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..' .,'., 1 -" P .ae ~L.~~ercae ~ns~a~~c..'oes·. od~~os ~~nL~a enc~n+I·~-O·~nm~T cO~O -~i~-.... _....... ~_ .•• _ ••••~ .•• "wI_ .• V c:.....l _ ~""..i...L'1."", ...:._ c: .~'--=
do produto oi'icicJ. . (na área de SGBD) em aLgumas f'cr-ne cedor-as de hard-
vare, COlY.O Eoney,,;-rell,NCR,.Bur-r oughs , etc, além de. ser executável er:
:"::""li;':~Jer0S 01,:t.r os e ::].lli; é:~·::·2::1t, c!S •

si::::;:lss,
+ i '1') r, 1.~..fv_,;,,,,_ ...•..•__ • Trabalha bisica~ente cc~ ~o~s -1' -:--"-',-=:....• 1;._o.J

datacas e.

cs l"egis -:::':::·2
forsa serial na extens[o fisica defi~ida ao 2rqc~7o,no entanto, ;02-

[~CO, ~cr~ando cadeias de registros ca~ectados.
_.-.~.... ~'-'~~..--.:.- -.
:...... "__ •..._. "'o _ ." -.:'~

._ r-, "'1 ",,:-:- -:::._:"" C <; -:::.•... _-~ ~"_ •...••.... ~._.....
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1.:<;-1 360/370 (DOS, OS/VS TT'"" "'){'\'7 ~ I, .t-, U 1<'
'- ••• 1. oi _ ••••••••• ..L , TE!·: System /3

on8:;'":!e11HSR 1 e 2, OS 200
ier(le~S 4004
CIl Cen tur-y
)1-; -,.~ r. C

"
""'0~ .r- " cL\..o .I-'v e 9700

ü:i tal PDP-ll

1tercle..téL

Cycler '70,Cyber 170, CDC6000
:;1., 1900, 2900',

pr-odut os podere tre.be.ll:ar t",",'Y"'! .-1,,1"'\+ r"\_ ••.•.•..•.tJ~ .•.v •••••••

(Cincom)
( --'-)i ~'h!...-. ••• ..1 •••

(Informatics)

(Turn}~ey Systems)

(le IV

CGLP?IT (Cu11inane Corp',.)
-::;;',{TiLACTO (Pptipro Lnc , )

CIrcc~ ofe~ece ta::fu~D o Dicion~rio de Dados integrado COE TOTAL.
) J3re~si~,c 1\;1'/;.1é Dferec:Lclo comer-c í a.l.nent.e T)G18~ Sl~I-Sist.e~~~8.3, C~c'~

lte~ç8.8 e Ir}!'"'or~::átic2..e est,á d.~:..Sl)(~:-lí~tel112:. bí.cLí.ct eca de Ii2.'lcgra.~~:2s
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L6GICP.

dat.abas e em TOTALpode ser considerado COmoD..ra conjunt o de ar quavcs
11 data sets) c..iferGll.ciados em doistipos'de • .J...arqua VOS: l,lpO

dados e os arquivos
88 ent r-e. os arqui vo s mes tr-es , .Assim, o arquivo mes t.r e pode ser dire

ent í d..ade . •.
e o arquivo detalhe 2. relasE.o

mes tz-e cor r-esponder-La S.O u ·')',;·-::"'~n
.•••.J ,. .; ". _.-'- \,

e detalhe é de. forma l:N, .s9~~{10

:= ~..lYJ a~~ui VO d.etall"le poüe es t'ar ligado a [liver-ses ar-qu.ív-os :::8st're ,
) .fisic8. arqriivos mestres
::-'6 S:L. 1.1•. ligação (f'Ls.íca) entre os arquivos do TOTALé efetuado

inseridos marrt i do s

snaã í s t.a d.e databas es T~jT.t~L dev-e conhece» de t.a.Lhadament e a disposi _,
a fim de efetuar as suas

,..,ope:--aqces
,..... ~
ç c..

