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Sistemas de Bancos de Dados Heterog^eneos (SBDHs) s~ao sistemas
que integram, num ambiente cooperativo, sistemas de bancos de dados
(SBDs) aut^onomos e heterog^eneos entre si, com relac~ao a sem^antica dos
seus dados e/ou as caractersticas dos seus SGBDs (modelo de dados, linguagens de manipulac~ao de dados e aspectos de implementac~ao). Uma
propriedade desejavel nesses sistemas e a transpar^encia de modelos, que
permite ao usuario enxergar e manipular os dados localizados em diferentes SBDs, atraves do modelo e da linguagem de manipulac~ao de dados
que ele utilizava no seu SBD local, antes do mesmo ser incorporado ao
SBDH. A propriedade em quest~ao e conseguida atraves do mapeamento
entre os dados e operac~oes dos SBDs componentes. Este trabalho apresenta metodologias para convers~ao de esquemas em SBDHs construdos
para integrar SBDs que utilizam o modelo de dados rede ou o modelo de
dados relacional. Essas metodologias s~ao importantes para obtenc~ao da
transpar^encia de modelos.
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1 Introduca~o
A integraca~o de aplicaco~es construdas em Sistemas de Bancos de Dados
(SBDs) independentes e uma necessidade cada vez maior nos dias atuais em que a disponibilidade de informac~oes e um fator essencial para
o sucesso das atividades humanas. Por isso, um grande investimento
tem sido feito em pesquisas que estudam alternativas para a construca~o
de sistemas que permitam o compartilhamento de informac~oes entre
SBDs isolados, preservando-se a autonomia dos mesmos. Esses sistemas s~ao conhecidos na literatura como Sistemas de Bancos de Dados
Heterog^eneos (SBDHs) [HK89, EP90], Sistemas de Bancos de Dados Federados (SBDFs) [HM85, SL90] ou Multidatabases [LA86, HB91].

1.1 Transpar^encia de Modelos em SBDHs
SBDHs s~ao formados tipicamente pela integrac~ao de Sistemas de Bancos
de Dados (SBDs componentes) que utilizam modelos e linguagens de
manipulaca~o diferentes entre si.
Dentro desse contexto, a transpar^encia de modelos em SBDHs e a
propriedade que garante a cada usuario a possibilidade de visualizar e
manipular os dados do sistema global atraves de um unico modelo de
dados e da linguagem de manipulac~ao (LMD) associada a esse modelo.
A propriedade em quest~ao e obtida em duas etapas atraves do mapeamento entre os dados e operac~oes dos SBDs componentes. A primeira
etapa e tipicamente estrutural e objetiva converter esquemas expressos
em um modelo de dados M1 para esquemas equivalentes em um modelo
de dados M2. A segunda etapa e essencialmente operacional e utiliza
os mapeamentos estruturais para permitir que operac~oes construdas na
LMD do modelo M2 sejam transformadas em operac~oes equivalentes na
LMD do modelo M1.
Varias abordagens podem ser utilizadas para mapear os modelos e
linguagens existentes em um SBDH [Hsi92].
Uma primeira possibilidade e fazer um mapeamento direto (um para
um) entre cada par de modelos e linguagens. Alguns trabalhos que
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prop~oem soluc~oes para a traduc~ao direta entre modelos de dados s~ao
[Zan79, VL80, Lie81, Dem83, Lar83, TYF86].
Uma segunda alternativa e adotar um unico modelo de dados (modelo uni cado) para o qual todos os esquemas dos SBDs componentes
s~ao traduzidos. A seguir os esquemas obtidos s~ao integrados em um
ou mais esquemas virtuais globais. Os usuarios do SBDH atuam diretamente sobre um esquema virtual global atraves da linguagem de
manipulaca~o de dados do modelo uni cado, e as operac~oes globais s~ao
transformadas em operac~oes locais usando a linguagem de manipulaca~o
de dados disponvel no SBD componente. Os mapeamentos nesse caso
s~ao do tipo um para muitos. Varios projetos e prototipos descritos na literatura de SBDHs utilizam esse tipo de mapeamento [Chu90, ADD+ 91,
BDK+ 88, TBC+ 87, DL87, LA86, LR82].
Outra soluca~o possvel e adotar um modelo de dados comum (MDC)
e uma linguagem de manipulaca~o de dados intermediaria. Assim os esquemas originais dos SBDs componentes (esquemas locais) s~ao convertidos em esquemas no MDC (esquemas componentes) que s~ao ent~ao
integrados em um ou mais esquemas virtuais no mesmo modelo (esquemas federados). Os esquemas federados por sua vez s~ao traduzidos
para esquemas nos modelos de dados originais (esquemas externos).
As operaco~es dos usuarios federados construdas sobre o esquema externo s~ao transformadas em operac~oes sobre o esquema federado usando
a linguagem intermediaria. As operac~oes sobre o esquema federado s~ao,
a seu turno, transformadas em operac~oes equivalentes sobre os esquemas
locais dos SBDs componentes, usando a LMD local. Trata-se, portanto,
de mapeamentos do tipo muitos para muitos. Cardenas [Car87] utiliza
essa abordagem no projeto HD-DBMS.
Uma ultima abordagem possvel e a traduc~ao da representaca~o dos
dados dos SBDs componentes para um unico modelo de dados de mais
baixo nvel e a criac~ao de esquemas virtuais nos diferentes modelos de
dados para os diversos tipos de usuarios. Os mapeamentos nesse caso
s~ao do tipo muitos para um.
A terceira soluca~o apresentada, ao nosso ver, e uma soluc~ao mais e ciente do que a primeira, mais transparente e exvel do que a segunda, e
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mais realista do que a ultima. A primeira soluc~ao aumenta em demasia o
numero de mapeamentos necessarios a medida que o numero de modelos
e linguagens diferentes cresce no SBDH. A segunda soluca~o exige que o
usuario passe a dominar um outro modelo de dados e uma nova LMD. A
ultima soluca~o sup~oe uma migraca~o de dados que nem sempre e possvel
ou desejavel.

1.2 Modelo de dados comum
O modelo de dados comum (MDC) e um peca fundamental em um
SBDH, e atraves desse modelo e possvel obter a transpar^encia de modelos de dados e a integraca~o dos SBDs componentes. Para que um modelo
de dados possa se adequar perfeitamente ao papel de MDC, ele precisa
apresentar as seguintes propriedades:
1. Facilidades para representar informac~oes contidas em outros modelos, de forma simples e clara;
2. Capacidade de suportar diferentes nveis de abstraca~o usados nos
projetos dos diversos SBDs componentes;
3. Possibilidade de acrescentar informac~oes relevantes n~ao contidas
nos esquemas dos SBDs componentes como, por exemplo, restrico~es
de integridade implcitas ou mantidas pelas aplicaco~es;
4. Disponibilidade de uma linguagem de de nic~ao e manipulaca~o de
dados bem de nida e abrangente, que possa ser utilizada como linguagem intermediaria no processo de transformaca~o de operac~oes
sobre os modelos de dados existentes no SBDH.
Varios projetos de pesquisa em SBDHs [Chu90, BDK+ 88, LA86,
LR82] utilizam como modelo de dados comum o modelo relacional. Todavia, o modelo relacional n~ao possui todas as propriedades citadas anteriormente. A limitaca~o na representaca~o de relacionamentos, de restric~oes
de integridade e de abstraco~es como generalizaca~o e especializaca~o, torna
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o modelo relacional inadequado para os processos de convers~ao e integrac~ao de esquemas.
Os chamados modelos sem^anticos [PM88, HK87] s~ao, por outro lado,
candidatos mais naturais para servirem como modelo de dados comum,
devido a sua natureza tipicamente conceitual e ao seu poder de representaca~o sem^antica. Apesar disso, poucos projetos em SBDHs [Car87,
LR82] utilizam modelos sem^anticos como MDC.
Neste trabalho s~ao apresentadas metodologias para convers~ao de esquemas locais de SBDs componentes nos modelos relacional e rede para
esquemas componentes no modelo de dados comum (MDC). O MDC
utilizado e o modelo Entidade-Categoria-Relacionamento (modelo ECR)
[EWH85]. O modelo ECR e um modelo sem^antico que estende o modelo Entidade-Relacionamento proposto em [Che76]. As metodologias
propostas permitem a uniformizac~ao da representaca~o dos dados para
integraca~o dos esquemas. Essas metodologias, em conjunto com as metodologias para convers~ao de esquemas federados em esquemas externos
contidas em [Oli93], suportam a parte estrutural dos mapeamentos necessarios a obtenc~ao da transpar^encia de modelos em SBDHs.
A proxima sec~ao descreve sucintamente o modelo ECR e a linguagem
associada a ele. A sec~ao 3 apresenta a metodologia proposta para convers~ao de esquemas locais no modelo rede em esquemas componentes no
modelo ECR. A seca~o 4 descreve a metodologia para convers~ao de esquemas locais no modelo relacional em esquemas componentes no modelo
ECR. A ultima sec~ao analisa as metodologias propostas comparando-as
com outros trabalhos correlatos.

