também existe o lado
reverso, de ampliar a imbecilidade. A utilização do estudo é um
compromisso das pessoas entenderem realmente o que está sendo feito, e
dos usuários que cadastrarão essas coisas. Por isso a necessidade de ter
sido construído um modelo com a participação deles. Claro que hoje eles
têm dificuldade de entender, por exemplo, o que significam algumas coisas,
então o analista vai lá refrescar aqueles conceitos que foram discutidos,
inclusive com a participação deles, e como ele deve usar.

Você estava falando de prós e contras. Eu acho uma vantagem
bastante grande do modelo essa inteligência que ele tem, porém ele já
agrega uma desvantagem que é: você. para usar. precisa conhecer e
precisa ter o mesmo nível de inteligência, vamos dizer assim. O próprio -.
analista, se for fazer coisas, implementações, extrações de coisas do banco -,
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de dados, pode estar extraindo besteira. É preciso conhecer a fundo o
modelo.

r-;
Marco: Meu trabalho vai tentar tirar conclusões em cima disso tudo,
tentando apontar solucões para os problemas. Supondo que trocamos os
usuários, estes teriam que passar por um treinamento. Mas como
poderíamos eliminar esse problema já no próprio, banco de dados? Uma

',~ 'I
possibilidade, que foi levantada em outros casos, é a utilização de "views", '

\ '

onde os dados já sairiam mastigados. Se eu vou cadastrar um navio, não'
aparecem aquelas características que não são pertinentes ao navio. Vocês
não utilizam?

Posso dizer que não utilizamos. A utilização é tão pequena que posso
dizer que não utilizo. Isso talvez seja uma falha nossa, que é justificada.
Como temos um banco de dados distribuído, usando essa generalização
toda, a utilização de "views" seria difícil porque, uma entidade como
'instalação" é implementada no banco de dados através de 60, 70 tabelas
relacionais. Então, construir views para tudo isso é uma loucura, o OBA vai
ficar louco. Uma forma também de resolver o problema de focar o que o
usuário quer ver são as listas de valores que a aplicação tem. Ao vou
cadastrar uma instalação, o usuário é solicitado a informar primeiro o tipo de
instalação que ele quer. Ele escolhe entre tipo de instalação veículo, fábrica,
fazenda,etc. Ele quer fazenda. Daí para a próxima tela aparecem outras
listas de valores que ele também pode usar. A aplicação tem que ser
inteligente para ir orientando o usuário no ponto que ele quer chegar. Se eu
falar para ele entrar numa tela para fazer cadastro de instalação
simplesmente ele vai ficar perdido. Ele precisa ser direcionado. Que tipo de
instalação você quer? Ele escolhe na lista de valores. Dentro dessa lista de
valores, o que você quer fazer? Mais isso ou aquilo. Então, todas as
aplicações nossas são bastante ricas em listas de valores, que seriam
quase que um "view", só que não é uma "view" implementada, é somente
em nível conceitual.

Marco: Quando você está fazendo isso, será que não é um retrocesso
digamos à situação não genérica? Por exemplo, eu teria Fábrica - Código 1,
Fazenda - Código 2. Eu não estaria me amarrando ao conteúdo dos dados \
para fazer isso? Na parte funcional não estaria como que
"degeneralizando"?

Até pode ser. Nós analisamos o seguinte, com certeza se fôssemos
fazer implementação sem ter generalização, nasceriam tabelas e entidades
específicas para cada coisa e seria muito mais fácil fazer. Isso que você
falou é realmente tentar reverter, quer dizer, abaixar um pouco o nível da
inteligência do modelo para aquilo que você quer enxergar. Realmente, você
vai, viaja e depois vem abaixando um pouco para poder implementar. Até
porque você vai ter as dificuldades técnicas das linguagens de
programação, do próprio banco de dados, etc.

\.
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Marco: De qualquer maneira, tanto fábrica como fazenda, vai para um único
arquivo?

Para uma única tabela, ou melhor, várias tabelas que implementam
aquela entidade.

Marco: Você falou de várias tabelas. Quantas?
A instalação, por exemplo, deve girar em volta de 60.