• .l- •••covençao

~~~1ele Dado s
ê..e em CorX'8S-

c·'" i-,
••••• ó••• .:»:»

e.l.a

lema
s~oespecificados '1

..L • .,



Reg~stro de Dados
ele~ento~ de dados e ite~s de dados.

00
, ~ •• ~ -'- ~ .', , 4o, ..1-. ,"'\. iusuar?-o, quanco .se r.r a lJ"2,. ele ar qua VO [:es~r·e, e e a uen vll J..C&G..O FOi") ur;

miner-o relativo de registro, as sã.na'Ladc Lrrt er-na.nerrt e pelo TOTAL, Q.uô.l1
do se trata de arquivo detalhe.. O registro l,~gico de dados pode 1

s er 01J.. não b.Locado :\)=L:2!"~dc um bloco fisico.

De..ta '~o-'- r ~ ..,"""''Vv \ .•....·v..

ref'er-encd ado atrc.v,:3s t.ip.os de ~~.r-
qu:.VOS:

1. lLi:.Cllli "';70 1,·Iestre
~ bas.í canent.e un ar-cuí.vo ele aces so d.ireto. Ca.c18~ resist: ...·:)de éL~ _

defillic.o , . ,«o s C~12;::a), o vc:..lor de
tro.
Costuca-se represe~tar o arquivo ~estre

nente de registro •
•••'1 .•••, ...., ~.-'l/~'.'" ": ~ .,. .•••v-, ..~"":"",.,, l .".c:. 0: ':):" P.ct q. I. f. ,~..·.-.·~ie <:"::', •...'•..c... ~.,-:. .Lc.'",? t a..i.~ ;_.-'S '.~.f:.--: ,Q•. t.r ~..~. (.'.,-....'.'.'u•.....c ..:....-::,'-'"- :\...J u.~vc ~ .:.'-" ~: __ .......- ~ ~~_..... __ \ _ . '! •• ;,': ••.. ::'...o~.'.0 .•.•..

possui U~ campo ce~ o ~es~o valer. Corno os registros no arqu~7J

vaI), o relacio~aDentc

dos e gerenC!iadcs per TCTAL~
:::.8



ata Base Total

::lúltiplos

--r

__ o -;;;- - __ - . _.-J
t..
//

...:'lG:QJIj'~1;; 07At-

-.. n:e.lS

--FU~~:---l~::--==:l-ENO~RC(~-=t~~l~~~~~~~-J
...- .....-- .ee ~':5 7'-C4)

~~ ,- ,--- '.[e-P r-=~·~~~~~-:;;~;;~~'~.-=:=!?~C~~;<:~~
.. __ I?Le4t:;Al7'ê* 1:(:- &' .•.:"01

- I

r::::~'-~'--r';,:::,~--'-"---'T-;;~:'--~--r:'~;f:-"~;:~:"!
- -_.~_._~-----_. '<,: .... o __ ~} ••• __ 1

/'./ S'll S-e!~"'''--lL'';;Iv7â ec ."·.;').tJ:'
/' .•.-

/'
.......•.

-'----- . ~r

I
.. ---.-.---- .-----...... • .••. J

;l7c:l.'1 ..t-L.. :"/.'...l..:.;

Elementos lógicos de dados em TOTALig. 7-1.

tan~c 32stre COGO
acesso recupera os em arquivo

:-\-~-;r~ .-:1 ," ...... _ ..... - '.- ... '

(. "--:".-s: .~._: ;.";
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o acesso serial pode iniciar desde o começo de um arquivo ou a -cur-
tir de ume posição OHm) f'oz'rrecf.da pelo usuário. A cada char-ada do

•-pr-ogr-ara do usuário ao comando de ~esa~isa serial. o TOTAL e~tre~a
• • J ~

.o próxino registro no' enrler eçoTd sd.co s egu.í.nt e (increr:.lento de 1 ao
IE,;R anterior), , '.

13.0 US1.'.arJ..o.

•
Este caso ,so se aplica' aos arquivos ~ .ta.po :::es t.r-e , A rotina de rand.Q

.• ~ , M ~"' ...,.,n;:l.zaçao. e interna ao TG..l.ALe nao e peITlÍ tido' a ent.radade C212.yeS .LO
gi cos .dupâ.í.caclos.

Ol~10 as arquivos mestres estão
-,ligados COE os detalhes f'or-mando 1.11:'('.2. :'''I.§

, . ,pocemos conSJ..aeraF de
,..

nave gaçac
amerrt e , os .arquivos:

• lvlétodo d.e -.navegaçao
, ,

at.r aves de qualificadores comandos c0:11

ele uma ar'quf \TO à.et ..aLhe
,
e

Ccr-r e spcnde ao ê..ce§.
so serial mas lógica~ente.

•
~-.. 1 . •..• ~U1:l~lZaçao ce ponteiro simbólico

do ~.r2.1o!' d.8 Cd.1J.6

.' .var i avea s --,"'''' .-..
.:. .•..:. -"

CI~CCM o~erece UEê. facil~d~-
e à par t.e char-ada G·SF (G·srle~~ic. Seê..I'-ch ?ê.c,i.li t:l) par a [.r:y;aZ-e~1t.~e 2.'"'E:-

"II.~e:c'8.rregis tros de t.a.Lhe conf'cr'r;e deterl~~i1:êclEt s eClü.ên C~ê~ eLe um ce~~';~:;-ó
Jr.l:ç.or;·errte '. Este r:~óclulo éLC1iCi011)3~1 }::err.1i te }.:;8Sq.'L'L=i.S2. par-c í.e.L ele Í'):~r~··:i2~
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ro':)riedaCte de

esco~siderando casos de pz-o ces sament.o
vos cletal~es são acessados através dos
de ~e:istros detalte s~o acessados . ,at.r aves
contém um ponteiro para o registro detal:he inicial do conjunto e out.r o
pont~iró para o registro detalhe final do conjunto.
-J-Cl~·'" f'orma o ar-cirí.vo ~"I0-.!--e f'un cí.ona como ssndo ~ f""""r:',' -e de entz-a':;;:;:>L-d. .l. ...•.•..I.;, ·':"':!._c.J..V lih .• ;;"~l: .•.i.'• .l.. U Ü.• ,=._' .. u•.; ..l.J.l~\.: 11.;" ..::1::;

~a para o arquãvo det.alhe. For esta caract.er-Is t í.caç vcm dat abas e '='8 -
:7'q, e' nuí.t.as ";-::"'7 S r~ nomí.nad no 11"' .••• -ipl'·~ rt i .'Tr::>~.•+·rl "'rir:! r-.~r'1~~.!'>._, .••v.~~;:, 1~•.•e '-Le _.c;.'"'"O·..l·~ ~~ .•.c__~_l:.er. e _n, "'.;. ].· 0, "'__, e '-''-,.c_~

ar qu.L"TO :::estre re:;.:,resenta [1 i~T\terS,~o de um deterr:lina'd.o campo para
dar entrada ao a~quivo dstalte associado.

resolvidas 'scme~te com o acesso aos mestres CO:1S iÔ.erê. dos
de um ar-ou.i v o de ta.Ihe ,

Pesquisas com az-quí.vos ligados ~
, .
.::1lCO !1ecessidade de leitura &03 registros de

~O mestre), e o teste de
talhe lido. Com -i <:0+0 o••• ;....i v , :;ToE:;I'aIl1ador eleíle es+ar aten to .. , .

as Cll~re:!:S2~S
e:;~istentes

:~ê.do

Esta car-ac t ez-Ls trí ca de ccnhe cer- as d.í.ver s as rotas . .. .de 2cesso pre-L~-

-...')~.J (""i ~- ..' - -'-- .peraçac ~e &adcs.
?or c~tr0 lucia, esta I ".. l~_".,eC2r8..C"G2::'''.ls"t·lca _.

de dados
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es~~ parte vere~as como •..
sao os ~elacio~~~entos .r:o' •~ J..$l.~CCS

es ou áreas de over-;....Low 9·...:1 7ri""'.1.'·/J;T.• c s dados..• ..•..- _~, _ u..a..u.. •.....

idos jur:.to COr:i

os peLo TOTAL •
os d.ados de usu~ri6em cada •..saogerenci.§:

• Ele~entos de estrutura fisica

d.e regis tros nos

ele um n01Yi2 em t enpc ele def~

res;ectiva~ente.

é i;~1.entifica:l()
, .uz: una c o

os d~7crsos registros detal~e relac!cnadqs~
.;.:~SSilYL, ia Fig,,?-2 é. r ct.a c~e ac e s s o PliJJ~~:~}-!II1"")o,s.31.J.8 C:':'l2S C3.,:3.~?:_as
d.e liga~~ã"8, é). p.ri~·:1si2'l2. CC'I~1rf~]~:ero ele pl~Oj eto = C:23 ( un 1~:3glSt r o

J.'l'2gist,I'O e -cres fesistros ~eta:~e).

. .
:. g~~.l3,:"s
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I

r'
Campo chave de controle
Cada ar-quí.vo y,:estredeve possuir definido W:: canpc cor:o campo C:"12.

caca
.. .ocoz-r-er.ca.a CLS

+o l'hí!.:ero relativo de registro (:N"RR)
~ ~j""\-::: r ef'e ....encí a C-:=>T'Cl·""C~ ada -(',or'f1nm.L' !,T-..;..J ""'_J.,l, ••~ '-'_ '_..... .1. •• '- a c '-'..i..L ...l.._ ,""",,:::0 .• '-' -~ posição de
um d.etel'\1~~i11adoregistro rela tiv"'o ao prir::ei:~o regis t.r o CJ) ar-qui. ~TO"

as rotas ~:le' ligação CCL10

pon t.e.í r os fisicos para relacicna~ento entre

1. Registro de arquivo mestre

r---:--rl k;,,/2

I J: i B

I !'>""-reie..,,s
;=-i"S/"'c;.$COJ'-4?o -

C~,~"Õ I
I

~.
pof"J7~?·"Ii:(}..! b~
L/;<:.:,,...,-,,

_; =: ~f'4~C- o K..!! r./.STRv 0.:-',74 LHi:'-

f s: /D~ •.pC. o ..e ..t.--I.!"'"').,'-.s7",'\,1 l;f7,,-;)t...rJ~-

'"__--........- •. _. J •

r"",TelP~s cr-

II'~ic'~L t..•: ;.:C-: ~ê

;;N.!',.~ b';:;'· ~"t..::" l- .' C;.

EEJ~'"
fi .

Cu,I':;a .&c
K.."(- ,...;,-:. 7:e,C

o"

, ; . .
ê 11sceSSê.r"lO sçrnet~T·2

~este caso o registro detal~e deve SEr definidoe~ duas partes ~~1

c.cs.
vo detalhe cemo um conjunto ,

ele tipcs de reg::'st r-o ~
ç~c detercina~2 ~ distinta da outra.

1 • ~ccrice C1:·ê:.'::'OS

70S dos arQuivos Eestre3corre2p3hdentes~

?-J.O



EJ i

/VUf-tEP--fJ NcwVr- <1>.,

/""cJ~ 7õ ",eO;Je7b

r
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i ./0
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Z

.3

4

S

6

7

8
fi

/L'

F
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r

:F'ig. 7-2.

I
I
f

,.,.
".-,,',.

",.,.,
;',..,-,;

.
F,i!( "'li" r.a..,e.IA

=

Rotas, de Acesso em TOTAL
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esolu ão de Colisões

lo isto acontece, o TOTAL procura colocar o ~egundo .regist:-o nuca o~;

,
e gravado os pônteiros fisi cos COiU o ínicio'egistros

iade.í a de

jtlS-

: novacerrt e ,-lo.sl OC~('::O' _.•.v -......_..•....•_.1. V •.•.••••.••.• _ ..•..••"-"- cec~.el1d.o 2..C

,erceiro registro.
:ste constante deslocamento ar.naz enc.dcs

te 7tegistros a S2I'erJ Lnc Lus os ,
:omo a

o process6 de inclus3es; consiste tle ser
ro miner-o c'te registros qu e cao sn 110 b.l.cco fisico e o tamanho do ar

, -" "Quanto ~~'~aio~ fOJ~ o numer-o f~e rega st.r-os

cl:Lr~:i11uincio

Se torna o processo

, -- .... .. .mecu.o nas cauea as de . " .Sl110nl1110S.

[LrC:'J..i~jOS

clisiJCS tos
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@ .-<:..-
~~-o,.."o

cs:
fi.RJ..'I'r.l7bC;.a:."

I
!------

Fig. 7-3. Arquitetura e componentes básicos do TOTAL
". "r.I'; ,- 7 3.-. 1'~-6· - •

1. () d.':" s co deve ser i~icializado . -E: S :J ;3 -:;J.. 8 .....L

~ ,CI.AL; pr-oc e s S 8.::lC: l-:<:l'" p·l~cg~-'\[i:·~l2.es'c E!c~ 2.J.. cio, ~~r~:ilI} e 3.~:-':·:1~~.z e::2,~_() ~:':.J.l

biblioteca c=~o ~6d~lo objeto disponivel ~ carga
~ efetuado exclusiv2~en~e

, -_.-

,- .Ó» ' ··V)

',-,'-" -

-7-l3



7anto c1ez:: cri t cr , -e o nuc.l.eo d.o

~»ar a-
met.ros (i~J.clu.ind.o lista ele e.í.enent.os

t·ibilidacle7.
acesse, nones de eleL:8~tos , J:i_

PC) ele , .ccmanc.cs ,. etc)
.

c}:e:~é~cicT~n.l_d.a

s:. ~J sí.s t ena . - .cpcr-aca onar 2.Cl0112.. acesso .:isicos o
fisic8S)

o. T·J=~~.L ao pr cgr'ar.a s lista
. .cnanaaa

~ i~~eressante nota~ q~e todas as , .
li s c ss Sê",I']~2S

,..
çao_.-
nac etc ,

-7-l4



através de una

dos corr.andos a'o.~
(eL: e8·~li,(:2.~::eDto(1):~): c s ch ena d.e.:'inic:o.. - ,

ao dat.abase ilustrad.o pela Fig .• •.

SI-I./33-IC

I CD1:21\.= 1-13T1

I O.All.EA=NSTl
~'·I;..STER-:U P.:I')~

7-2.

Utiliza log; hi saida de programa-fo2te
-Inei

,..
de" r:10caça0 ,...,.....oro ...•

Co..i.. ...•..c..~ --~
I-Jo~e de area de" ~/!"'1 cle:.c.:j o

Nome eLe ar ea de 7'/';' do..;....;{ ;,.)

licn:e de area de
..., f C' do~i ;.J

I~icio da defini~~o de arquivo Ees~re ~

Indica inicio definiç~o de elementos

T arn2.1111o
,

Y.J..:Ul1e r cdo
- .,c.o pr o j e tonon.e

Especificaç~o 0.2. rota de aces s o 2.C· 2~=CC-"::L'~7()

detal!le

Cornprixento do rs~istro 16gico

Inicio da definiç~o de ~r~uivo =Es~~e2

Inicio de definiç~o de Ele=e~tos

T2..manho ::10 11nº .t"' .• -'V"l."'-; ,•...•.'Y"" 111.. ..•..•_..1...:. •. -'_:..' __ :.. •.çle

7~15



LOGICA1-R3C:JRDS-FER-BLOCK=10

I OP.R3A==VARl
3.A.SE-D.4.TJ~

Taman110 do rehistrci Lóz í.co'_ b v

:Número de registres por bloco
de re;istros do Z~:~~~O

Fim da :'I ..,... •. I">Ja8IlY1l.çaC do
Inicio
Nome do ar-quí.vo de ta.Lhe
T"· ""'...:l' :"I -:-1/".mca caçao na ar-ea ae L o .par a
Indica inicio de definic~o de elc~:~~os
Campo de "" , , ..

I unClO1:STlO

ele
Campo ati~idade de p~ojeto

horas
,..',

cccn go
I11di

.•. de .........+- rJ.ecaçao ,~ 2. ac e s s () e Cl:3~~12 ',- , -,-...Iv ,-- -~.. '. •
""r _.. -

·~lerota ,-""1_ 2.ces.S o e 8.t:2."":7"8 S=-7~·.O.rncu caçao ·...L-=: "

Capacidade em nº de registros do ~~~~l70
,Fim da definiç~o de areuivo
Fir~:ela
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~ linguagem de r.::anipu12J;:ãode dad.os do TOTALde7e ser utili.z2.c2. 2.:::~::-,
:W-BS

~fet:llQê~oq. CALL, o "controle pas sa 8J) 70TJ~L 0, ~~al ane.l.í sa B. lista
a fim de verificar qual a função

das r.e c 88 s=:_ i~aC-:2s

~ra~a. A presença de ca(a para~etro da lista, -de]e~de ia funçao

• __ •. _N_

.;1':' .2i.~":..l.l.:::.;: .i:...•.L' cont~D os CQsandos de ~anipulação
eis

tado do CALL
("'[,!.'.,-,:,Á:.-.' n ~l""1,'.-,'.-.'.p ,-j(1 ,.---j _--,-. ~
------- .•••• _ •• V" •• ~-" .;l.•• ~lLLi..Vu c:.. se:: O..ce3S·::~C~O

con~~2 o na~e de ~ata as acesso (definido ?10

:3 c]-:e!~:a)

;J~=jJ~-=.,IST

a278E ser oe ~es~os defini~cs na

. ,
..•.•.:::'l'-•.... -.
,-' "-"~- .:. .....:..:;,
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3.81acicn~r::osa a lista comandes sus c í.nt.a

P.DD-II

emJ.:!JJVA

- 1 "" , . .-,-ncusao Cte novo reiZ:Ls-cro.-,
... 1'· .•..cao 02lca an~er:Lor a. -' do registro anterior lido.

ADJVC

- ... .•nas caC9las ae a~esso.ADD\T3.

cicna o registro DO fim de outras cadeias ia =esmo ........'" .-... ., -:
_.- , •.;. --!...:;:;,

" .~ ~ ~- ~,~~ '. _-···~_~,si,\~·~·.-.'.?'.-.~.,~U ~~glS~LC e~ Que0-C~U percan?ce _
no Y1:1eSlY1011.~g'1I', somen t.e11á rJ0=lifi,ct:~~õe,s r c s ?C::1t:2:_j~:-,~:':.~....~

s i.cos, c1..e~Ticlo·EtS TIlOd.ificS,.i;;ões ncs ~C:l?#r~1:)o\s-el:2~~.Te(s::~~~::b;5J..,·:_.-

DZL-I·I Delets. 1.11:1 reg:..str-o mestr e

#'otI ••• , , .'.J.. ....,çao as cLecKpoln~ em arqulvo-~og.

T "Y) AU·..•"'1" ..•." c,..;..:., -- +......,f""'\ -;--:--,-" •••••• ~ ~"":'j- - ., 2 ~ -_':;'"'..~ l~ _.;, _"", '_!.'. '.~ ~"~~ ',-.-,'.: (",' ,r,.:,' _.: .. ,:...•.• ~ f", ~ .•.....' ,~'.'-.'.-u', P_.Jt:;~ _:~ ..l.\"'06 .•.•••~vJ.·v '/C;".;i..-l..t.:::..· '::;-:,. "'r~, __ 1,.,.; _-:..:.___ _ _...., .•••.• ~ _

Leitura fe registro detalhe . ,
·S.trai.Tê:S .....~..:.:..

Obter o e~dereço fisico de rezist~o·~8st~e

1 _"""!"".'~,~,..',_"":: ~ _---""-!·I-r"",,, ~ ~ .•..,..l-~h~ _
_ • • '~ 1•...;.~~;;:..:....;..;...l..t.J •.J..!..· ~.;,.'~ l,..~C~ l,..c..',..:c::..C,.Ç! ,
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3.
1.:..
, . a:~q0~ivc-dog

·...•on+unt ,"'v·....i ,1J I••.-i. •• .:. \..' ,) de ar-qu.i -'.TC'S errvo Lvã dos ~rocessa~ento ~el0

mITD CQ~en~o ~tilizado ~2ra rrog~~~as de rec~~e~ac~o (recovery)

endereços fisicos; utilizado de forma eficiente e~ ~ro-
cessos :la

lRITH r::estJ'.s, dados

lRITV

. ,con; unt.o de ..
cor-r e s pcnde e~ j"'!'1,'''':',;'I1"

..!.. ··~,':"..;-:"L.:

:0 CJç. 3~ a~~ieTItes :3~ 360/370, pode0 ser executadas c~tr2s
~õss P 61-")t e::1Cer.t.es ao r::ód_tllo de ~rl\i 3:' s ãc aut c;I::á ti ::;~.ele G.I\::J.·~.:j_\i8 (::·?C:.~,
:~vGrted File Option)

~l
n

1?I8
-r-v-r-: .•....
Z'rLV

PIX
,~)1. P..:SP.DV X(5)

S:I ..T 1:-70..1.,-L. V J{(L~)
"'fT· •.•.' "-'-\~t. i.,~ )

--.T"':' ''":'-;_Y~'"
- '.i ';'_.~.*.:,..:.. ..•.

--.~.~, "i',..:.:.. ,;,r--

T -r ~:::..~.
•.•.•J"'. ~. __ ..•.••.

-.- -_.- .r-- _ ..,:,.:r:~-;'
..:. :~'. ....;,R. _:.. ,;•. ~.•...;.

~7!--:_-:'_1""t
'_' .•.' -.J



P3.0J

J1

03

03
03

.ARQU IV OS

O.;)

05

03 ?ILL-EF~

FIL1~

03
03 F.IL13R

?ILLEl~

03 F:LLL::R
03
03 ?ILL~3

03

FIe X(4) VAlUE '::nuill.'

PIe 'LG'

!·ffiSTRE 1 '":Te 1?).. --PIe
X(12)~FIC

!Er"D • 'FI?TAL

'?TJ:'JGCT3L'

'?FNCNOHE'

'F?JJCTRL'
Y(P)~..... \ ../

, 1~·.IB1QTDDf

I :.T!,''-Têli::"TT:"P:;' ,_ .•.•..__ ..•••..•...•.....i-~,..•.•..

03
03

~- .......••- -:-: .,-.-.-:-,: ,...•. -;-
..;;~_~·l~-l~ ..•...1.~._;~.J

X(3)
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)1 Drs lL8EP.- Ir,~IIR.

('~ nmc -NtJ1'·: PIe Y(L)v-' .- ,

03 FRO,J -lFJ>~ I'IC "! (~)~'\ .•. ..) /

'03 F?JJ-.4~TIV ~:'T("" rr I~ '.
.•..••...v ,,,(),.\ .. -.-)

,...'" T "T''!·TT..T'' :FIC Yf')).....:.) l..J.Ll·'ii~"';,. .•..•• \.:e..-

o~ PIe y(",-(
\ '~;)-' "- ...J

03 D3PT P-I"( vC' \.Lv .;~ "-t.)

03 -P~';-(T PIe vr I' '...;.•.\. O)

~:{·3r:plos

" .'

SIFCN STJ~T= t STj~T e

.rt: (. T -r-,-,.tS.Ll..: t ~.-'."'r\ ~ !
...•~.••l....:l.,-;-i.·,;. T"':";"\T

.1. _ ~ •..•. 1;..'

= ..... '.

(.t1;-: t. ~
,.)...:.. .•.-..•.. ~

S::liT

.. ~aitu~a de css~~e ....-:--77 •. ,- ("i
.••.. ,-;,... '..I

.-:-' -:.: ~. '!'"-, •.•.

.i.\~~,.:._-_:,).'",

r-';.- .
•.•... ,_.



• Lei,tura de detalheEHEB.

..,..

ITEGRIDADE

ser considerada e~ 3 , .
Yll"'v"'2J..S:

,..
C:'JIll re18)~.ao ac f'cr mato elos - 70TAL nao controla

poss!vsis Distura de dados

• I~tegridade de ~2aos com rel&ç~o a atualizaç5es ccnco~re~tes

l.TPDi~TE

taJ.:bé2~:: c=

PLlC:'lI.LY :

P.ECC"\TR :

.. arqulvo pede ser lido ~cr Qe~alS prcg~a~as
FRl':!

- ,a1.er:: ~"',.' .
:'..l.~-I"" .•.• eie

~IVACIDADE
~,,,,,.,,,,,\.,.
..;". \.~',";"~~-)

, ,
88:'8 . s ; t~J.2..de .~c "":;J. ~..•••_

~3 da ~ecessidade

:'0 c~c
-t ::'::,

••••• '-- 'w·!•.••.. •
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A

segurança de databases TOTAL pode ser representado pela utilização·
arquivos-log com as seguintes possibilidades de ut í.Lí zaçâoe

• Arquivo-log com as imagens anteriores de registros atualizadas
desta forma, possibilita o retorno do database a uma posição an-
terior qualquer, no tempo •

• Função de mar'k-Log possibi~i ta ao usuário solicitar log de dados,
por exemplo, das transações. Permite passar, de um determinado
ponto de checkpoint, após efetuado backout, a reatualizar o data-
.baseaté o ponto de quebra (ou falha) do equipamento.
Função de ~og-quiet força as atualizações efetuadas na memória a
serem gravadas realmente, no database. Esta sincronização entre
o estado lógico com o estado fisico do database, permite conside-
rar este ponto cono ponto de restart para posteriores e eventuais
falhas.

ffiGA DE DATABASE
carga de database TOTAL é efetuada através de programa de usuári.o.
Lra favorecer a eficiência de futuros processamentos, é conveniente
1.eos registros detalhes sejam classificados segundo. ocorrências
)S registros de um dos mestres relacionados, antes de serem carreg§;
)s. Este fato acrescido ao de os registros serem blbcados, cond.uz
uma diminuição do número de movimentos fi.sicos ao d í sco ,
carga. de arquivos mestres pode ser mais ef'Lc í.ent.ement.e efetuada ,
;ilizando o comando RQLOC para obter somerrt e endereços fisicos e
lcluídos no arquivo de carga. Classifica:-se este arquivo por ende-
;ço fisico e efetua-se a carga real. Obtém-se um número mínimo
rví.ment cs físicos de dis co, assim como .do preenchimento e carga
.occs f'Ls í cos ,

de
.-l.ue
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CAPtTlJLO 8

fJ)ABAS

(Adaptable Data Base System)

Introdução
rerminologia e Conceitos Básicos
~o-~~~en~ec Ba'"~cos..I .•.. ,,~lJ::--'·V.•.L 1 v ~...J # t:J.L.

2st.rutura Interna
tbdelo de Dados
Características dei:Iarchrare e Softi'rara
Eí'unçõesPrincipais'
• Descriç~o ~e Dados e Carga Ini~ial do Database
• H9.ninulação de Dados~ "
• Proteção de Dados
.••Segurança e Privacidade de Dados
• Utilitários

Li.nguagem de Consulta - Adascript

fidi:';inistraçãode Buffers
Pesquisa com Campos 8ombinados
A..darnint
Di c.i onár-í. o de Dados -Adabas

'.
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I NTI::CIJUC:.ÃO

illADAS é um produto ele sof twar e comercializado j_nicialmente pe l,c Cl::1pr~
sa SOFTHlillE A••G. com sede em DARIIST.ADT (Alemanha).
)esde J:.:arço de 1971 o produto tem sido cCrJercializado e instalad.o eo
regirle de produção em cons íder-áve.l Quantidade de instalações nas r-e
. .., d L:\.._ "iSA A" d S 1 "T --, + d TT';loes a ..•.sur cpa , G . ,e mera.ca o u _ 1.OS l:.S ta o, vn:...dos , dev í do ao

relativo criou-se a SOFTH.l\.RE A.G. of Horth A:·.:6::ica
Inc , a qual tem acres centad.o ao .WABAS uma série de conponent.es - r;ro-
:lutos, comer-cí aâ í.aado: em conjunto com .ADlillAS, como por exemplo o

rttualmente, ambas as empr-esas planejam 'em conjunto as novas hab í Lí.da _
ies do pakag e lillABAS e t'or necem todo o apoio à manutenção e suport.e acs
3eus clientes. No Brasil, o AD.ABAS é representado comercialmente pela
empr-esa Pan Amer-Lcan Comput er- Systems - Cons i s t ,

'Ta sua origem o Adabas f'o:í proj etado par-a rodar eT:1equipamentos ;3ie
nens, no entanto, atualmente a.maioria de aplicações com Adabas se - ,

(ia

9.tualmBnte em equipamentos IB1'f.

~T!\ j\ "Ç',-,A' .c:' '~r1l'n'" • • • , • e
1.U •.-l"J.J •..•• e um 0IJ.bl... que nao segue' os prlTIC::LpalS grupos a.e pes qua sa na ô.

~ea, e pode ser classifica.do como sendo do tipo que utiliza o ;1:étodo
ie listas invertidas para a recuperação de dados.
!i. definição de rede de arquivos Adabas através do processo de accp.La -

pode aproxí mar-cs e de um modelo r-eIa cã.cna.I , no entanto a utilizi!
linguagens de pe squ.í sa não segue a a1gebra relacional 01)" céílcu-

lo de predicados, apr-oxí.mando ma.is com a pesquisa através de r-otcs de
s.ces so ,

Pela facilidade com que opera na recuperação d.e informações de
. , , .

iiUltj_plas chaves o Allill.AS e bastante adequado aos s í.s t.er-a s gener:'cr~:~lGD
t e chamados. de sí.s temas de informação gerencial em contraposição a
3GBD como TOTAL (que utiliza pointers

e "e'- ,,'..,-'"i s·, ...;' ..L~" s.í + delU . .d'-~~ 0_ aen Vc.:i.O.O. para ::Ls t emas •••• • '''T::Lnfor:::açao oper-aca cnaa s , LO e1.'1-

~ ~tant o ,
LLzada

cada caso de estrutura de dados pode s 81' adapt.ada para s '21' ut í.

por um outro DB:IS. ~ una questão de a ti:-:gir diferentes
ie desempenho do s í.s t.erna por qualid.ade de serviçodeseja.do.
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zadcs por AD./3LS 8 n80 s emprs co.í nc.í.d s com.os '~3tr-b~lecido s P.l
11..)8 gr~J.pos d.3 t.r~·J)[;.lho de pe squí.s a S01Jl"'~1 dat.abas e c !:),GL3D.•

l"Ja teri.nir~oJ.ogj ..él.Ó: 2stá Lnc Lus c as id.BirJ.s ~18.is
-1 ...-. .;...ç- .... ', '--) ~", ,....-!t,"I"'" ~.f_.-.! fln··r.:·/~C":iengLcba 'JC.'L100Ll concea .JV0 1...,.llJ..LCOS ':1,0 .twl"-1..).r~0,

maí.o r.í. a. Ô.OS outros DJJl·1S.

conuns em dat.abas e ~

Cor r-e s pcnde ao
,

ní. vel e Lemerrt ar de man.í.puj.ado pelo
ADJ.B.t~..s. POd:3 s s r , considerado como o campo nror:n.L.'TIente ericorrt.r-e.do

tradicional de proc es s ament.o de
.•.
.4. entida~c:le Cél"!1IJO

dê.dos. ~~quivaLe
0.<:,,+- •.': •.....•.• ,.. '~""'r~
.,;:, uc) .. ct;:, S·JC.L C·".J,O atribllconee.i to i.t81TI à.~ dado s ,
et.c do caf:lpo~

-Sxi,ste em LDL:"~}3, os S '2guf.nt os tipos de campo s:

3m Po "'+-.u ,C'01 ~ S..L. v -ov_-
A

Em .Irig.Les

Campo Field
Group field
.Hultiplo va.l.ue field

CaJ:Jpo Grupo
Campo de Hultiplo Valor

C2mpo Descritor
Pe rf.cd.í.c Gr'oup Fie1d
Descriptor Field

Cc.mpc Super-descritor Super De scr-ípt or Field.
Cr;Llpo Sub-Descritor Sub DescriptorField

~ '..L'.tfOn8lJlCO Fonetic Field

A dOf~ni";o do schema considerado como o conjunto<J •••••• --:5........ _
. N , ,

(l!J l ~ », oe S P -;~.~ t.o po ":-'t }:1rL')oc;· r2.l11~ ,:.~ 11.!..L·i li t 2 r-Los, e 0::1 a•. ,i __ C...:;l· ....• ",_,-,-LU l"'~. _ <,....I.

02.1a de Dc~fj.ni~2..o de C;:,mpo (FDT)It.
-ge r ~~-';;ao

'"Corno o P])J.'~l3~AS0lJ2r2 com liS·t[lS Lnv e r.•"ticlE''cs, a..S r eLaçoe s eD1:rE=': c(":.fl:
pos e arcluivos pode ser cons.í.de rado como distribuído em di "<r81'::;2,s

fun~ões do }.':-)1:J3.~'3 corno:~

DDL: Sub - d e s c rj_ t o r C'Ô s ,

Acoplamento: lJ..çaçãobidirecional entre 2 ou mais arquiYos.
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Campo Grupo:

'(.TIna , o

Serl!2 d~ CEDpOS conjusados . ,
[I.G r :3 \t r: ~.J

A

.0 proc e s so ()~J r~~fQI~~~11ci<-l.
C2Jnpo:] e :/)od'') msJl:oY",?r o de sempe nho quando d3vida:-:'i,:ntf] c~(~f1niclo,
(3. n.í vo I (i::; DDL G ::Y?;).

Indicaç;o Nose de
• G GrllDo P Cc:~J11pO.Sc.e rupo J.~-

01 ( Rernun '3r2.;~ão )

02

02

DA (D t -t o. .r ~ .,. •..•.. 11'" ,.j.~.a o. ".J c.-_.u aue do
, o ,

.32.12.1'lO)

SA (C' o',1:.,-n." o' )oa. ctJ~.l..

02 BE (B LO I' • '\, eD!::,L lClO I

o campo
,
e um campo Grupo cons t tt uí.do dos

pos ....., B1i':::J ..H,- ....:.1 ••

.I 120678130000 I 113 I

\
D.A

v

Campo de HuJ..tiplo V210r:.

o campo de multiplo va l.or- em Adabas "p~rmit3 no ffiAxiDo
NUm campo pode S21' de.í'Lrrí.do CODO m.ultiplo quando nao é importante

manter uma relação entre um determinado valor do campo com a sua
posi~ão relativa entre os demais valores.

~x~mplo :

A- pala V1'S.S chaves de assuntos por livro'

••• I 12 .001, ~J1'.. I ... I;NIlLlSF.: os: CINJ'TeO!E 1(; A<VÓl./,S os .$,S7l;;"'-".S
I" .sIS~"U\S I Af'-<Jd"G77:> I devêf.;'C,ÔSI.D.S INF/:)RPI, I •••

\ ,
C~-LTnl?() muLtí.p'l,o: r)é1.J_3\rr;~.s-c11a-\T8

dr:~ 8S sunt.o
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o grupo pods conter campos de multiplo valor.
"A cada ocorrencia do

Lndí.ca a sue. . •..
pos i.ç ao

~
P':;riodico.

Fat.ur-am-rrt o m=ns a'I num BJIQ.

sValores de campos d'3 f'at ur ancnt.o msnsa.I
~ .

I
}

A •oco r-re nc a a
A2"- ocor-r enc í a

(Fe ve r-e í ""0 '\J.:_v,J_~ ..•.J..l. j

.,3; o co r-r-anc í.a
OIarço)

ds 99
cias.

ocorr:.J.Q
(J8.neiro)

• -I- ·1· ,.. ., " . -I-
J~ uti a zaç ao o.o ::;rupo periodico e or'Lent ado 2.0S ca so s ern qu= SG q"L191"\•..
TIWl1t er u,'11éJr;:üa:~ao de~
um atributo qua Lque r ,

,.. A .
ordenacao entre as ocorrencias do grupo com

.;J •• , • ."

no seu" caso mal.S Sl!TIIJle s , um nune ro s·2~·lu21JCJ_at ,

Registro (Record)

Um conjuntc de campos c o ns t í. tllS um re[;ist. ro ;:D!~B.t.S; os ti pos eIs c·:::.ffi
pcs podem s sr todos os m-·:ncionados a.nteriorr:i<;nte. ::I:~ll.üv2.1e 3,0 oue
+ r~'cJi c í o'·:::' '·""'n·co Co cc nh= c e ; nc l l'~i \ro n-:> c ar-ac t ,....Y'.~rf-·j c~ 1 i ne e r (',1.(\..\.J _ ~..... :l. __ \_ J ••.1 _.'•....l..~~_ ••...•. '...J •..)... .•• J ••. .I...-i '..,1' , ••••••••• " .J.... .••.•t, .••..•••_ '.J' ..J c.t1 0. ::; .L ..:..;::;. v ~L.- ''''.''' _...- _

#

armaz enament o físico d2. estrutura comr.o st.npelos C3.r:lpCJS.

A ceda registro '3St2 as soc í.ado um nD.mero sc;qu?TIci8.1 interr2, (I8:0 s..§.

o comprimento do registre , ,
e var-í.avo.I pois ~~~j~I3/.8 a rmaz ena os

de maneira corapr-Lnri dc.,

Os registro-s são artaaz enados de f'o r-mc. 3.r·bitrá~j~a.. na 1!1~InÓriél,
, d ' ~ di ,.vss 3 uma t abeLa osj.e c í.a'l de controle dt:; 2.reES sporn.vea s .•
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Bloco (1310c1-:)

•...
')l~: ftUlt

; ':"',0 do
r~.Gistros e pc s su-,

do disco f\;, ,e atraves do bloco

ds Tecistro da dados pelo
o rSN tanto pode ser
U~" ~r"' o ( n-":t c< ~-.J " ,...,.....r,.::JV.,,_ -'- \ ·.,.,,;v_ \...'o.;:; v ,

g(;rF ..do
1.1111 Cl(JS

d r....n)
O u-·;.

DiTA STC~AG~, e WO~K,
CI 1~8r\Y e corrvs r tí.do '3Y:l ê:..-

cesso antes de ser ef0tuado

de bloc02 risicos cog
de f'J)jJ3J~3.

d,:}
o ("l.J..l

fi~.:j.
co.

...t .

.!. :LSlCOS (1) c;
di ve rso s ez:tsIl

, • N

lJ.SU.GTJ ..O e nc.<.l

8-6



Database

Um dat.abas e .tdab2.s consí.s ts em 1 ou muis arquivos
~ ·t~~~l~~ ro~o00;~~~e
-' f I.~.lJ ...,.__ v', ...:; •. 1 , • l...,; '_.' ~) • ..: ~ ..••..•.• l <..•,~J

de; G.2dos do,
rio t ~ tambcm t:cl(i()~~os (1.:'?clc)s
rninistra~~o do database.

ao Jd8b2.S na r:.d.

,
J~d2.t1='.S c C ompo s to ele 8.I'qui 'lOS s et s do

s í t:"'..L. 1""0'71 o ")-,.,,- -~""'",:".-,l )'•..') .:; U ~~l~.O. .•..c, í'::; J. O. C..l.. I..;.!. J t:..(, _'_ O-~ ~~ f" b "C lLL o r Ué) a agur a a axxo ;

r - Database J~D.1:Jji'3

B~-EJ
(3 I Conjurrt o de dado s dos

r d í "f' "
I .l V9~SOS arqua vos .-,-0[;lC03

compongntes do dnta bese

As soei ator

cont rcle pEtI"8. administrar O~, O""I.~

,O Associator conten:

1. list as imrgrtid2.s

2. conversor d3 end3r?~oS
"

dados

4. outr-o s dedos da corrtro.l.e corno m8m.Ória ::18disco d.lspcrrl ve L,
tt(~ad.e ele arcl1)..Lvo s
etc.

,
us LlQ

rio.
•.. ,

A ext cns ao d.8 c'1.r'?2.d:':t d.í s co ut í.Lí z a...d.a. par a 8.rl~Ji3;38n'1~r os d ado s cl'~::;0!l
de jo proprio fcr~ato dos campos d~finidoém tempo d~ (~,~f'l· n oi r. ~ C (~os..•• __ ..I.. .J...:; V.

Cé:JJ.pOS do databas e ,

·0 ,J,dao'pS pos su.í a habilidade de cO:-;'lpressã.ode dado-scom a qualarr,ic.2:}rJ8.
os da10s do usu~ria da forma cas;ri~ida.
Corri isto



, .
~JS-G.[lrlO

..
contrapondo a Ii-:=C83si:5.ade de

Z~n~1..,'·:1"'-,~... '.'lT.O· de ·i·r,f''"'J:~w..",",'''().~<, d'" corrt ro Le elo '~C:"-'''''T.m"iJ__ -, ~. v "1.._'.,; _J. •..•...v .;.J,l~y' ..•.•:.J \. t:.. , vi V~l.U '''''' 4. ":"~;..,Jv-..J.J-.,J.\....l;""" .•..L.•
-'

J~ssim
t Ldos

conV9)2
dsespaço, . ,disco necessaTlO em ~orno de 1:1.

...
A. FiS. 8-1 , r:10st.r a corno os dados e st ao agrupado s no Data

-,,1..... ,4 ~ ro "'i U '. ,.. l~..l""'r~m-; ..:::Ir - _ pIO nf': 1~""". __ N -... "0Cln:l 0:3 u.2.0.0,_ co SllarlO •.O','.,e .J." .L"..l.,JS t;: aS 1..:. O_Uic;.,,,,:O:::;;;, Q~

sob r s OS rn8~3ni()S.

Storag~,
con:'role

D?d:JS b rano os OU nulos (tanto pa.rcã aí.s como totais) - -nao sao ar:1,ª,
zanados,. quando , .necessarlO.

:'10H.K

O ' ...., ]nn,r' it .'.," r ~ -, '.,.da~a se~ ~~Lh e U,~~lZaQO pelo nuc~ec ao 001:10 .arquivo in
t ar-ef'as ·à.s:

1. prote(;;ã.o 8 recuperação de dat.abas e.

2. armaz enamerrto interrnediárto de listas de 18N provenientes de

'. .i. #t#3 o ar ea Lnts rmed.l ar'La par-a oper-aç ao dos algoritmos de pesquisa.
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-"

li'ig. 8-1...

1--

!
I

/
/ YAk6NllO se: bLOCO (~ic<l))

/
I

•..•.

Se campo de compr-Lns nt.o
-r~Jfo

L:I L!=-6.J...·_v._~~_.e__ CC»-t---:.'I"_"'__i-t_$_o__ 1
V" 7"'; 'j """1 (u uando 'l~O.~ •• -,-~J~\I.J :i •.•L.\..••.L~~.....J. a

I'Lní.do como fixo). ..•. L

S,3 campo fixo C01~1 L
bytes

•••••li--- L ~

Se cam:po rnultipl0
-~ -(se for fixo, os Li"nao

exí.s t em) •

,
S3 c ampo Grupo:tY:;riodi~o

L=-I I i ! í
N-·és//4~
Oo:J,R..e.=-Ncib -"JO

GI1tIPO

2. C.!-L Campo
()s C2.1J.·DOS qSl~QO :Jis -~oS'GC:·: s~guDd,:) ~l)T
d2fini~?o do schsma.



Campo Descri to r

Lnver-tí das cor re sponderrt c s aos diversos ve.1o1'8 s do C~:LmpQ.

Assim, para DL1 determinado vcLoz... do campo descr:Ltcr fic2. as s oc.iu.lo,
una lista dr:; ISN, :'3 at rave s Ceum conversor de endereços (Address Ccnve:1:er)

bJ..ocos qU..8

Cé\.mpos upo r--de s az-Lt.o r e sub-descritor

o campo' super-descritor é um campo f'o rmado de partes c13 di ve r sos c:l1,
t r-os C8.t:1pOS formando um novo campo descritor.,
O cumpo sub-descritor e 1JJTI campo formado di:; U[18. pa.rte de um out.r o
c ampo,

P.i':lbos S2.0 definidos eI::1 t empo de defini;;ã.o do database '2 o proc~')s
e . l~ ""'l~~_ iN d 1· .L,.,......., ~ ...•. ~..a...."'r"I. .,., •..•.•, ..•... ~-,,..:t ,-l-SO a.mp a ca ne.. c r J..o.ç ao e..Ll S ',,":'.::> a nve r ci c.as cor r» :':'l.JOL"ce,11~8s no

c í at.or •. ~ s.í:n, os c ampcs super e sua-des c r.í t or s s não pos suem
res no Data storage Das somente na As~ociator,constituindo ~~a

.- ." ,'.ro rma adicional de auxa.í.i o as es tr-at eg í.as de pesquã.sa aos da t.aba-,'
,., ....L. • f=",. (') )s es .ii..Q2.0as. ;!.; a ps squa s a com a.ncn ce s comb í.nados ref • ..)7 •

,O can~o fonet.ico e
, , "

o qual e especificada
um C8J11'00 definido em re13.'~2.o~ ~

rcorno UI1 campo pas s í.v eL de
2. um cut.ro
-~ ".:')+.!Z"....I""\~,i. OD....l.,.l...:..J cU.-;; 0 ..0.

1. defini:io um campo

2. definido um campo X.X = PHON
Cr.;J~1pOf'o ne tLz ado ele AA..

campo

Ccmpo nome de '. ,
Funcionaria

(X~') " '] _......"1 - "',;-:1.,. 'U-,":r' ...-:' I-...,~.'",:~.•-. ~\. vê:.L11jO 1 Oiil~:; C.':; - .: ..__ ."-_

rio f'on=t.Lzado.

_____..•.•..~;;;.0t-l-I----1 .••1lI!>I 12 s'?86.J
L-_.-.J

,,
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LWU2TJ.o

1-;r-f- <,
_.~~ "0,1 ••••• c.J.

j O va'l or elo:; d·; se r-Lt cr fonc)t.ico aporrt p~ par,": una
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O 1\ rl ab ,',~. PO S '~·L'lJ.· f'o 1"""" S••'1.UI....., '-A,:) _ ,:::J • 'V "",JuL •.

" .b as í.e as de .acesso,

1. Acesso serial fisico (~ partir do HBN= 1)

2. •••• "'O J.. ' d 1·.l- . J LdAcesso padrao jJJ1'I.D.AS at rave s e .ias cas a.nve r-t ac as com IS:: t 3!
atrav3S de um conversor de endereços (.AC) obtem-se

f, F l' C' 8 ') mo ~t. r>-l em dnf-al ho os do': S l~l +l' mO c:: ti ""'O'=' d'" ..,co "'....0 (','.04.-;'" 6- ,.,-,- , .. -"" _ v<J ~_"J."''-'. t-::; . .l.. ",-,_u.i..! -..,.; -J! v '-" c.; ...,.:J •...,l _

1,T'>~Pf,C' , bt e ,,'" '''''''''-::.1 n RB~.,r lO, t::',-, TS\T (n·,i~+- ) ,.il.Ll ••':.J,:,"u com O ,-".n3'élO llJ.Jo .... _•.o _'1. qU;., con ,~,;1 O _., r~w~'':'"ro O..::S.::l,
J'~do sendo cue .". pas saaem do RB,·n ao ende rec o f'.i._~".·_,co .dc n-: s coa ,"-' '.....!.J. ,~,~ ~'., l!" a b .....J..l _'i A'-4....;J... '-J'S _ ~_ .__ ~ __

, , I .

da at rave s do me t cdo d8 a.cesso particular de sistema o pe rac í onul.

h . ( dOS C-rBr.J)' J.."":,..,_ ~ ..-.n··') ~Tospedelre.. no C2,SO e .'. .i 1'1 e UL.l..L..Lc-'t.iQOo blJh.1'l. 1',0
I

particular do usuar.í.o conhecer o ISH, pode-is e ir direto ao conv ej;
sor de ende reços , sem pas sar pel cs inClices.

~J 'L.~ d N •• ••~·O rnecorto pa r ao a pe squa.s a lnlCl8. nos Lnd.i.c e s . ,
at e obter a

de I3}:'!' S referente a um determinado valor TI, de um deter::;:i,TI8.d:J ec'.U
.J

n ' d .:! TC"i\T ( 1 IST"i."i oC".!T.•..•be I.e o v-·I""~··: ......•; rlDpO. \.. V9,..LOr e C2.f..l8. ..•..ul~ pOI' exemp_o .. dl) ~~~c. > ~c·~ é1. J:-'~,-,..L:s'~.o ','~

en t r-ada (i) no conversor de endereço e localiza-se o TIBITkque cOQ
~~ 10M • dL.~~ o ü~ aClona o.

No m~todo .A.DAJ.:lo va Lo.r Rj do campo
d . •.• -,.. ~ RD"Tr811 onn.z aqao a.lrer.aJDenL.8 110 J:..lÍ\k.

I

e convertido por Th'TI2. rotina

,
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2,

3
4-

Li:57d 1~~VI,;-J?7/~

(No~.",,;lI... ":"I/)~X)

I/SNi El
•••

d8 !ce.sso LDL!·l do 1:d2.b,:::s:

Ron~"4oe
RIlNJIokie.tJ.~

___ ~ ~co

--- -- -_._--. --- I__ I
__ G:"~+·IV4LO:r I·~=-~
-------..:. --·1---~

Je.EPJ k. -1+----0--

Fig. 8-2. ;

i·l·~toclc) do .1-l,C~S SO l~J).:YJJ J~..S
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18itur a

o c011c-::i(:;o ,1.::.'..,1.7 .••

dos re[sistros
,

cor: bD.2:~ no f'or-nc cí.mant o de) TJLlf1:?I~C) do I8.<
rio.

...
e:':~)~9SS083 anvo l,v-indo c ampo S, ~~\l2.1~o.r~s (1·:; c e::..u1IJOS

por operadores booleanos 8 de ~
cornpaz-aç ao'. Os ·C2.l11pOS referidos d2

vem ser definido'como descritores, criando-se assin as listas in
vertidascorrespondant.es.

AcoplalTI3nto (ccup.Lí ng )

fisica '3n-c.rs 01...1.

mais ar-qu.ívos compon.ant as de um database Ic1é.;,~Jas.
2sta. d.e c~c'is

Qsfinid.o C;1, p.rLor.í ,
li. cL2fini(.;ão ,::3,:: acopl.ament.o ou desé:coplarnent.o ~
.L ' ........•o.! fi. ~ ~ ,..,."... ~. ~-.. ~, y .•• , •••• •••• • r ~ ••• t... _:1 ('1 ,... j j•.••1 ...~." -/1
IJ 2..L..LO .l"~a.aCk.,:, ':Ô ,UOU8lil ,:,,~l 32,8 Cu." ao.os ('J, (1uai.q ue J.

(~f e tuad o por util1..

ponde exat.arien t.e no valor d? IS:J.

~{2IJplo : S;;::rA
C/lMPo AA Acol'U>Oo

/ Abc,a.,-<po EB
,4RfSI :l.
~po sai

141

1.30

A tXJT~S Va LD!!"'-5 se: CJ.'"'!os

X 11

13 "
X ,.,

I--,____ ~
152"

---~
[!04__~ __~~_O__~8__0~J



do database
siste no acssso sequ~ncial

..•
~";Ol'-' so r bi,clj.r"!~ci()llEtJN a lj~6r:/"~ao ,

"ar-. a
'1';0 ocu oade oy<": C ·~':J bLoco ~1...1r0·r.J,--Cl -U~"I- .:)1ICSY"l"~.--.~r) •..if:l ,.. (',.\.•....no
• ~' i. ~)c. :C-, , •• " ,,",', .. c; .. .l.U,--\ \.<. v.• I' __ ". -",a".l:-' .'_ Cl":; c; , ',.<." "ct_ ü::"

base. Corresponds ao prrdding do bloco 2 tem ~or objetivo torna.r

blocos devido as respectivas modificações~

. "BASICOS
•..

n2,O

rrí rrí ~.I- r'" o t:" c .• C:,.-,:""1~~ ,-,-t- o-:n 1':,1'"'+':1 Q~r\I~e 'í.To ...•...•·lr (:"1 o-..~..'''''0 C !:1 r"·· .•..,'}·-",--- '--1 1- ,-c v ,...'"1'-1.0••1 ,.~;:;:v c;. " .d,.:;,...,~·'~.J..('"..',.lJ •. , .!J<:;"vc, Ui,.v, '''5 :1 >'/' ,J,h,~ u'l," ... 1 o. -iL)· ... ·I,;~) V':;:"'
J
:-,':'", ,

I.•::< ••.•••Los I'unc.í.onendo t.!'1Y'j·''-O "",ri ::-:·I·."h';;"'-n·~'", t'('·ini71",,·o·l,:~~ . .,.,1I (,.",,,0,(") "ql',lt-i-c J.. •.•1- v, ~ \__.....•....I .••••.••••".LJ, •...\_ v ~ U "'"~''''' ..•..,.• ,;41.,..••..J...-...JI .•...•. V,"'" ._)_·~J.o _·~~ '~"""' _v ...!l\"" _J.'.Á....L-'J...L..

use r'". 1·J3st~9 1j.ltirno CD.Sa, pa s s a a Op8:C3~1'"C'()j71 1..J..1':1pI'o[:I"2.n:a nf.rol1t~-
end" d·~ a(I::1~~n; ~t ~2.r~Eu 1"~ fi las orL undas (:0. s à.i'vers 2.S C}·1~3Jr.:t3..clt1Sao
V'l~~ln J;rlq-~nuc i eo «tanas ,

CG.r3.C

s 0'''.",-,...1-'':-1' d::, -v---rc_o,.~"or·,)' 1 o núc lso ü'~1~~S p'~""-'0 <,:, C'O'Y' ,·~u-!+-; t'L-.'Y'cad'-'ci'li •• J .•.•.••..•• v....L c; ':.;j_ •.•••'-...t..""'" -r.~. .•....\..1.I.",.;_.~ _ •..a.c~~)C'... (;;";")~':'" u. v·~..~ li/. ..Lv-- lU, ..I;J,

concorrentemente, em contraste,o atsndirn0nto as p?squisas sra
...

eoo as versoes antel~orss: quan~o,
s'3ri2~J_, cada P2S{llli~:cl 'c~!rl(lc~ ~LrLL

"dese811enho do nucleo -j\cl~~.bo.sem r0.s.lJoste. é~ s~_t.·~.1~~.~t)(:3

S:J y'i:::.;_l •

.L. 8:3 t rLl t 1JJ~é.~. c1o
ti:rogr8ma;5~ esti ilustr~do na Fig. 8-3.



PI2t;r,~
~ CI>N.rUQa

~Zlos.c.s

t»O~N.óRlb /
"1,P~7Z:';;!/o CJlE

l:\oDaS ~ 1

. ;liflo';"'>?~,.,.4S. ~.
ClTIL.I7ÃR-IDS

-r.,.., •• 8 3.l'-Lg. _ •• Es't rut ur-a do

As
Ibas í.co.s do N

s ao :

1. Colocar ~u fila 2S

2. ,.
Co1o C é12~ r'~I.1 ;:.seiL1s nc í E... as 0.I)f·~ I'~:C; Õ "::s c1.F3

e resolvendo situ8Ç~~S de dGad-lock.
, .

U~3ü.a}~i.OS

3. Efetuar NOP'2l'é1.!;oesde checkpoint.
l..•.. Efett~ar Nope raç oss com 10[:.

entre os ,div~rs08 proGramas usu0rios co~
'.... ')~'l: 1j -t-- "'C' -1 'VI,~ r: o ,J ~ ;.:,:.~.,~'I:-..l.•i.r('.~~) cl;:i,,~ ':'''; .!. ••.•. I••.• __ -L ~~.l~~ L,.) '.~ \..J. .•••..•• _~ .• J. '-" V _~ '--'

o nucIco,
l)~t,3"-l:Lr!cQ-do medUla

rí a ,
....

li S~(r;J.~rJciEt
...

dG c1J.Jera.ç O? S (1.~
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Haot'; P-<> j,' '"
AP("I·(,.l,~~

Tr,
_I Pr'-"(:;r""-':,'A
, ~>"t.t.r:"~

Ftíg , ,8-4.. Operação com múl tiplos usuários

Passos:

(1)0 pr-ograma de apli-cação emí t e um "CALL ADABAS USING...•.•tI ao mód..l1
10 de :interface.

(2) O modulo de interface em te um SVC com vistas a acionar HPl-I.

(3) O SVC cria no MPM um elemento de fila correspondente ao CALL
erní,tido e. aguarda o .pr-oces samerrto da f'LLa de comandos pelo i<fF':··l.,

(ti-) O MP1-1analisa os eLernerrt os dafilã de comandos e passa a emí. tir
um SVC para transferir as Lnf ormações de um comando e buffer
correspondentes para o buffer intermediário dO HPN.

(5) O HPH ev-oca o nucleo do Adabas.

(6) O HPN obtem'os resultados e emite um SVC para transferência de
resultados para o programa chamador.

Os programas de aplicação são programas escritos em linguage!;'1 corno
COBOLj F'O:RTRAN, ASSEHBLEHe FLl, e que utd Lf.zam do D}iL do AIJJ..B.\S (J

O programa de consulta do Adabas, na'sua versão mais recente, corres
ponde ao Adascript, que além de comandos de consulta pe.rmí.te t2.::::,Ó~::1
operaç5es de atualizaçgo a databases Adabas.
o Adabas possue basicamente dois progr2rnas geradores de re12t6rios
o Ada:~vriter (desenvolvido pela sof twar-e AG of Nort.h Amerí ca ) e o
Adacon (produto mais recente que o Adat,rri t er ~ ao Qual atualiza. e
na obsoleto, foi desenvolvido pela Softõimre AG).
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lxi.ste t anbém a possibi.lidade de utilizc:!..r o EfiGl'.:T.R.lE'iJE (daPansop}-:i c

;yster:1s) ou Hark IV (Lnr ormatd cs lHG) como ge r-arlor- ele relatórios de
.at.abase Acabas .•

'orno monitores de t.eLepr-oce s samerrt o , o Adabas pode ser utilizado com
s seguintes produtos:

lHe)
:ICS. T80 (IB!:I),
lJ'rERCOf.~N (Tnf'cr-nat cs lHC)

's programas uti.li tários ~
sao programas de auxilio ao DBAna criação

~manut ençao
,....r'·; f'l'- C r~ C;:::e c,vu,..l...:. ,~ "VCI

de database Adabas , como por exenp'Lo . carga clodatabase,
e inclusões de arquivo e ca~:1pos, etc.

I dicionário de dados Adabas é um s.í s't ema de aplicação CGm pr-ogr-anas

ue u.tilizam o Adar;unt, destinado a co~strução e manutenç3:o de di.ciQ
ário e diretorio'de dados.
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-recuper açao

i.nternado .ADABJ\S é composto de informe.ções
para o armazsnament.o e )principalmente, da
dos dados do usuário contidos num database

e técnicas
eficient9
AD.ABAS ••

A est-rutura, .
l1ecessar~as

A est rutur a interna dó Adabas propicia meios eficientes para a r,g
cuperaçào de ini'or1nação (leitura e pesquisa) sendo mais oneroso
na atualização de dados. Tal fato deri va+se de que uma simples a-
t - . ,uaf í.zaç ao de dados no Data. B-corage pode provocar uma serie de a-
tualizações nas tabelas e blocos de controle no Associator cuja
descrição mais detalhada v aremos a seguir ..

. J) ~ .

Esta característica tambem confere ao .Adabas o aspecto de um si ..§.

t.ema de recuperação de informação (Lní'or-mat Lon retrieva.l system),
e que no ent ant o, as suas demais. caract.er-í st.ãcas de DHL, DDL, etc
o possibilitaw de ser Lncãuã do no rol dos SGBD.
A caracter:Lstica interna de trab&.lho do d{.dabas com listas de
vinculados a cada valor de de sc ní.t orve a formação de registros
mo conjunto de campos que podem ser, parciê..l ou t.o taãmerrt e;
definidos como descri"tores,conferem ao Adabas a caracterlstica
SGBD com formação de arquivos parcialmente invertidos~ E nesta
sição, as listas de ISN são as list.as invert:idas.
Para maior compreensão do funcionamento interno e pr-í.ncã paL
Mabas veremos os dados contidos no Assoei.ator:

ISN
CQ.

de
no....•

do

GCB Bloco de controle geral
FCB Bloco de controle de arquivo
F DT Tabela de descrição de campos

AO Conversor de endereços
HI Indice Hyper
SI Indice Super
MI Indice Main
NI Ind;j.ce Normal

<, .. 8-19



Caracter1sticas principais de cada bloco/tabela interna.

GCB - Bloco de controle geral
- Existe um bloco de GCB para cada

Contém •• ,o numero maximo planejado
dat.abas o Adabas formado.
de arquivos do data base.

, ~ , N- Contem infol'maçoes de controle de areas de extensao planfi
jada e livres dos arquivos Associator, Data Storage e v,!o:--lc.

- Contém infor-mações de checkpoint.
- Contém informações sobre a fi ta log (journal file).

FCB - Bloco de controle de arquivo
- EXiste um FGB por arquivo componente do d.atabase.
- Contém informações sobre os últimos 10 ISN deletados •
••Contém informaçõe s sobre área de extensão de ár-eas livres,

do conversor de endereços e dos indices.
, H •Contem informaçoes sobre a~oplamento de arq~ivos.

FDT - Tabela de descrição de campos
- A FDT corresponde a descrição dos campos que compõe cada

arquivo e corresponde ao schema armazenado. Como os dados
N , ~ N

sao compactados na memor-í.ae ha supr essao de campos bran
"cos ou nulos, a FDT e frequentemente consultada quando,uma

vez obtido o valor de ISN e RBN se efetua a varredura (Scan)
sequencial dos campos do registro na procura de Uffi determk,
nado campo.

Contém em detalhes a descriçãoflsica de todos os campos
. ~ ..simples, grupos, periodicos, multiplos, foneticos, supere

"subdcs cr-Itoras e urra tabeJa intermediaria par-a pesquisa da
entrada na tabela de descricão.~

AC - Conversor de endereços
- O conversor de endereços AC permite obter a partir de um

determinado ISN o valor do RBN que o contém (Fig.8-2).
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Indices Hyper, Super, Hain, Normal

o conjunto d.e indices no Associator constitu.i uma hierarquia de in
dices para. localizar de maneira eficiente um determinado valor de
campo jUXlto com a lista de ISN correspondente.

,.Alista de ISN cont.em o conjunto desejado de rSN'S e portanto os
~registros que contem o valor do campo especificado numa

de leitura ou pesquisa ..
Cada;tipo de indice mencionado ocupa um ou mais blocos do Associ,ã
tor, na forma de elementos de tamanho variável (Fi.g. 8.•5 ).
Os indices Hyper e Su.perrelacionam nomes de campos conforme espg,
cificado na FDTsendo que oS indices Main e Normal relacionam valQ
res de campos. Em todos os j.ndices, a formação de um determinado
nivel de indice provoca no ni vel superior a forma.ção de um novo
elemento ou sub-elemento cont.endo um point.er indicando o RBN do nQ
vo bloco formado.

•...operaçao

o indice Normal contém efetivament.e as listas ivertidas correspon
dentes aos diversos valores que tomam os campos definidos como d.e~
crã to res ,

Assim,uma operação de pesquisa, na forma conjuntiva
exemplo,um determinado valor (Pedro da Silva) de um
descritor (Nome) (consulta: PROCURE TODDS IL"SGISTROS

normalcom,pcr
determinado. .

COM NO~ :;;

gN>1i..Q DA SILYA) resulta na leitura dos indices iniciando no Hyper
na localização de P.BN para o descritor NONE até a entrada corre§,
pondente no indice Normal na procura do valor iguala PEDRO DA
SILVA ao qual está ligado uma lista de ISN'S que contém o NCN.E me,r.
cionado. Com base na lista de ISN o DBNS localiza os RBN'S que co,n
tém os ISN'S através do conversor de endereços (AC), e dai ao ace§
so risico dos registros procurados ..

'.
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1-------- 2<l.oCo.

CE · Comprimento do elementp·
CB • Comprimento do bloco•

RI · Indice "Hyper"·
SI • Indice It Super"•

1-11 · Indice uMain"•

NI • Indice "Norma.L"·
CT Contador indicativo " de ISN'S do va.loI'l· do numero·
}'igc 8-5.. Hierarquia de 1ndices dos Adabas
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iOD:2LO DE Di\..!.!OS

o Adabas •..nao pode ser CO~:lO sendo um SGBD da linha dos
estrutur2.dos (~-vü-re·e ~~dc) neV1 ~~\. uJ. J A. c.;; __ il \ L'- linha re1acional .• }To

entanto possui car-act.er-fs t í cas para suportar' os ;;1o(lelos1::::;.1susuais
j~ por n6s deli~eados.

dadOs o Adabas opera com arquivos
de "relação entre arquivos estão in

s er-í d ~:>,.~..L o:j, oi- 'a"raves de renlicacEo de carnnos.....;.0 .I,;

~:n nível de implantação, as inforl:1açõesde relação entre arquivos
t ' .a r-aves 0.0 processo o qual

cr-í a listas invertidas correspondentes ao campo de relação entre
.. ~ .f' -lrqulVos. A especl lcaçao de acop'Lanerrt o a priori faciJ.ita a forr:1]d

L ~... ".L'açao ae pesqulsa a~raves de linGuagem de consulta pois caracteriza
arquivos.! rota de acesso entre os

lelações entre registros de cada arquiilo fodeu ser considerados co-