2 O modelo ECR e a linguagem GORDAS

2.1 O modelo ECR

O Modelo ECR [EWH85] e um dos varios modelos propostos para estender a capacidade de modelagem do MER, mantendo-se as suas vantagens
originais. Alem de utilizar os conceitos de entidade e relacionamento do
MER, o Modelo ECR introduz o conceito de categoria, que permite mo-
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delar grupos logicos de entidades pertencentes a tipos de entidades distintas mas que desempenham um mesmo papel em um relacionamento.
Os conceitos e caractersticas principais do Modelo ECR ser~ao descritos
a seguir.

2.1.1 Entidade, Tipo de Entidade e Categoria
Os conceitos de entidade e tipo de entidade no Modelo ECR s~ao

similares aos conceitos de entidade e conjunto de entidades no MER. Os
tipos de entidades s~ao conjuntos disjuntos na medida que uma entidade
so pode pertencer a um unico tipo de entidade.
Uma categoria e um grupo de entidades pertencentes a um ou mais
tipos de entidade que desempenham um mesmo papel (funca~o logica) em
um relacionamento. Esse relacionamento pode estar explcita ou implicitamente representado no esquema ECR. Um exemplo de relacionamento
implicitamente representado em uma categoria e o relacionamento de
vnculo empregatcio com uma empresa que existe nas entidades pertencentes a categoria Empregado. Em termos formais, uma categoria e uma
relaca~o matematica assim de nida:

Ci = T1[S1] U T2 [S2] U T3[S3] : : : U Tn[Sn] onde:
Ci = categoria : 1 i n; Tj = tipo de entidade : 1 j n;
Sj = predicado de selec~ao que especi ca as entidades de Tj que far~ao
 

 

parte da categoria;

As categorias, ao contrario dos tipos de entidades, n~ao s~ao necessariamente disjuntas visto que uma entidade pode participar em varias
categorias diferentes. Uma categoria pode, inclusive, ser de nida em
termos de outras categorias.
A introduc~ao do conceito de categoria no Modelo ECR permite a
modelagem explcita de duas abstrac~oes importantes: generalizaco~es e
hierarquias ISA.
Tanto o conceito de tipo de entidade como o conceito de categoria s~ao usados para representar conjuntos de entidades do mundo real.
Observando-se a de nic~ao formal de categoria pode-se perceber que uma
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categoria pode se confundir com um tipo de entidade (quando j = 1 e
n~ao existe predicado de selec~ao restritivo). Ent~ao e possvel usar o conceito de categoria para se de nir de forma mais abrangente o conceito
de relacionamento.

2.1.2 Relacionamentos
Um relacionamento e uma associaca~o de entidades. Formalmente um relacionamento R e um subconjunto do produto cartesiano de n categorias,
n~ao necessariamente distintas:

R X (C1; C2; :::; Cn) = (e1, e2 , ..., en ): ej Cj para 1 j n onde:
ej = entidade; Cj = categoria; X = produto cartesiano.


f

2

  g

Um elemento de R (uma tupla) e denominado de inst^ancia do re-

lacionamento.

As propriedades estruturais de um relacionamento s~ao as regras que
governam as diversas maneiras que entidades de uma categoria podem
participar em um relacionamento. O Modelo ECR especi ca a participac~ao de uma categoria Cj em um relacionamento R atraves de um
par de numeros inteiros: (i1, i2 ), 0  i1  i2 e i2 > 0. Esses numeros
indicam que cada entidade pertencente a categoria Cj , pode participar
em, no mnimo, i1 e em, no maximo, i2 inst^ancias do relacionamento R.
Utilizando-se esse par de numeros podem ser diferenciados os seguintes
relacionamentos: total (i1  1), parcial (i1 = 0) e funcional (i2 = 1).
Um relacionamento e espec co em relaca~o a participac~ao de Cj se
ele e total, e, se uma entidade de Cj , uma vez ligada a uma inst^ancia
de R, n~ao puder ser removida dessa inst^ancia a menos que a propria
entidade seja excluda do banco de dados.

2.1.3 Atributos
Entidades e relacionamentos possuem atributos que descrevem suas caractersticas e propriedades. Um atributo a e de nido formalmente como
uma func~ao com domnio de nido em um tipo de entidade T , categoria C
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ou relacionamento R e com imagem de nida em um conjunto de valores
(valueset) V ou no produto cartesiano de n conjuntos de valores:
a : T ! P (V ) ou a : C ! P (V ) ou a : R ! P (V ) onde:
P(V) e o conjunto potencial de valores;
Atributos de nidos sobre um unico conjunto de valores s~ao chamados
atributos simples e atributos de nidos sobre o produto cartesiano de
conjuntos de valores s~ao chamados atributos compostos.
Restric~oes de cardinalidade e unicidade podem ser impostas sobre os
atributos para representar certas situaco~es do mundo real. A cardinalidade de um atributo determina o numero de valores, obtidos de um
conjunto de valores V, que podem ser associados a esse atributo. No
Modelo ECR, a restric~ao de cardinalidade e especi cada por um par de
inteiros (i1; i2), onde 0  i1  i2 e i2 > 0. O numero i1 indica o numero
mnimo de valores e i2 o numero maximo.
Um atributo e monovalorado se i2 = 1 e multivalorado se i2 > 1.
Um atributo e total se n~ao lhe e permitido conter um valor nulo, isto e,
se i1  1. Caso contrario e um atributo parcial. O valor default para
i1 e i2 e 1, de nindo um atributo monovalorado e total.
A unicidade de atributos e usada para especi car que determinados atributos identi cam univocamente uma entidade. Um atributo a
e unico (ou chave) se cada valor v de P (V ) aparece como um valor
de a em no maximo uma entidade pertencente ao domnio, para cada
estado valido do banco de dados. Ao contrario do MER, o Modelo ECR
n~ao exige que um tipo de entidade possua um conjunto de atributos
chave ja que entidades com atributos contendo o mesmo valor podem ser
diferenciadas pelos seus relacionamentos com outras entidades.

2.1.4 Diagramas ECR
Assim como o MER, o Modelo ECR possui uma representac~ao diagramatica dos construtores utilizados na modelagem dos dados.
Tipos de entidade e relacionamentos s~ao representados, respectivamente, por um ret^angulo e por um los^angulo. Uma categoria e representada por um hexagono. Quando uma categoria e tambem um tipo de
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entidade, o hexagono e sobreposto ao ret^angulo que representa o tipo de
entidade.
Atributos s~ao representados pelos seus nomes ligados por um arco1
ao tipo de entidade, categoria ou relacionamento a que pertencem.
Os diferentes tipos de participaca~o das categorias nos relacionamentos podem ser distinguidos nos diagramas ECR2 . Relacionamentos sem
restric~ao com relaca~o a participaca~o da categoria (i1 = 0 e i2 = 1) s~ao
representados com uma linha simples entre a categoria e o relacionamento
em que a categoria participa. Um relacionamento total e representado
por uma linha com um ponto na extremidade que toca o los^angulo que
representa o relacionamento. Um relacionamento espec co e representado por uma linha com um ponto em ambas as extremidades. Um
relacionamento funcional e representado por uma linha com uma seta
na extremidade em que esta localizada a categoria que e funcionalmente
determinada. Relacionamentos parcial e funcional, total e funcional e
espec co e funcional s~ao representados usando combinaco~es das convenc~oes ja citadas. A gura 1 ilustra a utilizac~ao dos smbolos em um
diagrama ECR.