Marco: E, por que são tantas tabelas?
Todos os atributos que são multivalorados, na verdade geram uma

tabela. E aí existem tabelas dentro do modelo de instalação que são só
aplicadas a tipo fábrica, tabelas que são aplicadas a tipo veículos, porque
veículo para nós também é uma instalação. Quando você vai lá embaixo no
modelo relacional e quer fazer um banco de dados com modelo de dados
normalizados pelo menos até a terceira forma normal, você vai explodindo
em tabelas. Isso traz dificuldades porque o teu programa para extrair um
dado vai ter que ler várias tabelas. Os nossos programas em média lêem
doze, quinze tabelas. O item precisa de características técnicas, mas
características técnicas têm tipo, então tem que ver tipo de característica
técnica para depois ver cadastro de características técnicas para depois
implementar essa. característica técnica no item. Realmente o modelo por
ser esse modelo genérico, ao ser implementado no modelo relacional vai
espalhando tabelinhas. A entidade principal fica numa tabela só onde você
tem n coisas. Isso traz dificuldades? Sim.

Marco: Isso de estar numa tabela só. Ela fica muito grande?
Ela fica grande. Por exemplo, eu quero enxergar as instalações

produtoras de laranja, vou selecionar por tipo. O select vai ser ".selecione
instalação onde tipo de instalação é propriedade agrícola". Isso em nível da
tabela-mãe, da principal, não é difícil, é como se estivesse lendo uma tabela
específica, a única coisa que mudou foi minha cláusula "where" onde
adicionei tipo de instalação. Porém, para recuperar todas as informações
que tenho dessa instalação eu tenho que ir talvez em mais 1O tabelinhas
para recuperar isso, porque naquela tabela principal não tenho todos os
atributos necessários, porque os atributos são multivalorados e no modelo
relacional tudo que é multivalorado gera uma tabela. E o aspecto da
distribuição do banco de dados cria dificuldades adicionais; se fosse um
único banco só haveria uma dificuldade, porém temos "n" banco de dados e ';
isso provoca aquele problema de que estávamos conversando sobre pessoa "~o

física e jurídica. Eu tenho ali um conjunto de coisas: cliente, fornecedor de
fruta, de matériais, etc., Só que disso tudo vou levar para o outro banco uma
parte. Se eu tivesse tabelas separadas simplesmente faria uma réplica da
tabela dizendo: 1.Tabela de clientes não tem réplica, é centralizada; 2.
Tabela de fornecedores de matéria-prima, você replica no banco 1,2,3 e 4.
Com a generalização nós temos que construir "trigguers" para selecionar o
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que quero e tratar isso para levar para lá. Essa é uma outra dificuldade.
Quem não usa banco de dados distribuído não tem esse tipo de coisas.

Marco: Pode-se ainda ligar à entidade genérica uma outra entidade que
conteria dados não obrigatórios. As características seriam obrigatórias, sou
obrigado a cadastrar a velocidade do motor, etc. Outras coisas você não é
obrigado a cadastrar, você pode colocar para uma pessoa, por exemplo,
seu hobby preferido. Vocês têm essa outra entidade?

Não. Aí você tem campos obrigatórios que são atributos da entidade-
mãe, são exigidas no próprio modelo, senão você acaba tratando isso em
nível da sua aplicação.

A entidade instalação foi implementada no banco por todas essas
tabelas (ver figura anexa A-44). Esse seria o modelo relacíonal. Aqui, é
claro, existem algumas coisas que vêm por decorrência. Uma instalação é
localizada numa Unidade, Pessoa Física Jurídica Unidade (PFJ-Unidade),
por exemplo, a Citrosuco Cutrale é uma pessoa física jurídica que possui
unidades, o Centro Administrativo é uma unidade, a fábrica de Araraquara
outra unidade, do ponto de vista organizacional. Uma unidade é localizada
em uma instalação, que pertence a uma pessoa física jurídica. Ou seja, não
estamos falando que este modelo (figura A-44) está implementando
"instalação". Ele já está fazendo composição junto com outra entidade.
Uma instalação sempre pertence a um proprietário, pertence a uma pessoa
física jurídica. Aí posso ter, por exemplo, uma pessoa física jurídica dono
de uma empresa que possui composição acionária, então vou distribuir
essa composição acionária de uma outra forma.
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Figura A-44 Cópia do Modelo de "Instalação, apresentado pelo Sr. Celso Furlan, da Cutrale