no sendo de pois os ISN estão agrupados
.orno de valores de a.tri outos,
~ possibilidade do Adabas e~ acoplar os arQltivos componentes de
tat.abas e , fornece uma car-act.er-Is ti ca de de rede de dados!
rr-qu.ívos ,

~ 11t-i li '7';"1 câo Q~c,.•. ....'. ..1_ _.uc":5~
'. -FiOdu.i OS ele aCesso do .ADA1·IINT per-mit e o acesso

l'--UCO aos dat abas es Adubas.

~unpI'e frisar que a hierarquia nao está inserido no nodelo de dc.dos
:: s í.n simulado na ló~;i ca do pr~GrD.r:1a-ho~pedeiro Lí.gado ao rrodu Lo de

.., .. .. "lcesso Aaamlnt, preparaao a 110

tant o deve ser cu.í.dadosuraerrt e compr-eend.í da porque ....• .., ., -:.Qllere ao. ~lerar-
. - d .. ..L.." I"·' J-" • .•jua zaçao e uat.aoa s es t.i.pa cament.e ru er-az-qua cas ,

,lois
ar-qu.í vos:



Arquivo 1. == pessoas
Use rvf ew 1, 2

Arquivo 2 ,- carros

Se fizermos a pesquisa HQuais são as pe_~
soas de idade ::30 e possuem carro verde?U

. "Â resposta vJ.ra com as pessoas com 30 anos que possuem carro verde,~ outros carros de outra cor, que porventura tambem possuem. As,pessoas que possuem diversos carros e nenhum deles e verde, cert-ª
mente não constituem resposta.
11.causa disto é que o módulo Aclamint compi1ado fornece pesquisa FIUD([n)
em Arquivo A e logo em seguida pesquisa 1i'IND (85) para arquivo B~
Assim a pergunta mais adequada ao caso seria:
ttQuais são as pessoas de idade :::30 e possuem pelo menos um carro
verde?!1.

CA..1-lACTERÍSTICAS DE HA,."qD\illiE E SOFTi,-JARE

" ,Adabas e executavel nos equip~~entos:

1. IBH/360 ou /370 (OS, DOS, VS)

2. SIEHENS 4·004

3. UNIV.A.C
,Serie 70

4.PDPll

, t· ,Necessita 150 K para o nucleo e mí.ní.mo de 35 K na momor-í,a prf.ncf-:

pa'l, como bui'fer de trabalho" O modulo NPH para administrar dive1:
sas chamadas de programas num ambiente de multiprogramação nece~
sita de 10 K bytes.



PRINCI PAIS FUNÇi'5ES DO ADABAS

Descrição de dados e cargo inicial do data base

11 descrição de um database Adabas,em correspondenciaa. descrição de
, .. 1· , "" ,scnema, e rea ~zada atraves da execuçao do utilitar10 Adabas

( LOADER.) por ocas:i.ãodo processo de carga inicial do database
Por operação de carga está se considerando a inclusão no databa-
se de um volume correspondente aos arquivos mestres convencio-
nais, nuoa operação em batch. O utilitário LOADER otimiza a cri~
ção das listas invertidas com a utilização de arquivos temporá-
rios e rotinas de classificáçã.o.Desta fOTI'.1anão estamos eons í.dg
r-ando programas de aplicação do usuário com DHL do Adabas para
efetuar a carga pois neste caso teriamos certamente um processo
estremaTJlenteinefj,ciente.

A descrição dos dados que compõe o database . entram sob a forma
de paracietros e são l1çlos peloLOADER~ A'carga do database é efetua.. '" ,do arquivo a arquivo e somente apos a forma·:;aodos arquivos. e
que se pode efetuar os acopã.ament os especificos do da'cabase, lA
criação ou delação de listas invertidas correspondentes ao ac.Q
plamento e desacoplamento de arquivos é efetuado também por uti
n.tário Adabas.

A F::.::; • 8-6,. mostra uma descrição correspondente ao schema de um
database (arquivo) Adabas, extraida por um pr-og r-ama especial
REPORT.
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A x FeSSOAL
X FILE 16 X

x X

LAST 18fT ALLCCATED 6
Fü1·lEEH OF P.ECORDS LOADED 6

:BTB1,D D3SCRIPTIOlT TABLE
I I I I I

LeveI I liame I Length I Forma t I Adclitj.ons I :ic~XI)al1de d field. name
I I T I -r-..•.. J.

----- I···-- -- ..··1---------1 _.........~._---I ------- -'~--:I-_.....-...- ---" --- _.~...-...- ..
T ~ I I I .
.L .L

01 I PÁ I g~ I U I 1,TU D1; T 1\T ' -,." •
.•i , "" ... hlj;l1ero-.U1..illClOnarlo

01 I PB I I U I ~TU --:r I I'hm16 r-o-Depa r tamen to
04

1\ ,J i,:; , .01 I PC I I U I r'T D-~ I Bala rio\lU f' l:..
01 I PD I 01 T U I NU DE I Sexo~. , , .1.:.1

I I I T I.•.
-------------------------------------~------------------------------

NOl·jE
Fr'I0I'1~TIC DESCRIP':L'OES
COUPLED FILES DESCRIPTOR PA COUPLED HITH

A.t..,IN FILE 18DEscn I PTOR

Fig .•8-6. Definição do schema em Adabas.
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11A.t'\IIPULf..ÇÃO DE DADOS

A função de manipulação de dados no Adabas pode ser configurado,
at raves de:

1. Uma. linguagem DH1 (denominada de baixo nivel) com comandos b.ª
sicos do Adabas.

2. Uma. linguagem D1-11(denominada de alto nível) com comandos e
macros de acesso, denominada genericamente como ADA.i'vlINT (de.ii,
crito em ítem adiante).

3. Áreas de Comunicação.

4. Processo de arjrnÜu.stração de ISN.

,.Coma.~dos basico s do Dldabas.
-.

Os comandos básicos do J..dabas const.í.tuem uma linguagem que
tem funcionamento proprio. Ela é utilizada junto com tuna
linguagem denominada linguagem hospedeira.

••• #fi ~ •A Lí.gaçáo entre um programa de ap.Lâ.oaç áo core os comandos bas.í cos
do Adabas e o programa núcleo Adabas que administra e acessa c, ,
database e efetuada atraves de comandos CALL cu outro processo
de chamada de subrotinas com passagem de parametros. Um dos para
metros a serem entregues ao programa nuelao .Adabasconsiste no,
comando basicó Mabas.

Nnao
outra

Os comandos básicos (de duas posições) podem vir assim classif1
cadas:
1. Comando de leitura de dados (LI, 12, L3, I4, L5, L61 L9, LF).

2. Comandos de pesquisa. de dados (SI, 52, s4s S5, S8, S9) •

3. Comandos de lAtuali zação (Nl, ~,... Al, .Al+, sr, E4) •s: e::. ,
,

4. Coma.nàos de Controle (OP, ET, EI, RI, RJ, OL).

s. Comandos de protecão de dados (Cl, C2, C3, C5).
"

'"
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Segue uma descriç ão sucinta, de cada comando:

IJ. ler registro ssndo fornecido U41 determinado ISN.

rJ+ Cor:responde a L1 com HOI.JD.

I2 IJer física e sequencialmente um arquívo ,
L5 Cor-responde a 12 com HOLD.
L3 Ler lógj.ca (com base num descritor) e sequencialmente um a,I

quí.vo ,

L6 Corresponde a L3 com EOLD.
A ÁLeitura 'da frequencia de ocorrencia de um determinado valor'

de descritor no arquivo (leitura do COUNT nas listas invel:
tidas) (ié, o CT da Fig~8-5)ô

LF Leitura do FDT de um determínado arquí.vo ,

L9

SI Pesquisa com critério na forme. It Atributo = Va.Lor-"em conjun,to com operadores booleanos. O resultado de comando e um
conjunto de ISN'S os quais deverão (normalment.e) ser entre-
gues a comandos de leitura.

84 Corresponde a SI com HOLD dos ISN achados.
S2 Corresponde a 81 somente que os ISN recuperados vem class;h

fica.dos segundo uma ordem pré-estabelecida por até 3 descri
tores.

S5 Pesquisa acoplada. Significa a pesquisa Sl num arqtuvo A
condicionado a um critério de pesq-uisa referente a um arquj..

~ ,vo B, o qual esta previamente aeoplado a A segundo um campo
determinado.

s8 Comparar com os operadores booleanos duas listas de ISN pr~
v:i.amente identificados e estabelecidose

,A pesquisa basica SI do Adabas segue a forma normal conjun
tiva.. O comando sg permite outras variações de
pesquisa cuja forma não s eja o normal con juntLva, rnanipul§1]
do com Jl.ND, OR, NOT J.istas de ISN em diversas etapas suce~
sivarnente .•
, .Alem dJ.S so permite, conf'o rme a compâ.exí.dade de consulta, lnit

lhorar a sistemática da pe squf.s a a fim de utilizar os ê.lgQ

ritmos de pesquisa do Mabas mais eficientes.
" 8-28



89 Ordenar urna det armí.nada lista de ISN com base 8111 até t z-es
descritores.

Nl Inclus~.o de registros (ISN assinalado por A.dabas).

N2 Inclu.são de registro (ISN fornecido pelo usuário).

Al Atualização em campos de registro cujo ISN é fornecido p~
~ . ,

lo usuarJ.o. Normalmente utilizado apos comando SI ou LI•
.Nl- Corresponde ao comando A1 com HOLD do 18N.

El Deleção de registro com ISN fornecido pelo usu~rio.
Fh Corresponde ao comando El com HOLD do ISN.

OP "Open" de arquí.vos com assinala.ção de acesso (somente lei
bur a) ou atualização (leitura e atualização),' assim como
o fornecimento de password, se exigido.

ET Assegura o termino normal de atualizações ao database em
programas de tele processamento com a.tualizações ao datg
base, em casos de tarrn ...Lno s anormais anteriores do progr~
ma.

RI IIHoldl1um determinado ISN.

RI Libera um determinado ISNo'

BC Liberar um determinado CID (identificação do comando)o

OL uCl.ose" do database •.

01 Execução de checxpoãrrb sob comando do usuàr-í,o .Cgravaçã.o
na fita log).

02/C3 Sincronização de programas que estão (possivelmente) atu~~
lizand.o um data base, na emissão de um checkpoint comum,

05 Gravação de dados do usuário em fita logo

-,
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., . ,."aD-Ll cacao•• .> CO:-:1 o
,.

atl""(:.'.TCS

Je chamadas do tipo CALL s cUJ:a s.í.nt.axe varia ccní or-ne 2. linguage::1 Lo.§.

:ALL t AD/I.3AS'
(li- )

mele (1) COI30L.

la sua forma DalS completa, há transferênc:La das (6) ,
areas

:1) Bloco de Controle: Constitue urna.
,
ar ea

comando Adaba s emitido.
As denais ~reas tem presença varia~el confor
me o tipo de comando.
A especificação detalhada , 'e s ta na

-.
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1 CmY7.'lWL-BLOClC.
03 IIOS'T-ID PIe x te _ • • • • • .•

03 1?I1LSF~

03 CCOD~2: PIe

...,.. ~. - ] .~nQlCaçaO na _inguaBem nospedoira_

Cortando ~~~)á.sico
03 CID PIC X(4) ••••• Identificaçfio ~o couundo, p~rQ

efetuar a conexão lógica de 1TI1..11-

03 R3E3? C;O!',I1J 4

05 Fl'JTJI·-r PIC 8999 .. .. ••• •
ot:;' HCOD1~ PIC 8999 •• 11 " fi ~'"
05 18fT PIC "'0/7).:J ,7\. ·i • • •• •
05 ISTJl,OH PIe 39(7) '"' ., 4J' c)

o e:;' ISIJTOT..-

05 LGF
05 LGR
05 LGB
05 LGV
05 T,GI

03 C-OPTIOHS
05 COPI

05 COP2

PIC 89(7). 6: 4' e •

PIC 8999 • • " (I ~

PIe 8999 •• • • • IQI

PIC sooo •• •• • • <6,',/ ./

PIe 8999 o .• «- " o

PIe 8999 • " ,.. O' e

o.cess&r .•
C6digo de retorno do cornand06
ISIJ do registro.
Lir:1ite il1ferior da lista de I3N
no ISN Buffer. Utilizado para recu-

listas de ISN em overflow.
Total de ISj\)r-ecuoer a elo".' c",''' _ c., .:> _

Comprí.men't.o do "For-na t buf'f'er "

Corspr-Lmen to 6.0 "Recor d buf'f'er "
Conpr í.ment.o do t: Search buf'f'cr-"

Compl~i.i;ler:to do "VaLue buf'f ez-"
COl;;pr5.1;;ento do IlISN but'f'er "

••.., çW.J- 1PIC X .~o._ .. _Opçao para gravaçao em fi~a .og.

PIC X

03 ADDITIONS
05 JillDl

05 ADD2

05 lu")D3O, j.J)Dlf-

03 FILLIill
03 C-TIl·IE

r-. ') us I~E-l-,A..ttr~lU::;

PIe xr 1)'A UI \I ~ • • •

PIe X(l!.) • * • <. #;

PIC X(8)
• " CI o •

.,....•""'"'/"1 X(8)L.lv • • c ~ •

PIe X03·)
PIe S9C'7) • -e '••

PIC X()+)

i.·~~-l·--,-o 1:). Q 7u- • Bloco de

ou salvar lista de ICT.J
U•.• em Disco"

pontos

f, . J' ,lSlca e _oglca.

Características adicionais COTI-
f'cr-me comando •.

.,.. .éHllCJ.on::.nsco -

PD.S svor-d .•
C6diBO de cifragem.

Te::lpo CFiJ gasto par-a execu tur- o
comando ec'~'\r>c{fl'coy 1" 'V'............ •

8·~31
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(2) Format-Buffer: ,
ar-ca onde esti especificado a for~ato dos

dados que Ser[LO 'recebidos (do mic Lco no
Record BuffeI'.

(3) Record-Buffer: ~ u~a ~rea onde se recebe ou fornece dados do
usu5rio de/para o n~cleo Adabas. Assio se o co-
mando for "1nc1u.1r ou atuaLfzar-" o record-buffer
corrt ém dados de entrado, para o database; se o cQ

mando for "Le í.t.ur-a ou pesquisa" no record-buffer
t.er emos 0$ dados recuperados do dat.abase,

(' ) S . b ff ~ , d . ' . f' d s» t,+ •. ear cn-bu er:.i:!..uma ar ea onc.e es t.a es pe ca lCU o o r or ma o dos
valores ar-mazenados no Va.Iue-Buf'f'er ; isto
ca-se aqui a pesquisa contendo o nome dos

,
e col.Q
descri

tores interligados pelos conectores booleanos.
Os valores ccirrespcftdentes aos descritores deve
ser especificado no Value-BuffeI'.

r ,.." '17 1 B.Pf ~~)" ~"-,,,,"r", ," ~4.0"" CO' •. , 1 -s d '" d ..•..• ')) va ue- ur í~r: -'-"uma ar-ea que cont em os va .....cr e .os tes cr-a.t.or-es
colocados no Search-buffer num comando de pesqut
su.

(6) ISN-Buffer: l~ uma área r-eser-vada para armazenar a lista de
ISIP S achados através de comandos de pesquisa.

«,
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Processo de Admí.mstração do ISH e

A quantidade de ISN recuperados através dos comandos de pesquisa va
ra.a em função da complexidade da pesquisa e dos dado s eSPêc{flcos.·

"Â lista de ISN pode ser tal que seja maior do que a area reservada
, • N

a ela, atraves da especlficaçao do lSN"Buffer nos pr-ogramas , :

O Adabas controla este overflow, gravando a lista de ISN em área
de trabalho em disco de f'orma temporária • ..Assimuma vez pr eenchf.do
o ISN-Buffer~ o núcleo J..dabas pode buscar um novo grupo de ISN~S,
na area de t z-aba.Iho e preencher novamente o ISN-Buffer.

A busca de uma nova porção da lista de ISN é efetuada movendo o
Último ISN da lista no ISN-Buffer para o campo INSLOH do bloco
d.econtrole e executando novamente o comando de pesquisa (nUl"TI prQ

cesso de loop). Para a identificação da uraa mesma lista de ISN por
cOI!landodeve ser assinalado um valor especifico de CID (identific,ª
ção do comando - vide bloco de controle) ao comando de pe squí sa,

Um.avez transferido a Lí.st.a total de ISN para o ISN-Buffer, o Ad,ê;,
bas pode limpar o CID com a lista de ;r:SN ou então a lista com o
CID permanece na. á,rea de trabalho conforme seja especificado a 0."9
ção de "no-hoãd'' ou "ho Ld" de lista de ISN por ocasião da exec:ução
do comando.



Proteção d.3 Dados

A P1"'_ o~~,:>_::.~.od.e dados em dababe ses Adabas node ser ef'ebua da .,...,.....-.- 'J ç;;> -- - _. l. _..... - '.1."' . J. \., ct.... !A-' i.- ~

..
1$ Utilitarios Adabas para salvar o database ou arquivos componej;

tes em arquivos em fita como back-up, assim como a recomposição
do dat.abase ou de arquivos individuais a partir das fitas de
b ack-up,

2. Comandos 01, C2, 03, 05 na gravação de checl{-points e informa-
.,. i

çoes de usuario na fita log.

3. Especificação "de opção de Ifp.rote.~ão de estado" nos comandos de
atual.í.aaçáo ,

Num processo de atualização Adabas~ as imagens 11 antes" e "d epo.ís''•.. .-sao armazenadas numa area especificado a priori para a utiliz~
ção do núcleo l1.dabas.. (á.rea de buffer). 1l.S entradas e saidas de, ,
regj.stros nesta area e analisada de forma a minimizar a neccssj,
dade de acessos físicos a disco. Assim as informações enyolvidas

N #ti - #no processo de atualizaçao est áo armazenadas nesta area. e os d,ê,
dos de atiua.Lí.zac ao são (em lotes) fisicame.l'''lte gravados no disco

"'
quando houver a necessidade de área para um novo bloco que seja
lido" Assim um comando emitido num programa de atualj,zação
significa uma alteraçãozmediata dos dados do database , como prQ

....,
nao

cedimento normal.
Entretanto, se for especí.t'Lc ado no comando a opção Uproteção de
estado\~ isto s í.gru r í.c a a gravação imediata dos dados de atualiz,.ê.
çã.o em disco, com" a, gravação de imagens li ant.e s" e 11depois" na
fita log e na área de p;oteção do disco de trabalho (work file)"

4. Processo de autorestart do Adabas ,

li , •

O processo de aut.cz-est axt do Adabas e transparente ao usuara o e
é executado pelo núcleo do Adabas~que a cada inicio de utiliz"ª,
ção do database , verifica a existência ou não de informações s~
bre a exist;ncia de processos de atualização ainda não terlrd.DQ,.
das, interrompidas por (dãgamcs ) falha do CPU. Caso exista, o 11]J

c1eo Adabas procura terminar o proeesso de atualização, garantJ.n
do a integridade dos dados no data. base.

o -,I0-..)+



EGill1Jü·!ÇA TI: PRIVACIDADE DOS DADOS.
, .

Adabas possue duas t.e cn.í cas de segur-ança a saber:

1. q~::urrlrl~a- con t.r a ~w=s ~~ ~ _ v ~ acesso e atualizaçao aos , . 1nlvelS cc e cam
po ADADAS.

~. Cj.frager:1 dos dados contidos no DATA STOHAGE, isto é, os dados 8. ar
mazenar passam por uma rotina de codd f'Lcaçãc par-a ser-em f'Ls ícarterrt e
gravados no arquivo.

~ segurança contra acessos e atua11zações é efetuado com o <l~xilio
ias tabelas:

L. .'Tabela de Pas swor-ds
, Tabela de ·Sep'u--'al~ca::.. t 0.1. .1..1.$

3 e Tabela de Dc.t:"~ ~ ,""1""\
.0.1. a.ru.çao

de Arquivo
de campos a través da Tabela de Segurança de

Campo, cora a f'cr-inacâo e assí.neLacâo de lI'''{irp.-i.~•. J. '"'" lo.:.l ••.•.•.. ~....... ....J~ J. '-"" •• I:"..<r,,":;; • _ 4.1...- 'J ~...L_ ele
acessos (leitura somente) e·atua~iz~ç5es (leitura

b" ...., d .por com a.naçoes o.e pas swor' , ar-quz.vo e campos ,
O ' ... ... ,.., ." '"'t '

S ruv ea s (18 s egur-ança sao repr es ent.acos pe ros numer-es de 1
Ir;' e assinala.dos Dela DBA através da const.rucão das tabelas acj,-'/. .,

1':1a, por ne í,o de um pr-ogr-ama utilitário (cria, atualiza e deleta
as informacões de s egur anca ) do !JJAEAS"., -'

A ..,"" -'- ,., .1 1 1 . 1 t J_",.re.t.açac en cr e os ru v ea s o.e s egur-ança es cace e ca c..os. l18.S .res v.:;;::

belas fornece "'C(1)(lC-; dade de acesso e .~t.ua 1.; 7·1i....•ãou, _ .•. cc ,A-u.-'_.1- ,.)~ 'd . e
campos dos respectivos pélsswords..
A verficação da segurança ao nível de Dl:]L é efetuado ao nfv el elo
comando OPill.J para ar quí.vo

. ,e ao nlvel de Response-Code eu coman -
par-a a segur-ança de

\,

'.
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·--.--·-------·-----~--·----·--l
!
;Passvcrd .Arquivo 2 ...,

3/7
12/10

4/14 .
6/4

xxxxxx
yyyyyy

• !. .'

I . J1-----+----------_._ ...._------_..._--.,--_._-----_.----I IlXquivo ACC(Acesso) UPD(Atualização)

I 1 2. 6

I
I
I •r-~uiVO1 AGG (Acesso) um
i

I
i
1L:

2

•
•

].

.12

8

-_J

~'f.lab'?lade Pas sword
(N:Lvel de Seguran-
ça de 1 a 11;.)$

Tabela. de Seguran'M
ç a de Arouãvo, C>

(Nivel de seguran-
ça de 1 a 15)e

Tabela de Seguran-
ça de Campo
(Itrvel de Seguran··
ç a de 1 a 15) .•

Temos la seguinte situação aos possuidores de passvor ds s

Passvorü xxxxzx • acessa .Arqu:i.vo1 pois 3 > 2.
mas não ac es sa o eampo I1N pois 3 c: 4

• Atualiza Arquivo 1 pois 7 > 6
mas não atualiza o campo 1~~pois 7 < 12

e Não acessa 4~quivo 2. pois 4~ 5

(I Não atualiz a Arqu.i'\'"0 2 pois l4.(, 1.5

Pas svo rd y):ryyyy • _~cessa. Arq,uivo 1 pois 12 > 2

• inclusive o campo HN pois 12 > 4

".• Atualiza Arquivo 1 pois 12 > 6
mas não atual.iza campo l\ffi pois lO < 12

•• Acessa. ~Arquivo 2 po.í,s 6 /' ,.
mas não atualiza Arqu::LYo2 pois 4 L. 15

Q ?"0-..)0



, ~,seG~rança com cllragco ( nor-"1-' .n,
" , ,OI er ec i c.o rOI' p01.1COS pl~cdL1.tos

C:GT''''''' )••.•·D.lJ

Ü<)~"''1 .s, ant.o u t.í Lí aa se. de ',y"11 ~,' ~"rJ".L.\",O c'e ,..,i f'z-a cem cue conver-teJ: v,.l "" vc.;;.. .- .••..•..•a.-.;:, l<.; c•••• .LG u. . V'.J, •. _ ,~... _ <:'<'0 ,.1 i C 1. v ~~ l" os
d ' 'f' - d'i" ri ", it ' , danos em ~niOrGaçOes COl lca~as~ v a~Gorl ~o e aClona~o
.• I ••. .t:' • 1 1 ' . ., tJIWae um numero Dase l.orne ca -:"'0pe.i o USV.arlO e cao.a grava, cao

a partir
ou leitura.

o n~mero base deve ser o DeSDO para •...oreraçoes de gravação e leitura

•

\0-.."
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}J:f.1ILIT Á.t"11 OS

liColocamos a seguir os utilitarios .do Adabas fornecendo o nome da !"'Q.

tina, os moduâcs componentes e as funções b~.sicasdos mesmos:

FUN.l1.ÕES BÁSICAp

LOADER - Definição dós da.dos de entrada
- Compressão dos dados como saida
- Perrnj.te acoplar uma rotina externa do, ,usuario.

.ADALDl - Inicialização dos discos
- Carga real dos dados no Data Stor2ge
- Criação parcial do Associator.

.ADALD2 - Criação das listas invertidas no l\ssQ,
ciator.

ADD.LO.AD Igual ao loader
- Inclusão de novo s regj.stros!mo Data

Storage"
- Geração de arquivo intermediário co,n

tendo valores de descritores para a-
tualizar o Associator.

.ADAZDl

ADAZD2 - .Atualiza as listas invertidas no AssQ
ciator.

COUPLE ADACPl - r~itura do critério de acopl~nento
(Parâ_metros)•

#- Criação de arquivos intermediarios
ra AJJAC 1=2 •

ADACP2 - Classj.f'icação dos registros envolvi-
dos no acoplamento.

- Criação e gravação das listas inverti
das corre~pondentes ao acoplamento,no
Associator.

FILENOD ADAHDl - Desacoplararquivos acoplados.
Liberar status de descritor, super e
subdescritor.

- Criar status de descritor
_ Definj.r noyos cal::1pos
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.DBMOD

FL"\

REPORT

~. ...

.ADAVUS

ADAREP

'~"

- Delação
- Aumento

Storage

de arquivo M.abas.
~do espaço fisico para Data.

e ~ssoc.iator.

- Indicação de reutilização de ISN.
- Reordenação de A.1."qui. vo ,
- Reordenação de Data Storage.
- Definição de um novo vJork data. set.
- Recuperação de espaço alocado (GBC).

- Inclusão de novo tipo de disco.

- Salvar database inteiro.
- Salvar um arquãvo do data base.
- Recarregar ° DB inteiro para discc~
- Recarregar um argüivo (fi ta) para di,§.

co.

- Informações sobre o data base como:,
• Numero maxímo de arquivos ..
$ Número de arquivos carregados •
e Blocos, cilindros, compr-ímerrco do
bloco, DDname, tota.l de bytes por
Asso, Data e Work.

• Blocos dã.sponfveã s (Asso, Data).
Bl N t. do ocos nao poss~ve~s e serem
(Asso, Data).

- Informações sobre check-point.
• Nome do check-point.

lidos

, .• Data e hor-ar-í,o •

..Arquivos sendo atualizados pelo prQ.
grama emissor do check-point.

• Número da fita logo
• l'ipo de cneck-point.
Informações sobre arquivos (por arqu.i
vo ) ,
• 'Óltimo ISNl alocado.
• NÚmero de registros carregados.
• Display dDJ FDT.
• Exibição 'dl.os super-sub-descritores
e os foné1ticos.

~ Acopt.amenzo de arqutvos .

8-39



DEL Oj"';PRE SS

m~S'?ArtT

DRrriIJSL

ADAHES

,f.cDIT TRAIL AD1\FBR

ADASEL

•..
- Forma ta.çao elas t r.i Lha s o

• CODpri~eDto do bloco.,,"
• l.'IjUL.lero ele bloco s por t.r.í.Lha ,

1T "• 'Jumcro de cilindros fornecido "pe Lo uS~-12
rio.

- Descarrega o da baba se nU1:1:1 fita, po r a r-
quivo.

OI Ordenado via de~3critor elousuár-Lc ,
• Ordenado por IENe

O• d . r" .• rnena o por sequenc í.a a sa.ca ,

- De scornpac ta a fi ta de sai ela do unJ.oacl
•• FOI'n-a to do registro desaida e do dO-

fault do PDT~
• Regist;res de sa i.da com ou sem.1SI·;•

- 1t1arr,lstart - Hetorno do da t.aba se ao cllec1-:-
point anteriorG
backout - Retorno de arquivo a che ckpoLnt

'r"eS13('ol lCO.
- regene ra t.e - Restaura c1.atabase e a t.ua Lt.za

com fita log.

fj.ta-log.
H

- Deleçao de blocos de checkpoint.s
- copy - Copia da rita-log para efetuar o

close dê:. fi ta .•

- Copia FDT pura fita-log~
- Seleciona registros da fita-logo

8·~t~o



L:n~GUAGr;;]"lDE CONSULTA ADASCRI pr

,
ADASCRIPI' e uma linguagem de consulta (query language) para acessar
dados de 'Um database A.dabas~

Possue um conjunto de comandos de alto nivel destinado aos usu~rios
que tem capacidade de interagir como sistema cooputaclor, através
da colocação de perguntas regidas por regras simples de sinta:':0 da
linguagem .•
..I, t -, .. #'ti " • • ,

.li. possâve l Lambem a co Locaç ao de comandos basf.c os do Adabas at r aves
do Adascript, com orient.ação a necessidades especificas ,dos anali.§.
tas e programadores.
Embora a sua pr-í.nc.í pa.I u.tilida~e seja a obtenção de informaçõ'ê'S por
meio de consultas momentâneas (ad hoc) através de t ermínaf.s de ..-.ri.
deo , .0 Adascript permite a sua utilização como ger-ador- de relatQ
rios ti -

Uma característica inte·ressante consiste na possibi.lidade de esc.Q
J~a pelo usuário, das funções requeridas ao Adascript para a sua
insta.lação.. Obtem-se assim um programa Adascript menor com r:1aior
economia. e eficiência ope r-aoã.ona.í., É poss:fve1 também i:nstalnr o
Ad.ascript ·segundo . uma estrutura de overlays.
1•.:3 suas principais funções são:

1..Função de pesquisa.

A função de pesquisa corresponde a formulação de consultas bc.se.ª,
das no va.Lor- dos descritores relacionados por operadores b oo Lea>,
nos. A forma geral das pesguntas obedece a. pesquí.sas do tipo cor!
juntivo-normal.

o comando básico é FIND, sendo ne ces sàr-í o especificar a rota
de· acesso através da. indica.ção de 1 arquivo prin-
cipal a ser acessado e as condições· de pesquisa envolvendo cs ds.2,
cr-í tores pertinentes a (até 5) arqui vos acopl.ados ao ar-quã vo
principal (somente os campos do arquivo princip2.1 são ace ss ados J,

Numa mesma consulta com FIND pode-se especificar no momento de
enviar a consulta, classificação das informações requisitadas, §..
tualização de registro, cabeçaJ.ho etitulos de relatório, e uma
série de termos opc.ionaiscom nenhuma interferência na pe squã sa. ,
em ~i, mas que torna a consulta proxí.ma a Lí.nguagem natural.



2. Função de atualização

A atUalização ~ efetuada dentro da el!1issão de uma consulta FIND,
d d'... , ,sen .0 con uç ao nec ess ar i.a que o resultado doFIND tenha soment.e

um ISN, o qua.l será atualização conforme desejado.

N f'fI , •3. Funçao de opçoes de relatorl.os.
N , ,Esta opçao e considerada quando se quer saída de relato rio com

cabeçalhos e titulas pré-preparados, edição dos dados na saida ,
acumuladores aut.omatí.cos e quebras de totais, geração de var1.á,
vais e calculos elementares.

4. E'unção de tradução de código.

Consiste na obtencão automática nos relatórios (em video ou im
pressora) de call1p~slongos (por ex. descrições) em correspond~n-
cia a campos curtos (por ex, CódigÇ>s)~ Uma aplj,caç ão imediata é
o processamento de tabeLas, q conjunto de tabelas deite ser cri,g
do comoum arquivo ing.ependente; ajsim uma pesquisa a um deterrnj..
nado arquivo que contem por ex. I1codigo do projetoll o Adascrj_pt~
pode obter na saã.da o correspondente "descrição do projetoU, a-'
cessando o arquivo de tabelas, aut omatLcament.e,

5. Ftmção de geração de nomes de campos ,

A fim de facilitar a colocação das consultas, o J.dascript V..:lrruj.,
te ao usuário a a.ssinalação de nomes mnemonicos ou reais (e;s
tensos) correspondentes aOs nomes internos dos campos Adabas ( 2
posições alfanuméricas).

6o-Função de análise estatística.
, -, t t' t.Atraves desta funçao, o llsuario pode obter au orna ~camen e, para

campos assinalados para acUt-nulo, os seguintes valores:
:Haximo, minimo, media, desvio e érro padrão.

7. Função de operação commacros.

A oueracão com macros permiti;; estabelecer UJn nome (dado pelo u-.•.. ., ,
suaria) a pergunta ou partes da pergunta a fim de facilitar a

,,'



/.'" ..•.• ' ~ Nformulacao de par-gunt as longas. Â",rFlvesda definic;ao. de param~. . ,~
t . b l' ." - f" •••ros sa.nn o aco s na pergunta, e pOSSl ve_Le_ ecuar- a subat í tuã cao
de valores no mornenbo da rormula.~ão da pergunta. Assim, o usuQ.
rio pede efetuar a consulta chanando e compondo a sua pergunta

I' • ..,

at rave s dos nornas de macros e quando for o caso, a colocaçao
de valores para os de ser-I tores de consulta, pa rt tcul.ar e s ao dQ

seja do usuário, no momento.

Exemplo:
Pesquisar as
idade entre
Chevro Let; de

. .,pessoas com sobrenome de Nayer ate Petterson
20 e 50 anos e que possuam automóvel Ford

. ,
ano 70 ate 77"

e
ou

,
A pergunta em Jtdascri.pt e a seguinte:



...,v>.A..J::' .....l".·••• \.A. -..,.,"" ..çl,\4\.1Vv ,., ••••••.., .••.•.• -'-Ioo .••• ~~"- ••••..•••.•• ~ _ •.•."" -+,.*_\1" ----- --,p--- -'"1..------..- ! '" -.0;---'--

Sort By Nome Idade
Title uRelação de Pessoal com CheYro~etou Ford.de 1975 a 1979"
Df.s p'Lay Nome Idade Endereço Cida.de Estado Pas sat empo" .•

Um Relatório tlpico obtido

RELAÇÃO DE PESSOAL COM CHEVROLET OU FORD DE 1975 a 1979
-

NDl·!E IDADE ENDEREÇO CIDADE ESTADO

Fabio' Assunqão 30 R" Domi.ngos Pí na, 32 s.Paulo SP
Fabf.o Assunção 30 R. Guararapes, 40 s~Paulo sP

o Fa.bio Chiareli 35 R. Bauru, 1024- Bauru qP
- Fabão Scharztz 32 R. Anhaí,a, 37 Campinas SP
:"

Fabio Terzach 40 R. ÂL"'1gelica, 302 Fi ra.s sunung a SP
Gabriel Abady 38 R. Bicudo, 341 R.,Já.neiro GB

Gabriel Grefo 32 R. .Augusta, 202 S. Paulo SP
Gabriel Higliore 33 k»; Juruba.tuba, 77 Se Paulo sP
Babia Kour-í, 36 Av. R. Pestana, 25 S•.Pauio SP
Haide Dabaí, 37 Av. João Dj-as, 102 SS.ntos SP

Haim Burmeister 32 R" Guarani, 377 Oampí.nas SP

Hajime Sato 35 Ay. 10mbardi , 707 Rib"Preto SP

PASS.A1tElvlPO

Golf
Husica Folclorice.

Xadrez
Tenis .
Fauna
Leitura

A

Go

Boliche
Pa' . •.•t.anaç ao
Nusica Erudita
Pic-Nic·
Caça Submarl.na



GONPHESSÃO DE DADOS

,
O Mabase um dos poucos DB1"íSque possue a facilidade de armazenar
os dados de forma comprimida. i!:stacompressão acontece aos dados
gravados no Data Storage e com isto pretende-se compensar o aU:;l'~ll
t .' ~, t ....~ ",-l' d t b "i ' I .....o o.e are a a.e armaz enamon o •.•0 ca.i ce a a as eu.l.( ao as ~ a c rl aq ao
do Associa.tor e da Work. Para arqui VQ:) considerados grandes com boa
incid~ncia de dado s alfanumérico s , um database criado pode ocupar
a .meSl':1aquantidade de área de armaZenamento em disco do seuequiv,ª
lente em arquivos tradicionais.

, N

As princip?...:l,s caracteristicas da compr-e s sao de dados
Adabas são:

1. Os registros são de tamanho.variavel e são compri.m.idos para
a. esque rda .do bloco (de tamanho fixo confo mie modelo de
disco) •

2. Cada bloco contém um conjunto de registros de tamanho variável,
sendo que no fim do-bloco pOde estar especificado a area de
Paddã ng , o qual tem por finalidade' absorver registros aS8rGm.
inclusos no EleSIDObloco, ou expansões de campos,

3. Cada registro possue os dois primeiros bytes contendo o com
primento do atual do registro.

4& O formato de cada campo comprimido depende de como o campo
definido quando da fase de definição de dadQse

'" ..!.O~

5~ Se o campo foi definido como fixo, o t amanho do campo armaz an,ª,
do será o definido.

6 S N ~ f' tN • f. d d t M d'.e o campo nao e ~xo, en ao no ~nlClO .9 ca a campo eJ~OS OlS
bytes de controle do seu tamanho,

7 o No caso de campos multiplos e pe r-í.od í.cos temos contadores de,.
oco r-r-enc.í.a dos valores de campo e grupo ) ..

8.. Camposdefinj.do como NU (supressão de brancos/zeros) pos S1..1em'l1TI1

contador de canpos de valor branco (ou zero).o

,... . t'" .r. tad9. carapos consecut í. vos -mucs amnem possuem no aru.c i o, UI:l COl1i.,·2, or
de campos nulos.



A caracteristica de cont agem de campos NU consecutivos ·quando os
valeras correspondentes não exí.s t sm, permi teo proJ'eto de ar-iuí~ ....
vo data.base Com dj.versos tipos de I'.:::gistrosconsti tuindo urja aJ.
t ernat.âva corrt r a o proj et o de database Adabas const í tu.í.do de vi
rtos arquivos cada qual consta tuido por um tipo de registro men
cf.onado ,

}J)I-fINISTRAÇ~ÃO DE BüFFERS

~J • t. d .•.• d~o 1nIC~O a conscruçaoe
"nido pelo usuario uma area

do Adabas •

um da'tabas a .Adabas, deve ser def~
na memória denominada tlbuffer poolli

..,..•~ ~" , N

l'..•sta área e essencial a execuçao dos comandos .AdabGts e o seu
t aaanno influe, diretamente no de sempenho do Adabas em termos de
CPU.
~" .

Bstia area, a.Lem de' conter blocos do .itssociator como FDT, FGB ~
;

Riper index, e utilizado de forma a armazenar os bLocos do Da-o
./-ta Storage lidos e a seram gravados novamente • .ti: efetuado uma

I Ao N·

analise de frequencia de ut í.Lí.aaç áo dos blocos de forma a man
ter emmemória principal os blocos d.emuito utili;~ação, de foI.
ma a tornar desnecessaria novas leituras em disco de mesmo b.1.Q,
co.
Al~m disso, o processo de ure'.\r:ritell produz a colocação de Ul:1~,
marca nos blocos ao j.nV9.3 de acont.e.csj. a gravação real no disco.
À gravação real de um conjunto de blocos em disco se d~ em ccg.- .,s~oes em que ha uma necessidade de espaço para arma.zenar novos

#'blocos .. O Seu tamanho ideal seria tal que se mantivesse um ni...val baixo de atividade no burfe!' pool~ e que as gravaqoes se
dessem em tempo de close.,

., Pesquisa com campos combinados

A defi·nição e operação com super e subdescritores é uma habil.í.
dade de adicional do .Adabas nos proces sos de recune:racão de in- ...;)....-
formação •.

A eficiência na pesquisa traZ em contrapartida ()!1US na atualj.
zação dos campos envolvidos na formação ào SUb/super descritor
e em áreas de arrnaz enamant o no A..ssociat.or .•

8 ),6-'~-



lLDArüNT (,ADJillAS l1..~RO IHTERF ACE)

o .ADAHINT é um produto componente do AD.ABAScom a finalidade prin
cipal de prover ao usuário um interface de alto nivel como AnA
BAS. O ,Adw.nt produz como saida "modiu.os de ace s so " a database
Adabas. A sua construção é fe.:i.ta independentemente dos pro gr-amas

",.1' A

de ap.l í.c aç ao , at rave s do fornecimento de par-ame t r-os para macros
do Ad~Y.Únto Desta forma, nos programas de aPlicação, emite-se
CALL para. os moduíos de acesso Mamint,e estes, farão os CllLL
.Adabas para o acesso ao data base. ~A figura abaixo ilustra o' in
terface Jidamint.

(1) É C.ALL normal do programa de aplicação fornecendo dados comp.Lg
mentares para o acesso ao database.

(2) É CALL báslco do ..~dabas forre cendo o bloco de controle comp.l.e to
e os buffers de comunicação~

Este interface, que é comercializado independente~ente do ÃD.4BAS, - ,basico, introduz as seguintes principais vant ageris com relaçao a.
utilização do ~.dabas com os. seus comandos básicos •.

f N1. Ao n2vel de programaçao

O CALL dos programas usuários passa~ a chamar modulos do }~~
.mint ao i.nyés de utilizar os comandos básicos, e para isto,
torna mais simples a prog ramaçjio do usuário e

, AI ~ H

Uma serie de informaçoes nece ss ar-Las para a pr-o gr-amaç ao com
comandos básicos (como arquivo a ser processado, critérios de
pesquisa, passwor ds , etc) é fornecido em tempo de geração dos•.. , -modulas de AD~1INT, as daseis informaçoes necessarias serao
fornecidas pelo pr-og rama de aplicaç.ão em tempo de execução ..



2. Ao nivel da Administraçã.o ele Banco de Dados

A geraçã.o d.e modu'l.o s de it.DA.HINTpelo DBP~, e s t abe Le c endo o
lt Uservie"lu (aqui vale como .funçãÇ), à de:fini(~ão do subscnema da.. - .
CODASYI,) dos dado s a serem manipulados pelos programadores d.e
aplicação, permí.te maior padronização na forma operacional do
DBAdentro do contexto do CPD.

"3. Permí.t e mator independencia de dados e programas devido ao aJ.
to n.ível do interface .ADANINT.

Emoutras palavras, como o .AD.ABAStem ba se em listas invertidas r5g~
ra acessar os dados, o ADAHINT simula ao prc gneraador , entreo}d
tras funç5es, a possibilidade de acessaros,dados do database de
f'orma hí.ararquí.ca em se t rat ando de arquivos acoplados. Assim ~
os d.ados do database .Adabas~que nãopossuen ponteiros como no Cá
so do n1S, para a formação de uma estrutura. rD,erarquica de dados,-
ao programador .AD.ABAS utilizando ,AD..t'iHINT, tudo se passa como se
acessasse um database hierarquico •
.Assim, arquí, vos Adabas acoplados junto com ADAlv1INT pode fornecer

. , • N

ao programador usuara o pro cedãment.os na programaçao como se ac€§.
s ass e database com estrutura hí.er arquí.ca de dados, onde cada 8.;:
qua.vo Adabas se comporta como um tipo de registro (ou mais) inter.
ligado bierarquicamente com outros arquivos~ Comoo acoplamento-
Adabas é bidirecional, pode-se definir as relações pai-filho quaU
do da geração do modulo AD.JlJfINT. Assim pode-se facilP.1ente definir
as df.vez-sas formas ( uservie-v;) conforme necessidade:

1: r-.]

-- 1.

1uservã ew - Outro possivel userv~ew

Â utilização do ADJ..HINT leva a maiores vantagens quanto maior
a necessidade de utilização de dados espalhados nos diversos
qui vos acoplados, para um deterr::dnado. tratamento de dados ,

, ,
Em termos basã cos , o ADAl1INT e composto de:

8..1-:-8



1. Interfa.ce Defin:Lt:i..on Hacro:~ (IDH) são macros do assembler
tinidos que podem se r definidos com par-ame t rcs pelo DBA
da definição dos mcdu.lo s . ~ a possibilidade de defiliição
"subschema" lógico através de definição de paranetrospara
macros ADAi'1INT.

O'
Jét

quando
de

as

2. Data Nanipulation Interface (DH1) - linguagem "DHLu do AD.Al1INT,
para manipulação de dados do database.

Esquema Operacional

~R.o~~~M6 , .
f"o!»rTs <LSU<Ak/A

~IJEGlfoJéit-

M.C/)#JI.c lJi!i
(JJ.(.u:. ••.•·O _ ~~ Ao.oeos
~..M&;(,';.;I m;
4MIoiitliO
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deterr;.:ina as r.eces s í.dades dados e de
suas relações, f'cr-nando uma estrutura de d~,.c:os.1equivalente
t:'lr'- .•.• ,n .0-'" -+~ "'"..., ... ~ ~ .....1 . +- 'Vt ••..•.••.; r ,....,~em c o..i C "..L •..•ua.ça o c; ue re .•.,.w.D:J.,:;c.O

subs che-na lógico de dados ,
de dados par-a a fcrr.:ação do

~o O DBA, através do móduf.os ADAIIIHT em cor-r es oondên
J. _ ••

de dados.
#OI

A geraqao do i:;ódulo ADAIIDTT é 'Oro.•. -
veniente de:

dos paral:1etros de nacr os de ass enb.Ler do ADl~,J!nTT ~

d.o prcgrana em Ass embLer- correspondente com a
criação do módulo carregável ADA1IIHT .•

Os módulos podem per-manecer- numa biblioteca normal de módulos.
O " b ~ , 1usuar-r.o rece e ele volta informaçoes sobre os módul os operados •.

~ (\ d " . 'f'.)#1 U pr-ogr-ama or -usuaru o COCil .a ca o pz'ograua lin.guage::l-ccnve:ncional;

e utiliza dos comandos do DHI par-a as chamadas a nível de fonte .•
li.. sintaxe e a lógica de progra:l:ação com D~:fI é cons Ldez-áve Lment.e
mais s imp.Les do que as coz-r-es pond ent.es nos CD nando s b~rsicos do
Adabas.

r. Cada um dos módulos pode ter um ou ma.í.s pontos de entrada. O nr-o~ -
grama do usuár í.o pode chamar um ou ::iéJ.J.S módulos P..DAi.1IIJT fi

}. Compilação do pr-ogr-ama do usuár-I o ,

) fi Linkedição do módulo do programa do us uár í.o com os módulos 1illf!... _

lHHT e carga do pr-ogr-ama final.
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As funções do ADAIv1INT podem ser examinadas em função de dois gr]d
pos distintos de macros:

A

1. Hacros com referencia a .ADillvlINT - IDH

Os pa.ramet ros a serem especifj.cado3, pelo DBAdefinem o parti
cuãar ponto de vista do usuário com relação ao acesso aos ela
dos dos arquivos.
Os macros podem ser ví.st.os em quatro grupos:

1,,1. Controle. da definição do modulo de acesso.

14acros:

USERVIEW Inicia o processo de geração do modllloe d-ª.
fine 'a visão especifica de dados (Subschema)
do 'Usuário, def'Lní.ndo a. hierarquização entre

. ,.
os arquivos, que contem os campos desejados o

GENERA1rE •..Termina o processo de geraçao do modulo.

\ .. ,-,-,
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~ '1""se.reçao e

Macros:

FINDSET

RE.ADSE'l'

L Ol{ATE

READSEQ

REREAD

LOKV.A1

RE.ADVAL

Hrecupe raç ao de dados

Recupera um conjunto de ISiPs que satisfazem um
determinado critério de pesquí.sa,

Leitura dos registros com base nos ISNt's recupe,..) ~
r'ado s pelo .FINDSET. A ope r aç ao a feita um regi§.
tro por vez ..

Permite o posf.cãonament.o inicial para posterior
leitura RE/:.DSEQ com base seja no fornecimento
de valor de ISN ou obedecendo determinado crit~
rio de pesquís a,o

Permã.te recuperar (leitura) sequencialrnente os
registros a partir da posição estabelecida ant~
riormente pelo LOKATEe

Permite uma nova leitura. sobre o registro pre-
sente.

Permi te seleci.onar o primeiro vaâ.or que sati.§.,
faz a determinado cl"'iterio de pesquisa. Usado
em conjunto com READVAL permite obter o histQ.
grama de valores de um determinado campo•.

o macro READVJ1.L permite recuperação sequenc.l.a.l de
cada valer de um det ermí.nado campo junto com o
número de registro (por valor), a partir da PQ
siç ão especificada com o uso da macro LOKV ALo

1.3. Modificação de dados
Macr'Os:

UPDATER

ADDNEW

"

A macro permite modificar, incluir e delatar V'§.
lores ,de cô~pos do registro em prccessamento.

A macro permite incluir UfJ novo registro no d~
tabase.



DELETER

RELE.ASER

A macro p,ermjte libera,r o registro em pr'o c es sg
mente do estado de IIholdpara atua lJ. z aç ã,ol1•

A mac ro permite li.bera!' rec;istl"os previamente
reservados COD HOLD.

1,,4. Controle do processo
Macros:

SIGNON

SIGNOFF

C H.F,;CKPNT .

I1INT E 'I'

SNAPINT

Determina o. "open" do processamento do modulo.

Determina o "e Ios e" do processamento do modulo.

Especifica a tomada de "check- po.í.nt s'' do data
base,

Especifj.ca o ufim de transaçãolt em ambiente de
tele proc es s amento •.

Permí t e a emissão de "dumps" de áreas do
1IDjJ-lINT e de blocos de. controle geral e burr ers.
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- Entidade Pessoal (ArqUivo 16)
- Entidade Projeto (.Arquivo 17)
- Entidade Homens-Hora (Arquive 18)

• Programa cobol na utilização conjunta como modelo adamint EBSTST

anterior, simulê3.ndouma pe squí.sa hierarquica file 16 -- 18 -- 17,
atraves de dois pares de campos de acoplamento:

00001
00002"
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016

00017
00018

00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025

ID DIVISION.
PROGR)J~-ID.CSYPLM~.
&õJVIRONHENT DIVISI ON•
COl'lliIGURATION SECTION .•

SOli'RCE-COHPtJTER. IBH-370.

OBJECT-CQHPUTER" IBH-370 .•
DATA DIVISlON"
WORKING-STORAGE SECTION.
77 NREC PIO 999 VPLUE O.
"OI RUN-NODE.

05 RMODE PIC xx ..
05 FILLER PIe X,XVALUE SPACESo
05 PAZWO.RD PIC X(8)o

01 CRITERI 0- PESQUISA PICTURE X (50)

VALUE '0000099999'.
01 QTDD-ISN" PICTURE S999999 COBP.
01 RECORD-BUF.

03 P-NOHE PICTURE 9(5).
03 FILLE.R PICT1JRE x.
03 P-DEFTO PICTURE 9(4).
03 FILLER PICT1~E x.
03 P-SALARIO PICTURE 9(4).
03FILLER PICTURE X.
03 P-SEXO PICTURE X(I).
03FILLER FICTURE X.

,"



00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
00063
00064-
00065
00066
00067
00068

03 A-YUNCION PICTURE 9 (5) $

03 F -r-TL'"'R D'CTTTn~"V. . .L.l bl l... _.Ul1.::' .'),.~

03 A-PROJETO I)RICTURE 9(3).
03 FILLRt1 PIC'I'UR'SX •.
03 .A:-HORAS PICTtJRE 9 (2).
03 FILLER prCTURE X.
03 A-DATA PICTu~E X(8).
03 FILLER PICTURE xo

03 J-NUNPROJ PICTURE 9(3)~
03 FILLER prCTURE, X.

03 J-DESCRPROJ' PICTURE X(30).
03 FILLER FrCTURE X.

01 SATDA.
03 ]'ILLER PIGTURE X(25) VALV8 SPliCES ••
03 BUF-RECORD PIC1'URE X(75).

01 ReODE PICTURE 89999 COMP VALUE -tO o
OlRCAUSE 'PICTlJRE S9999 COHP VJl.LUE +O.
01 RCTEXT PICTUHE X (20)~
PROCEDURE DIVISION .•
OlO-INITIALIZE.

DISPL.AY fEXENPLO PESQUISA HIERARQUICA COH ADJU4INT i ••

1-10VE SPACES ro RE;GORD-BLl]'.
l..fOVE 'SI I TO RHODE.
MOVE f , TO PAZWORD•.
CALIJ 'OPrSTOl t USING RUN-HODE, RCODE.•
IF RCODE NOT ::: O GO TO 900-FIH.

lOO-FINDo
CALL 'FSTSTOl' USING CRITERIO-PSSQUISA, RCODE, QTDD-ISN.
IF RCODE NOT ::: O GO TO 900-FD1.
IF QTDD-ISN :: O GO TO 950-FIH.

200-READ.
MOVE SPACESTO RECORD-BUF.
CALL 'RS'IIS1'Ol! USING RECORD-BUF,:OCODE,.

,IF RCODE =-3 GO TO 200-RSAD.
IF RCODE = a·2 GO TO 200"'RE.AD.
IF RCODTi: :: -1 ao TO 94o-FIN .•
I:b' RCODE NOT EQUAL o GO 110 900 ••·FIM ••

300- PROCESS"
MO\~ RECOfill-BUF TO BUF-P~ORD.
DIS PLAY SAlDÁ.
Ç;O,TO, 200~·RE]in •.

900-1i'IM.
DIS PL.AY '1illAHIN1' &1...1l0R RES PONSE • •
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00069
00070
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078

·.00079
00080

CALI. 'SNTS1'Ol'.
CALI, 'RCANAL t USING :aCODE, RCAUSE, RCTEXT ,,'
DISPLAY 'ReODE t nCODE ',RCAUSEt RCAUSE

tRCTEXT.
GOTO 990-FIH.

94o-FIN ..
DIS PLAY 'ADAHINT El'ID .••.OF-VIEW' ~

950··FIl'1e

DISPLAY t END OF RUN1.

990-FIH.
CAL1 'CLTST011 USINGRGODE.
STOP RUN ..

2••Resultado obtido

EXEHPLO PESQUISA HIl'~Rjl.RQUICA C 01<1ADJI.MINT

04673 2256 0900 F 04673 23345 02/27/74 233 PROJETO ITAIPU

04673 25'+ 35' 02/27/74 2,"4 PROJETO AHAZONAS

04673251+ 80 02./28/7)+ 254
04673 207 60 03/05/74 207

21532 1352 2700 F 215'32 233 80' 02/27/74 233

P.ROJE'rO ./IJ.1AZON.AS

PRO rsr o "'TT;:i,AR'KO BT r., ..•.•c"t.i _~.J _ J. U-,-, •..•'1. :wVV 1_

PRO,JETO·ITAIPU

21532 207 80 03/04/71+ 207 PROJETO TllBARlo BLOCOJ.
21532 299 25 03/01/74 299 PROJETO ARACRUZ

35286 2256 2100 I>135286 207 40 02/27/74 207 PftOJETO TUBARÃO

.ADAMINT END-Ol!'-VIEW
END OF RUN
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~e Estrutura logica do dat a base

~•• Bchema armaz enado do data base

. I' 01, PA,05, U, NU, DE •.•• •
,01, F'B, OLI-, U, NU, DE. o ••

161 01, FC,04~ U,NU,D}~ ..•••
01 PD Ctl U "TU '1"\';:;', ,O~"~ ,U~$ •••

•..~ , .Numero de runc tcnard.o,
Numero do departamento
Salário
Sexo

. 17( 01,J~,~3, U,l,_Tu,Im •••• NÚmero de projeto~rqUJ.vo . J

Ol,JB,.;O,A,NU ••.•.•• Nome do projeto

01, AA, 05, U, lIU, DE. G •• ~ NÚmero de funcionário,
Ol,AB,03,U,NUfDE.c •• Numer-o do projeto
OI, JC" 02, U,NU,DE.••..• Homens~hora
01, JI.D, 08, A, xu, DEu .•• Data

írquí.vo 18

~egistros de teste armazenados

~ El .I]. EQ
1~·673 2256 0900 F
15999 7400 1000 }1

1532 1352 2700 F
14379 6239 1000 F
,2286 2256 2100 M
,170lf 2256 1600 ti

i.,. JB- -
07 Projeto Tubarão
5t.. Projeto Ama.zonas

·99 Projeto AracrlÍz
33 Projeto Lt aa pu

}\ ~JJ. ,·8:9_ 1.J)

4673 233 45 02/27/74
~·673 . 25th' 35 1\') 1?'7 lr'LI-\"t:...1 '-I I. I

1532 233 80 02/27/74
4-673 251.r 80 02/28/7\+

o r""~



A lJi AQ, ~~1
5286 207 40 02/27/74·
1532 207 . 80 03/04/74
1532 299 25 03l0J/74
)+673 207 60 03/05/71 •.

~ Modulo de acesso Adamint

E.BSTST USERVIEW 16, 18, 17,•..•..........••.........
CSNAHE=E3STST,
'1"iAXFILE=20,
OPSYS=OS,
J\.D.AB AS =321,
P.A.SS\;ID=NOTH ING,