2.2 A linguagem GORDAS
A linguagem GORDAS3 e utilizada como linguagem de de nica~o e manipulaca~o de dados no Modelo ECR.
A de nic~ao formal dessa linguagem e baseada na representaca~o do
modelo atraves de grafos orientados e rotulados [EW83]. Um esquema
ECR e representado por um grafo em que cada vertice representa um
tipo de entidade (vertice-TE), uma categoria (vertice-CA) ou um relacionamento (vertice-RE) e cada aresta A conecta um vertice-TE/CA a um
Em [EWH85] os nomes dos atributos s~ao envolvidos por formas ovais. Entretanto
para tornar os diagramas menos \carregados" preferimos mudar ligeiramente essa
representac~ao.
2
A representac~ao dos relacionamentos apresentadas neste texto difere um pouco da
representac~ao usada em [EWH85] por quest~oes de clareza e concis~ao dos diagramas
3
acr^onimo para Graph Oriented Data Selection
1
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vertice-RE, indicando a participac~ao do tipo de entidade ou categoria naquele relacionamento. O rotulo de cada vertice contem o nome do tipo de
entidade ou categoria ou relacionamento representado, o tipo do vertice
(RE, CA ou TE) e os atributos com seus respectivos valuesets. As arestas
s~ao rotuladas com dois nomes que servem para referenciar o relacionamento a partir do tipo de entidade/categoria (nome-1) e para referenciar
o tipo de entidade/categoria a partir do relacionamento (nome-2). Alem
desses nomes, os rotulos das arestas contem dois numeros inteiros i1 e i2
que de nem as restrico~es de cardinalidade e depend^encia de exist^encia
ja descritas na sec~ao 2.1.2.
Da mesma forma como um esquema ECR e representado pelo grafo
de esquema (GE), um banco de dados ECR e de nido como um grafo
orientado e rotulado denominado grafo de banco de dados (GBD).
O GBD e uma representac~ao abstrata do banco de dados real formado
por entidades individuais e inst^ancias dos relacionamentos. Portanto, o
GBD e uma inst^ancia de um GE particular e existe uma correspond^encia
entre os vertices e arestas dos dois grafos.
Uma operaca~o GORDAS nada mais e que a de nica~o de um caminho
no GE que gera, a seu turno, caminhos no GBD. Para de nica~o desses caminhos s~ao fundamentais os nomes existentes nos rotulos das arestas porque eles estabelecem ligac~oes tanto no sentido entidade-relacionamento
como no sentido relacionamento-entidade. Os nomes dos rotulos das
arestas s~ao conhecidos no Modelo ECR como nomes de conex~ao. S~ao
os nomes de conex~ao que possibilitam a refer^encia direta entre entidades
pertencentes as diferentes categorias envolvidas nos relacionamentos.
A gura 1 mostra um diagrama ECR contendo os nomes de conex~ao
associados aos relacionamentos. Os nomes de conex~ao podem ser vistos como nomes \invertidos" dos papeis que uma categoria desempenha
em um relacionamento. Desse modo, o nome de conex~ao empregados
associado ao relacionamento Dep-Emp permite uma refer^encia do tipo
empregados of Departamento. De maneira similar, o nome de conex~ao
departamento permite referenciar entidades pertencentes ao tipo de entidade Departamento a partir de entidades do tipo de entidade Empregado ,
atraves da express~ao departamento of Empregado.
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Departamento

salario-medio

empregados

Dep-Emp

departamento

matricula
nome
sexo
data-nasc
endereco

Rua

Bairro

Cidade

Empregado

cargo

Cargo-Emp

empregados

Cargo

nome
nivel
salario
codigo

Telefones

projetos
horas-trab

D

Particip-Proj
empregados

Emp-Administ

Emp-Tecnico

proj-gerenciado

Gerencia

gerente

Projeto
codigo

Figura 1: Diagrama ECR com nomes de conex~ao

nome
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A linguagem GORDAS permite a declarac~ao de todos os construtores utilizados pelo Modelo ECR: conjunto de valores (valueset), tipo de
entidade, categoria e relacionamento. A gura 2 exempli ca a de nica~o
de dados em GORDAS.

DEFINE VALUESET data-nasc AS DATE 1932:1978.
DEFINE ENTITY TYPE Empregado
ATTRIBUTES
matricula VALUESET codigo KEY,
nome
VALUESET nome,
data-nasc VALUESET data-nasc,
sexo
VALUESET sexo,
endereco
COMPOUND
(rua
VALUESET nome,
bairro
VALUESET bairro,
cidade
VALUESET nome,
telefones VALUESET fone
MINIMUM VALUES 0,
MAXIMUM VALUES 3).
DEFINE CATEGORY Emp-Tecnico FROM Empregado
(codigo OF cargo OF Empregado INCLUDES {1111, 2222, 3333}).
DEFINE RELATIONSHIP Dep-Emp FROM
Empregado (departamento, empregados)
MINIMUM PARTICIPATION 1
MAXIMUM PARTICIPATION 1,
Departamento (empregados, departamento).

Figura 2: Exemplos de de nica~o de dados em GORDAS
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3 Convers~ao Rede-ECR

3.1 Considerac~oes gerais

Uma metodologia para convers~ao Rede-ECR que possa ser utilizada no
contexto de SBDHs deve levar em considerac~ao cinco pontos importantes.
Primeiro, a separac~ao que existe entre entidades e relacionamentos
no modelo rede, que possui construtores distintos para modelar esses dois
conceitos sem^anticos, embora em algumas situac~oes espec cas, como no
caso de relacionamentos N:M, essa separac~ao n~ao aconteca plenamente.
Segundo, a forma como s~ao representados os relacionamentos no esquema rede. O unico tipo de relacionamento representado diretamente
no modelo rede e o relacionamento 1:N. Outros tipos de relacionamento
ou s~ao garantidos nos programas de aplicac~ao (relacionamento 1:1) ou
s~ao simulados por tecnicas de projeto (relacionamentos N:M, relacionamentos n~ao binarios).
Terceiro, as restric~oes impostas a participac~ao dos registros membros
em um set-type . Essas restric~oes devem ser consideradas na de nic~ao do
tipo de participaca~o das entidades nos relacionamentos representados no
esquema ECR.
Quarto, a presenca no esquema rede de informac~oes referentes a organizac~ao fsica dos dados. Essas informac~oes n~ao podem ser transferidas
para o esquema ECR mas precisam ser mantidas localmente para que
possam ser utilizadas no processo de transformac~ao de operac~oes GORDAS em operaco~es sobre o esquema rede.
Quinto e ultimo, a maior riqueza sem^antica do modelo ECR que
implica na possibilidade de inclus~ao no esquema ECR de informaco~es
que n~ao podem ser obtidas diretamente do esquema rede e devem ser
supridas pelo usuario, no caso o DBA local.

3.2 Trabalhos correlatos

S~ao poucos os trabalhos na literatura que apresentam metodologias para
convers~ao do modelo rede para modelos baseados no modelo entidaderelacionamento (MER).
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Dumpala e Arora [DA83] propuseram um algoritmo bastante limitado
para converter diagramas rede em diagramas ER. O algoritmo baseiase quase que exclusivamente na correspond^encia entre record-type e tipo
de entidade e entre set-type e relacionamento. Entretanto, essa correspond^encia n~ao e sempre verdadeira devido a presenca dos registros
conectores que simulam relacionamentos M:N, relacionamentos de grau
maior do que dois e auto-relacionamentos.
Fong [Fon92] apresenta uma metodologia para convers~ao de esquemas para ser usada no caso de uma migrac~ao de dados de um SBD
rede ou de um SBD hierarquico para um SBD relacional. A metodologia usa um modelo entidade-relacionamento estendido para capturar
a sem^antica do esquema rede original, particularmente com relaca~o as
depend^encias funcionais e as restric~oes de integridade referenciais existentes entre os record-type . As depend^encias funcionais s~ao obtidas pelo
exame dos itens de dados dos record-type, e as restrico~es de integridade
referenciais atraves do exame do tipo de retenca~o e inserca~o dos set-type
em que os record-type est~ao envolvidos. Durante todo o processo de convers~ao o usuario pode intervir para validar ou modi car os resultados
obtidos. A representaca~o no modelo entidade-relacionamento estendido
e traduzida para um esquema relacional em que s~ao mantidas as restrico~es estruturais do modelo original. Nesse esquema resultante todas
as relac~oes bases est~ao pelo menos na terceira forma normal.

3.3 Equival^encia de Construtores

A convers~ao de esquemas locais dos SBDs componentes representados
no modelo rede para esquemas componentes no modelo de dados comum (modelo ECR) pode ser feita baseada na correspond^encia entre os
construtores dos dois modelos. A seguir ser~ao analisadas essas correspond^encias.