CIPh'ER=NOTH ING,
PRINT=NOGEN,
MODE=SINGLE,
TEST=NO,
MODEL=370

define a hi erarquí.a
para ~

GE
(171

OPI'ST01 SIGNON •••.••••.•••••..•..••••••••••••.e ••••• Chamada de open.
FSTS1'Ol FIHDSET (16,PA-PA,*5), ••.•••• "•••••••••• Chamada de pesquisa

SORTO:N=NOTHING,
NH.ISNS=20,
RE.ADR=RSTSTOl

RSTST01 READSE'l' (16, PA,*5), IX, __~._
(16, PB, *4), 1X, -- _

(16,FO,*4),1X, ~Á rea de Entrada
(16, FD,*1), IX,
( 18 , AA,*5), IX,
(18, l-.B,*3), zx,
(18, AC,*2), 1X,
(18, JJ), *8 ),LX.,
(17,JA, *3), IX,
(1'7, .JB,*30), 1X,/
FLDMODE:.:;FIXED,
HOLD=NOHOLD

SNTSTOl SNAPINT
«, GENEAATE
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DICloNltnro DE DPJ)OS - ADlJ3.AS

, ,
O dicionario de dados do Adabas e constituido de:

1. Um arquã vo em Adabasdefinido convení.ent.eman t s para conter as
informações meta-dados.

2. Um conjunto de programas utilitários que funciona como inter!-ª-
ca com outros componentes do Ada.bas.

3•. Umconjunto de programas utilitários para criação, atualização
#ti •• "... • , ••e geraçao de relator~os 0.0 d~c~onario de danos.

Todos os dados do dicionário de dados .ádabas está. contido numúni
co arquivo Adabas. A diferenciação de grupos de dados é efetuado, , ,
atraves de um codigo de tipo de regj.stro., C.ada grupo de dados e
referenciado pelo Adaba.s como entrada (equivale ao que entendemos
coroa entid.ade,nasta monografia); assim, está previamente especificac.o
11 entradas sendo que o usuário pode especificar outras entradas
de particular utilidade.
As entradas são:

Â. Data base
B. Arquivo

c'. Campo
D. Sistema
E. Programa
F. Modulo
G.. Relatório

....H. Consistencia
I. Relação
J. Proprietário e usuário
R. ,Código de Resposta
X, Y, Z são tres entradas reservadas para serem definidas pelo, .usuar~o.

, ,
O schema do dicionario de dados Adabas esta def'Lní.do conforme

8 "Fig. -8, onde tambern esta indicado os campos utilizados conforme a
entrada desejada.
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Descrição
Tipo de registro
nome de campo
Sinonimos de nome de campo,linhas de comentario.
Ati ví.dade s de manutenção
Data de manutenção
Ação de manutenção

'"Sequencia. de campo
" ,Humero de niyel Adabas

Nome de campo J~abas
Oonpr-í.men to ele campo •..4.dabas
Formato de c~~po Adabas
Definição de c ampo Adabas
Tipo de campo Ada"oas,.Ocorrencia de campo i:t..da.bas
Tipo de descritor .Adabas
Grupo de derivação
UOW7i do arquivo-fonte
Nome do campo-fonte
C .\. d . t .ar at e r- e a.m.cao
Carater de fim
Posi,ção decimal
O '" , d" Npçoe s c.e e z.çao
Campo-cabeçal~os.
Centraliza.;;ão de' cabeçalho, .Campo de usuara,o
NOl:l9 de programas em user-exit
Nível de seguran~a de lei fura

f ~ •••
1'hvel de segurança de atualizaçao
Tabela-nome de arquivo

. ,Tabel.a-ml!!lerOde arquivo
Oampo de pesquisa
Campo recuperado
Nomede arquivo
Tipo de arquivo, .Numero de arqUlvo
Cifr2.gem do arquivo..
Campo de sequencia pr tmar-í.a

Nome do sistema
Tipo Sist8ma!?rograma/V.lOdulo!Relatório/

Fig ~ [-.8~ Schema do D:i.c:ioYl~r}:'io de Dados Adabas



Elementos de Sist!Prog!Hod/Relat.
'"Nome da consistencia
•...Tipo de conslstencia

,.Valores de consistencia
Nome da r'eLac ão

"Tipo de relação
Gru.po de relação
Arquivo da relação
Campo da relação
NOtl9 do responsáv-el
Identificação do responsável
Titulo
Nome da organizâção/depto./Divisão,Codigo postal,Numero de telefone
Rô~al (do telefone)
Utilização (ACe ou UPD)
Interyalo de nÚmeros de arquivo
Nome de database,Codigo de resposta em hexadecimal
Versão do Adabas
Causa (Adamint)
Classe (Adam1nt)
Grupo de significado de RR
Comprimento do texto de RR
Texto do Rã,Codigo de resposta

" ."



'0",1 F': ':Y o •. ,!,,"r ~ ,,'" ••••,'1"\ />;.., h '" t·,. ba.ll ,...., 1" ".' • ..;•.e'...a .L,O'* u-9:' ',8,..J.J q•...•..O .u.1J .:1U'L"U,') " •.a t:... .rncu con um un:.•.CO

com,diversos tipos de rog,::i..stro, sendo que e:n cada reglstro
dcterr..uinadoscampos pertencem na sua. semant.í.ca a outros tipos
:registros, temos a indicação destes pelo contad.o!'de campos
oonsecutivos • .Assim por exemplo, a entrada B possue quatro

( ,~l~~..•.·.mo conJ"'unto de camposgens de campos cons ecuti vos o lU

brancos não possue o contador, por situar-se até o fim do
tro).

o schema de data base físico deve suportar um relacionamento
00 entre as entradas conforme mostra fig. •

entradas do DD-Adabas.

arquive)
quando

nulos
cont.s

nulosí
reg1s-

i' •log~

I
L._

* Entra.da dados
** Entra.da de pro ce sseraent o

(software)
*** Entrada de utilização

(pessoal)
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Cr.'m·POS comuns i"'eVl'do ~ (-j.'1~'1·:--1..· ila,·io. ";:0 A·"'(;-·""~'':;~'(:>OJ,tJ.,_ """ ~~ •.J.. Ji.r _ '...4 """: ':1 \...i~__••••. ~ ••.•.•• i _ \..:!. •••~ V,'_ .....•l_~ v '.•..~1".,4.a.v e;d.5terrces.~
I ~... •• A • ~ ..., H !manut ençao da cons.í st enc La aas r-e.raçce s ent z-e as ent.radas na

vida. 'útil do dicionárj_o., requer um esforço razcávei decontrQ
19 por parte do .Àd.rrd.nistrador do Datab2.se.

Quan.do a ü1terfaces com outros componentes do Adabas, o Sist.,Sl
ma DD-Adabas pode ser:

1. A partir do arquivo de di~ionário gerar as diversas defin;i;.,
N

çoes para o :progr1.l1r.a Ç.ue d.efine e efetua. a. carga do d.ataba-
se, ié, para a rot:i.na LOJ.JJER;significa~sar DDcomo ee!',g,

dor de schemas para a geração e carga de novos databases ••

2•. Gerar os nomes de campos utiliZados pelo Adascript.

3. Pré-processar macros especa aa s a n1yel de A.dalnint (com bi
blio"teca Adamint ,presente) para a. forma bá.sica do Mabas ..

. , ,
O sistema DD .Adabas ainda contem um gerador de relata rios esp2.
cial (programa executável com especificação de par-amet ros con-
forme relatóri.o desejado) para emitir relatórios corno:

1. Informação sobre arquivo/ca..mpo/consistênCialrelação/sistema/
Programa/modulo/relatório classificado por nome.

2. Detal."l&llento das informações do arquivo.

3. Informações cruzadas sobre as entradas envolvidas.

4 ~ ,-
to Infor111aço8sde rEJ-I..açao entre as ent radas ..

Comoo arquivo do DD-Mabas é um arquivo .~dabas, ele pode ser
-acess ado via gerador de relatório padrão (JJ)ACmOe linguagem
ds consulta lillASCRI PI'"
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(ABD)

I:(ltrodução
i?rincipais Funções da Administração de Banco de Dados
• Desenvolvimento Organ í.zaof.onoj, da Administ~ação· de Banco de Dados...• Aclmini straçao de Dados
• Desenvolvimento e Operação de Database,• Suporte Tecnico
• Padronização de Dados
',.::, . l.st •.• J ~.~\..J~:nnl s raçao C';.e isanco de Dados como Órgão Administrativo
Origem e Crescimento

• E s+rutura
• Posição Hierarquica
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INTRODUçlo

Nos -htimos cinco anos, temos presenciado algumas implantações de
Banco de Dados que não obtiveram os beneficios esperados. Aobten
N ~çao dos resultados esperados varia conforme as circunstancias de

cada caso, entretanto podemos enumerar alguns fatores principais,
que influenciam diretamente no sucesso da utilização de databa-
ses ,

FATOR 1: O modelo d e dados do database ,
A grande maioria das organizações qu~ iniciam a utilização de da
tabase ocorre numa fase em que a empresa possui já os seus prin
cipais sistemas de processamento de dados em pleno ·funcionamento.
§ão sistemas de aplicação estanques um do outro.
~ reconhecida a necessidade de integrar os sistemas, através dos
arquivos.
E no entanto, toda a :problemática da implantação de data bases r,g
cae em detalhes técnicos de funcionamento do SGBD. Há ~a superv~
lorização do SGBD. Em consequência, a utilização de databases con
cent ra-se nos detalhes de como utilizar o SGBD dentro de cada a-
plicação, em substitui,~ão aos métodos de acesso tradicionais (52
quencial, sequencial indexado, etc), ao invés de, cruzando froll
teiras entre as aplicações elaborar um model.o de dados que repre-
sente as operações e ligações entre as diversas áreas ~üncionais
envolvidas da empresa. Cruzar fronteiras traz sempre implicações
pOlitico-organizacionais sérias, pois implica mudanças de respon-
sabilidades e atividades de trabalho entre os projetistas de dat~
base e os analistas de aplicação.
Apesar de tudo, o modelo de dados deve ser elaborado em primeiro
lugar, e a partir 'deste efetuar refinament'os sucessivos conforme

• Has necessidades de cada aplicaçao.

FJ..TOR 2: Volume de Dados do databa·se.
Em conjunto e em d9corrência da limitação d~ áreas funcionais en-
volvidas pelo' da tabase, o volume de dados é norraaãment e modes to
digamos da ordem de 501-1bytes a 200H bytes ..Em assim sendo, o dã
taoase
cional,
rança e

formado pode ser operacionado COr.J.O sendo U!1l arquivo trad2-,
por exemplo, com 'frequentes salvamentos em fita de seg.ll
correspondentes. recargas em disco"



Métodos de recuperação de data.base ou o emprego de fitaslcg são
praticamente esquecidos. Se, ao contrário, tivessemos um datab~
se doegrande porte (tanto em corap.Lexí.dade de relações, como no VQ.

lume de dados) os problemas decorrentes de sua utilização e admi-
• - tní.straçao seriam de um outro ní.veã mais complexo, e de forma co.!

respondente, os beneficios decorrentes da integração de dados.

'" ,FATOR 3: Competencia Tecnica
A compet~ncia técnica do pessoal encarregado na implantação do d~

'~ ~ta base e de extrema importancia ao sUcesso do empreendimento.
'" -Esta competencia nao se restringe ao conhecimento ao softWare SGBD, -mas ta~bem a familiaridade de atuaçao com ferr~~entas e metodola

gias modernas de análise e projeto de databases, capaCitado à di
ficil e complexa determinação de requisitos de infGxcação por pa~
te dos usuários, assim como, habituado a efetuar análise global
dos sistemas administrativos em geral. ,
É frequente constatarmos que o elemento responsável pela implant~
çãotem uma visão orientada somente àspeculariedades e funções
raras do SGBD, em detrimento de outras reqUisitos para a boa fOl:

N '

maçao dos databases, como por exemplo:o database deve benefi--
ciar o usuário final, indices de custo/desempenho na operação, e~
tabilidade do schema do database face à possiveis mudanças orga-
• Nn~zaçoes internas, etc.

A' 'FATOR 4: Competencia A.ãministrativa.
~ , _ N

Este fator e decisivo a introduçao, manutençao e crescimento do
N ' ,grupo de administraçao de banco de dados.•

De inicio é imprescind1vel que a direção compat enbe ao qual a ABD
, Ne subordinada, esteja consciente da necessidade da centralizaçao
do controle dos databases atrav~s de Ul"TI grupo especializado, im
pedindo que cada grupo de aplicação forme 'o seu proprio processo
de administrar databases especificos ao mesmo. O reco~ecim?nto
deste fato deve ser formalizado através de um forte apoio ao gru-
po ABD que se inicia.
Com o passar do tempo, o grupo ABD deverá ter a'competência admi-
nistrativa, tanto com relação aos data bases como em, atuação cog
junta com as demaís áreas do om e usuários.



Resumo:

1. Os dados contidos nos databasesconstituem outro ti~o de recu~
so da empresa e que devem ser convenientemente administrados.

,- ... : •.•~ '~-'.-:.- ••• ---,~-"' •. '.,..-.,-., •••• ,e: -~: ,', , ,,: ..'- ',- - .. '.

2. A criação cuidadosa de um grupo central de nAdministração de
databases é fator primor di a1 para atender item 1.

3. A. direção da "Administração de Databa ses" deve ser conduzida,
de preferência, por 1 elemento de alto nivel commaiores quali-
" ••• #

dadés para coordenaçao do que especialidade tecnicaem SGBD.

4. A existência de técnicos cOI:lpetentes em software SGBDe siste
mas administrativos é recomendada,'para a obtenção de databg
ses eficientes e harmonicos com as necessidades de informação, .dos usuara.os.,

Recurso =
"Database integrado
da Empresa"

Fig. 9-1
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Recurso =
"Biblioteca de Progr~
mas" •

Componentes de um futuro Centro de Serviços de Dados.

AFig.9~1 propõe uma distinção dos componentes de um futuro Cen-,
tro de Serviço. de Dados em 3 sistemas pr-í.nc.í.paí.sr (1.) Sistema de
Dados, (2) Sistema de Processacento e (3) Sistema de Planejamento
e Controle.
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Cada sistema conponente constitue uma coleção de recursos humanos
e f1sicos, prograL1as e procedimentos agrupados de forma a atingir
determinados objetivos de forma mais eficiente.

i Colocamos a seguir uma das muitas formas possiveis da constituição
, de cada sistema principal:

I Sistema de Dado,s,

1. DBHS
2. Administração de database., ,3. Dicionario de Dados.
4. Databases.

N5. Normas epadroes sobre dados.
e outros

.
,S,;,ste!Y!? ne P:ro~ess.e11entQ

1. Hardware.
2. Software básico.
3. Software de'auxilio a análise e programação.
4. Analistas, programadores, operadores, perfu.radores.
5. Biblioteca de programas.
6. Normas e procedimentos técnico - operacionais.

N , •7. Documentaçao tecn~ca e administrativa.
8. Comunicação de dados.
e outros

Sistema de ,Planejamento e Controle

,1. Planejamento de todos os recursos envolvidos.
N2. Planejamento e Controle de Sistemas de Informaçao.

3. Controle de atividades internas.
lt. !·1edidase padrões de desempenho ,
5. Custos e politica de "charge back"
6. l'1etodologiasde trabalho.

, . ,7. Tecrncas de analise e pro jeto de sistemas.
e outros



DESE.NVOLVIH"SNT o ORGANIZACION,AL DA ABD

I A função *desenvolvimento organizacional da administração de datab~
se envolve 1.U1l conjunto de atividades destinado desde a sua criação
como unidade organizacional até a sua atuação normal e operativa ju,u
to com os demais orgãos da empr-es a,
O desdobramento detalhado da função organizacional em atividades, vã
ria em função de uma variedade de fatores como porte da empresa e do
dentro de processél.D1entode dados, do grau d~sofisticação de suas
aplicações, dos recursos de máquinas, humanos e financeiros disponi-
veis, etc, enfim, do estàgio evolutivo d~s ~tividadesde processamen
to de dados na empresa. Entretanto, a adesão à utilização de datab~
ses e do scrtware de S~D ,recomenda que algumas atividades como um
m1nimo, sejam efetuadas antes da implantação de' databases de grande
porte.

Atividades Iniciais Recomendadas:
1. Estudo e avaliacão de benefIcios potenciais advindas de uma futy

ra utilização de databases aos sistemas de informação da empresa.
Determinação de objetivos e metas concretas a serem atingidO$.

2. Análise de dados envolvidos tanto nos sistemas atualmente em op~
ração no,cm como em potencial junto com os usuários.
Trata-se de uma análise para a identificação do con junto de enti-
dades e seus principais grupos de atributos envolvidos nos siste-
mas de informação.
Uma relação cruzada ,das entidades selecicnadascom os sistemas
atuais forn~ce uma primeira ideia de integração de dados e do con
junto de dados a ser considerado.

# f N3. Estabelecer criterios gerais para a poss~vel construçao de
bases:
- Ao nivel'corpo~Rtivo, envolvendo' grande quantidade de unidades

organizacionais de todas as grandes divisqes operacionais e in-
dependentes da empresa.

- Nultifuncionais ou'interfuncionais, envolvendo unidades organi-
zacionais de diferentes áreas funcionais de uma mesma divisão
operacional independente.

data

- Funci.onais, envolvendo unidades organtz acãonaí,s de uma
# f .area uncJ..onal.

fieSr:la
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- Definsespeclficos, envolvendo uma ou duas unidades organiz~
cionais, dentro de alguma especialidade ou necessidade parti-
cular.

4. Estabelecer critérios para a construção de' databases conformeo
nivel de atividade administrativa:
.- Data,bases ' , operativo ,(a rtivel de transação # daao rrí.vaL basica

empresa).
Datal;>ases :, táticoao n~vel •

- Databases n1vel " ~ao estrategico . '

IN # "e a hierarquizaçao logica entre os databases conforme
nos e niveis organiz?cionais dos usuários envolvidos .e
rios de integração ou redundância controlada 'de dados.

contor-
#crite-

5. Determinação e aquisição ,de instrumentos para .ABD.
- Metodologia (se possivel com software) de coleta e análise de

informações da empresa.
~ "SoftWare de dícionario de dados.

- SoftWare generico de gerencia de Banco de Dados.
- E outros sistemas auxiliares como software de pesquisa e atug

lização,"gerador de relat~ rios, pro jato l~gico automatico de
data bases, avaliação de data bases físicos" rotinas de com
pressão de dados, etc. "

6. Processo de"avaliação e aquisição ~de sortware de dicionár:Lo de
Dados.

7. Processo de avaliação e aquisição de softWare generico de ger~n
cia de banco de dados.

8. Processo d~ avaliação e aquisição do software de gerencia de t~
lecomunicação de dados.

9. Criação .de uma equipe ag~egando conhecimentos principalmente sQ
obre:
- A estrutura organizacional e fluxo de informações da empresa.
- Software de gerencia de banco de dados.
- Softwaredegerencia "de telecomunicação de dados.

- _ ...~-_.._._-._"._-~._---_ ...:, ..._-_ .. ~-_.-":,, ._' .•.....-
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10. Desenvolvimento e implantação de dicion~rio de dados.

A implantação de dicionário de dados pode ser
de softwareespec1fico ou então constituir-se
piloto com o SGBDjá disponl vel~ ..
O dicionário de dados no seu inicio é. normalmente constituido

. de dados referentes a sistemas j~ implantados. Com uma atua-- . .' - . ,çao passiva. Como decorrer do tempo, at~ara no proprio proceg

. so de desenvolyimento de databases, podendo ser ligado em li
nha com o SGBDatuante passando a ter aspectos de controle.

.. ,.
Quanto mais cedo for .implantado o dicionario,.maior facilidade
. A . N

e ef'iciencia se obtem no processo de padroní.z açao de dados e
procedimentos no processo de desenvolvimento de databases.

. ,
efetuada atraves
de uma aplicação I

j

i
I
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ADMINISTRAÇÃODEDADOS

A adIDinistração de dados considerada como uma :função da ·a.dministr-ª,
ção de banco de dados preocupa-se mais com os dados em si do que
com os meios que os dados. são armaz enados , acessados e dist:ribui-
dos. Isto significa maior preocupação com as informações incorpor,â
das nos dados, do que com os meios que administram os dados.

N ,

O pessoal lotado em admí.ní.st r-açáo de dados esta em estrita intera-
ção comas usuários dos databases, na execução de atividades como:

Comusuários ao nivel operativo ou gerencial:

1. Defir1ição de necessidades de informações a serem incorporadas em
sistemas com databases em in{cio de desenvolvimento.

2. Definição de dados do dicionário de dados juntamente com anali.§.
tas da administração de banco de dados.

3. Coordenação entre diversos usuários interdepartamentais na defi,
nição de responsa1::dlid::!des sobre os ôados , em termos de gera.cão.
coleta, leitura, inclusão, deleção e atuaíização de ~ado; em~d-ª
taba se s conuns ,

4. Defiilição junto com os usuários de medidas de segurança
ção e privacidade dos dados nos databases ,

nrote- -
,. Determinação de normas e procedimentos junto com o usuário

, o

atividades de interface data base - usuar~o.
nas

6. Determinação junto ao usuário das diversas estratégias alterna-
tivõ.sna formulação de consultas a dat~base, no preenchimen-

"-'toto de suas necessidades operacionais e va ~cas.

7. Análise de fluxo de informação.

8., Padronização em documentação e meios de suporte de ·dados de en
trada e saida dos datab ase s ,

Coma alta direção (diretoria, assessoria de diretoria,
decisorias e executivas, etc):

. •..conn.sso os

9. Definição do conjunto 'de códigos da empresa.

10. Determinaçã.o de padrões d~ desempenho .e qualidade de sistemas

11. Pl.ane j amenbo a longo prazo de implantação de dataoa.ses.

o-a



12. Avaliação periódica de custo/beneficio das aplicações do ponto
de vista do usuário.

itf'.... •.. ~A funçao admfnã.st.raç ao de dados e recente e a sua instituição d~
pende de como a organização considera os seus sistemas e dados. B,a
sicamente, ela pode estar concentrada na área de sistemas e proce~
sarnentode dados, distri'buida nas diversas áreas usuárias ou ainda

N 'N'como orgao independente ligado a alta direçao. Dado o seu carater
pioneiro, aliado ao papel de renovação e agente de mudanças dos
sistemas com base em computador, é consequência normal e recomendâ
vel que seja em primeiro lugar ca~tralizado como função na área de
sistemas e processamento dedados, para em fases posteriores ef~
tuar, se conveniente, a'distribuição ou descentralização das ativi'
dades de administração de dados ou então a sua Criação como um oo!
gão de staff de alto uiveI.
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DESEilVOLV!NENTO DE DATA BASES
,

A função de âesenvolvimento de datª,bases constitue uma das princ!
pais .funçõesda administração de banco de dados.
É justamente nesta função que encontramos as diferentes e necessâ-
rias habilidades dificeisde encontrar num único·inâividuo ,profi~
sional.·Para o desempenho adequado desta função, o seguinte compo~

~to de habilidades e recomendado:
1. Diplomacia.

Como por exemplo em atividades de:
• Levantamento de ne ceasf.dades de informação.
• Implantação de dicionário de dados intra-CPD e
finais.

• Educação e treinamento da alta administração e pessoal oper~
tivo.

• Colocação de po11ticas de utilização de dados.
• Resolução de conflitos sobre responsabilidade sobre dados em

'..entre Usuar~os

,usuarios.
• Resolução de conflitos em processos de integração de arquivos

t , .seja a ru.velde Usuar~os finais como entre equipes de sistQ
'mas do ePD.

• Barganha na obtenção de recursos de máquina como prioridade (:e

CPU, menária, espaço em disco, disponibilidade de canais etc,
principalmente em fase de testes e operações ao paz-alelo.

~ . ,• Hanter agradaval relacionamento entre .ABD com ás demais areas
do ePD.

N ~.Hanter ou convencer a alta administraçao, usuarios e deoais
eLernantos de chefia do CPD da conveniência e necessidade de
datebases face ao estágio evolutivo dos sistemas de informa-.•..•
ç ao na empresa.

• Participação em processos tanto de .centralizeção como de di.s,
trib~ção de sistemas e dados.

e outros
2 m#, •• .J..ecn~ca.

Para atividades como:
• Análise do fluxo de inform,ações da empresa: •

••• / (" ., '/ '. N d• Utilizê!;ao de sof'twar'e DB Dv, de desenho e ava.ra.açao e
bases.

dat·ª-
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• Critérios de compromisso de projeto de database, como por exem, .pIo: flexibilidade versus desempenho, - memoria de disco versus
tempo de acesso, - schema com orientação para consultas versus
'schema com orientação para atualizações, etc.

• Projeto e criação de databases.
• Ajuste fino e radapt.ação de data"':lases.
• Análise e conversão de sistemas-convencionais para sistemas com

dat abase ,

3. Capaci'dade Gerencial.
• Seleção da equipe para ABD.
• Plano de trabalho de ABD.
• Coordenação com deniaí.s chefias do em sobre prioridades de im
plantação de dat?:bases.

• Planejamento e controle de atividades relativos aos projetos com
dat aba se ,

...~.

, .• Estabelecimento de metodologias de,ana'l.f.s e e projeto de databg
Ises face ao sistema de trabalho vigente na area de sistemas.

e outros

o principal objetivo da função de desenvolvimento de databases é 011
ter como produto final um database (ou diversos) que reflete as op~
rações da empresa ou partes.da mesma. As atividades técnico/adminis-
trativas mais expressivas para atingir tal objetivo dependem de al
guns fatores fundamentais como:
1. Deve-se ter um compromisso sincero da alta admí.ní.st raçjic no des~

jo da implantação de database s, expresso no apoio formal, em tg,
dos os sentidos, ao grupo de ABD.

2. A equipe de desenvolvimento de databases deve ser composto .de
elementos com conhecimsntos referentes a:
• Necessidades de informações pelos usuários (analista de inform,ã
ção ou.de organiza,~ão e método).

• Software de database e-comunicação de dados.
,• Software basico e hardwar-e;

• Análrse e projeto de sistemas de aplicação (analista de comput1à
dor)



#oie coordenaçao da equipe por analista sení or , com grande habilid,a
de de coordenação de projetos complexos e que possua solidos cQ
ni?ecimentos técnicos.

3. Deve-se ter bem delineado as diferentes responsà.bilidadese ati
vidades de trabalho entre análise de dados e análise de preces-
50S (que irão definir os programas).

A ,4. A existencia de uma metodologia de analise e pro jeto de
ses.

datab.§.

5. A exist;ncia do dicionário de dados.

Podemos considerar as seguintes principais ati...,-idadestécnicas para
a função de ,desenvolvimento de database:

, #oi N

1. Estabelec.er criterios detalhados na definiçao econfiguraçaodo
que seja data base dentro do ambiente organizacional cons.í.de rado,
como por exemplo, se:
• database ao nivel corporativo (toda a empresa).
• database funcional (exemplos: database integrado para plan~

jamento e -controle de produção, database de recursos humanos,
dat abase para modelo financeiro, etc.).

• database interful1cional (exemplos:
controle administrativo e operaciona.l
ria consultiva)

• database para fins especificos (por exemplo, no controle de
t•.. l' t"docur:~n açao ou ~yros ecn~cos.

datê.-base integrado para
de empresas de engenha-

2. Através da implantação do dicionário de dados (de preferência,d~-
ve ter sido já efetuada, antes da implantação de databases da
empresa) obter como resultado adiconal, um plano de implantação
escalonado de database s,

3. Estabelecer uma metodologia de análise e projeto de data base
mais adequada ao ambiente, e distinta da (ou complementação) m~
todologia de desenvolvimento de sistemas ou método de trabalho
vigente.

4. Execução consecutiva de cada etapa da metodologia de desenvolvi-
mento.
Uma motodologia pode ser compos t.a , por exemplo, das seguf.n tes e-
tapas



1. Definição das necessidades de dados.

2. Projeto lógico.

3. Projeto F!sico.

4. Criação fisica do database.

5. Operação, cont role e avaliaç ão.

6. l-lodificação e adaptação.

5. Utilizar quandoconvenie~te/necess~rio instrumentos de análise,
projeto, avaliação e dccumentáçjio (manuais e automáticos) para
cada etapa da metodologia. Os instrumentos atualmente existen-
tes, sejam ao nivel de pesquisa nas universidades ou como atra-

~ves de fornecedores de software, podemser utilizados ao longo
- ~das etapas de umametodologia de analise e-projeto de datab.§.

_ses , Para· diminuir efeitos indesejados de cascata em etapas mais
finais da implantação provenientes de erros de análise e proje-
nas etapas iniciê.1s, deve-se procurar aplicar métodos automáti-, - - -

cos (softWare) de analise e projeto nas etapas iniciais, princl
palmente emprojetos considerado s complexos.
No caso da inexistência de métodos automáticos, deve-se efetuar
nas etapas in1c12.is (principalmente na definição das necessida-
des de informação) uma análise e estudo commuita atenção e de

... ...
preferencia isento de pressoes de tempo.

6. Utilização de padrões de:

1. segurança de data base.

2. privacidade de dados do database •
•••3. integridade e consistencia de dados.

4. avaliação de custO/desempenho.

,
7" .Acompanlia"'TIentodas atividades pertinentes a area de sistemas de

aplicação:

1. Deterrránação dos processos especificos de cada usuário/apli-,..,
caç ao ,

2. Especificações lógicas dos programas.

3. Resultados de testes de programas com databases. de teste.



8 ~..-s, Estabelecer estràt egã.as de conver.sao e carga inicial dearqU:i
vos no database, e processos (programas e procedimentos) de
modificação do database face a futuras necessidades de dados.

9. Participar dos es'tudos e decisões sobre processos decentral1
zação, distribui;ão e descentralização de sistemas e princi-
palmente de databases.
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FDN çÃO DE SUPORTE T~CNICO

A fú.n~ão de suporte técnico tem como objetivo principal colocar ~
disposição das demais áreas todos os recursos de software afetos
ao desenvolvimento e operação de databases.
As principais- atividades cooponentes da função são:

1. Avaliação,' seleção e aquisição de produtos de software relati-
vos a implantação de databases. -Pode ser adequado, a extensão

, ~ produtos de telecomunicação de dados, dado a extrema ligação
com a opera.~ão de databases em regime on-line.

Comoprodutos de software podemos.citar:

• Sistema de gerencia de banco de dados

• Sistema de gerencia de dicionário de dados

• Sistemas de controle de telecomunicação

• Sistema de avaliação- de projetos- l~gicos.de data base
Sistema de avaliação de projetos f' . de data base• ~s~cos

• Sistema de projeto lógico de data base
Sistema de pro jeto fi . de data base• ~s~co.

• Sistema de avaliação e projeto de sistemas de projeto de d-ª,
tabases.

• Sistema de definição automática de necessidades de dados

• Sistema de simulação de databases

Enquanto os tres primeiros sistemas sejam bastante conhecidos,
os demais tem ainda utilização restrita seja em unãver-aí.ôades ,

#como em grupos de usuarios de SGBD.

Pela lista nota-se uma quantidade de produtos situados na eta-
pa de desenvolvimento de da~base, onde o compromisso finan-
ceiro ainda é. pequeno. Supomos também que nós .sí.st emas de ge-
rencia de dados estão incluídos todos os utilit,ários e prog r-a-
mas· de serviço no atendimento a processos de reformatação, re-
estruturação de data bas e, arquivos de njournalizing", modf.f'Lv :
cação de indices, etc.

2. Geração dos produtos de software no plano interno ao CPD, colQ
" ". . .., Ncando+os a disposiçao para ,utiliza,:;ao •. Nanutençao dos mesmos, - 'face as mudanças de, versoes provenientes dos ro rneceõor-es dos



produtos. Criar e manter um sistema de informação a respeito,, , .

as are as correlatas.
- - - -'- -,."--- -- -",':'. - •...• "'.-~' :~~,.---._.---- ••• !'

3. Estabelecer um esquema de avaliação e controle da 1.1tillzação
dos produtos nos sistemas dá. empresa.

4~ Fornecer subsldiosde realimentação . às estratégias de uti11
zação de software da empresa, fornecendo recomendações quan to
a continuidade ou mudança de utilização, dos produtos.

5. Estabelecer critériosalternati vos de utilizaç ão conforme CO!}

textos claramente definidos quando a empresa possui mais de 1
produto de umamesmafunção.
Por exemplo: a empresa possue IMS/VS, TOT.4L e ADABAS.
Assim, é conveniente a priori, especificar e caracteri2..ar as
situações para a utilização de um ou outro produto.

6. Fornecer esquemas de seguran~a, privacidade e integridade aos
dat.aoases, pr.iücipalwe.üee 8lI! s.Lsl.emas em tempo l.~ealCOm atil.§;
. N . A . ,

llzaçao instantanea, por diversos usuarã.os ,

7. Educação e treinamento para todos oSn1veis administrativos, . ,
usuarios da empresa assim como interno na area de sistemas.

8. Especificação de procedimentos para a reestruturação de
bases. Tais procedimentos podemorientar a construção de
ritmos' especiais ou a utilização de programas de serviço
SGBDenvolvidos.

data
algQ.
dos

9. Avaliação e proposição de estruturas de sistemas seja a nivel
de entrada de dados como formas especiais de manutenção de dã
ta bases.·
Por exemplo:
1. Sistemas tipicamente transacionais

2. Sistel:las genericos de entrada de dados

3. Sistemas genericos de atualização do "database

4. M~utenção de' database com arquivos ou databases diferan
ciais.

. ,.5. Utilização do DD/DCO~.!lO fator de inteligencia para proces-
~"... ,.. t" dsos de a•.ua.o.z aç ao '9 coris í.st enc ã a au omatLca . e dados.
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10. Determinação de modelos de custo e de desempenho com especifi
.cação detalhada nos diversos elementcsatuantes no aí.sbema J

principalmente:
- Sistema operacional (paginação, prioridade, etc.)
- Utilização de canais

Pr-ogr-ama de controle'de telecomunicação (monitor)
- SGBD

P , .rogramas de usuar~o
Ri . - , . d" (t d )- erarq~zaçao de memor~a secun ar~a empo e acesso

11. Em ambientes com multiprccessadores analisar, ~ropor e consoli
dar situações que se tem data'easasvcóraCPU funcionando tanto
como "back+end" com ltfront-end" ..



A função de padr-cnã zaçâo de dados surge nat.ur-aLment.e em decorrência
das atividades de integ:-e.ção de dados ntL"!! datacase. Cor.:a necessida
de de definir os ítens dedâdosà um deter:minado nívelderedundân-.

I eia assim con:o garantir o controle de integridade semantica dodat§:
base, uma série de regras' devem ser colocadas com relação à defini-··
ção e utilização de dados •.
Consideremos, a seg-uir, algumas principais atividades de padroniza":•..çao de dados:

1 - Determinação da abrangência de padronização. dos inÚmeros dados
da empresa; 0l!- então, considerar l.UIl plano. dinâmico de padronizi
ção escalonada dos diversos tipos dedados. Porexemp10: padro-
nização Lrrí.c í aL de dados somente os envolvidos em sistemas .de
Lnf or-maçâo com base em computador.

2 - Determinação dos' principais atributos dos i tens de dados e de
seus formatos correspondentes.

3 - Considerar os aspectos padrões de segurança, privacidade e inte
gridade semantica relacionados aos ítens de dados.

4 - Considerar os aspectos padrões de geração, acesso, transforma-
ção,distribuição, e utilização dos ítens de dados, à nível de
CPD e usuários.

5 - Considerar padrões de documentação e equipamentos envolvidos no
suporte à apresentação e arquivamento de {tens de dados.

A padronização de dados tem como principal instrumento técnico de
suporte, a elaboração e operação de um dicionário de dados (cap.lO).
Esta função pode também ser ampliada coma responsabilidade de c012
cação de normas envolvendo os padrões estabelecidos assim como da
elaboração e implantação de metodologias de desenvolvimento de data
bases.

«, ."



!DB Cmm 6RGlo .ADNINISTRATIVO

A administra:;ãode ·database é uma função administrativa recente.
-A' , N

15 responsavel pela administração do recurso chamado INFOR11AÇAO.
NPara todos os efeitos, estamos considerando todas as informaçoes

de u.r.Iaempresa, ou empreendi!:lsnto,contido num database ou um
conjunto (interligado).de .databases e ~o. estamos considerando a

. N ~ ~ ,_situaça9 em que o dat;aQasee um simples arquivo criado e mantido
di~etamente pelo programa.dor, ainda que utilize SGBD;

• , , #00 ,O reconheclmento de que a ADB e um orgao responsavel pela admini~
tra:;ão'das inforr.naçõesda empresa é ura acontecimento aí.nda raro,
no contexto das organizações. Na verdade, depende de diversos fg
tores,entre outras,com~:
1. Nivel de evolução do CPD na empresa, em tennos da maturidade

empresarial na utilização de meios computacionais.
2. Decisão quanto a construção de database í s) integrando os ar-

quivos funcionalmente construidos •.
""\ T') __ ~_1 .: ..•.•.:_""".: •••.. .:.:3__ _._.; •..• -':'......, ..:2~ A....2~.:;Y'\~,...+ ••. __ ~,..."...:I,....... n,..+-~
:Je •.~v ••.•vuJ.J.t:;; ••.•t:;;.L do ..I.•.uj:JV..\.IJQ.U'-'..I."'- u.c. '-' .•...•.O''iO'v ••.•.<;4 .n.••••.•••.••~.•••...;,,, .•.Q.·':s'•••.v •••.'" .•••••.•.".:::,

bases na administração de dataoases multifuncionais.
A idéia de integraç ão de dados, provenientes de diversas fontes,
muitas vezes de outras áreas funcionais, não é bem aceita pelas
próprias áreas funcionais. Pelo simples fato das pessoas meca rem
desempenho através de Lnf'ormaçóes sobre as atí.ví.dadesefetuadas ,
cada área/departamento funcional tende a colher as informações ,

, ,em conteudo e roraat.o, que sã rvam para a analise do desempenho .•
Desta forma os dados colhidos (por um) são personalizados, nã.o
sendo de utilidade para outros, e contribuem para diminuir o en

•.• t_foque da empresa como um todo. Isto prevalece nos orgaos de n~YeJ.,mais operacional, onde a medida de desempenho e usualmente utili-
, N Nzada.ao contrario da alta dd.r eçáo onde prevalece a colocaçao de

J . ,diretrizes afinadas com a politica de negocias da empresa.
Um outro ponto necess~rio para aceitar o database multifuncional
reside na confiança que cada usuário deve depositar. em dados C2
lhidos e processados por outros usuários e aplicaçõ~s.
O resultado da perda da f'amí.Lí.ar'Ldade em coleta e armazanament.c
de dados pelos departamentos '.funcionaispr-ovoca a necess.í.dade d.e
instituir um orga.nismo centralizado que possa garantir a qual.ida-
de e a segurança dos dados, de maneira f í rme,
3 onde e quando a .4drr.inistraçãode Database surge como o ~l'9G<;~
"'0 ~""'D"~n';~l ~ .J..•'O'Y'")J· ..•'.,..'o··.l na "''''''''U·YJ.4 sb r a .....Nao d as Lnf'o rmacc e s\.. ..;;.••1.•. o-.L."" .••.•0. C _.'. ~'. <;.<.Ut; • ..l. J. 0.':; C• .:;, .J.. ,_ .!. illa..;> c •



Assim a determinação de quais as info rmaçõ~s devem constar em data
base. e portanto sob a responsabilidade do J.BDe quais informações, ..

devem ser colocadas sob a responsabilidade das areas funcionais d-ª.
pende.de diversos fatores como:

1. Evolução historica do. CPD.

12. Estilo gerencial d?s áreas funcionais.

3~riemons:t·ração -clara das vantagens -do ADB na administração_,d~ ..d,a

dos com qualidade e funcionalidade.

BIBllOIE(A



ORIGEM E CRESCIHENTO
A função de administração de databa se nas empresas tem sido -criada
e organizada como objetivo de administrar os dados da empresa CO!!A' .
siderados como recursos de SUIna importancia as atividades da empr~
sa,
Queremos, no entanto limitar os tiposd8 dados somente aquelas ref.!à
rentes ~s áreas funcionais (marcketing, industrial, fin~~ças e a~
nistração geral) mais usualmente conhecidas, desconsã.dar-ando dat g
basesespec{ficos como (1)banco de dados geometricos para cálculos
topográfiCOS e emissão de gráficos, (2) database de informação SQ

bre facilidades de turismo local, etc.

Assim, como data base, est amos referindo principalmente aos dados
das áreas funcionais· tradicionais de empresa de manufatu:r-a, empr-ª
sas de serviço e de comercio. Não temos noticia de databases aO ni
vel corporativo, pois este integraria dados de divi·sões praticamen-
te distintos t.ant.o tecnológica como operacionalmente. Por exem
pIo, um conglomerado constituindo de diversa.s divisões de engenha-
ria, como: engenharia civil, petroquimica, telecomunicações, con-
pras. e suprimento~ etc,não procuraria integrar os dados· operaciQ
nais (atividade-fim) da sdívãsóes envulvidas.Poder-se--ia imaginar um. m.Q.
dela corporativo financeiro como sendo ~~ conjunto de da~bases
(hieraquia, rede, etc) envolvendo todas as atividades financeiraS
de todas as divisões do conglomera.do. Assim sendo, é ainda um data
base funcional financeiro.
Desta forma, uma empresa raramente pensa em-termos de integrar t.Q
dos os seus dados num dat2base, e sim emintegrar subconjuntos de

A

dados componentes da totalidade de dados. Em consequencia, a respon
sabilidade do ~DB se restringe aos dados integrados no database.

Na grande maioria dos casos o ADE tem. surgido como sendo um Único
elemento, situado no segundo ou terceiro n;ível dentro do departameD,
to de processamento de dados, alocado em atividades de custo indira
to ou fixo. Na pratica, correspondeao niv.el onde a necessidade do
ADB se faz sentir pelos aspectos técnicos, e prinCipalmente pelo c~
nhecimento do SGBD.
Numnível assim, o ADE jamais poderá ter características de admi-
nistrador de recursos, será simnlesmente un técnico. com conhecãmen-
to espscí.a.Lí.zado sobre a utilização de SGBD e car-ece de quaisquer
conhecimentos e responsabilidade sobre as ini'ol'maçõe~ encaradas co
mo recursos e saencã aã pare. a operação .da empr-esa ,
Numa etapa inicial, o database co st.uma ser simples, composto de 2'
a 3 arquivos e os dados são restritos a urja área funcional. Nestas

1· - . 1. ~.. . t f -1-. • • t t cli· jconel.çoes a ap.ta caç ao "Cem carac erlS",lcasa.e um SlS ema ra i caona.....
(estanque) e o dat.ab asa com DBHS só provoca noví.dades técnicas·

9- 22



principalmente na progrê.rnação, com a utilização de DDLe DHL.
Constitue tõ.r:lb~m uma etap:::, em quo ascaracterlsticas principais do
Sistema d.eGerencia de Dados, são testadas e verificadas e os usu,ª,
rios do ADE são principalmente as áreas de aplicações do próprio· de
part anento ,

Verifica-se na prática uma outra ocasião em que se efetua a criação
,doADB. Vemlogo após a decisão de integrar dados contidos em arqui

" A H

vos traàicionais, e cuja redund~~cia de dados cl~lla por integracao
, . "

v'..aSGBD, e no rmaãment e obedecendo ao escopo de um sis tema de aplic,ã
N 'çao envolvendo os dados operaclonais de atividade-fim da empresa.

Por exemplo:

1. Empresa de Controle' de Polui.ção .Ambiental:

Integração de arquivos independentes contendo fontes de poluição
coletados dq fermas diferentes por departar.\1entos diferentes:

Arql: fontes Dolui---ão
,

hidrográficas (hidro-de atraves de bacias
gráfica)

.•. ':s

Arq2: fontes poluicão
,

(área)de atraves de industrias
Arq3: fontes poluiçã.o # (oní.bus , exemplo)de moveis por

Integrar num da tab ase a fim de fornecer respostas a pe rgunt.as
efetuada.~ segundo coordenadas geográficas, fornecendo,por local
geográfico,a combinação global dos 3 tipos de fontes de poluição.

2. Empresa de Telefonia e Telecomunicações:

Integração de arquivos num database para as aplicações de
ma de Serviços, Sistema Tarifação e Sistema Faturam'9nto •

.Arql: R:;gistro geral de localida.des
Arq2: Cadastro de assinantes
Arq3: Cada?tro de promitentes usuários
Arq4: Cadastro de redes

Arq5: Cadastro de serviços

Arq6: CQntas a receber

3. Empresa de 3ngenh a.ri a Consultiva
Integr~r a!·q1.ÜVOS'num da tabas a para. fornecer informações admí>
ní.st rat.ãva-cper-act onaí.s comba se nas folhas de apropriação de
horas~

AI Ar· F h P' +-rq: qU1VOSde ol'a de ...agamenvo

Arq2: Arquivo de' l{scursó§- riumanos--
Arq3: Arquivos referSl tes a Folh?- de Apropriação de Horas
Arq4: Arqu í vos de P:r'ojetos, Atividades e Ordens de Serviço
l1"i"1 5'..n._ \"1 ,. Arquivo de

n;v; ("~o .:..I,L"'_...::c... li>

D . H...reVlsao



A medfda que os dataoases vão crescendo seja em volume como em
funções organizacionais envolvidas, cresce em consequência a 1m

..•.portancia e responsabilidade do ADE. Num ambiente organizacio-
nal em que os conceitos de database são recentes, os usuários•.. ,sao os proprios ,e demais grupos componentes do CP.D. ,A medida que o database cresce, os principais grupos usuarios
tendem a se constituir as próprias áreas funcionais. A' tendên-
cia está em equd.pa.rá-To com o nivel das demais áreas funcionais,

, #fenomeno este que afeta tambem o proprio CF.D. Em algumas empre-
, ,sas, dado o sucesso dos databases implantados, existe ate a

possibilidade de migração vertical' do J.DB para reportá-lo a vi
'"A A ~.ce presidencia ou superintendencia geral, fora da area do CED.

Não eXiste atualmente Um consensO sobre a melhor composição de
recursos humanos no ABD nem do nivel de responsabilidade mais

"adequado. Da pratica podemos esquematizar na Fig. 9-2 quatro foS
,.,ses de crescimento do ABD nas empresas, conforme a importancia

dos objetivos na utilização dos dados, num processo ,de integra-
N

çao ,



Objetivos -do .ABDFase' Perfil de Conheci
menta do .ABD

DBt SGED~omo suporte
de armazenamento a
sistemas estanques.

~ª II~-rntegr;;r daçlos de uma
I mesma area funcional

. I
I

Noções b~sicas de
D~ e conhecim~nto
tecnico do SGBD •

DR
SGED
Áreas Funcionais

Envolvimento
Profissional Hiera:rquia

(Possivel)

Análise e Program,ã
ç ao ,

, #!4gado a area de Suporte
tecnico (2ª,linha do
CPD) •

.An~lise
Prog ramaç ão
Área 'li suaria
funcional

Id gado à gerencia de Sistg
mas (lª.ou 2~ linha do CPP)
QU Suporte Tecnico, ou a
Area Funcional principalmen
te se esta for a atividade
fim da empresa.. ..--:--t---------.-----------------.-- ..-----------------------.-._~ ___..__.__._. . __.__._.. ._

Integraçãa dedados,de mais de uma area
funcional

DE
SGE~
Visao Sistemica e
conhecimento organizacional da em-
presa como um to~
do.

I
I Maxima int~graç.ão de

dados posslvelladequ,ã
do na empresa com po,2,
'sibilidades de supor-'l tar modelos.empresa-riais complexos.

----------.----------_.-_.------------

DESGED
Visão sistemica'e
organizacional
Pesquisa operacional.

Fig. 9-2 Fases de Crescimento do .ABD.

AnáliSe
Programaçio
Diversas areas
runoí.onat s .aos
niveis de con-
trole gerencial
e operaçao •

,
Ligado a chefia de lª linha

, ' A 'do C fD ou a Superintendenci
das ~reas Funcionais.

- --- ... -----'---~-,.-.-- ----. - - -- -- .. -I

Análise Ligado ~,Diretoria de~Infor~
Programação 'matd.c a,.a Superi~tendencia, I
~~~;~~t~n~r:n~i:: o_u a Vice preSidenCia:' .__.~_'j.nejamento funcional
e da empresa como
um todo.



ESTRUTURA

A fuilção de Administração de DE quando formalmente Lns td.t.uí.danuma
organização ir!lplicanuma centraliza~ão e coo rdenaçjio de funções e
atividades que não são puramente de sistemas nem das áreas opera-
cionais/funcionais da empresa.
Se considerarmos o data base como o conjunto de recursos informa-
cionais da empresa/empreendimento, uma série de funções redundan-

# •tes em processamento de dados e nos usuar~os podem ser consolida-
dos sob a forma de DEA. Além disso, pode-se agregar ao DBA novas
formas de atividade rel~cionadas com as informaçõ8s da empresa e r.!
função dos novos avanços da tecnOlogia de har~ware e softWare e da

i~plantação de novas metodologias de trabalho.
Assir:J,a criação de DBA não pode ser considerada como um acrescimo, ,de recursos a area de processamento de dados, vist.o que o DBA, de~

,.. . #de que sirva adequadamente as operaçbes primo r?-iais'das areas i"u.D,
# .cionais, deverá reduzir esforços redundantes concentrandó um gry

. , ,
pc de talentos e especialistas num unico grupo central onde devera
atuar com maior eficiência. 3sta consideração é também'válida 'deu

• ~ #tro do ~übito do CPD, po~s a funga0 DBA tambem acur-rula diversas
atividades tradicionalmente pertinentes ~s demais funções no órgão
de processamento de dados.
No atual estágiO de desenvolvimento, não é tarefa fácil a forma,~ão
do ABD pois as habilidades profissionais envolvidas demandam um

#composto de habilidades bastante raro. Assim e muito comum que o
DBA, de inicio, seja constituido de UI:l pequeno grupo, onde cada
elemento t.onha um pendor ou experiência numa det emu nada car-act e-
ristica própria do DBA.
De inicio, o grupo, constituinte do DBA pode ser pequeno, com as s,;g,... ,guintes orientaçoes basicas:

- O DB.A deve serfailliliar com. as informações envolvidas nas ope ra-
".çces.e atividades da empresa, considerando as diversas ..

a!'ea5
funcionais e as diversas categorias de atividade admí.ní st.r.at.í.va
cono operacional, gerencial e estratégico'-

N ,." ~ , •Orieutaçao para a utilizaçao de informaçoes pelos usuarlOS e po~
tanto para o aspecto eficácia dos sistemas de aplicação.
O perfil do profis sionál coincide com um analista de aplica~ ão

•• A ,..com considera.val eX;ie,rienciaem apã.í caçoes $

o D3A deva ter orientação 'para a otiGl.Íza.-;;ãode sistemas com base
. . , .em DB, e C0r.10 efeito secundaria, em sLsteraas que envolvam telc-



processamento, rede de processamento composto de computadores cen
trais e terminais, processamento centralizado e/ou distribuído.

-'" -Or:ientaçaoparaaeficiencia dos sistemas de aplicaçao e de sup0l:
te.
O perfil profissional adequado r ecaã num analista de software de

, . 'sistemas bas~cos e de suporte e tambem'col:lanalistas com
em pesquisa operacfona'l,

enfase

., . ,
O DBA devera ter habilidades para resolver conflitos entre usua-
rios assi::ncomo 'usuário e centro de processamento de dados.
Assim, tanto para auxiliar a resolução de-conflitos como aumentar... .a eficiencia de desenvolvimento e implantação de aplicações, o

. , . ,DBA devera colocar em pratica normas e metodologias de trabalho ,
'H . #seja interna com relaçao a outras areas do CRO como junto aos

, .usuar~os.