3.3.1 Record-type e Set-type
De maneira geral, os record-type do modelo rede s~ao equivalentes aos
tipos de entidade no modelo ECR e os set-type s~ao equivalentes a re-
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lacionamentos binarios funcionais (1:N) entre o tipo de entidade que
representa o record-type mestre e o tipo de entidade que representa o
record-type membro de um set-type .
Contudo, certos tipos de relacionamentos s~ao modelados usando registros conectores: relacionamentos N:M, relacionamentos recursivos e
relacionamentos que envolvem mais de dois tipos de entidades. Os conectores, apesar de serem representados por record-type no modelo rede,
devem ser traduzidos para relacionamentos no modelo ECR, como ilustra
a gura 3.
Empregado
Empregado

Projeto

Emp-Proj

Proj-Emp

Particip-Projeto

Particip-Projeto

Projeto

Figura 3: Mapeamento de relacionamento N:M no modelo rede para o
modelo ECR
Uma metodologia para traduc~ao de esquemas rede para esquemas
ECR devera incluir um algoritmo para identi car esses possveis conectores. Sabe-se que os record-type conectores s~ao membros em mais de
um set-type e ao mesmo tempo n~ao podem ser o record-type mestre em
nenhum set-type , ja que nesse caso estariam fortemente caracterizados
como um tipo de entidade propriamente dito e n~ao como uma estrutura
auxiliar. Contudo, pode ser que um record-type satisfaca essas condico~es
e ainda assim n~ao represente um conector. Logo, os candidatos a conectores devem ser apresentados ao usuario (DBA local) para que ele os
con rme ou n~ao como tal.
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3.3.2 Set Membership (Set Insertion e Set Retention)
Na descric~ao de um set-type em um esquema rede s~ao de nidas algumas restric~oes em relaca~o a participaca~o de seus registros membros. S~ao
declaradas restrico~es quanto a inserca~o (AUTOMATIC ou MANUAL)
e quanto a retenca~o desses registros (FIXED , MANDATORY , OPTIONAL). Um tipo de retenc~ao FIXED ou MANDATORY e geralmente
acompanhada de um tipo de inserca~o AUTOMATIC e um tipo de retenc~ao OPTIONAL e normalmente acompanhada de um tipo de inserca~o
MANUAL.
A retenc~ao FIXED caracteriza um tipo de relacionamento espec co
entre as entidades que representam registros mestres e membros, e a
retenc~ao MANDATORY caracteriza um tipo de relacionamento total
entre essas entidades. Ambos as retenc~oes indicam que, para todo estado valido do banco de dados, a entidade que representa o registro
membro deve estar obrigatoriamente ligada por uma inst^ancia desse relacionamento a uma entidade que representa o registro mestre. Logo, a
cardinalidade mnima do relacionamento em relac~ao a participaca~o das
entidades que representam os registros membros devera ser em ambos os
casos igual a 1. No caso do relacionamento espec co, alem dessa restrica~o, e imposta uma outra que probe a transfer^encia de uma entidade
que representa um registro membro para outra inst^ancia do relacionamento.
Por outro lado, o tipo de retenc~ao OPTIONAL caracteriza um tipo
de relacionamento parcial das entidades que representam os registros
membros com as entidades que representam os registros mestres. Assim,
uma entidade que representa um registro membro podera existir em um
estado valido do banco de dados sem estar includa em uma inst^ancia do
relacionamento. Nesse caso, a cardinalidade mnima do relacionamento
em relac~ao a participaca~o das entidades que representam os registros
membros devera ser igual a 0.
Para todos os tipos de retenca~o a cardinalidade maxima do relacionamento em relac~ao a participaca~o do tipo de entidade que representa
o record-type membro sera igual a N , a menos que, durante o processo
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de traduca~o, o DBA local informe que a cardinalidade maxima sera outra. Esse tratamento de excec~ao se justi ca porque no modelo rede
pressup~oe-se que os relacionamentos s~ao todos 1:N e outros tipos de relacionamentos, como por exemplo 1:1, so podem ser estabelecidos atraves
de restric~oes impostas sobre o valor de N nos programas de aplicac~ao.
Se o relacionamento modelado for funcional (1:N), a cardinalidade
mnima e maxima do relacionamento em relaca~o a participac~ao do tipo
de entidade que representa o record-type mestre s~ao iguais a 0 e 1, respectivamente. Se o relacionamento for n~ao funcional (N:M), a cardinalidade
maxima e igual a N .

3.3.3 Itens de dados
Os itens de dados descritos na de nic~ao dos record-type no modelo rede
s~ao equivalentes aos atributos dos tipos de entidade e relacionamentos no
modelo ECR. Os itens de dados dos record-type que foram convertidos em
tipos de entidade ou categorias no modelo ECR, s~ao neles includos. Os
itens de dados pertencentes aos conectores no esquema rede s~ao includos
nos relacionamentos que esses conectores geraram no esquema ECR.
Cada atributo no modelo ECR tem um conjunto de valores associados (valueset) que podem ser obtidos a partir da descric~ao do tipo e do
tamanho dos itens de dados no esquema rede. Os itens de dados compostos ou multivalorados podem ser representados diretamente no modelo
ECR. A cardinalidade mnima e maxima dos atributos monovalorados
s~ao iguais a 1 (um). A cardinalidade mnima e maxima dos atributos
multivalorados s~ao iguais a 1 e a N , respectivamente, onde N e o numero
de ocorr^encia de nido na declarac~ao dos itens de dados no esquema rede.
No modelo ECR, os tipos de entidade n~ao precisam apresentar atributos identi cadores (chaves) uma vez que as entidades com mesmos
conteudos de atributos podem ser distinguidas pelos relacionamentos
que possuem com outras entidades. Entretanto, alguns atributos identi cadores podem ser inferidos a partir do esquema rede. Por exemplo,
os registros que t^em a clausula LOCATION MODE CALC DUPLICATES NOT ALLOWED podem ser identi cados univocamente pelos atri-
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butos que representam os itens de dados contidos nessa clausula. Da
mesma forma, os registros membros de um set-type que s~ao ordenados
pela clausula SORTED BY DEFINED KEY DUPLICATES NOT ALLOWED podem ser identi cados univocamente pela concatenaca~o dos
atributos de nidos nessa clausula com o(s) atributo(s) que identi ca(m)
o seu mestre. O valor da DATABASE-KEY que em um banco de dados rede identi ca univocamente cada registro, n~ao pode ser usada como
identi cador no modelo ECR porque esse valor expressa unicamente a
identidade fsica do registro e, portanto, n~ao tem utilidade no nvel logico
(conceitual) em que o modelo de dados comum e utilizado.

3.3.4 Clausulas referentes a organizaca~o fsica dos dados
Os esquemas no modelo rede trazem algumas informaco~es relativas as
particularidades da organizac~ao fsica dos dados, como localizaca~o fsica
(LOCATION MODE), metodos para identi caca~o de uma ocorr^encia de
um set-type (SET SELECTION), partic~oes logicas de registros (AREA)
e ordenamento dos registros membros dentro de um set-type (SET ORDER).
Essas informaco~es s~ao relevantes para a de nica~o de estrategias de recuperac~ao e armazenamento dos dados e por conseguinte s~ao importantes
no processamento das operac~oes nesse modelo. Porem, o modelo ECR,
enquanto modelo conceitual, n~ao possui construtores para modelar essa
caractersticas fsicas. Por esse motivo, essas informaco~es devem ser armazenadas em um repositorio de dados local que pode ser um dicionario
de dados (DD) ou um banco de dados auxiliar. As informaco~es nele contidas ser~ao utilizadas pelo processador responsavel pela transformac~ao
de operaco~es expressas no modelo ECR em operac~oes equivalentes no
modelo rede. Alem disso, essas informaco~es precisam ser armazenadas
a nvel global para que seja possvel criar esquemas externos no modelo
rede a partir de esquemas federados no modelo ECR.
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3.3.5 Construtores espec cos do modelo ECR
Alguns construtores importantes utilizados no modelo ECR n~ao possuem
equivalentes no modelo rede e s~ao usados para modelar explicitamente
conceitos sem^anticos importantes. Entre esses construtores destacamse as categorias (de generalizac~ao e de especializaca~o) e os nomes de
conex~ao, discutidos no captulo 2 dessa dissertac~ao.
As abstrac~oes de generalizaca~o e especializac~ao s~ao modeladas de
forma intuitiva no modelo rede. Considere, por exemplo, o set-type
Pessoa-Empreg da gura 4 que associa Pessoa e Empregado . Pode ser
que a intenca~o do projetista seja a de representar o fato de que todo
empregado e uma pessoa, isto e, que Empregado e uma subclasse de Pessoa . Da mesma forma, o set-type Tipo-Empreg da mesma gura pode
sugerir que Empregado seja uma generalizac~ao de Empregado Tecnico e
Empregado Administrativo . O problema e que a intenc~ao do projetista
n~ao pode ser percebida atraves de um exame objetivo do esquema rede.
Fica evidente a necessidade de intervenc~ao humana para a inclus~ao de
categorias no esquema componente ECR.
Pessoa

Empregado

Tipo-Empreg
Pessoa-Empreg

Empregado

Emp-Tecnico

Emp-Administ.