Assim, uma estrutura funcional básica de DBA é exposta pela fig.
onde:

ADM it';/STI?A;~

L)G

~Cc ce &)é:.Do~

I
I I I I

~.seNVOLv(MCNTo Nt:J,etH.:.S 4.DIJU/'J/S="'fAd

fé O,A'Jp,:.tÇ;i;o 0&
5~00RJ<:!:

~~( E" IJe;-
7Ge;v/co

MG7é~Lt:>t!; ,4.5
40nl eoses ~-Ói>o.s

Estrutura runca.cnaâ de DBA.

destacamos a função DBA como composta/suportada pelas atividades
N J....' .de desenvolvimento e ope r-aç ao de data bases, suporte cecnaco , no.,r:

mas, padrõe.s e metodologias,. e adnurrí st raçáo de dados.

Huito embora a conceituação. e utilização prática do DBA estejam ain
da numa fase inicial. e variando em função de- cada empreendimento, a
estrutura 'f'llncionalbásica apresentada constitut um minimo de fun

N • ., • i ..çoes pr~marlas para n:Lc~ar e
Nçoes.

evoluir aativida.de DBA nas or'ganí.z a-



I Quanto ao perfil profissional mais adequado ~s funções expostas, PQ

de~os considerar:

Funr;ão Primária ,Perfil Profis§ional Basico
Analista de A~licação (senior)Desenvolvimento e

Operação de data bases
,Suporte Técnico Analista de Software

, (sení.or)Analista de Metodos

.Analista de Lnf ormaç ão
Analista de Organização e l1étc-
dos

Normas, Padrões e Metodologias

Administração de Dados

••Quanto a direção do'DBA as dificuldades de obter um profissional
altura fica:llmais acentuadas. A função exige concentração de um
pl,o ~_specto de habilidades profissionais como:

•.
a

1. Visão empresarial e sistemica

2. Profundos conhec.ímenbcs de database e ·SGBD

3. Capacidade de coordenação de projetos complexos envolvendo anali.§.
tas de aplicação, analistas -de O&~,analistas de software, usuá-
rios ao nível operacional até os diversos n1veis' de gerencias e
planejamento empresarial.

A dificuldade reside na propria possibilidade de crescimento do DBA
na empresa, iniciando na fase técnica da ~tiliza(~ão' de SGBD como',prolong~~ento de metodo de acesso aos arquivos ate a fase de a~~i
m st raç áo de um da t.aba se integrado da o-rganiza:,~ão.Para este cres--
·cimento, o -DBA deve ter potencial humano-jrro í'Ls sã ona.L corresponden-
te.
Para o seu inicio a dire9ão de DB.A dever~ ter cunho as senc í.aj.merrt e
.,. . ., "
t ecru co , assim o eler:lp.ntodeve na provir do Cm da sua ar-ea de anal1.
se, seja de softV1are como de aplicação, com bons conhecimsntos d~
da taba se e SGBD.Com o decorrer _do tempo,ao elemento de direção devc:;.';;;:o

s er adicionado ccnhe cí.rnen tos de sistemas empr'e sarí.ad s e autor-idade
edm-inistrativalfuncional para que sPja posicionado ao mnsmo ní vs L

0-.':::1'



politic()organizacional das demais chefias de áreas funcionais da
empresa. Este crescimento do DBAnão é processo natural nas org,ã

"... -A ~ •••ní.zacoes• .t!i necessario que a direçao competente, ao vcr í.aro DBA
"esteja seguro da sua necessic.ade, e estabeleça as condições nece~

~ .sarlas para o seu desempenho.
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Fig.9-4 Migração do DBA•.

C0!1sider'.?!!!0S ~ Fig, 9-1.j.. como ~I?ndo uma e s t.r-ut.ur-a or-ganí.aac.íona'l
representativo de um Centro de Informação e Computação, operando- , ,.,numa organizaçao ja familiarizado com a ut í.Lí.z aç ao do computador.
Para ilustrar as diversas possibilidades de posição hierarquica
do DBA, a F'ig. 9-1+ . tem base em 3 áreas distintas:

,
- Area de desenvolvimento de si st emas (em esquema matricial)

".;1)

- Área de produção., ,
- Area de planejamento, controle, desenvolvimento e suporte tec-

ní.co ,

O circulo com o número. interno s í grrí.I'Lca a posição do DBA e sua
possivel evolução organizacional.
Temos então ás possibilidades:

F..AS'S 1 - F AS3 TEC IUG...4
Norma.Lment-e o DBAinicia na área de Desenvol vim"ntoiSuporte T~c-
nico com o estudo, avaliação e sel<==ção do .SGBD. Após selecionad.o
o SGBD, o DBA procura conhecer as "habilidades" do SGBD na sua
totalidade, ao mesmo ,tempo que procura extender a utilizaçã,o do,
SGBDaos projetos.
É uma f'ase e s senc.í.a'Iment.e técnica, e o DBl\. tem caracteristica de
analista de Suporte de Sister.:Cls.



FASE 2 - FASE DE SISTEHA§
Na segunda fase, o DBA passa a exercer atividades em desenvolvimento

. "de sistemas. Esta passagem e aconselhavel quando se desejaincremen-
tar a utiliza~ão do SGBD escolhido.
ODBA passa ater mais carácter{sticas de analista de aplicação, com
maior participação nos projetos, e diminuindo relativamente a carac-
terfstica de suporte.
Com a experiência adquirida nos projetos e de acordo com os planos
de desenvolvimento da direção competente, o DBA,' nesta fase, pode
iniciar a elaboração de database integrado, no sentido de ser utili
,. -zavel por diversas aplicaçoes.

Na medida em que novos projetos se'iniciem e manipulem cada vez maí s,
dados já constantes num data base em forma9ão, t~remos uma medida de

evolução correta e gradativa do database, e muito provavelmente, se
, , '"esta aprov~;itando das vantagens e beneficios derivados da utilizaçao

de um database.
Nesta fase, para diminuir atritos decorrentes do trabalho conjunto

• •••• ., Nentre DBA e equipes de apl.í.caçao , e mister uma definiçaoformal da
dire,;:ãocompetente quanto ~s atividades e responsabilidades de cada
grupo o

FAS-S 3 - FASE D'R INFQRHAÇnES E: MODELOS
li. passagem da. fase 2 para a fase 3 pode ser caracterizado por:

, . ,
1. Os diversos databases formados cruzam ár-eas funcionais, e contem

informações para atender os diversos niveis de atividade empresa-
rial como a operacional e a gerencial.

2. As novas aplicaçõ-2s se caracterizam mais pelo acr-escãrao de pro grg
mas do q~e de informações (dados).

3. Surge uma demanda grande .,~ ,."de anr.ormaç cc s mais do tipo ad hoc,
mant ando (relati vams nte ) a

, .usuara o - DB.A.

4·., Possibi1idades de construção. ,. ( . 1 f' ,\ lt'f ., J..,... .•.. _.nai s .ex. moue o lnanC9lrO), muj t i runo ronaa s e es cr'at.e gaco s-
de modelos nas diversas funciQ

('.
v

espectro de tipos de us uàr-í.cs que trabalham junto com o DBAê.um~.n

ta; por exemplo: com anaLí.s t as anali s't as

d3 p.l ane j ament.o , etc.



Por. ser um órgão de servf.ço, no cont roLe de informações vitais ~ em
presa,a sua posi'$ão hierarquica pode atingir posições de diretoria
0.1 assessoria em nivel presidencial da empresa.

, "Por ter umhistorico essencialm.ente t ecní co , alem de est.a.r apoiado,
em recursos tecnologicos avançado s , muito provavelmente, a parte
técnica da lJJ;, ainda pereanec a sob a dire(;ã.o do cent:-odecomputa9ão.
A parte de administração de dados é 'que teria grandes possibilidade?
de deslocar-se aos niveis mencionados.
Existe ainda a hipótese de que pelo sucesso da implantação dos data
, t d' .•.. N ,. • t 1cases, o a a area de compuuacao se revista de uma Lmpor-t ancã a a~
, .-- t' "a empr-e sa , que a sua ascençao a n'í.veí.s estrategicos da empresa seja,. ,.
uma decorrencia natural de sua importancia ao planejamento, contrc'"
le e operação da empresa.

.'



~APITULO 10

ITSTRTEIEHTOS P&"ti.AAD:,:n~ISTHAÇÃO DE BAnco DE DADOS

)icion~ri6 de Dados (DV/D)
Caracteristicas

• Objetivos Funcionais
, Entidades e'Atributos
• Relatórios

Softi·,rarede Proj eto e Avaliação de Dat abas es
De ter'raí.naçfiode necessidades de' Informação-Instru!'lentos
Projeto Lógico-Instrumentos
Projeto Fisico-InstruDentos

, Etapa de Operação do Database-Instrumentos
, Utilização em todas as fases - DD/D

Fase de
'-' de, liase

I Fase de
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,
DIGION.ARIO DBD_A..DOS

, '. to Dicionario de Dados e um s~s ema,. manual ou com apoio do computl1
.dcr , instituido com a finalidade de descreveres dados ·de umaorg;S

• N , • _ #IIttI ,.

m.aaçac e da sua u-r;~lizaçao pelos usuarios •
•..

Constitue U1ll elemento de suma importancia dentro do cont~xto de ag
ministração de banco de dados. É um instrUD.ento utilizado tanto Pii.
ra fornecer informações sobre os dados da empresa CO!:lO para efe-
tuar o controle de utiliza\;ão dos mesmos.
Assim como um sistema tradicional de informação com ba se em compu-, .

tador,o dicionario de-dados pode ser projetad.o, desenvolvido e,
mantido considerando as caracteristicas partic-J.lare s da" orga.niz.§.

N J...'- • ,..,
ç ao e do e s caga,o atual de ut í.Lã.zaç ao do ccmput acor",
Embora a SUa elaboração e implantação não dependa da existência do

SG3Dem utilização na empresa, foi somente com a i~plantação de
, , ...,

Banco de Dados e que o desenvolvimento e implantaçao de Dicionario,
de Dados se tornou emergente~ importante ~ rp.comenó.8'v!31_
Pelo fato de conter dado s sobre os dados da empresa, sejam na'fol:

#w , • , •

ma de ,databas e ou nao, o Dicionario de Dados mancemdados consid,g
rados como mg-ta-dados.
Existe um conceito relacionado com o de Dicionál~io de Dados, que
, I ••• • ~. f + ' .e o Diretoria de Dados. Náo vexí.st.e uma dJ..1. erença o rma'l, e cec ra ca

.•. b .•. ..•. ' .•... d .•. . t .~.:.envre aro os; no envanvo, na pral,..J..capoemas novar as segu~n as Q~
..t.' • "","re renci.açce s s

Da destinaç~o dos dadós:
, , •..OD·· . '· .•. d f ";Y"!.t"~,....,_""",. a ci.onara,o e ora ent.e, o para ornece r a ru crmaço es

humanos,

, .aos usuara.cs

...... • +.11 ~ .,- u DJ..revorJ..oe
softWare.

t .. f' .,..oní.ent ado para fornecer .ln_ ormaçoe s aos , .usuar-ac s

Da natureza dos dados:

O D"" '" ~ .l-" " •••••a ca.onar-i,o enrat í.z a a o ra gem e conddço e s
dos pelos usuários.

de util~Z6çio dos

o Diret~rio enfé?tiza dos d ado s,



A implanta~ão inicial de databases nas organiza,:;;õsscom base em
SGBD propiciou a utilização de informaçõ8S const ant as no schema,

, , N

at raves do DDI:..eutilitarios deimpressao do s chema, COmOUlTIé'.•.. ,
forma natural e· inicial de atuaçao de Diretorio de Dados.
Huitas organí.z açêe s acrescent ar-an cut r-as informaçbes de interes-
se do usuário (CoEo:quem gera a informação, quem atualiza, o dQ
cumento de suporte do Lt em de dado, etc) e chegar-am a. criar U1.J

, '.Dicionario de Dados, seja ele manual ou com apca.o de' programas
de aplicação e SGBD.

~. ,Ha SGBDnos quais o Dicionario de Dados inclue ambos os tipos de
...• •.• .. d -I- t .da.nro rmaçoes , ora ent a o can o para pessoas cano para. unã dade s
prcce ssament o (soft-viare),Constitue geralmer:.te de um database

de

schema relacionando as errt í.dade s e atributos de um data base, fo;:.
madc e admí.rd.s t r-ado pele próprio DBHS, é um conjunto de programas

N'" ,pa!'a facilitar a rc rmaçao e atus Lí.aaçao do databas s dicio:na.rio .•.. ,
de dados e dãve rs as f'or-na s de cbt enç ac de relatorios, em diferen-
tes formas de apr9sentac~o.~
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CA..~.ACTERfST TCAS

Podemos considerar al.gunas csracter1stic 5.S principais de DD/D:

1. Quanto ao s'J.portede software.
• Dicionário criado e mantido por meios manuais.

,
• D::"cibnarioorganizado em arquivos convencionais e administrado

•. N, J' •por programas de ap.l.í.caç ao do usuara o,
, ,

• Dicionario organizado como database e gerencia.do por SGBD e
. . ~ Iprogramas de aplicaçao.do usuario.

• DicionÉ,rio organizado como parte integrante de 8GBD
, d· J,..'. \ao ~ 1"e"o ra o z.,

#OI(extensao

2,.' " ,.quanto a dependencia a SGBD

• Indepenc~ente de SGBD- quando os arquivos QO

funcionamento independente de SGBD.

... '.aacacnarz.o tem

, ...• Dependente de 8GBD - quando os arquivos d.o dicionario sao
renciados por SGBDo

,3. Quanto a volatilidade dos dados.
• Dados fixos: ~ f •.saoos itens de dados menos pOSSlV8lS de modifi-

"ca.ção no tempo:
Ex.: Nome do item de dado

Descrição do item de dado
Etc.

• Dados variáveis: são os dados com maiores chances de modific,"ª...
çao no tempo
p'VO

•...i..,;J •••••••••

, ,.
Respons aveâ

~Responsav81
pela . •..

c r:. aç ao
..•

modifi C8.~~aopela
Elementos habf.Lf.t.adospara lei t.u ra do 1:.
tem.

, .' fVolume med~o estimad.o no per~odo.
Etco

Ativo
- Como interface com SGBD na definição de schema s,



no fornecimento de subschemas.
•..Como eleoento de controle em:tempo de execuçao.

• Passivo
Como sistema de coleta e
implantados.

.~armazenagem de dados de sistemas j a

- Como sistema armazenados de dadosestatisticossobre o desem
penho de databases.

5. Quanto a ·centralização versus distribui.~ão•.
C .I- l' ~ '., 1 f·1 .• eDl.lraJ.Zaa.onum unlCo .....oca_ J.sJ.co.

• Distribuido em rede hí.e rarquí a nas moda'l í.dade s
(1) replicação ou

·(2;\ J.,0 o tparl.tJ.Clone..meno.
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OBJETIVOS FUNCImIAIS DE DD/D

Consideremos a Fig.lO-l para analisarmos os objetivos fUncionais de
um DD/D.

I A Fi.g.10-l mostra uma forma geral de interligação entre DD/D com os.
diversos componentes de soft\llaree o usuário humano. Os diversos com
ponentes de software estão situados em 2 fases distintas: fase de en
trada e critica de entradas (transações) e a fase" de atualização do
database.
Num sistema de tempo real (por exemplo: reserva de passagens aéreas)
pOderiamos não ter o arquivo de transações, havendo uma interligação
direta entre o processador de data entry com a parte de atualização
do database ; neste caso teriamos no seu lugar um arquivo "Loglt das
transações de entrada.

O esquema de sistemas com as 2 fases (entrada de dados, e, atualiza-
N) ~

ç ao de dados distintas operacionalmente e bastante comum eul sist~
mas de informação nas empresas industriais e correrciais de maneira
geral, como database" contendo informação para diversas aplicações.,Embora ambas as fases possam ser tanto batch como on-line, e muito
usual a fase de entrada de dados ser em tempo real e a fase de atua-
lização em processamento em batch (em periodo noturno, por exemplo).
Esta incorreção dos dados nos databases, devido a descontinuidade
entre as 2 fases, não provoca grandes disturbios na maioria dos sis-
temas de informação considerados, mormente se nas tarefas de con-
sulta de informações dos databas es : o circuito de acesso de dados in
cluir o arquivo (ou database ) de transação.

Embora esteja explicito na figura que os databases terillamo SGBD na
sua admí.ní.st.r-açác,tanto o DD/D como o arquivo de transações podem
ser cons t rizí.do s e gez-encã ado s por SGBD. Exí.st em aánda casas em que o
DD/D é administrado por pacotes do sof.tware especialmente desenhado$
para este fim e fornecido pelas software-houses. Para ambientes onde
já. exista um SGBD,normalmente este é utilizado também para admí.ní.s-
trar o DD/D.

O processador de transações de 'entrada "pretende ser um sistema gene-
rico na critica e consistência de informações que entram nos data
bases. A função principal, entre outras, é aliviar os programas de
aplicação das tarefas de critica formal dos campos das, transações de
entrada.
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Os sistemas de aplica.ção é o conjunto de programas de diversas apli
cações incluindo sistemas genericos de consulta e geração de relatQ
rios."Tem interface direto COCl os usuários.

o processador de entradas e saidas ao database constitue na maio-
ria dos casos, um sistema de programas para atender as diversas re-.
Iquisições efetuadas por diversos programas-usuários num àmbiente de
multiprogramaçâo.
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OS OBJETIVOS FUNCIONAIS DE UM DD/D SÃO:

Cadaitem funcional está indicad.o na Fig •.l0-I,
t'luencianum ambiente t!pico com database,

11. Informações sobre os dados da empresa.
O DD/D deve'conter informações precisas e clara.ssobre os dados
contidos nos databases da empresa. Além dos dados contidos em d~
database , os dados podem estar arm~zenados .sm arquivos tradicio-
nais (sequênciais, indexado sequencial, relativo, etc) assim como
em outros arquivos fora d'aárea de C fD cano micro-fichas, documen
tos confidenciais, manuais organizacionais, etc.
O conjunto de dados visados pelos dados do DD/Dconstitue a base

# , . '.'de dados.no apoio as atividades de planejamento e controle de oP.§..
N , Nraçoes da empresa e neste contexto, a utilizaçao dos dados do d§.

tabase como informações aos usuários estabelece um paralelo ' en
tre os demais recursos da empresa (recursos tísicos, fjne.nceiros
e humanos) como recurso informação.

mostrando a sua iL

Desta forma, o DD/D é de extrema importância ao usuário no proce~
so de utilização dos databases , pelo fornecimento de informações
sobre os dados da empresa. Para tanto, os dados no DD;D devem fOl:
necer informações como:'

1. A denominação padrão dos dadOs.
2. Estabelece o conteudo semantico de cada simbolo, isto é, deve

descrever o significado dos dados utilizados na empresa de fo~
,ma clara e concisa. Qualquer usuário que consulta um determin~
do item de dado do DD/D deve ter noç~o exata sobre o "papel"do
dado nos sistemas da empresa.

3. Estabelece,os diversos formatos e tarranhosdos dados utilizá-
# •veis pelos usuarlOS humanos ou pelo software em geral.

4. Estabel~ce a sUq.composição agregada na forme. de registros,seg
- . #mentos, arquivos, databases, transaçoes de entrada, relato-

rios, etc.
5., Estabelece as relações entre os itens de dados e suas composi-

ções formando o modelo de dados da empresa.
6. Fornece indicações de localização fisica dos dados.
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Uma consequênCia imediata da disponibilidade de informações sobre
0$ dados da empresa e em particular os envolvidos em sistemas. de
informaçã,o ,consiste na redução de ~recursos(em tempo e custo)aloc.ã
dos ao desenvolvimento e manutenção. de sistemas.

I 2. Níveis de segurança e privacidade.
ODD/D deve conter informações sobre o aspecto de segurança e prj.
vacidade dos dados; podemos citar:
1. Segurança f1sica.
2. Segurança de tratamento, tanto~por

gramas. são assinalados níveis de
dados por tipo de processo, como:

, .usuar~os humanos como
seguranç a para o acesso

prQ
aos

- Leitura
- Atualização

Delação, remoção
-para campos individuais e suas diversas formas decomposiçao

dentro dos databases.
3. Segurança contra acessos indevidos ou roubos de informação a-

través da cifragem de conjuntos de informações.
4. Para manter a privacidade no·rmalment~ é utilizado palavras c11]1

ves (Passwords - senhas) pré-estabel'8cidos pela administração
dedados.

Os passwords e niveis de segurança são assinalados ~ priori pela
administração de banco de dados com relação aos dados dos dat.aba-,
ses.
O posterior ace.sso a estes dados requer. que os passwo rds e n::Lveis

'.de segurança apresentados pelos usuara.os est.ejam de acordo para o
tipo de processo desejado.

Assim, o DD/D deve ser capaz de armazenar com segurança os dados
de segurança e privacidade dos databa.ses e fornece-las assim q1:l?

devi damsnt e.acionado.
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3. Informações sobre a consistência de dados dos data b~ses.
Conforme mostra Fig.IO-l ,o processador de transações deve al!,
viar os programas de aplicação das rotinas de critica de consis-
~ Htenc1a dastransaçoes de entrada; para tanto, pOde-se utilizar do

DD/D na bu~ca das condiçõesdeconsist;ncia dos dado~ (vide ent~
dades e atributos do DD/D, mais adiante).

. .... - ~.As .especif1caçoes padroas de validade para efeito de consistencia
. 'de dados devem ser man~pulaveis por programas e possivelmente deli

cri,~ões textuais para efeito de verificação ou consulta por usu,ã
rios, e podem estar codificadás em função de rotinas padrões a s2
rem incorporadas ao processador de transações.

4. Rapidez e flexibilidade no acesso aos dados do.DD/D.
Pela possibilidade de conter dados' com el,~vado indice de voLa tí.Lj,

dade, deve-se ter um sistema de programas eficiente e flexivel na
administração dos arquivos DD/D. A administração de.DD/D visa mau
ter a integridade e consistência semantica dos dados do DD/D as-
sim como fornecer respostas tanto para consultas ON-LIN~ co~o r~
latórios via batch.
A grande maioria dos DD/D na pr~tica tende a ser administrado por
software especifiCO (como Data Manager, Lexicon, •••••• tt tt ) para
DD/D ou pelo software de SGBD que porventura j~exista na insta1.a

Nçao ,

Assim como' os SGBD, os sistemas de gerencia de DD/D possuem faci
lidades como linguagem de definição e manipulação de dados, sistQ... , .mas de consult~ e de geraçao de relato;rios e esquemas de seguran-
ça de acesso. Esquema básico:
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,,. Suporte as fUnções do SGBD.

A idéia da re~ação entre unDD!D independente e o SGBD é bastante
recente e tem bas Lcamerrt-a2 metas:
1. Controlar os acessos do S~D pelo,DD/D, pois estegeve, em t.2

se, conter todas as informações para ,um adequad9'acesso aos d-ª
dos do data.bases

•
2. Diminue a influencia dos SGBD.

Os dadas do DD/D funcionando como parâmgtros no controle da
ação do SGBD permí.te que a mudança de um SGBD para um outro
tenha impactos menores no sistema todo.

. , .

Na pratica, a maioria dos SGBD ja tem incorporado nos seus compo-
nentes formas diversas de diretorio de dados. Este diretorio entr2 .
tanto é parte integrante dos componentes/funções do SGBD; u~a mu
dança do SGBD para um outro acarreta a inutilização do diretoria
a qual ce r-tamerrte aretal'~ outras áreascOil1o pr-ogr-amas , fOl~mas de

segurança,etc. A co.locaç áo de dados de diretor-lo como tabelas
de segurança, o schema f:1.sico,etc, num sistema independente DD/D
(vide,Fig.10-2 )auID9nta a independência de outros componentes
envolvidos do SGBD.

-~--_.,....
" --- '.->,

"-.

14f!(;.A De. __ ~~..-- __
O(t<;;7cRIO

a) SGBD carrega na memoria o
sch~ma e as tabelas do d.a
ta base.

, .
b) SGED carrega na m9IDorla

o ,schema e as tabelas
do DD/D.

* Schema
** Tabelas de segurança' do data

base-

Fig. 10-2. DD/D como suporte a SGBD
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6. Controle de multi-using -
A principal finalidade do processador de E/S do database éefe-.
tuar o controle do processo de atender às várias cha~adas'vindas
de diversos usuários de diferentes aplicações,
"las de entrada para o SGDD e de forma Lnver sa,
t d" f - t"' "reGa e In orr:!2.çoesacs respec IVOS 1.lSuarl.Os.
a característica de quasi-reentrancia.
O DD/D poderá efetuar um certo contJ:'oleneste
as solic~tações cheguem aó SGBD. Por exemplo:

ordenando as fi
procedendo a· en
Fornece ao SGBD

processo antes que

Dois programas qUe atualizassem. simultaneamente o dataoase te
ria nm~ deles um código de resposta de erro ou avi~o de,não rea-
lização de processo. Este tipo de controle e outros, como análise
e soluções para casos de deadlock poderiam estar incorporados no.
evento de pesquisa do DD/D na procura das formas de controle e
sOluç?es, (algoritmos) aos casos mencionados.

Características especiais.

Podemos considerar'algumas características especiais do DD/D:

1. Geração de descrição de dados.
~ de extrema importância que os dados do dicionário contenham
atributos sobre os dados contidos nos dat~bases. Esta redun-
dancí.a deve ser hem controlada pela administração de banco
de dados.
Seja DD/Dcom softvare independente,como DD/D sob controle(ou
integrado ao) do DBHS, é possível efetuar a geração de schemas
e subschemas, e suas versões, a partir do DD/D, mantendo-se
assim· a consistência entre DD/D 8.0S databases.
A geração de 1Id.2tadivisionsil de programas e alguns tipos de
JCL '( conjunto de comandos de corrtr-o.l.e de execução de progra..;.
mas) também pode, quando requerida., ser efetuada.

2 r< •••• .' d 1 •.' .• ueraçao ae programas· e re a~or10S.
Como o dicionário de dados contem formatos, cabeçalhos, con-
dições de crítica, pode-.se a partir do DJ/D gerar rotinas, Ir@

cros, tabelas especiais , etc, a fimae se ooter programas de
geração de relat6rios ou consultas complexas pr~ estabeleci-o
das (canned Queries), disponíveis à utilização·imediata.
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3. Aumento do nível de automa~ãodos sistemas.
O DD/Dpode·armazenar informações para a auto-otimização de si.§.
temas. Vários níveis de automação podem ser consideradas, por
exemplo na atualização de alguns itens considerados especiais.
Tais itens, ao sofrerem t!..."!la atualização acionam processos esne.-
cie.isenvolvendo outros itens de dados, e assim sucessivamente.
Estes processos, por exemplo, podem ocasionar carga e execução
de programas especiais no momento ou no' fim da tarefa de atuali
zação; ou então propiciar uma listagem com os procedimentos a
serem executados em etapas posteriores.
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ENTIDADES E ATRIBUTOS

Dada" a diversida.de de produtos de software taI!lbéruna área de Dicion,g
rio de Dados/Diretoria (DD/D) e com a finalidade de descrevermos de
forma geral e nos seus detalhes o DD/D com seus dados e relaçõe-s, u-

tilizaremos a seguir as formas de expressão de modelosrelacionais
para de scr-evermos o modelo de dados de un DD/D hipotetico. Nesta li
nha de analise estaremos descrevendo a concepç.ão de um modelo lógico
de DD/D, sem entrarmos numa dependência COI!las possíveis SGBD de sy·
porte ou então com os diversos metodqs de acesso físico tradicionais
O~i-lÍeisde informação 2 e 3.da f'Lg , 3-7 pag.3 ....39).
Uma vez descrito 11i11 DD/D ao nível de concepção, as tarefas de ra se
de implantação ficam res.tritas em função de cada Lns ta'Laçâo com seus
recursos de SGBD e metodos de acesso particulares.

As principais entidªdes e atributos são:
"Rnt.idp.des Atributos

. 5. SUBSCHd'·ú1.S

(Identificador, nome, descrição, formato, tipo ••• )
(Identificador, nome, itens de dados).
(Identificador, nome, níveis de segurança, tipo )
(Identificador, nome, níveis de segurança, •••)
(Identificador, none, descrição, itens, •••)
(Identificador, nome, descrição, tipo, •••)
(Identificador, nome, descrição, tipo, •••)

\1. ITENS DE DADO
,2. REGISTROS'
"3. ARQurlOS
.4. DATJ..BASES

"6. PRDCESSOS
7. USUÁRIOS

.8. HELAT6RIOS
9. TRA3SAÇOES
10. REL\ÇOES

( ..".' . )Identificador, nome, 1requenc~a, usuar~os, •••
(Identificador, código, no~e,descrição, •••)
(Identificador, tipos, descriç~o da relaç~o, •••)

Colocarios a,seguir uma. composição detalhada de um DD/D:

Entidade: Itens de Dado
Atributos:
1. Identificador de itens de dado no DD.
2. Nome do i tem de dado via SGBD (DDL e DML).

3. Nome do item de dado via usuário externo.
4. Nome padrão do item de dado" Para linguagem hospedeira (Cobol, '?0l:

tran, PL/l, etc).
5. Sinon1mos.
6. Descriçã%bjetivos.
7. Tipo e nível de campo'

Exemplo: Simples
Grupo



Multiplo
periodico, etc.

8. Natureza do item de dado.
Exemplo: Valor monetário.

Unidade. de medi da
Relação entre 2 valores
Sigla ou código
i'dentif'icador,etc.

9. Formato (Def'ault)
Exemplo: Alfabético, nurnerico,

data (DD/I/lA/ AA, }OfH/DD/ li, DD/In:r/19AA,etc).
10. Formato interno (de armazenamento) - opções.;
11. Formato externo (de apresentação) - opções (editoptions).
12. Comprimento.
13. Número de revisão.
14. Datas de controle ou referência •
., t:.' ').T••~ .L..': __ ....:l_ ~_ -__ 1 ~ __ ~ ••••..•..1. .U ~C..L V ç·o;)v..l-=a. •..•.v •.•.ç "c. •..•••V..L Co;) ,tJv,;:,"' ..•..v ç ••.•••w •.

16. Estado de utilização:
Exemplo: em estudo

em teste.
em vigor, etc.

17. Assunto a que pertence o campo.
18. DependênCia de funções ou formulas.
19. nível de Segura.1J.çaou passvor'd ou valor de segurança

(para cada usuário autorizado, específicos ~a1ores para funções
de adição, deleção, alteração e leitura).

20. Localidade do dado (para sistemas e data bases distribuidos).
21. Rotas (ou modos) alternativos de obtenção do item de dado.
22. Frequenciá de atualização.
23. Estat!sticas de utilização da item.
24. Especificações padrões de validade para corisistênciaresponsáveis

por:
- Geração do dado.

Codificação do dado.
Info.rr::açãoao DD

- Recebiffientoe utilização do dado •.
- Atualização, atualidade, precisão, .acur'acâ.dadedo dado.

25. Textos de informação e controle queacompar.l:.ama exibição do va-
lor do campo (quando rzquc:-:'d.o).
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26. Cabeçalhos padrões de saida.
27. Formulários que contém o item de dado.
28. Considerações sobre custo/benefício do item de dado.
29. Código de cifragem.
30. Características especiais.

Exemplo: Descritor ' (Adabas)'
Descritor Fonetico
Supercdescri tor
Subdescritor
SSA
KEY-NON KEY

Chave

(àdabas)

(AdabasJ
(Adabas)
(IMS/VS)
(System 2000)
,(Total)

Entidade: Registro (ou segmentos)
Atributos: , ,~

1. !dentifi~~do!' do !'Beist.!'o~
2. Nomedo registro.
3. Descrição do registro.
4. Fixo Ivari ável.
5. Data de referência e controle.
6. Conjunto de itens de dados.
7. Camposde relação.
8. Chaves principal e secundários.
9. Níveis de segurança e de acessos.

Entidade: Arquivos.
Atributos:

1. Identificador do arquivo.
2. Estrutura dolay-out (linear, hierarquica, rede, etc).
3. Composição do lay-out em,itens.de dado.
4. Nomedo arquivo via SGBD,(assinalação interna).
5. Nomedo arquivo via usuâr.í,o (via DDL).
6. Tipo do arquivo (1-f~stre,. dire;to, membro, owner, detalhe, sequen-

cia1,indice, etc , ),
7. Estado de utilização.
8. Responsável pela ,integridade semantãca de dados.
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,9. N~vels de segurança - Pass ords.
. .' ••.. '.:.~:~;~~::<.

10. Tamanho de bloco.· ~
11. Método'de or-ganí zaçâo , .. ~,", r

, . '" "12. Metodos de acesso poss~veis.
13. Tipos de registros.
14. Área f!sica(ex.: em ID!1S).
15. NUmero máximo 'de registros.
l6~ Número médio de registros.
1.7.~Volatilidade.
18. Chave primáriâ'ou de classificação.
19. Comentários.
20. Datas de referência e Controle.

Entidade: Data Base.
Atributos: .
1.' Identificador do data base.
2. Nome do data base.
3. Localização física.
4. N!veis de segurança e Passwords.
5. Tipo de data base.

- de dadbs (das aplicações).
de transações.

- de arquivos diferenciais para atualização.
- de teste.
- de auditoria.

de erros e mensagens.
Etc.

6. Aplicações que o utiliza.
7. Responsáv~l pela integridade global (física e semantica) do data

base.
8. Responsável pela sua manutenção no ambi to C:PD.
9. Versão.
lO,. Data iru.cial de geração'.
11. ~ltima data de geração ou atualização.



..'
Entidade: Subschemas.
Atributos:

1. Identificador de subschema$.
2. Descrição do subschema.
3.' Tipo de subschema (logico, físico).
4. Estado de utilização.
5. Itens de dadoscenvolvidos.
6. Ligações entre os grupos (cadeias de aceaso ou relações).
7. Níveis de segurança, ·passwords.
8. Responsável pela c~iação e manutenção.
9. Datas de referência e controle.

Entidade: Processos.
Atributos:

1. rdentificado~ do p~oce55o.
2. Tipo de processo.

Ex.: Sistema.
Programa.
Modulo.

3. Código do processo.
4. Descrição livre do processo.
5• Estado de utilização.
6. Versão do processo.... .7. Datas de referenc~a e controle.
8. Tempode elaboração em homem-horas (dias/semanas/meses).
9. Custo de elaboração (com data de referênCia).
10. Tempode máqu í.na (CPU) gasto par? desenvolver.
1l.Per:!odo de tempo necessário para o desenvolvimento.
12. Parâmetros estimados de execução.
13. Respons~veis no desenvolvimento e marartençâo ,
14-. Linguagens envolvidas.
15. Recurso de máquina exigid9.
16. Hodo de processamento em.batch ou ou-tine.
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Entidade: Usuário.
Atributos:

1. Identific ador do usuário.
2. Descrição do usuário.
3. Tipo de usuário.

, -Usuario de geraçao de dado.
Usuário de codificação de dado.

- Usuário de fornecimento do dado ao DD.
- Usuário que utiliza o dado.

Usuário responsável por integridade semantica de dados.
4- -. hea e nível organizacional envolvido.
5. Localidade geográfica.
6. Telefones.
7. Níveis de autoridade e passwords por database/arquivo/registro/

campo.

Entidade: Relatórios.
Atributos:

1. Identificador do relatório no DD.
2. Código do relatório.
3. Descrição.
4-. Itens de dados envolvidos.
5. Usuários (destino).
6. Estado de utilização.
7. Datas de referência controle.
8. Itens de classificação do relatório.
9. Volumeem linhas/folhas estimado (ou médio).
10. Frequência de. solicitação.
11. lv!eiode suporte de saída (video, impressora, micro-fichas, e te).