Figura 4: Exemplos de Set-type simulando relacionamento ISA e generalizaca~o
Contudo, a inclus~ao de categorias no esquema componente, embora
desejavel do ponto de vista da clareza de representac~ao n~ao e uma boa
alternativa no contexto de SBDHs pois modi ca sensivelmente a organizac~ao original dos dados no esquema local, aumentando o numero de
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mapeamentos necessarios entre os construtores nos varios nveis da arquitetura do SBDH. Consequentemente os processos de traduca~o de esquemas e, principalmente, de transformac~ao de operaco~es se torna muito
mais complexo.
Os nomes de conex~ao s~ao usados no modelo ECR para permitir que
se facam refer^encias as entidades de uma categoria a partir de uma outra
entidade que esta relacionada com as primeiras atraves de um determinado relacionamento. Esses nomes de conex~ao estabelecem, de certa
maneira, caminhos de navegac~ao entre os registros no modelo rede.
Os nomes de conex~ao n~ao podem ser obtidos das estruturas existentes
no esquema rede e, portanto, devem ser supridos pelo DBA local que
devera ter o cuidado de escolher nomes signi cativos para tornar mais
claras as refer^encias entre as entidades. As correspond^encias entre os
nomes dos set-type e os nomes de conex~ao dever~ao ser guardadas no
DD local para serem usadas no processo de transformaca~o de operac~oes
GORDAS em operaco~es na LMD rede.

3.3.6 Restrico~es de integridade explcitas
O modelo rede prov^e, pelo menos em tese, um mecanismo que pode
ser utilizado para a veri cac~ao de restrico~es de integridade sem^anticas.
Esse mecanismo e baseado em procedimentos especiais, conhecidos como
database procedures [TF76], que s~ao invocados sempre que determinadas
condic~oes sobre os dados n~ao s~ao satisfeitas.
Na verdade, a maioria dos SGBDs rede comercialmente disponveis
n~ao suporta esse tipo de facilidade, deixando a cargo dos programas
de aplicaca~o a manutenc~ao das restric~oes de integridade que n~ao s~ao
intrnsecas ao modelo rede.
De qualquer forma, as restric~oes sem^anticas podem ser incorporadas
ao esquema componente utilizando-se os recursos providos pela linguagem GORDAS.
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3.4 Metodologia proposta

Nas sec~ao anterior foram feitas varias consideraco~es sobre a traduca~o de
esquemas rede para esquemas ECR. Foram discutidas, em particular, as
correspond^encias entre os construtores utilizados nos dois modelos e a
interaca~o do DBA local no processo de traduc~ao para tornar possvel a
inclus~ao no esquema alvo de informaco~es que n~ao podem ser inferidas
diretamente do esquema original.
Baseado nessas discuss~oes, pode-se ent~ao sugerir uma metodologia
para a traduca~o Rede-ECR composta do seguintes passos:
1. Exame dos record-type identi cando tipos de entidades provisorios;
2. Exame dos set-type identi cando relacionamentos provisorios;
3. Identi cac~ao dos conectores que representam relacionamentos N:M
e relacionamentos recursivos;
4. De nica~o dos nomes de conex~ao;
5. Re namento do esquema ECR.
Cada um desses passos sera discutido a seguir.

3.4.1 Exame dos record-type
Cada record-type devera dar origem a um tipo de entidade provisoria.
Esse mapeamento e provisorio porque alguns dos record-type podem representar conectores que s~ao convertidos para relacionamentos no modelo
ECR. Porem, so sera possvel identi car exatamente o conceito sem^antico
representado por um record-type ao serem examinados os set-type em que
ele participa.
Os itens de dados dos record-type ser~ao transformados em atributos
dos tipos de entidade gerados, juntamente com seus respectivos valueset ,
que ser~ao de nidos no esquema ECR com o mesmo nome dos atributos
e com as mesmas caractersticas de tipo e tamanho descritas nos itens
de dados correspondentes do esquema rede.
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As informaco~es relativas as clausulas LOCATION MODE e AREA
dever~ao ser armazenadas no DD local para que possam ser utilizadas na
transformac~ao de operac~oes GORDAS para operac~oes rede interpretaveis
pelo SGBD local.
As guras 6 e 7 mostram, respectivamente, o trecho do esquema
ECR gerado (expresso em GORDAS) a partir da de nica~o do recordtype Empregado da gura 5 e a entrada do DD local includa nessa etapa
da metodologia.
RECORD Empregado
LOCATION MODE CALC USING matricula
DUPLICATES NOT ALLOWED WITHIN Area-Pes.
02
02
02
02
02

matricula
nome
sexo
data-nasc
endereco.
03 rua
03 bairro
03 cidade
03 telefones

type
type
type
type

is
is
is
is

decimal
char
char
decimal

6.
40.
1.
8.

type
type
type
type

is
is
is
is

char
char
char
decimal

30.
40.
40.
7 OCCURS 3.

Figura 5: De nic~ao de record-type

3.4.2 Exame dos set-type
Para se identi car quais dentre os record-type existentes no esquema rede
representam conectores e preciso examinar todos os set-type do esquema,
porque um record-type so e considerado conector se ele participa como
record-type membro em mais de um set-type e n~ao participa como recordtype mestre em nenhum outro set-type .
Entretanto, deve-se gerar para cada set-type examinado um relacionamento binario 1:N provisorio. Dessa forma, evita-se um novo exame

Metodologias para Convers~ao de Esquemas em SBDHs

23

DEFINE VALUESET matricula AS INTEGER RANGE 0:999999.
DEFINE VALUESET nome
AS STRING 40.
.
.
.
DEFINE VALUESET fone
AS INTEGER RANGE 0:9999999.
DEFINE ENTITY-TYPE Empregado
ATTRIBUTES
matricula
VALUESET matricula KEY,
nome
VALUESET nome,
sexo
VALUESET sexo,
data-nasc
VALUESET data-nasc,
endereco
COMPOUND
(rua
VALUESET rua,
bairro
VALUESET bairro,
cidade
VALUESET nome,
telefones VALUESET fone
MINIMUM VALUES 0
MAXIMUM VALUES 3)

Figura 6: Trecho do esquema ECR obtido no passo 1 da metodologia
Rede-ECR

Entrada
Tipo
Construtor Rede Location Mode Area
Empregado entidade
record-type
calc
A1
matricula

Figura 7: Mapeamento gerado no passo 1 da metodologia Rede-ECR
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dos set-type para gerar esses relacionamentos apos a identi cac~ao dos
conectores.
O tipo de relacionamento (espec co, total ou parcial) e de nido pelo
numero de participac~oes mnima e maxima das entidades nesse relacionamento, que podem ser obtidos atraves do exame das clausulas de inserca~o
e retenc~ao dos record-type membros, como foi mostrado na seca~o 3.3.2.
A participaca~o do tipo de entidade que representa o record-type mestre e
assumida como n~ao funcional (caracterizando um relacionamento 1:N).
Contudo essa cardinalidade podera ser alterada no passo de re namento
do esquema ECR (passo 5).
Para os set-type com mais de um record-type membro s~ao criados
relacionamentos binarios 1:N entre o record-type mestre e cada um dos
record-type membros. O nome de cada relacionamento e formado pelo
nome do set-type original concatenado com um su xo diferenciador que
pode ser, por exemplo, um numero inteiro sequencial e crescente. Todos
os set-type criados s~ao mapeados para o set-type original para que as
operaco~es sobre o esquema componente possam ser transformadas em
operaco~es usando os construtores do esquema local.
As informaco~es contidas nas clausulas SET SELECTION e SET ORDER de cada set-type examinado devem ser armazenadas no DD local
para serem usadas na transformac~ao de operac~oes. Alem disso, para
cada record-type devem ser guardados os set-type em que ele participa
como membro e os set-type em que ele participa como mestre. Essas
informac~oes ser~ao usadas no proximo passo da metodologia.
A gura 9 mostra o trecho do esquema ECR obtido pela aplicac~ao
do passo 2 sobre a de nica~o dos set-type da gura 8. A gura 10 mostra
o mapeamento gerado no DD local.

3.4.3 Identi car conectores
A identi cac~ao dos possveis conectores e feita examinando-se as entradas
do DD local que associam cada record-type com os set-type em que ele
participa.
Os candidatos a conectores s~ao apresentados ao DBA local que deve
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SET Gerente-Projeto
OWNER IS Projeto
ORDER IS BY SYSTEM DEFAULT
MEMBER IS Empregado
RETENTION IS OPTIONAL
INSERTION IS MANUAL
SET SELECTION IS BY VALUE OF
cod-projeto IN Projeto
SET Dep-Emp
OWNER IS Departamento
ORDER IS LAST
MEMBER IS Empregado
RETENTION IS MANDATORY
INSERTION IS AUTOMATIC
SET SELECTION IS BY VALUE OF
cod-depto IN Departamento
SET Emp-Proj
OWNER IS Empregado
ORDER IS NEXT
MEMBER IS Particip-Projeto
RETENTION IS MANDATORY
INSERTION IS AUTOMATIC
SET SELECTION IS BY APPLICATION
SET Proj-Emp
OWNER IS Projeto
ORDER IS NEXT
MEMBER IS Particip-Projeto
RETENTION IS MANDATORY
INSERTION IS AUTOMATIC
SET SELECTION IS BY APPLICATION

Figura 8: De nic~ao de set-type
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DEFINE RELATIONSHIP Dep-Emp FROM
Departamento,
Empregado

MINIMUM PARTICIPATION 1,
MAXIMUM PARTICIPATION 1.

DEFINE RELATIONSHIP Emp-Proj FROM
Empregado,
Particip-projeto MINIMUM
MAXIMUM
DEFINE RELATIONSHIP Proj-Emp FROM
Projeto,
Particip-projeto MINIMUM
MAXIMUM
DEFINE RELATIONSHIP Gerente-Proj FROM
Projeto,
Empregado
MINIMUM
MAXIMUM

PARTICIPATION 1,
PARTICIPATION 1.

PARTICIPATION 1,
PARTICIPATION 1.

PARTICIPATION 0,
PARTICIPATION 1.

Figura 9: Trecho do esquema obtido no passo 2 da metodologia RedeECR
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Entrada
Empregado
Departamento

Tipo

Const.
Rede
entidade Rec-type
(TE)
(RT)
TE
RT

Projeto

TE

RT

Particip-projeto

TE

RT
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Location
Mestre
Membro
Mode
nos sets
nos sets
Calc
Emp-Proj,
Dep-Emp,
(matricula)
Gerente-Proj,
Calc
Dep-Emp
(cod-depto)
Calc
Gerente-Proj,
(cod-projeto)
Proj-Emp
Via
Emp-Proj,
(Emp-Proj)
Proj-Emp

Entrada
Dep-Emp

Tipo
Construtor Rede Set Selection
Set Order
Relac.bin (R1)
set-type
value of
Last
(cod-depto)
Emp-Proj
R1
set-type
Application
Next
Proj-Emp
R1
set-type
Application
Next
Gerente-Proj
R1
set-type
Application System default

Figura 10: Mapeamentos gerados no passo 2 da metodologia Rede-ECR
determinar se o record-type em quest~ao e um conector ou n~ao. Se o
record-type n~ao for considerado um conector nenhuma ac~ao e executada,
porque os relacionamentos de nidos pelos set-type em que ele participa
ja foram identi cados e declarados no passo anterior da metodologia.
Se um record-type e identi cado como conector, ent~ao o proximo
passo e determinar se esse conector esta sendo usado para representar
um relacionamento N:M ou um auto-relacionamento. Se os record-type
mestres dos set-type em que um conector participa como membro s~ao distintos, ca caracterizado um relacionamento N:M entre esses record-type
mestres. No caso dos record-type mestres serem id^enticos ca caracterizado um auto-relacionamento entre eles.
As declarac~oes dos tipos de entidade que representavam os registros
conectores no esquema ECR provisorio devem ser substitudas pelas declaraco~es dos relacionamentos que eles realmente representam. Os atributos do tipo de entidade passam a ser atributos do relacionamento. A
correspond^encia entre os set-type originais e os relacionamentos gerados
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deve ser guardada no DD local. A gura 11 apresenta as modi cac~oes
introduzidas no esquema ECR ocasionadas pela identi cac~ao do conector Particip-projeto e a gura 12 apresenta as modi cac~oes introduzidas
nos mapeamentos armazenados no DD local.
DEFINE
DEFINE
DEFINE

ENTITY-TYPE Particip-Projeto...
RELATIONSHIP Emp-Proj FROM...
RELATIONSHIP Proj-Emp FROM...

DEFINE

RELATIONSHIP Particip-Projeto FROM
Empregado
Projeto.

---> Excluido
---> Excluido
---> Excluido
|
|---> Incluido
|

Figura 11: Modi cac~oes no esquema feitas no passo 3 da metodologia
Rede-ECR
Entrada

Tipo

Const. Location
Area
Mestre Membro
Rede
Mode
nos sets nos sets
Particip-Projeto relac.N:M RT
Via
Area-Pes
Emp-Proj,
(R2)
(Emp-proj)
Proj-Emp
Entrada Tipo Construtor Rede Set Selection Set Order
Emp-Proj
set-type
Application
Proj-Emp
set-type
Application

Figura 12: Mapeamentos modi cados no passo 3 da metodologia RedeECR

3.4.4 De nir nomes de conex~ao
A declaraca~o dos relacionamentos feita nos passos 2 e 3 da metodologia ainda n~ao esta completa porque falta incluir os nomes de conex~ao
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para cada tipo de entidade participante. Como foi visto na seca~o 2.2,
cada participaca~o de uma classe4 em um relacionamento esta associada
a dois nomes de conex~ao, nome-conex~ao-1 e nome-conex~ao-2 , que determinam um caminho da classe para o relacionamento e um caminho
do relacionamento para a classe, respectivamente. Os nomes de conex~ao
possibilitam que as classes participantes em um relacionamento se referenciem umas as outras. No caso de relacionamentos binarios, o nomeconex~ao-1 permite referenciar n~ao so o relacionamento e seus eventuais
atributos mas tambem a outra classe participante. Para um relacionamento que associa mais de duas classes, a refer^encia a uma classe B a
partir de uma classe A e feita atraves do caminho de nido pela concatenac~ao do nome-conex~ao-2 da classe B com o nome-conex~ao-1 de A.
Nos relacionamentos recursivos, a refer^encia as entidades de uma classe,
que participam do relacionamento desempenhando um papel Y , a partir
de uma entidade da mesma classe que desempenha um papel X , e feita
utilizando o nome-conex~ao-1 associado ao tipo de participaca~o X .
A responsabilidade da de nic~ao dos nomes de conex~ao e do DBA local
juntamente com o DBA do sistema global. Para facilitar essa tarefa seria
interessante prover uma vis~ao gra ca do esquema ECR construdo ate o
passo 3 da metodologia.
As correspond^encias entre os caminhos de busca de dados de nidos
pelos nomes de conex~ao no esquema ECR e os caminhos de navegaca~o
no esquema rede dever~ao ser guardados no DD local para que sejam
utilizados durante o processo de transformaca~o de operac~oes GORDAS
em operac~oes sobre o esquema rede. Esses mapeamentos podem ser
obtidos examinando-se os relacionamentos gerados no esquema ECR.
Seja R = fR1; R2;    ; Rng o conjunto dos relacionamentos gerados
no esquema ECR.
Seja Ri = f(E1; na1; nb1); (E2; na2 ; nb2);    ; (En; nan ; nbn)g; 1  i 
n, um relacionamento qualquer de R que associa as classes E1; E2;    ; En
atraves dos nomes de conex~ao nai e nbi .
Sejam naj o nome-conex~ao-1 e nbj o nome-conex~ao-2 de nidos para
Uma classe e de nida aqui como um conjunto de entidades, que pode ser tanto
um tipo de entidade com uma categoria
4
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a classe Ej , 1  j  n, que participa do relacionamento Ri. Para cada
Ej devem ser gerados os seguintes mapeamentos:
1. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <of Ej > para
o record-type correspondente a Ej ;
2. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <naj of Ej >
para o caminho de nido pelo set-type S correspondente a Ri , se Ri
e um relacionamento 1:N. O caminho Ej ! S pode ter duas formas: (mestre-S ! membro-S) ou (membro-S ! mestre-S) conforme Ej seja mestre ou membro de S ;
3. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <naj of Ej >
para o caminho de nido pelo set-type T que tem como membro o
record-type correspondente a Ri e como mestre o record-type correspondente a Ej , se Ri e um relacionamento N:M ou um relacionamento de grau maior do que dois. O caminho de nido pelo settype T e da forma: (mestre-T ! membro-T). Se o relacionamento
Ri e binario deve ser gerado um mapeamento adicional da express~ao <naj of Ej > para o record-type correspondente a outra
classe Ek ; k 6= j; do relacionamento. Esse mapeamento e da forma
(mestre-T ! membro-T/membro-U ! mestre-U) onde U e o settype que tem o record-type correspondente a Ek como mestre e o
record-type correspondente a Ri como membro.
4. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <naj of Ej >
para o caminho que vai do record-type que corresponde a Ej ate o
record-type que corresponde a Ri atraves do set-type V que liga Ri
as entidades de Ej que desempenham um determinado papel P1 ,
se Ri e um relacionamento recursivo. O caminho correspondente
no esquema rede tem a forma (mestre-V ! membro-V). Deve ser
gerado tambem um mapeamento adicional do caminho de nido
pela express~ao <naj of Ej > para o caminho que vai do record-type
correspondente a Ej ate ele mesmo, passando pelo set-type V e
pelo set-type W que liga Ri as entidades de Ej que representam o
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papel P2 no relacionamento. Esse caminho tem a forma (mestre-V
! membro-V/membro-W ! mestre-W).
5. Um mapeamento do caminho de nido por cada express~ao <nbk of
naj of Ej >, 1  k  n, k 6= j , para o record-type correspondente a
Ek , se Ri e um relacionamento que envolve mais de duas classes. O
caminho no esquema rede tem a forma (mestre-X ! membroX/membro-Y ! mestre-Y), onde X e o set-type que tem como
mestre o record-type correspondente a Ej e como membro o recordtype correspondente a Ri e Y e o set-type que que tem como mestre
o record-type correspondente a Ek e como membro o record-type
correspondente a Ri.
A gura 13 mostra a de nic~ao de alguns dos relacionamentos das
gura 9 e 11 ja com os nomes de conex~ao includos. A gura 14 mostra os mapeamentos que ser~ao guardados no DD local. O leitor deve
perceber que os mapeamentos de caminhos como <projetos of empregados of Departamento>, embora n~ao aparecam explicitamente no DD
local, podem ser facilmente obtidos com a substituica~o da subexpress~ao
<empregados of Departamento> pelo record-type equivalente, no caso
Empregado .
DEFINE RELATIONSHIP Dep-Emp FROM
Departamento (empregados, departamento),
Empregado
(departamento, empregados)
MINIMUM PARTICIPATION 1,
MAXIMUM PARTICIPATION 1.
DEFINE RELATIONSHIP Particip-projeto FROM
Projeto
(empregados, projetos),
Empregado
(projetos, empregados).