Entidade :Transações de Entrada.
Atributos:

1. Identificador de transação no DD.
2. Nomeda transação.
3. Descrição da função da transação.



lf.. Tipo de transação (inclusão, alteração, exclusão, leitura ••• ).
i 5. Código de encadeamento entre transações.
6. Datas de referência e controle.
7. Responsável pela definição da transação.
8. Itens de dados envolvidos na transação.
9. Controle de totais (verticais e horizontais).
10. Controle de relações (>,'<". = J errtr-e itens· de dados.
11. Condições de defaul t.

. . -
12.- Indicações de multiplasoc~rrencias para campos mul'tip1os ou p~. .

riódicos.
13. Nível de segurança com.relação a acessos (lei tura/gravação/del~

. ção) a banco de dados.
14. Rotas de acesso (acess paths) quando necessário.
15. Condições de consistência em lIoverriden•

16. Volume estimado por período.
17. Indice de de sempenho estãmado ,
18. Terminais recomendados de operação.

Entidade: Relações.
Atributos:

1. Identificador.
2. Tipos.-·

2.1 - Relações entre campos.
- Derivação do tipo avo-pai-fi1ho (resumo, totais).

Derivação do tipo agregado (superdescri tor );
- Derivação do tipo.
- Relações lógicas em função do sis tema/usuário.

Por exemplo: Relações de consistências para programas de
't'cr~ ~ca.

- .
- Relações de substituição do tipo fusão (ou inversamente:

dispersão) de n campos para m earapos,
_ Relações de valor entre campos fara efeito de segurança de

acesso .
.: Derivação via aigoritm~s (fonetização, etc)

2.2 - Relações en~re arquivos.

2.3 ~elações entre itens de dado e processos.

2.4 Relações entre itens de dados e arquivos.

2.5 - Relações entre itens de dados e relatórios.

2.6 - Relações entr.e...-pr-oce~'3Qs--e--xelatórios.



2.7 - Relações entre processos e arquivos.

2.8 - Relações entre dados ' .e usuar~os.

2.9 Relações entre dados e transações.

2.10 Relações entre N 'transaçoes e programas.

2.11 Relações entre processos (entre si).

2.12 - Relações entre ' . , .usuar~os e relatorios.

2.13 Relações entre transações ' .e usuar~os.

3. Itens de relação.
4. Descrição da relação.

A descrição dos atributos 'das entidades envolvidas nUJ.'1l hipotético DD
f',,-i ,f'e';+!> ,...,..,...r>"""'''''Y'lrll"\ "hor!ot>.o,... ~('I Y'I,...("\('e~,~("\np nf'l,...m~l;'7.~(,;'(,\ nA T'Pl~_-.....,.•• __ ...- r-·------"':'-- -------- -- .•.----.--- -. --- ....-------'-~--- "--- ""--',,",,-,'
ções na construção de um data base relacional, com enfasepara 'a ela
ridade do modelo. Se consdder-arrncs a implantação com SGBD existentes
no mercado, nas suas variações de hierarquia, rede ou então 'listas
invertidas, as relações mencionadas ficam inseridas ou melhor, rep:r~
sentadas pelos pointers (com formação por exemplo de listas ou aneis)
ou indicesconforme o SGBD em questão.
Existe também a alternativa de não considerar a relação entre as en-
tidades (por exemplo) A e B, é colocar a entidade B como atributo da
entidade A, através,por exemplo,da formação de campos multiplos ou
grupos periódicos.
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Exemplode relações entre arquivos conforme DBHS

Seja a relação que existe entre pedidos e clientes:

(1 cliente ---n pedidos)

1- - - -
I
I ::~~
I
I,
I
L__

- -I
I
I
I.
1

" r__J
S')Q~ZOOD: ,--- - -----'

I ~7 •• sG7
I

/M.:;;!VS:
r---
I

I 7,~' z.e
I ~6MI!!'J"'''
I

I
I

1'T,p"'~
I .~EN1"()

I
IL _ _ '-------'

r
r
I
IL _

I
I
I

~

EJ I,, !
- - - -'- - ---

I
I
I
I'
I

-,
I
I
I
I
I

I
I-~--'

A-~$: r---- - --- - -c-

: Ale<i>div" ~ .I' Cúé>vre

, ACop<.<:>"<eW7D
I

"8: ~/VO PH'VO'

I-_.- ---- -- -

I
I
I

I.
I
I
I____ -1

Cliente (# Cl.iente, nome, ••• etc ••• )
Pedido (#' Cliente., 41= pedido, =# produto, valor, data entrega, etc.)
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Umadas formas possíveis de relacionamento lógico entre as entid.ª-
des está ilustrada na Fig.lO-3 através de diagrama de estrutura de,
dados de Bachman, A estrutura e tipicamente rede, onde as setas in
dicam relações l:n(----) ou n:m (... .). Daí porque a entidade"r~
laçõesu não aparece explicitamente como as demais.

r--'--
I
I
!JC61ZU,lASS.

I

Estru tu:r:a_Lógic~do_ Daté!..Bas~'pD/~ __ . _ ....,
1
I
i
I
I
I

I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I,

(1.)

(2)

I
L __ ._ ._.

'- -- - - - _. _. - -' -,-

I'
I
I
I
I
I
I

Fig. '10-3. Relacionamento lógico entre asrerrtãdade s de um DD/D.

A representação gráfica da Fig. 10-3 é bas tarrte favorável para a
visualização das cadeias de acesso a. dados, e através das quais
efetua-se a ação de "navegar no data base " (ref. 2 ) no' acesso
e recuperação de dados pelo programador. Se consideramos que a e.,2
tru tura física do data base DD/Dsej a de tal forma que a cada r,g
tangulo corresponde a um arquivo, a pesquisa P="fornecer todos os
i tens de dados envolvidos no sistema Xn determina que o pr-ogr-ama
."navegue" através das ligações (1), (2) e (3) (vide Fig. 10-3)
até acessar as informações sobre os itens dedados do sistema X.



Se considerarmos um DBHSrelacional,as relações envolvidas podem
ser assim definidas:

,
R

SISTEMA(IDENT_SISTo1, ••• outros dados ••• )

R -R
PROGRAY.t.A(IDENT-PROG2, IDENT-SIST 1, ••• outros dados ••• )

R R
REGISTROS(IDEIIT-REG3, IDENT-PROG2, ••• ou tros dados ••• )

R .
ITENS-DE-DADO(IDENT-ITENS, IDENT-REG3, .~... ou tros dados ••• )

Onde vemos as relações entre as entidades envolvidas na pesquisa P
anterior serem representados por campos replicados (ou em redundan
c í a ), indicados por Rl' R2' R3 •

Através de operadores da algebra relacional, a linguagem de pesqui-
sadoDBHS relacional hipotético considerado deverá obter o result.s
do desejado~Vale ressaltar que no comando de pesquisa não se forn.§
ce indicações de acesso (como nos casos de DBHSlinha. CODASYL), as
relações já estão contidas na definição das relações envolvidas.

A fim de' otimizar o tempo de resposta de pesquisas complexas, pode-
se ell.minar as operações da algebra booleana em, tempo ..de execução
da pesquisa com a criação permanente de relações contendo o result.s
do de relações entre as diversas entidades, como por exemplo:

(A) RELAÇÃO-SIST-ITENS(IDENT-SIST, IDENT.ITENS)
(B) RELAÇÃO-DATABASE-ITENS (IDENT-DATABASE, IDENT-ITENS)

As relações ,(A) e ,(B) acima equivalem no caso de DBHScom cadeias
de acesso, à ligação gráfica entre SISTEHAS e DATABASEcom I1'E:'JS
DE DADOS,sendo necessário na implementação f.{s.ica efetuar alterações
de schema para Lncí.car novos pointers ou indices (em mui tos DBHSe,2
ta modificação exige oLOAD e UNLOADdo data base).

Recomenda-se ao lei tor exaininar DD/D tz-atadc por DBHS-ADABASe n·;s/
VS (Cap.8 e Cap, 5).·



RZLATd'RIOS

A quantidade de relatórios possíveis de serem extraidos do Dn/D v,ª
ria emfunção das entidades e atributos considerados em cada parti
cular instalação e das específicas necessidades dos usuários envo,1
vidos.
Supondoo DD/D composto das entidades e atributos expostos ant.erãormerr
(pag.lO-15) .podemos considerar os relatórios a seguir, agrupados
por tipo, de relatório, sem entretanto, pretender esgotar o assunto
emquantidade, conteúdo e formas de classificação.
Se o DD/D for um database gerenciado por SGBD a flexibilidade de
emissão de relatórios. é muito maio~, pois junto aos relatórios pré
definidos, pode-se efetuar uma série de consultas (sejam Ad-hoc on
canned) obtendo resultados específicos, envolvendo normalmente pOY,
cos itens de dados; neste caso, a diversidade e quantidade de reI-ª,
tórios fica mais ampliada e difícil de prever •

Relatórios:

Tipo 1: Envolve cada entidade e seus atributos.

Forma Geral: Listagem de (entidade), classificada por (i tens clas-
sificadores), com os seguintes campos selecionados
(campos).

Onde:

(entidade) = todas as entidades consideradas no DD/D consideradas
individualmente ••

(Item classificador) :: Um ou mais i tens de dado de cada entidade,
. ..'considerados como,fontes de referencl.a 10-

gica de classificação de relatório.

(campos) = uma -Lí.s ta de i tens de dado a constar no relatório.

Exemplo:

1. Listagem de i tens de dado, classificada' por. "nome externo",
comos campos selecionados de !lnomeexterno", "si no ní.mo s ",
"descrição", 11nÍvel/tipo ", "formato 11, "comprimento", "localid-ª,
de".



2. Listagem de databases, classificada por "nomedo database" com
os campos selecionados de "nomedo da tab ase ", lIlocalizaçãotl ,
'''aplicaçõesfl, uresponsável",flnlveis de segurança e passwordslt•

Tipo 2: Envolve dois ou mais entidades relacionadas.

Forma Ger al.r- Listagem (tipo de relação) envolvendo (entidades),
classificada por (i tem classificador), com os campos
selecionados (campos).

Onde:

(Tipo de relação) = Matricial (relação entre 2 .ent.í dades );hierar-
quizada emvários nlveis (cada entidade um ní-
vel); ~~:,:

.et,c ,

(Entidades) = duas ou mais entidades.

(Ltem Classificador) = Umou mais i tens de dados das entidades en-
volvidas, considerados como fontes de refe-
r;ncia lógica de classificação do relatório.

(campos) = Umalista de itens de dados a constar no relatório.

Exemplo:

1. Listagem de programas por sistema, classificada por código de
processo-sistema e código de processo-programa, com os C&~pos:

- Identificador do sistema.
- Identificador do progra~a.
- Descrição liv-re do programa
- Estado de utiliz ação.

Versão do programa.
Datas de referência e controle.
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2. Listagem de itens de dados por subschemas , clas.sificada por
identificador de subschema e nome de campo externo, com os ca1l

. pos:

Identificador de sub schemas ,
- Nomede· c~~po externo •
.- Descrição de i tem de dado.

10calidade do dado.
Especificações padrões de validade para consistências.

Tipo 3: Relatórios especiais mais notáveis:

- Geração de suo schemas para a área de programação, fornecendo o
conjunto de dados na forma adequada às linguagens hospedeiras
como cObol, fortran, assembler, etc.

- Geração de modulos de acesso ao dababase, envolvendo' diversos

aplicação .;

Equivalente à geração das especificações de campo para a forma-
ção de FCB/PSB (T>rS/VS).
Equivalente à geração das especificações dos .parametros para as
macros de .Adam1nt (do Adabas).

- Geração de nomes internos e externos de i tens de dados para as
funções de Query e Report Writer.

- Lista de passwords e níveis de acesso pordatabase contendo' os
, .usuarl.Os.

- Geração de diagramas de estru turade dados.

- Listage-m de dados redundantesenvolvenào sistemas, datab ase s ,
programas, arquivos, etc. para o adequado controle de redundân-
cias.



M~todos e software de projeto e avaliaç~o de databases

o desenvolvimento e ioplantação de datahases de grande porte, carac-
terizado princ~palmente por (1) conter infor~aç5es de diversas ~re~s
f'uncã onaf.s da eupr esa , (2) por necessitar fornecer uma gana VC.!'la-
da de estruturas particulares de informações aos usuários e (3) ;::an-
ter uma flexibilidade na sua estrutura de dados de forma e atender a

n''''' "', " d d· o f ,.. 1moeu ra caçoes Ge neces sa.ua es .e a m or-naçoes a origo prazo, tudo
tro de um det er-ní.nadc nfve.l de cus t.o-úes enpenho , é tarefa das
complexas •

c:cn-

.,.,. t .... os' J... • . ( . oi- d st oi- •
.t!.o 00 er um coripr orm s o o t.,lmo em cermos e es ru cura de dê.dos,
dos de acesso, indexação, etc) entre eficiência no de s empenho a cur-.
to prazo versus flexibilidade para adaptação a longo prazo. Equí.va Le
a obter um modelo de dados da empresa com aLto grau de adapt abã ã íca-

_. • Ao J •

Ct elJ..ClenC.:.Lade respostas a curto prazo.
A experiência na pz...ática tem regist.rado inúmeros insucessos CO!!1 (1.ati;l
bases, seja através de um elevado índice de custo/beneficio, cor::o
obsolescencia a Lonrro nr-azo no atendimento a necesside.des de info:':::~'-' ~ -
ções, justa=ente por causa de um projeto inadequado da estrutura de.
d d . t ,- .... o 1 . í d d 1 o f .-a os ou na ae erclnaç~o SUper!lCla nas neceSSla es ~eln or~açocs •
-e-; t f J..1. t o 1 o d .. 01 ' ( o 1 .d ""r~~ )~s e - ar.o t em acon eClG.Oaa,n a que se ut a.ri ze , a.nc rua os no o;;,.rl:':'; ,

programas au.xiliares(carga, refor:oatação,
.... .....," t .operaçao e ~anu~ençao ao aa aouse.

etc) na fas e de c~rga ,

PeLo car at er- não-estruturado do processo de de s envc.Lvdmento de ciata-
tas es, pouco se t.ern feito pela cons trução de programas aux í Lí.ar cs ,

.••. • "..,., •.• ', 1 ""c.'- . tna ae~er~lnaçao ac necessJ..aaaes ~e J..n~or~açoes e proJe o
ses. No entanto, =l ., • J-·A. •• d 'Quaa a sua J..rnpor~anela no esecpenno e
de do dat.abas e no .seu ciclo de vicia, corno c.eflagado:, de erros er: e::;,g

+- ,- tOl''''' ·t...-cava par-a a ecapa de 11 l_lzaçao, mua a a t ençao se
. .., ,.!- '" • .•. ., 4-ae c.at.,aoases, prlnClpe ....:..,:lenl.enaa fase d'e projeto

dos
no.

Ainda Que at.ua Lmer-t.e , o pr'o je t.o de da taba s e s eia ainda :::ais arte do- ~ ~ ~
~~.G ciê'~!cia, os ~:1'OE~3.~·~:2~S::1e r'::~oj et.o e [!."r.J"ttli2.S,?2o (':.e G.[:..t.2."':Jases a:..~:::'" -
•••• • •• • 1"'\1 •••••••• 1""" ~.,..,. •••• .-.~.- •• - -., • , •.-i r'\ " j1-lê..m soo.:'em~l.nel.rn r:E~ I...-O.l!,":'l;~ LV~'G_J e r:[tYlJ.':pU_LétÇ2.0 c..e ~~2.:.or ~:::::ero '._..._~f~_~.:"_
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ternativas, oferecendo ao projetista humano maiores possibilidades
de achar a solução ótima ou próximo da ótima, dentro de limi tes de
tempo aceitáveis.

Descreven:.os a seguir os diversos tipos de programas disponíveis,
seja nos forr-ecedores de software, seja nas universidades em nível
de pesquisa.

A lista de instrumentos vem descritas ao longo de fases de uma metod:)
logia de desenvolvimento e operação de databases::

FASE: Determinação de neces-?idades de informação.

OBJETIVODOIHSTRUHEN'I'O:
Obter de forma organizada as necessidades de informação. Pode ser
considerado atuação no rúvel 1da Fig. 3-7.

INSTRUl1ENTOS:

1. Linguagem e analisador de especificações (de" necessidades) de
sistemas PSA/PSL (r er , 27 ).

O projeto ISDOSda Universidade de Michigan desenvolveu uma me-
todologia, com apoio em computador, de definição e" especifica-
ção de requisitos para a construção de sistemas de informação
combase em computador. A metodologia inclue uma linguagem J'0J:.
mal (llproblem s ta temen:t Language - PSL) e um software para ang
lizar as especificações armazenadas num data base do sistema
analisador.

A linguagem de especificação do sistema descreve os componentes
do sistema em termos de objetos
lações entre 2 ou mais objetos.

atributos dos objetos e r..ê.

Alguns tipos de objetos

Atribu to (A"ttribu te)
- Valor deatribu to (Attribute-value)

, .poss~ve~s:

- Condição (Condition)
- Elemento (Element)

Entidade (Enti ty)
Evento (Everrt )

- Grupo (Group)



- Entrada (Lnput )
-Interface (Interface)
- Intervalo (Interval)

Palavra chave (Key-wor-d )

- Processo (prcce ss)
Arquivo (set)

etc.

Alguns atributos possíveis:

.Palavras chaves (Key-words)
Sinonimos (Synonyms)

- Descrição (Description)
- Fonte (Source)

etc.

Alguns tipos de relações possíveis:

- Estrutura de dados
- Derivação de dados
- Fluxo de sistema'

o sistema ~~alisador efetua basicrunente 2 tipos de verificações:

- Verificação quando da entrada dos elementos no data base.
- Verificação quando da extração de relatórios detalhados ou su-

marizados.

Produto final de interesse:
.

1., Relatórios do PSAcontendo ent.í.dades , atributos e relações P.2.
dem ser utilizados como sendo a estrutura de informação. do da
ta base visado (influirá no schem~).

2. Relatórios do PSAcontendo proce ssos podem ser utilizados c,2.
mo as divers~s demandas de informação de usuários distintos
para a determinação de subschemas.
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~ um instrumento formal para definir deforma estruturada, jus t];
mente as atividades iniciais de características tipicamente não
estru turadas da construção e implantação .de sis temas de informa-..çao ,
Vale dizer que. é extremamente adequado na coleta e definição de
necessidades dedados nas diversas áreas .de uma organização, em
vistas ao desenvolvimento e implantação de databases de grande
porte.

Este sistema PSA/PSLestá disponível para utilização em diversas
instituições brasileiras, como USP, lEA,etc •••

2. Outros instrumentos incluem:

• Sistema CASCADE (ref. 27 )
• Sistema ADS da HC:a (r-er , 27 )
• .Sistema TAGda IBH Crer. 27 )



FASE: Projeto lógico de databases

OBJETIVOS:

Obter ur.íaestrutura de dados ao. nível lógico, possível de ser proce..§
sado pelosSGBD através dos DDL.
Tanto asmetodologias cono os softwares utilizam informações nos ní-
veis 1, 2, 3 e 4 da Fig.3-7 •

1. Soft"'rare de projeto de estrutura lógica de databases.
são s.í st enas que pr'oduzem como saida estruturas -lógicas de dat abg
ses a partir de especificações de necessidades de inf6r~aç5es.
Considera:::os os produtos de avaliação da es t rutura lógica. de do.ta
bases COffiO sendo sub-sistemas dos de projeto.
Há produtos que narrí.puLam sonerrt e com a estrutura global do da ta-
base e há outros que levam mais considerações com as demaridaa de
d . 'f'.aaos especl~lcas, levando a estrutura global a sucessivos refin§
ment.cs , com vistas aooter meIhor- desempenho do database frente
às solicitações dos usu~rios, a curto prazo.
Uma descrição mais detalhada sobre o assuntO pod.e ser encontrada
nas p •••. •re..i.erenClas

2. r-Ietodologias de projeto lógico.

Os métodos ma.í s conhecidos e resmnidos nesta monografia constam na
11"';g. 10 h.....J... - I •

.••, , J- -.le \JOGOS Autor Nível de Informação C t'·onen a1"'J,O
I--------'---'-"------'----:- ---.:l>:~~_,__:_------------.--...---.-

pag.3-7 Cap.3
pag.3 ...tr-O Ca l-', -. 3

1

2e 3
4 pag·3-69 Cai;. 3

2. ~~todo Relacional Codd
"'...',.. D·

j. .'.e-coao de I laf~
ma de estrutura
de, dados

Bachman

* Ver (Fig. 3-7 )

?ig. 10-4. líétodos de projeto lógico

Outros mé todos podem ser examí.nados com 'detalhe nas referencüis

lO-"'~



FASE: Projeto físico de data bases.

OBJETIVOS:
A partir de uma estrutura lógica de dados, e definidas os parametros
referentes a (1) modos de organização física possíveis do SGBD, (2)
características de hardware e software básico, e (3) voiume e fr~
quência de processamento, produzir ou especificar a estrutura física
ótimo ou próximo do ótimo.

INSTRUHENTO:

Software de projeto de estrutura física de data bases (inclue as do
tipo avaliador de estru tura física).

Os metodos automáticos (com software )deprojeto físico· de data b-ª
ses, embora ainda de baixa utilização no mercado, ooncerrtr-ando-cse vsg
mente na área academica, possuem já um estado adiantado de desenvoIvj,
mento (ambiente EUA).
Os sistemas u td.Lí.z am tanto modelos analiticos como de simulação, com
aplicações frequentes em otimização matemática (em particular com
programação inteira e programação dã.namí.ca), e analise de filas.

Umadescrição detalhada sobre o assunto pode ser encontrada em refe-
rências como1,9,32,35,56,63.
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ETAPA: Operação de database.

OBJETIVO:
Efetuar a carga inicial do database, controlar a operação e modif!
cações no database dentro de níveis aceitáveis de desempenho até o
fi~ do seu ciclo de vida.

INSTRUIviENTOS:

A maioria do instrumental utilizado pela ABDnesta etapa constitui
um conjunto de, programas de serviço e utilitários incorporados no
SGBD.
Apresentamos a seguir os instru.mentos mais comumente
juntamente comunia sucinta descrição dos mesmos:

utilizados ,

• Carregador de database(LOADER)

Normalmente é um sistema/programa que permite efetuar a carga de
arquivos do usuário no database de forma mais eficiente, geral-
mente possue formato padrão de entrada a ser obedecida pelos ar.
quivos de dados a serem carregados, e possibilidades de seleção e
transformação de ca..'TIpOSa serem incluidos como i tens de dados no
database. O schema do database pode ser definido neste instante
ou já ter sido armazenado no diretório.
Em casos dos arquivos terem formatos inconsistêntes com o formato
padrão do SGBD, pode-se utilizar de eventual programa padrão de
tradução de formatos do SGBD ou construido pelo usuário (respons,ª
vel), ou então deixar à cargo de cada responsável pelo arquivo a
construção de programa particular de carga (não r-ecomendável },
A existênci,a de U!7l dicionário de dados j á operacional certamente
facilitaria o processo de carga e o controle da integridade semag

tica dos i tens de dados construidos.
Outro fator a ser exarninadoconsiste na escolha de alternativas
entre carga registro a registro 'ou carga na forma de lotes efetu-ª
da através de classificações e inversões convenientes de dados e
descritores, principalmente "emsistemas cQmlistas invertidas •

• Verifi~ador de integridade semantica.

t um sistema de programas encarregado de verificar a consistência
dos dados de datab ase., _s_ejat1.urant_e9 _processo de carga como PQ

riodicamente, ao longo do tempo.-
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A função normalmente é extendida para a verificação dos dados de
estru tura (como ponteiros) assim cama dos ind.ices de acesso ao
databasé'. Funciona normalmente à base de verificação e impressão
de amostras do COnjunto global de dados do database. ACOPla71en_
to Como dicionário de dados tambémbeneficiaria enormemente oprocesso.

• Sistema de acompanhamento 4e acessos ao database (arquivo "journ.i!.lizingtt ).

t Umconjunto de pro gramaSCUj a finalidade 1Útima é fornecer i.!l
formações, sobre o acesso ao database em termos de:

- Tipo de acesso (lei'tura, atualização, deleção, etc).- Tempode CPU.

NUmerode operações de 110.

- Origem de acesso (programas, terminal, CPU, etc).
- Áreas (CODASYL) do database acessadas.

• Sistema de Recuperação do database.

1!i umConjunto de programas destinado a manter o database (novame.!l
te) consistente, tanto de dados como de indices/ponteiros, emc.l!
sos de falhas de, hardware ou sistema operacion"l.

• Sistema de Proteção do database •

.t um COnjunto de programas destinado a copiar o database para f1
ta de segurança e efetuar o processo i=erso.

• Sistema de data.base .de teste.

t Umconjunto de programas destinado a montar database de teste
a partir do database real. Em alguns SGBD, como Mabas, pode-se
simular o processo de atUalização ac data base, sem que seja re~2
mente efetuado, através de funções especiais (via 'para'!letros) em
butidos em modulas especiais de acesso.

Sistema de estatís.tica.

1!i Umconjunto de pr~gra",a:s destinado a colher estatísticas sobre
as operações sobre o database, Cama por exemplo:
1. Saturação de arqUivos,

- -~.- -'-~vo de armazena;-,1ento. database· e volume físico do disposi ti-
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2. Frequência de acessos ao database (físicos e lógicos J..
3. Perfis de crescimento do database , em dados principaiS e iI!

dices.

t,.~'Indices: de computação •

• 'Sistema' de Privacidade.

. t um conjunto de programas para controlar senhas (passvcrds ) de
acesso do database , Inclue tambémprogràmas que efetuam a cifrg
gemde dados.

FASE:Aplicação em todas .as fases.

OBJETIVO:
Gerenciar de forma organizada as informações a cerCa dos dados da
empresa.

INSTRUNENTOS:
Software de criação, manutenção e consulta de arquivos de
rio de dados.

Umsistema de dicionário de dados é composto basicamente de um
software de gerenciamento de um conjunto de in.formações armazena-
das numdispositivo (normalmente) de acesso direto.

Podemos considerar as seguintes alternativas:

Origem do
.' Sistema

Forma física' --~
de armazenamentodoDD/f5--·-"·,--- .."4----------.,.

Pacote suprido
por fornecedor

Arquivos convencionais. AI ternativa
l(a)

"I.. ,a~cl.cn-ª

Sistema desenvol
vido por equipe
interna.

Alternativa
2(a)

AIternativa
.l(b)

Alternativa
2(b) I

-------I_-~---- -~ .--.---.----.------

Arquivos gerenciados por
SGBD

.. -.."_._--- ------_._--_ .._-.-,' .., __ .. ,._-'-- : .•...
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As vantagens e desvantagens conforme seja adotado alternativa 1 ou
alternativa 2 insere dentro das mesmas condições entre aqu í sã çâo
de software ou desenvolvimento interno.

Podemos citar :

Vantagens da alternativa 1:

1. 'Maior qualidade.
Por serem programas projetados para a utilização por diversos u-
suários, o pacote dev~ possuir um alto índice de confiabilidade
(inexistencia de erros)além de ser mais eficiente do ponto de
vista computacional.

2. Padronização.
Umbom pacote normalmente é construido segundo metodologias m.Q
der nas de desenvolvimento de sistemas coma utilização de meto-
dcs e téc!'..icas avançadas dI? anBJisp.~ programação e documentação.

3. Prazo de utilização.
Comoo, paco-te está disponív-el, o prazo para a sua utilização in,!
cial é pequeno, dependendo somente do treinamento de , utilização
a ser efetuado pelo fornecedor do pacote.

4. Custo de manutenção.
O cus to de manutenção está dã.re tamente ligado à qualidade do prQ
duto. Se a .qualidade do produto é aceitável, os custos de manute.n
çãoserão pequenos e em muitos caSOS i.ncidem somente no forr::ec§.
dor, não afetando o 'usuár-fo-compr-ador-,

5. Preço do pacote. ,
O preço do pacote, em ger-al., e mais baixo do que o custo de d.§
senvolvimento proprio devido ao fator de escala (em vendas) do

. fornecedor.

Vantagens da alternativa 2:

1. Sistema especialmente dirigido ao contexto da organização •
Fica minimizado aexistênciq. de .overheads oriundos de geners.l:"-
z açâo , obtendo maior ef'Lc ác í a na utilização do sistema.
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2. Haier controle na t10dificação do sí.steraa ,

E:.'l casos de frequentes r:',od.ificaçõesdereQ.u5.5i tos ou funções, a

equipe interna pode wodificar o sistema ràpidar:1ente, independell
do de tercei:?:'os.

3. Continuidade de manutenção do sistema.
Sistemas desenvolvidos internamente. elimina 'o risco de interru"O-çfiono fornecimento ou manutenção nos casos de aquisiçffo.

+. Experienciaeni projeto com SGBD.
O des envo'Lvdment.o do sí.st ema ele dicionário ele dados pode
maí.or- exper-Lenc í.ama utilização 5'2 o sis
t ena for o proj eto piloto de utilização do SGBD.

, .caso o usuar i.o
já possua o SG3D a alternativa lb é sUPerior a alternativa la -cor
obter l~:aior. t -lDvegraçao e hornogene.í.dade de recursos de sof tvar-e na
instalação,
cem r e.Lacâo•.•••• - C""$

assim como t "l "I" -das van agensnor~als~a utl lzaçao de SG·]})-

a arQuivos convenci-onais. Da mesua f'or na se passa com
rela~ão a alternativa 2b e 2a.

J .

)a literatura existente (referenciasl,27,42,60,64 ) ~etira~os o
3eguinte quad.ro de pacotes de gerenciamento de dicionário de da
ias:



Nome·do
Pacote

Fornecedor * **SGBDHospedeiro. Interfaces com
Data Bases

Hardware.
Software

Modos de Operação

f-J
oi~
o.

1. .Adabas data
dictionary

2. Cincom Data
Dictionary

3. Control.,.2000

4. Data base
Di:rectory

5. Data Gatal.ogue

6. Datacom Data
Dictionary

7. Datamanager

8. ICL 2900 Data
Di,ctionary9: INSData
Dictionary

10. Integrated Data
Dictionary

11. Lexí.con

Softwar.e A.G.

Cincom Systems

Adabas Adabas

Total Total

Quehos~ed~ Comodatapase
Adabas . Adabas··

Mri Systems Corpo System 2000 System 2000

Que hospedam
Total
Que hospedam

.System 2000.
Eastern Air
Id ne s Inc.
Syner ge tic s
Corpo

Insyte Corpo

HSP INC.

International
Computers Limitsd
IBH

Cl.lllinane
Corpo
Arthur Andersen
1. Co.
University
Computing Co.

H.Brice
Associates

Comodatabâ.ses
. Total
Como data bases
System 2000

Batch
Interativo on-line

Não há U:!S, Total, IBM DOS,OS,VS ' Batch
Adabas, Hark IV On-Lí.ne

, 12. UCCTEN
1

13. Price-Logik

Total

Não há IMS, Total IBM, OS, DOS,
Adabas, Mark IV, .VS;Bur-rougns ,
IDMS, S2K. CDCUnivac , ..

IMS/VS
DLl
IDHS

rxs/vs
DB/De

IBM,DOS,OS,VS. Batch.
On-Line

Batch
On=Lí.ne

Batch
On-Li"ne

* Significa que deve existir o SGBDno gerenciamento dos arq~ivos do dicioÍlário.

** Significa que existe facilidades para gerar automaticamente schemas e sub schemas para os data bases
correspondentes.

Não há IMS, IDHS
Total, Sys tem2000

IBH,DOS,OS,VS

IMS Il1S IBM,OS,VS

I
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1- Auerbach
"Auerbach Informa t í on Hanagement Seri.esll

Dat abas e ?,'l2.nage::.:1en-c.•
• :t; um conjunto de port-folios da Auerbach,sobreo assunto dat.§;
base. A profundidade e atualidade varia conforme cada tema e§.
pecífico. Cobre no entanto grande parte de assuntos relacioDª
dos com banco de dados, como por exemplo:
- Descrição de sofhrare f s SGED .•
- Metodologia de projeto de database.

:.fodelosanalíticos de desempenho de databases.
- Aderí.ní st.raçâo de banco de dados.

Avaliação e seleção de SGBD.
Etc.

2 - Bachmann, C •.H.
ilThe ProgramDer as NavigatórH CACH J.6 1973.
Artigo onde Bachmann enfa t.Lza a 'importância do da tabase-infori:@;
ção com relação ao oomput.ador-pr-cce ssamerrt.o.•Introduziu o t.er-mo
"navegaçâo" em database, através de rot.as de acesso .•

3 - Benci, E. et ale
tlConcepts for the Desi"gn of a Conceptual Schemall
IFIP-Horking Conference on I.,iodellingin Da tabase Hana gemerrt SY.ê.
te1:1S.
Frendenstadt, Ger 1076, / .
North-Holland Publisching Company
Fornece conceitos b~sicos e uma metodologia para o projeto do
modelo conceptual.

4 - BilIer, H.
!lOn the Semantics 01" Databases: The Senantics of Data
tion Languagesfl•

IFIP-l'iorldng Conference on l"fodelling in Databas e Harl2.[;e::jent0y.§.

tems.
Frendenstadt, Ger, 1976
No!'th-::olland Publis cr.í.ng Company
Comparaç~o entre a semantica das linguagens DDL e D!~ dos auto
res. com as. Lí.rrguegens correspondentes ..definid~{s pela CODASYL •.·

i~-·l



~ -p ,. G t 1') - _racn~, -. e a.•.
"Binary Logical ,Associations in Data Nodellinglf

I:F'IP-t4orking Conference on Hodelling in Dat.abas e Hanagement Sy.2
terns.
Frendenstadt, Ger., 1976"
North-Holland Publisching Company
Descreve a associação lógica binária como instrU:'11entosemantico
para a representação de dados a nível ele modelo conceptual.

6 - Ca~an c.'-'
"Data l-!anagement Sys terns" Los Angeles , California Herville Pu
b1ishing Company, 1973 •
• O livro trata de maneira r asumí.da a maioria dos as sun+os lip'a=.

dos a Banco de Dados, con:o estrutura de dados e arquivos~ li.u
" l· DPVS l'-S' I .... ':;te D Sguagens de COnSl.Lca , .L..l e Ai. , gua,a para se eçao u BM.

etc. IJão descreve os DBHS atualmente existentes.

7 - Cannã.ng , R .G .•

uTrends in Data l-tfanagenent"Part 1 EDP Ana.Iys er .9, nº 5
1971); Part .2 EDP Ana1yser 9, nº 6. (j"une 1971)".
° artigo contém descrições resumidas alguns SGBD como
DB()l'IP I~''''''DIS~~ 17'r,pmT," -' . ~ • '" •~~, Mb, ~-~~_l~,... as~~m como ae exper~enc~as
rios.

( Hay

TOTAL ,
de usuá-

8 - Cannings R.G~
IIThe Debate on Database Hanagementtl•

EDP Analyser 10, nº 3, (Harch 1972).
Apresenta discussões sobre as propostas da CODASYL, IBlere Guid~
Share.

9 - Cardenas, A~F.
"Analysis and Performance of Inverted Database Structures"
CACM Vol. 18, nº 5, Hay 1975.
O artigo analisa o desempenho de database com listas invertid2.s
através de ~~ modelo analítico.

10 - Carroll, J.H.
Computer Science Departament - Unã.v , of vlestern Ont.ar-ã o
tfDatabase and Computer Systems Security"
Q.E.D. Information Sciences, Inc., 1rlellesley, Nassacbusetts fi

Descreve as' diversas formas de segurança em sistemas com data-
bases.
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l' 0~e" D~te- (VIm ~loa'1 Q~~ool'...&.. - VJ.l J.J.,'" '- .J. 1.1...L ~ <- J. u l.L

ttThe Entity - Relacionsnip Hode1!l: Tov8.rds a ünified Vie1d of
Datafl ••

ACM transation on Data Base Systems VaI. 1, nº 1, 7~rchI976 .
• O artigo estabelece um modelo de dados num nível cue seja

comum a outros modelos de dados C':)!TIO relacional, codasyã ,
Entity-Set •.
.,.." J.. b' +'. -, d.í -'.'ror-nece t.am em uma t ecru.ca ce -u.a gr-ane çao acequaaa par-a ma-
peal" estruturas ~e dados global das empresas. Est8.belece r-s

d . 1· ....,co d"''' . ~gras e eqUJ..va eneJ..a com 011I..>1'aS .l. Ol"':cl2..S e c'J..agI'8.maçao.•

12 - Chen, Peter
ilThe Entity - ?.elatio!1ship approach to logical database de-
sí.gn" The Q.E.D •. Ncnogr aph S,::;ries J:'Jº 6 •
• A monografia é uma adaptação do modelo Entity Relation-Sl:ip

de prof Chen em estudos anteriores do mesmo na ,
area .. de C-ODE.

trução de modelos.
1~ J t· - _...d J :'t'.. ' ..••'losera a sua u a.ra oa e como me ':;,00.0 ue ana.i i se "l' •..l..oglca de

h·· #0# , l;:j' " ,-sCJ.emas e possue uma cu.agramaçqo possJ..7e U.e aerivar a Q.~a-
gramação do tipo codasyl (Bach~an).

13 - Codasyl Systems Comm:itee RePort
tlSelection and Acquãs.í,tion of Database I·Janagerr.ent Sys t ems"
ACH, N.Y., Harch 1976.
Apresenta uma série de e critérios

, •..-,para se.i.e çao
e avaliação .de SGBD j s, Define tai:lbéT'fl U'·1 conj unt.o .de t er-mcs e
características gera.is sobre SGED1s•.

14 - Cod.d', ··E.F.
tiA Relational Hode1 cf Data for Large Shared Data Banksfl•

Cf. ,,,",,. 13 -...".,.••.\.11'1, ,J \..LHe 1970, pgs 377-387~
Este artigo de Codd influiu. :i.ecidi.d.a:nente no interesse geral
sobr-e o modelo relacional. Contém exnlicacões 2:erais sobre o.- ..,} ....•

modelo relacio~al e operaç5es com a algebra relacional.
"

15 - Conen, 1eo
tTDatao2.se Hanagernent Systemsft

!'fassachusetts
02181 •.
Descreve os fundamentos de SGBD e analisa os
tos existentes no : ., T' rr'" l~TQmercaao como ..)...:'10/ '• ...." rDr'!S, P.IJABAS e Outros.

A-.3



16 - Control Data Cor-por at.Lon
"Dat.abas e Concent.s"t;,.A. v-, .,. -l.....õJV

The Institutefor Advanced Technology
Define con:::eitosiniciais sobre Banco de Dados e sua utiliz.§;
ção.

17 ~ Control Data Corporation
1tAdvanced Database Design and Implementation"
The Institute for Advanceã. Technology
Descreve tonicos nrinciuais no u~n~p~o d- d~~pbpsPs. .•.•• •..• .l.VJ~" C c,v ...•...... J •

18 - Control Data Corporation
"Survey of Generalized Dat.abas e Hanag emerrt Bys tems"
The Institute for·Advanced Technology.
Descreve principais características d.os SGBD's mais utiliza-
dos atualmente.

19 - Curtice, R.H.
"Dat.a Independence f.n Databas e Systemslt

D· ." ft. "I IOry~a~ama~~on ~pr~, /()
O artigo descreve as características de independencia de dados
nos SGBD 'TOTAL, IHS e ADABASe

20 _ Cur t.Lce "P H\.I, \.J~ , .•••L.J.("'.

"Access Hechanismsand Data Structure Support in Database Ha
nagement 8ystemslt•

The Q.E.D. Honograph Series nº 1•
• ~ uma monografia que traz uma análise dos métodos de aces-

so encontrados nos principais SGBD's como IfíS/VS, TOTAL
).DABAS, 82K, D:-1S 11.
Traz uma introdução contendo par-ame t.r-os de av'aliação

,
dos

't' d • - " + ..-'me oaos re organ~zaçao e acesso r.1a~scomumen ...e enconl"raUOS
nos softvar es de banco de dados •

....

..,
I

,I
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2l - Database ',i.',wkGroup 01' CODJilSY1 ~!':ogramnung r.anguage Gonrn. ttee
Report (April 19?1).
Consiste no relatório sobre SGBDemí.td.do peJ.a CODASr"L-DBTG
com recomendações sobre .DDL, DHL (COBOL) e caracterfsticas g.§
Tais de SGBD.

22 •. Date, C.D-.
liAn Jntroduction to Dat.abase Systemslt Addison - Hesley, Rea-
ding, f.fassachusetts,1975•
• Constitui uma das prj.meiras obras sobre o assunto.

~ obra. introdutória, bastante completa sobre o assunto. COr!
sidera 3 abordagens principais sobre modelo de dados~ hie-
'.' l' 1 d ..~, . - b .1.. t 4r-ar qua ca, r e aca.ona , e re· e _ na uma expos i çao as can e u.,g
talhada sobre o IHS da IBH_
O 3.iY1"oestá posicionada favoravelmente ao modelo relacio-
nal.

23 -Date, C.J".
"Relacional Database Conceptstl Datamation 22, nº 4, (April
1976) •
o artigo descreve conceitos básicos sobre sistemasrelacio-
nais.

24 ... Davis, G.B.
IIHanagement Information Systems. - Conceptual Foundat í ons , Stru.Q
tu.re, and Deveâ.opmerrtv ,

Hegraw Hil1 Book Company 1974.
Livro texto sobre sistemas de informação, contendo considera-
ç5es sobre databases.

25 - Falkenberg, E.
"Concepts for Nodelling Info.rmation"
IFIP-Vlorking Ccnference on Z'!ode.lling in Dat.abas e Hanagement Sy§.

tems.
Frendenstadt, Ger., 1976
North-Holland Fublisching Company
Introdução de conce í, tos adequados para a construção do mode-
lo eonceptual.

26 - Fry, J.p. and Sibley, E.H.
"Evo'Iut.Lon of Database Nanagenent Syster!1sft

ACi'! Computing Surveys 8, nº 1. tiarcll J376.
Estabelece objetivos, ccneaitQs há.si..c:ose histórico do desen-"
volV'i:l":entDde: SGBD.· .



27 - Fry, J.•, Teorey, R~J.., Oberlander L6B.
Group - Graduate Schoo1 of 3usi~ess

Adlninistration Universi ty of Hichigan, Ann Arbor" Hichigan
Octoner 1978.
tJDatabase design tools and methods - A Survey.and tutoria1t1 •

• t um working paper abordando os diversos metodos e ferranel1
tas existentes para a an~lise e projeto de databases.
Estabelece 1) O conceito de ciclo de vida de databases.

,

2) Metodologia de projeto de database.
3) Descreve as ferramentas existentes para o prQ

• +Jevo.

e efetua algumas considerações sobre tendencias futuras so-
bre o as S1L.'1.to.

28 - Gray, J.N. et al.
"Granuló.rity of Locks in a Large Shared DatabaseU
Proc. International Conference on Very Large Databases (8e1'-
tember 1975).
O artigo discute as diversas formas possíveis. de efetuar o
10cking em diversoS níveis de elementos de database. O artigo
introduz um modo adicional de locking denominado Lcck.í.ng in-
tencional.

29 - Has ernan and \-lhinston :
ftlntroducti0l1 to Data Managemerrt "
~ichard D. Ir,üng, Inc. Homewood, Illinois 60430.
Irv-lin-Dorse:::rIdmí,ted Georgetm·m, Ontário, L7G 4B3, 1977 ~
• ~ um livro também de âmbito geral, cobrindo estruturas de

dad . 1".,." d ..• ,.l dad .. -aaos e arquJ..vos,DJ..SGOrJ..coe gerencJ..aue U.a os, aescI'J..çao
da abordagem da CODASYL e alguns capítulos de teor mais
avançado como projeto ótimo de estrutura de dados, sistemas
relacionais etc.

'.

30 - Infotech State of the Art Reports
"Dat.abas e Sys t.ems"
1976
Contém um conj unt.o de "paper-s" de diferentes autores envo.Lvej;

-,

do scr tvar-e ele banco de dados e assun tos relacionados.
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31- Jardine, D •.A.
(ed.) "Dat.abas e K:~nagement Systeil1s: Pr oceed.í ncs o....f:' 't"J._'~ SF.!t"R"R~•..•......5 - --_.-

110rking conferente on Data-base Nz.lJ.agement Systems", ~,lontreal,
r<"'nar1'""'Cl. _ •••.0., Ju1y 23 - 27, 1973 North 'Holland (19-74).

E + '1* "",,' '.......... -,L..• S",8 J.Y:'O CO!l",em U!;1a serle.a.e art.J.gos co:: respeJ.i..o
...•. ,.. ,'.."trJ.encias de usuar-a os com uma ser-a e ce si st.ema s corno TMS_.. ,

momA-' IDS n"r< 1100 . l' t .' '. d .. '.1 ~~L, _ , uM~ _ . .; e lnc Ul amoemuca serJ.ee palnels
com respe.i to aos planos e intenções por par t e d.e UJ.'11a sé-
rie de fornecedores como IBl1, tJNIVAC, CDC, BU?2.0UGES, CDJ-
COM, RONEY'ilELL e XDS.

32 _. .Jefferson,D. K~
David. H. Taylor Naval Ship Researchand'Developrnent Center
"Dat abas e Desd gri'! ,
• ~ um paper dirigido para projeto lógico e físico de datab.§;

ses.
Estabelece conceitos sobra projeto de registros lógicos e
das rotas lógicas de acesso envolvendo os !:lodelosrela.cio';"
naâ , hã er-ar-quí a e CODASr"L:
A análise e projeto flSico de database também é bem efetua
da, envolvendo a Quase totalidade de estrutura~
mais comuns.

~, ...L.J...s~ca..s •

33 - Katzan, H. Jr.
"Computer- Data I,fanagement and Dat.abas e 'I'ecno'Logy"
Van Nostrand Reinhold Cornpany.
• Livro texto envolvendo não somente a tecnologia de databa-

se mas também a de gerenci2..de dad.os (data management).
Of boa drit ducã ., erece uma oa ln "rOiuçao soore e scrtvar-e basi-,
co, e capl.tulos bem elucidativos sobre os processos de
I/O e conceitos de arquivos, etc.
Possu..i. capítulos sobre DBTG, Guide Share e Relacional além
de r'1lescrever os SGBD "IDStl da Hcnevve.l e nr-eíSIT da IBH.~ .

34 - Knuth, D.E. \

nTne Art of Conputer Prograrnming VaI 111 Sorting and Searching.
Reading, líass. Addison \-lesley (1973).
O vo.Lume nº 3 da série contém uma análise detali.i.ada sobre aI
gori t.mo s 'd~ pesquisa de interesse na área de dat abas es ,
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3~ T ~l ~. t D, - ~eI{Oll z, •
"Fi.le Structures for On-Line Systems" .•
Spartan B6ols, Rochelle Park, N~J~ 1969 •
.", l' ..•..• ..c.um l irro mua 1,,0 referenciado por artigos que abord.am sosre
estrutura fisica de arquivos e databases.
P ,~.... b .. H .'.ossue uma amp.•..a CllscUSSaOSQ Te or-gana zaçao e t ecru cas de
acesso CO;f:O listas invertidas , multi-listas, pesquisa de
indices, partição celular, etc.
Huitoútil para pessoal com interesse em recuperação de in
formação.

36 - London, K.R.
nTechniques ~or Direct Access"
Petrocelli books, Ne", York 1973
Livro que trata aspectos de hardware, scr twar-e e organização
de arquí.vos em dispositivo de acesso direto.

37 - Lum, V.Y.
IBHResearch Laboratory Galifornia
tlHulti-attribute Retrieyal itlithCombineo. Indexes!:
CACH Vol. 13, Hº 11, Novembe!' 1970, 660-65.
O artigo propõe uma técnica de Lndexa çâo de az-quí.vcs , denOl'rri-
nada deindices combinados. Esta técnica permite melhoria em
tempo d.epesquisa às custas do espaço de armazenamento.

38 - Lyon , J.1\.
UDatabase Administrator"
viiley Interscience Series, Ly, 1976 •
• Uma das obras que descreve det.a'Lhadament.e as atividades fu,U

cionais da Admí.nã st.r-açâo de Banco de Dados.

Traz C0r.10 apendice algumas considera.ções sobre projeto de
datàbases.

"
\

., .'

A-8



-~9
oJ - I1artin, J.

"Computer D0_t,2,b·Q •..<::!p n"pP''"'nl"é'!:lt';onlfPre t.í.ce H~Jl ..•..Jnc ,"P'n',.,..,c)Y·o"o..'....•. -- -_. - - .....- oc:...... .:.....I_..Lo.... "v ••..\... .....:.'i,..Lo .• ,-. ~ • ,- .J..:..t 6"L~.\·1 I..)

Cliffs, New Jersey, 1975 •
• Constitui urna d2S peucas obras existentes sobre Database.

a. obra possivelmente !ils.is conhecida no meio profissional .•
Possui longas explanações sobre a organização
ca (principalmente).
Quanto à DBHS, a enfase é sobre o nrs da IBH.

.., -I' •.J.oglca e f' ,lS];

40 _ l.,ror+ C 'I"IJ. , n.r'J._ "-' .....•..•., .1. •. 'ti

ItDatenbank Organization" Verlagsgesellscha.ft Rudolf Huller
Koln-Braunsfeld, 19726
• ~ uma publ~cação europeia (germânica) contendo idéias ini-

ciais sobre Banco de Dados. De 1972 para cá muitos conceitos
já evo Iuí.r-am, no entanto, o liv-rotraz uma boa coleção de
idéias e abordagens mais utilizadas na Europa naque l.a épocê..
m taml , I l' t d s» ~ , "' b1 ' 'f".rr-az t.amnem uma cnga as a e r er er-encaas bl .ii.ogr-a acas ,,,notadamente europelas.

41 - Hegee, H.C.
ItOn User Criterla for Data Nodel·E'valuation!l
ACM Transactions ou Database Systems, Vol. 1,
1976,pgs. 370-387.
O artigo procura id.entificar os atributos básicos dos diversos
modelos com a finalidade de compará-los dentro do contexto de

, t 'L' ' ~ 1· ... ~... Lac; , s ....UJ!1 conJun, o especa ra co ce ap acaçoes •....ao re aca.onaco , enr.ao ,
crit~rios de utilizaç~o e irnplementaç~o-dos modelos mais
> "usualS.

42 - HSP Hanagement Systems anel Programming Ltd.
ItDatamanager: Product DescriptionU
London
O d t "+ d d'· " d ~ document.o descreve o SlS tema e a caonar-r.o e ca os
gere

43 - Havathe, S.B.
(NYTJ) "Re st.ructur-t ng for Large Dat.abas es s Three Leve.l.s of Abs~"
tra.ctiontland .rames A. Fry (Uni.v. Hichigan).
~""1 m t" " D t S.... 'U 1 ~ 0;0. J l"')hiH,,", rr-ansac a.on on a abas e ys t.ems v o • ..1.,' T!- c!. , une 1;;', o 1

page s 138 - 158.
• ~ um paper que abord2. de maneira formal os diversos
possíveis na iees'truturaç~o do scherna de grandes databases,
ao nível 16gico de modelo de dadose

A-S'



em pcs si bili taz- , .
o USUê.!'J.o especificar

.apropriados algoritmos e procedimentos (ou inseridos nas fUl}
ções deSGED) a prior:!. ,antes da impla.ntação de qualquer da-
tabase de grande porte.

44' - '!'.JJ.'':c:: Sen {"I 1',1.J,.\ . J..,; ,\..1"10 •.

uA Gross Arqui tecture for the Nest Genera.tion Databas e l>iana&.~
ment Systemsll•
IFIP-VJorldng Conference on Hodelling in Database i,:Ianagement
8y~~o"n~ ~ren~ens~~~~ Ger -.lO76"-' ",,""'':'' ~.. "-..1. ln...•.'-Áv'.. ., / ".

North ....Holland Publisching Company.
Introduzindo etapas par-a a conceptualização de databases e a1
gumas noções. sobre o modelo de coexistência.

45 - Nolan, R.Lo
"Oomput.er database: The Future ã s N'01.;tt

Earnard Business Revie\.;, 8ept - oct 1973 •
• Um celebre artigo de R. Nolan sobre conceitos de banco de
dados e os estágios evolutivos 'de processamento de dados
at~ a fase de construção de banco de dados~ ~ dirigido
a1'a '-'n~c::+r~"-ao,"c aG.lJl .•.~.I c.'s~ .,

"a

46 - Nolan, R.L.
"Controlling The Costs of Data Servicesil

Havar-d Busi.ness Revi ew, July-August 1977
O t' d "f"-arJ.go escreve os cene lClOS aa divisão organizacional de
um futuro centro de serYiço (atual centro de processamento de
dados) em administração e processamento de dados~

47 - Palmer, I.
"Database Systens - Apractical Referenceft

Q.E.D. Infort1ation Sciences Inc~, Wellesley, Massachusetts~
U 1, 'J,..' ,. 1 oi- .' 1 •.•• rn J.vro de referencia pra~lca prlnclpa men~e com re~açao
aO softvare de database, com descrições sumárie.s de "..lElgran
d' d ~"~ne numero e ~ubu.
Oferece descriç5es detalhadas sobre as diversas abordagens
dos diferentes grupos de padronização sobre SGBD, principal
mente dos EUA.
A parte de projeto de database não está dentro do escopo
do liyro, •.

"
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48 Pa'Lmer , I fi

"Pract í.caLí, ties in Applyiny a Forma.l Nethodb1ogy to Data An§.
lysis"*
NYTJSymposium on Database Design, NYU, HAY 1978, 67 - 84.
o artigo apresente..Ul~a :nGtodoiogia prática d.eanálise ded§:;
dos, para o projeto de um sistema de da t.abase, Di"Ctide-se og
sicamente em análise de entidades e. análise funcional.

49 - Haver, N. and Hubbard, G.U.
"Aut.oma t.ed logical database design: Ccnc ept s anã appâ.í.cat.ã ons "
IBM Systerns Journal, 16, nº 3, 287-312 (1977)•
• O artigodescre-ve o processo de projeto automático de dat,ê;

b ' 1 1" A.Lo'·' t· .., r'l •ase no se~ nlve oglCO. o ~ecnlca u l~lza~a para o proJ~
to foi incorporad.a a um programa no sentido de au..xiliar o
projeto de estruturas lógicas para o IHS.

50 ...Schmelzer, H.J.
"Development an Effective Database System"
Data Report (1973) - Siemens A.G~
Artigo que descreve aS diferelÍ.ças entre modos operativos
convencional e com databases. Fornece as características fun
damentais do SGBD-SESAH (Siemens 4004).

51 - Schne í.der-man , B.
(Department of Information Systems Hanagement, UnÍit. of Mary
Land) "Reduced combined indexes for eficient .multiple atrj.b.ll
te retr-í eva'l" Information Systems Vo l., 2. GTreat Br-Lt.adn ,
~ uma extensão ao artigo de LUH através da técnica de forma-
ção de indice combinado reduzido.

52- Senko, H.E~
"Data Structures and accessing in data base Systems"
tems 'J"ournalV12, nº 1, 1973.
" O artigo revê a 8yolução de sistema.s de database, com en-

fase no armazenamento de estruturas da informação e na
apresentação de saí::lasde infor;-;:ação.
Apresenta também uma nova abordagem à estrutura ele infori:!.§:
ç~o, utilizando a noção de Enti~ade, e por fim, apresenta ,

IBH SYs
"-

:~'lodelos.:
•• 0
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53 - ...." "~enx.:o, ~l T)l.....•..,.J..:J.

HData Structu.res and dataaccessing in d2tabase
present,future;!.
IBH Systems Journal, 16~ nº 3, 208 - 257 (1977)•.
É analisado uma grande variedade de s í stemas de banco de dados.
As características comuns são discutidas. ~ comentada tar:1bém a

..•..sys;..ems-past,

padronização de sister::asde database.

54 - Severence, D~G.
(Univ. of Hinnesota) and Lohman,G.H ••(Cornell University)
"Differential fj.les:
Their application to t.he maintenance .of Large Dntabas es" ACH

Transactiol1 on Database Systems, Vol. 1, nº 3, September 1976 ,
pags 256- 267 .•
• O artigo mostra as vantagens de efetuar as atualizaç5es a um. ,database de grande porte atravesde arquivos diferenciais"

Hostra aS diferentes estratégias de acesso incluindo a influ-
encia de fil t.ros para diminuir a probabilidade de efetuar du-
pIo acesso pelo usuário, pesqu~sando tanto o database como o
arquivo diferencial.

55 - SibIey, J.p.
tl'1'he Development 01' Database Tecnologytl
ACH Computing Surverys B, nº 1 (march 1976).
Introdução edi t or'La.l sobre a tecnologia de databas e.

56 - Siler, K.F.
liA Stochastic Evaluation Hodelfor Database Organizations in
Data Retrieval Systems"
CACH Vol. 19, nº 2, February1976
O artigo apresenta um modelo analítico de simulação da c2.rE;8.de
consultas frente a diversos tí.pos de organizações de dat.aba.ses.
f" •_J..SJ..cos.

-,
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5'7 - 0t~~s~m~n - A1.) ..•. V ,., •.•.•~ J." ,tJ • .li ••

nStages of GrO\v"thU

Datamation Oct 1976•
• ~ um artigo que efetua a extensão dos estágios evo Iut.Lvos de

NoLan , A partir da mesma curva tt Slt PI'E:diz um novo
assimilação dê tecnologia de banco de dados, ap6s
lado a do computador .•

ciclo c.e
ter as s í.mj,

'"'8 - q1~.,rlf*\"" R T·I and Fr ank R L;; __0..'/ '-'.I., .c •• r.. . ... . ~ , L. ••

"Codasyâ Database Hana.gement Sys tems"
AC1.•r - Computing Surveys, Vol. 8, nº 1, 1976
Explica as características do SGBDconforme recol'!1endações da
CGDASlL-DBTG ..

59 - Tsichri tzis, n C and Lochovskv li' P'••..1 • •• •••••.J. v •.....•.•..), _. _ .••

"Hierarquica1 D2,tabase Hanagementtl

ACM - Computing Surveys Vol. 8, nº 1, 1976
Descreve características gerais de databases hierarquicos e
fornece exemplos cem INS e SYSTEH 2000.

60 - Uhr-owcaí.k , p.P.
"Data DictionaryjDirectoriesn IBl-.-r. Systems J-ournal 12, nº 4
(1973).
Fornece os conceitos básicos de um dicionário de dados. I"Iostra
.~ ~le~en~·~0~ "o~ T'r~••.r.aj:J"" ,.vo.~C'.o \.. "a ..•.l"/ue

61 - Wiederhold, G.
"Dat abas e Designll

'.HcGraví-Hill Comput er- SQience ,serias, 1977 ..
Livro texto envo.l.vendo principalmente desempenho de ar-qua.vcs e
tipos de !1;ode1os.Analise sobre os s cherna s de alguns 8GBDmais cQ
nhec í dcs como T'1JQQ"n=<'T'7'fií 2nOOJ.jJ."; _..l- _ .:...1 .J-l.&.U, U..L..u .•.•..:.....Jl.... v •

62 - Hink1er, A. et al.,
l!The Data Ad!Yd.nistr::.torf s Hand Book!' ,
Uni ted States Air Fornce Academy, Jam;_ary 1976
.• Embor-a o titulo sej a admí.rrl s trador de dados, o relatório ex.§:

." 1 . 1 .j.........' .mi.na mai s processos r e.re.ca.onac os com a es •...r-ur.ur a ra s i.ca ele

databases, CODO por execplo co~prornissos entre te~po de res-
"posta, tempo de a t.ua.Lí.zação e cus t.os de ar-maaenansnt.o confo;:

me varia o tipo de. estrutura r{sica .•
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63 Yao, S.E.
"1m Atrj.bute Based lliodel for Data'base Accs s Co s t

ACM Transaction cn ,
pgs 45-67.
O ~. .•. . - . 1 . - ..."arC1.go apresent...a um moc.el.O gera para organJ.zaçoes 11.83...;
cas de dat.abas es , são desenvolvidas também aLgor-f tmos : ge-

. , - d tralS ne acesso e equaçoes .e cus os associados ao modelo.

61J.- Hanuais de Softvrare de Gerencia de Banco ele Dados:

• TOTAL (CINCOH)
• SYSTEH 2000 (1/!RI)
•. ADABAS (,sOFTHAl"1E AG)

• DHS 1100 (üNIVAC)
•. IH.áGE/3000 (HEH1ETT - PACKA...'ID).

• ACM Communications
• ACH Computing Surveys
•• ACl1 SIGHOD/SIGPLAN
• Proceedings of AFIPS
.• CODASYL DBTG
" GUmE! SF.ARE
• IBltT Systems Journal
• IBE Journal of Reserarch anã Develcpment
•• ED P Analys er
•. Angevandt;e Informatik
• SPARC/ ANSI



APSlmICE B

GJ..,O,sS!J"~IO DE T1<nHOS ESPECIAIS E ABREVIA'.r1J-:8.AS

A finalidade desta 'seção é oferecer ao leiter uma rápida explic.§;
••.• f' t s: 1 d . .... 1. lA -"J.. -dOçao r e...er-en e aos vermos co oca .03. em ~a.J.Ot18, J..ng es ne s "a J..S-

sertação, sen incluir, no entanto, os t.ermos particu2.ares de c§
da sistema de gerenciamento de banco de dados.
Huitos dos terDos foran mantidos no original em ingiês a fim de
manter semantd cament e corretas as idéias colocadas. Vale n.Q
tar .t.anbém , que muí,tos termos não possuem correspondência no
idioma nacional.
Por Sistema de Banco de Dados ser uma tecnologia ainda recente,
acredi tamos que por algum tempo os t.ez-mo s em inglês ainda serão
mantidos dentro da pequena comunidade profissional, academica e
usuár-La , envolvida no assunt.o,
Incluimos também algunas abreviaturas e suas explicações.
P f· 1·"'''' t .J...., .OI' ~m, as exp ~c8.çoes nao em a preL-ensao ne serem gener~cas
ou seguirem algu,'11apadronização sobre o assunto; o proposito é
facilitar a.leitura e compreensão da dissertação.

'.

-,
-.
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Access path
ADB
Ad hoc query
Array
Audit trsil

Back-end

Back-out

Back-up

Backwar d

Batch
Bottom-up
Buffer

Canned queries

Chain
Charge back

Check:point

conjuntãvo 2101:

mal

CPU

- Rota de acesso
A" lO <I J. ".,. "" P. d D .- .'iUr.'lJ..nl.S "raçao as DanCQ Le aa.os
P• tA. ("'" ri )- esqua sa momen am.a na.o e pre-prcgrema!~.a

- Uma coleção or-denada de eler1entos.
_ Arquivo Que cont~rn os dados de atualizaç~o

efetuados num database; rastro de audit.Q
ria.

_ Normalmente referindo-se a databases geren
ciados a ni vel de har dv....are; ou se j a, exi.§.
te um CPU dedicado ao gerenciamento do da-
tabase.
Retorno de um datatas e a um de ter-mí.nado
check-point.
Precesso de gravação de um arquivo ou data
base num arquivo de segurança.,- S-entido para tras.
Em lotes.

- De baixo para cima.
~ , . t ,.1._ ar-ea d.e trabalho, memór í a xn er-meua.ar-a.a,

Pesquisas previamente armazenadas e passi-
veis de serem evocadas pelo nome.

- Cadeias (de encade~~ento)
_ Forma de contabili~aGão de custes ou pre-
.ços à. débito dos usuários, por serviço de

comput.açâo utilizado.
•••• • L> ••••Gravaçao de .1nlOrmaçoes ,.espec~

fico para identificar o estado do database
nUL1 determinad.o instante.

- Condições de pesquisa na forma
Campo-chaveA= valorAI ou • • • ve.Lor , .~'..J

'- Campo-chave,..,,,,,valor:;:nou valorBi• • •D

e

_ Unidade central de process2.rr:ento•.

" .:
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Dat.abas e

Data ªJ:lt.rY
Dat.aset

DBA
Dead"""loçk

Default

DE}1S
DD/D
:PDL

DHL

DUNP

Entry

Firs-t
ETFO
Forvr~;rd
FrQnt~~Eq.

H~lshing

"

- Banco de Dados
D.i"yiS""c"éO r1p. dad o r-' d P. um 'or-e ra 1~::l e CO'OOLv •.•• ~, .J _ LU p .... tg d..dc., m \.!.J'

- Entraci,8. de dados
Arqut'yo -referenciável em sistema operaci.Q
naã IB?'Í 370; ou arqui vo (s ) de da t.abase ,

- Administração de banco de dados.
Situação em que 20u mais programas
to-bloqueia.m devido a deter-mí.nada s

se aJd
condi

ç5es de solicitaç5es concorrentes de re-
cursos.

- Condição normal ou padrão que se assume
quando não há especificação de rnomento,du
rante.a realização de um processo.

- Database managemerrt sys t em, isto é, :.,SGBD ••

- Dicionário de Dados/Diretorio.
- Data definition language, isto é, lingua-

gem de definição de dados. ,- Data manipulation language, isto e, lin-
. , •... d ~.:Jgua.gem de maru.pui.açao e cauos ,

Obtenção da imagem de um arquivo, memorial
etc•.(na impressora, por exemplo)

- Entrada; uma declaração numa linguagem de
progrélmação; um registro (não necessaria-
mente linear).

- Primeiro.
- Primeiro que entra, é o primeiro que sai.
- Sentido para frente.

Q"+ - d f t" 'l + f"- vJ..uuaçao e ron eJ..ra,norma menve re.erJ.!}
do-se a CPU dedicado ao gerenciamento de
linhas de comunicação e tratamento de men
sagens.

Conjunto de componentes físicos de um si.§.
tema de computador.

- Normalmente referindo··se a algoritmos de- , "transformaçao de chaves de usuarJ.os em en
de,reços de disco, de forma r-andomí ca ,
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Hold

Host language

r/o
Ent'orma t í on-
retrieval

JOB

Journalizing

Last
LIFO
Id.nk

Linkedição

Lock

Log

Loop

Hember

l-reta-dados

Nulti-thread

Hulti-user
•.•...

Nesting

Next

- Opção par2. as s egur-az- que um determinado r§.
curso C.,...;:>·-; s .•.r o :,,,,,.0'-" "T)'" • t~ ..._g_. \.,.• , c•••.•. _ ••.•., 8"C nao seJa a ua-
lizado Dor autre~. durante o tratamento.. ,

• 4 • -" # •por um ce cerr:llnauOusuar ao..
- Lin'-:;uacr<=>1"1hos oede í.r-a (por exemr.Lo r C(')hO'_ .0 o'-"'''~'''''· '~..L '.t. .....• \ J. "'::"_J."'<l.J __ .•. o.....:U~,

Fortran, •.••) de linguagens de manipulacão
de dados (DNL) no acesso a databases.

- Entrada/Saida.
- A.re2.de estudo e aplicação envolvendo recJd

per-ação de textos, com ar quí.vos e scr tvar-e
de gerenciamento especiais.

Um conjunt o consecutivo de pr-ogr-amas a ser
executado.
Operação com arquivo log.

- 111timo.
111timo que "e o pr Lrae.i.r-o que sai.

- Ligação •.
Resolução de endereços entre diversos modQ
los (compilados).

- Apropriação de um determinado recurso (im
pede que outros apropriem).

- Aroui 'TO cnde são q:l"ayados infon'8cões .•• c ~ I

principalmente sobre dados 'de
- Laço.

- Ar-qu.í.vo membr-o ou dependente de arquivo
( .~) .~~ o ~ i~l· ~~~"Co\..rner POSsul'-...orsegl.üL..o '-'s.:,.ec....l. cc.,,:;'vc::....

da CC'DASYL••
sobre outros

dados.
Gerenciamento de solicitações concorrentes
de recursos (rer'istro, área, ••.•)
. - .,.' .- Sltuaçao em que se tem alversos usuarlOS

acessando concorrentemente (no nosso caso)
um da tabas e ,

- Conjunto de laços.(loop) en ca í.

xados ,
- Pró:{in1o.



On-line

Over f'Low
Over Lay

Overhead
Override

Pas swor d

Prior

Recovery

Report-'\<lri ter
Response-code
Resta.rt

Retrieval

Role
Rcot

Search
Schema

Self -ccnt.a.í.ned

- 11odo de operacão- ~ cone.Ç. ,naem que terminais
tados diretamente com o processacento da
C:PU.

- Estouro .•
- Estrutura de intercalação'entre diversos

modules d.e um prog!'2.1-;;ê. em tempo de carga e

execução.
- unuSe
- Condiç~o em que se fornece um valor sobre-

pondo a um valor padrão ou default.
- Arquivo nestz-e ou possuidor de arquivo roem
bro (member), segündo especificações da
CODASYL.

- Anterior.

- Consulta .•

- Processo de recuperação de um database a
um de t er-mí.nado estado, deví.do falha ante-
rior de har-dwar-e ou sofhrare.

- Programa gerador de relatórios.
- Códi~0 0P. rosnosta~ .::;.-.J Ao. o.,i """,!-I'" •

- Reâ.rri cf.o de .atu8.1i,za.çoes a part Lr- de Ui~1

ponto da check-point~
Recarregamento do database a partir dos
arquives de segurança.
~ec"D-Y>::>C';,;(dA Lnt'or nacâo )•.. rt ,.....,....e~-.5<.:A.G \...., .1.,L.. v.l.1.:.10.~.a..\. /.-- Regr-avaçâo ,

Elemento dê database hierarquico corres-
pondente ao primeiro n!vel(rnais elevado).

Pesquisa.
1<:od810 total de dados de u-n er.1preendimer;

.t:'.! • ,...,~ r' ""ri!::> Q' S.I. .J..n~·,:;,,-,,,o.-,-~,_.~o.••

Normal~ente referindo-se ~ u~a l~nguagem
a.s socLado a un progrem? comr-Lebc , f'e cha.do
e7:1si mesmo.



Set

Sibling
Single-user

SGBD
Soft\'Íare

Sub-schema

Soft1-rare-house

Status
String

Thesaurus.

TP
Trace
Tree-Traversal

Hbrk

Conj unt o de arquivos owner' 8 member conf'oj;
me especificações da CODASY1.;.•

- Elementos de uma me sma ordem ou
Situação em que se tem um {mico usuário in
teragindo com o database.

_ Sistema de Gerenciamento de ·Banco de Dados ..
_ Conjunto de pr-ogr-amas de um sistema de com

putador.
Nodelo de dados parcial, referente a uma
aplicação, definido através de u,'11a lingua-
gem apropriada .•

- Emnresa es oecf.a Lâ zada na -croducão de soft-.. - ~
ware, tanto básicos, auxiliares ou de apli•..caça0 .•

- Estado.
U . J d ,4 f'uncô .'- m conJunco e coman,....os, unço.3s, ".rarJ..ê.-
veis, dados, etc.

Parte de um . +sa scema -recuperaçao de in-o..e

formação,corn dados de controle e estatisti
cas sobre os textos armazenados.

- Teleprocessamento.
- Rastreamento.
_ Ordem específica e pré-determinada de bu~

ca de registros dentro de uma estrutura
,de dados em arvore.

-Área de Trabalho.
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