Figura 13: Nomes de conex~ao includos no passo 4 da metodologia RedeECR
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Caminho
ECR

Caminho
rede 1

Caminho
rede 2

Record-type
alcancado

OF Departamento
Departamento
Departamento
OF Empregado
Empregado
Empregado
OF Projeto
Projeto
Projeto
empregados OF
Dep-Emp
Empregado
Departamento
departamento OF
Dep-Emp
Departamento
Empregado
empregados OF
Proj-Emp ! Emp-Proj Proj-Emp Particip-Projeto,
Projeto
Empregado
projetos OF
Emp-Proj ! Proj-Emp Emp-Proj Particip-Projeto,
Empregado
Projeto
gerente OF
Gerente-Proj
Empregado
Projeto
projeto-gerenciado OF
Gerente-Proj
Projeto
Empregado

Figura 14: Mapeamentos gerados no passo 4 da metodologia

3.4.5 Re nar esquema
Como resultado da execuc~ao dos quatro passos anteriores obtem-se um
esquema ECR estruturalmente completo e equivalente ao esquema rede
original. Contudo, o modelo ECR permite que certas informac~oes importantes n~ao contidas no esquema rede possam ser incorporadas ao
esquema ECR gerado.
Restric~oes de integridade que estavam sendo veri cadas nos programas de aplicac~ao locais podem ser de nidas diretamente no esquema
componente ECR. Podem ser incorporadas ao esquema componente, por
exemplo, restrico~es sobre a cardinalidade dos relacionamentos representados pelos set-type e restric~oes sobre os valores permitidos para um
atributo.
A inclus~ao de restric~oes de integridade sem^anticas no esquema componente e muito importante, porque permite que o proprio sistema se
responsabilize pela sua veri caca~o e manutenca~o, durante o processo
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de transformac~ao de operac~oes submetidas pelos usuarios federados em
operaco~es sobre os SBDs componentes. Logo, o esquema componente
funciona como uma especie de interface sem^antica [Oli92] para os SBDs
que formam o SBDH. Essa interface sem^antica permite uma maior independ^encia dos dados em relac~ao as aplicaco~es dos usuarios. Em contrapartida, exige-se uma maior complexidade dos processadores que constituem o sistema gerenciador do SBDH.
No ultimo passo da metodologia proposta, o DBA local e o DBA
global devem avaliar a conveni^encia de se incluir no esquema componente
ECR as restrico~es de integridade que n~ao s~ao controladas pelo SGBD
rede local. Essa decis~ao representa uma especie de compromisso entre a
simplicidade e o grau de seguranca desejados para o ambiente. Se por
acaso, a opca~o escolhida for a de n~ao incluir as restric~oes de integridade
no esquema ECR, ent~ao essas restrico~es devem ser divulgadas entre a
comunidade de usuarios federados para que as operac~oes submetidas por
eles n~ao violem a integridade dos dados.
A gura 15 mostra alguns exemplos de modi cac~oes feitas durante o
passo de re namento para incluir no esquema componente restric~oes de
integridade n~ao modeladas no esquema local rede. Os valuesets dos atributos sexo e data-nasc s~ao alterados para permitir apenas determinados
valores. Assim, o atributo sexo so admite os valores \m" para sexo masculino e \f" para sexo feminino. Da mesma forma, o atributo data-nasc
so admite datas validas entre os anos de 1943 e 1977 indicando que a
empresa so admite empregados em determinada faixa etaria. No relacionamento Gerente-Proj s~ao alteradas a participac~ao mnima e maxima
do tipo de entidade Projeto para indicar que o relacionamento e 1:1 e
n~ao 1:N como foi modelado durante o passo 2 da metodologia.

4 Convers~ao Relacional-ECR

4.1 Considerac~oes gerais

O modelo relacional possui um unico construtor (relaca~o) para modelar
entidades e relacionamentos entre entidades. Como consequ^encia dessa
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DEFINE VALUESET sexo AS {``m'',``f''}.
DEFINE VALUESET data-nasc AS DATE 01011943:31121977.
DEFINE RELATIONSHIP Gerente-Proj FROM
Projeto
(projeto-gerenciado, gerente)
MINIMUM PARTICIPATION 1,
MAXIMUM PARTICIPATION 1
Empregado (gerente, projeto-gerenciado)
MINIMUM PARTICIPATION 0,
MAXIMUM PARTICIPATION 1.

Figura 15: Exemplos de alteraco~es feitas durante re namento do esquema na metodologia Rede-ECR
sobrecarga sem^antica existe a necessidade de se de nir relacionamentos atraves de domnios comuns entre os atributos das relac~oes. Alem
disso, o modelo relacional apresenta pouqussimas restrico~es de integridade estruturais intrnsecas o que permite alternativas diferentes para se
modelar certos conceitos sem^anticos. Por exemplo, um relacionamento
1:N pode ser modelado utilizando-se uma chave estrangeira na relaca~o
com cardinalidade N ou atraves de uma relac~ao separada cuja chave
primaria seja a concatenaca~o das chaves das relaco~es que representam as
entidades participantes.
Dentre as alternativas possveis para o projeto de uma aplicaca~o em
um banco de dados relacional, algumas podem facilitar a percepc~ao das
entidades e relacionamentos e outras podem di cultar essa percepca~o,
omitindo certas relaco~es que representam tipos de entidade e representando apenas o seu relacionamento com outros tipos de entidade. Em
geral, a normalizac~ao das relac~oes ajuda na obtenc~ao de \bons" projetos, tornando mais claro o papel desempenhado por cada relac~ao [NA88]
e impedindo uma serie de anomalias durante a atualizac~ao dos dados
[Dat86]. Contudo, nem sempre a normalizac~ao e su ciente para contornar todos os problemas de representac~ao do modelo relacional [Ken79].
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As limitaco~es sem^anticas do modelo relacional di cultam a convers~ao
Relacional-ECR, exigindo uma grande interac~ao com o DBA local para
que ele complemente informac~oes omitidas no esquema relacional e resolva certas ambiguidades de projeto.

4.2 Trabalhos correlatos
Alguns trabalhos que discutem a convers~ao de esquemas relacionais para
esquemas no MER (ou extens~oes do MER) como forma de documentaca~o
ou como tecnica de projeto logico de bancos de dados s~ao: [CS83],
[DA83], [BDH+ 88], [DA88], [NA88], [JK90].
[CS83] apresenta uma metodologia que restringe excessivamente o
tipo de relaco~es que podem ser tratadas o que se contrap~oe a autonomia
de projeto que deve ser garantida aos SBDs componentes. Alem disso,
a metodologia n~ao analisa a cardinalidade dos relacionamentos gerados
no esquema conceitual.
A metodologia proposta em [DA83] n~ao trata alguns tipos de relacionamentos como, por exemplo, relacionamentos existentes entre duas
relaco~es primarias com chaves interdependentes. A metodologia tambem
apresenta alguns criterios ambguos para classi caca~o das relac~oes e atributos.
[BDH+ 88] apresenta uma metodologia de pouca praticidade porque
exige que o usuario forneca a cobertura mnima das depend^encias funcionais.
[DA88] apresenta um criterio para de nic~ao de tipos de entidade e
relacionamentos baseado na correspond^encia entre as chaves das relaco~es
o que pode ocasionar problemas se os nomes dos atributos que comp~oem
a chave n~ao forem compatveis, re etindo a sem^antica das relaco~es.
[NA88] apresenta uma metodologia que prev^e alguns passos para
a modi cac~ao de nomes e a substituic~ao de chaves primarias por chaves alternativas (ou vice-versa), uniformizando as refer^encias entre as
relaco~es. Essa uniformidade e necessaria porque o criterio de classicac~ao das relaco~es e baseado na comparaca~o do nome das suas chaves
primarias. Contudo, a substituica~o de nomes de atributos n~ao e desejavel
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no contexto de SBDHs porque exige que sejam feitos muitos mapeamentos adicionais entre os nomes originais e os nomes modi cados, tornando
o sistema muito mais complexo. Um outro problema da metodologia e
n~ao tratar conceitos importantes para o modelo ECR como as restrico~es
em relac~ao a participac~ao de entidades nos relacionamentos.
A metodologia proposta em [JK90] apresenta um grande vantagem
em relaca~o as demais. Ela utiliza depend^encias de inclus~ao ao inves de
depend^encias funcionais ou comparac~ao de chaves. Uma depend^encia de
inclus~ao (DI ) entre duas relaco~es R e S , denotada por R(x)  S (y ),
indica a exist^encia de uma depend^encia entre os valores do atributo (ou
conjunto de atributos) x da relac~ao R e os valores do atributo (ou conjunto de atributos) y da relac~ao S , isto e, os valores de x formam um
subconjunto dos valores de y em todas as tuplas das relac~oes R e S . As
depend^encias de inclus~ao, alem de caracterizarem as ligac~oes entre as
relaco~es, s~ao independentes de nomes de atributos e aparecem em menor numero do que as depend^encias funcionais. Todavia, a metodologia
exige uma interaca~o excessiva com o usuario pela presenca de chaves alternativas nas DIs e pelo fato de que muitas ligac~oes entre os tipos de
entidades e os relacionamentos terem sido feitas em uma etapa posterior
a identi cac~ao dos relacionamentos.

4.3 Metodologia Proposta

A seguir sera apresentada uma metodologia para convers~ao de esquemas relacionais em esquemas ECR. A metodologia proposta leva em
considerac~ao a autonomia de projeto dos SBDs componentes e os mapeamentos que devem ser guardados durante a convers~ao para permitir
a transformaca~o de operaco~es sobre o esquema ECR em operac~oes equivalentes sobre o esquema relacional. O processo de convers~ao e dividido
em quatro passos:
1. Classi caca~o de relac~oes e atributos;
2. De nic~ao de tipos de entidades e relacionamentos;
3. De nic~ao dos nomes de conex~ao;
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4. Re namento e validac~ao do esquema ECR resultante;

4.3.1 Classi caca~o de relaco~es e atributos
A metodologia usa as depend^encias de inclus~ao existentes entre os atributos das relaco~es para classi car essas relac~oes em primarias, secundarias,
terciarias e quaternarias.
Se nenhum subconjunto da chave primaria de uma relac~ao aparece
do lado esquerdo de uma depend^encia de inclus~ao (DI ), a relac~ao e uma
relaca~o primaria (RP). Isto signi ca que a relac~ao n~ao depende da
exist^encia de outras relac~oes. As DIs em que uma chave primaria de uma
RP aparece do lado direito ser~ao denominadas refer^encias primarias.
Se a chave primaria de uma relac~ao e formada pela concatenac~ao de
dois ou mais atributos5 que aparecem do lado esquerdo de refer^encias
primarias, a relaca~o e uma relaca~o secundaria (RS). As RS servem
como elo de ligaca~o entre outras relaco~es. As DIs que apresentam a chave
de uma RS no seu lado direito s~ao chamadas refer^encias secundarias.
Se a chave de uma relac~ao e composta por alguns atributos que aparecem do lado esquerdo de refer^encias primarias ou secundarias e por
outros atributos que n~ao aparecem do lado esquerdo de nenhuma DI ,
ent~ao a relac~ao e uma relaca~o terciaria (RT). As DIs que possuem
do seu lado direito a chave primaria de uma RT s~ao denominadas refer^encias terciarias.
Uma relac~ao que n~ao puder ser classi cada como RP , RS ou RT e
uma relaca~o quaternaria (RQ). As RQ possuem na composic~ao de
sua chave primaria pelo menos um atributo que aparece do lado esquerdo
de uma refer^encia terciaria.
Segundo as DIs de nidas na gura 17 para as relaco~es da gura 16,
as relac~oes Cliente , Empregado , Projeto e Cargo s~ao classi cadas como
RP , as relaco~es Cliente-Proj e Gerente-Proj s~ao classi cadas como RS ,
a relaca~o Etapa-Projeto como RT e a relac~ao Empreg-Proj como RQ.
Os atributos s~ao classi cados, conforme a func~ao que desempenham
na relac~ao, em atributos chave-primaria (ACP ), atributos chave-alternativa
5

O termo atributo esta se referindo a atributos simples ou compostos
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Departamento(cod-depto,nome)
Empregado(matricula,nome,salario,cargo,depto)
Cargo(cod-cargo,nome-cargo,salario-medio)
Projeto(cod-projeto,nome-projeto,contrato,valor-cont)
Cliente(cod-cliente,nome-cliente,endereco,telefone)
Etapa-Projeto(cod-projeto,num-etapa,data-inic,data-fim)
Empreg-Proj(matric,cod-projeto,num-etapa,horas-trab)
Particip-Projeto(matric,cod-projeto,horas-trab)
Gerente-Proj(matric,cod-projeto)
Cliente-Proj(cod-cliente,cod-projeto)

Figura 16: Relac~oes do esquema local relacional

Empregado.cargo << Cargo.cod-cargo
Empregado.depto << Depto.cod-depto
Empreg-Proj.matric << Empregado.matricula
Empreg-Proj.num-etapa << Etapa-Projeto.num-etapa
Empreg-Proj.cod-projeto << Etapa-Projeto.cod-projeto
Etapa-Projeto.cod-projeto << Projeto.cod-projeto
Cliente-Proj.cod-cliente << Cliente.cod-cliente
Cliente-Proj.cod-projeto << Projeto.cod-projeto
Gerente-Proj.matric << Empregado.matricula
Gerente-Proj.cod-projeto << Projeto.cod-projeto

Figura 17: Depend^encias de inclus~ao nas relac~oes da gura
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(ACA) e atributos n~ao-chave (ANC ). Os ANC s~ao subdivididos em
atributos n~ao-chave includos na chave primaria (ANC 1) e atributos
n~ao-chave n~ao includos na chave primaria (ANC 2).

4.3.2 De nica~o de tipos de entidade e relacionamentos
Para se identi car os tipos de entidade e os relacionamentos representados pelas relaco~es s~ao examinados os grupos obtidos no passo anterior
na seguinte ordem: 1) RP ; 2) RS ; 3) RT ; 4) RQ.
Relac~oes Primarias
Cada RP origina um tipo de entidade provisorio no esquema ECR.
Os atributos da relac~ao tornam-se atributos do tipo de entidade criado.
Para cada atributo do tipo de entidade sera de nido um valueset correspondente com mesmo nome, tipo e tamanho do atributo correspondente
no esquema relacional. Os atributos do tipo de entidade que correspondem a chave primaria ou a uma chave alternativa da relac~ao ser~ao
identi cados como tal no esquema ECR, atraves das clausulas KEY e
UNIQUE, respectivamente. Chaves primarias ou alternativas compostas
por mais de um atributo geram atributos compostos no tipo de entidade.
Normalmente, os SGBDs relacionais trabalham com relac~oes em 1FN,
embora existam propostas para modelos relacionais que n~ao apresentem
essa limitaca~o [Set86, SS86]. Para que as relaco~es obedecam a 1FN e
necessario que os atributos multivalorados de um tipo de entidade sejam
colocados em uma relac~ao a parte juntamente com o atributo identicador da relac~ao que representa esse tipo de entidade. A chave da
relaca~o usada para modelar um atributo multivalorado e formada pela
concatenac~ao do proprio atributo multivalorado com o atributo correspondente a chave da relaca~o que representa o tipo de entidade.
Alguns SGBDs relacionais aceitam valores nulos para os atributos.
No modelo ECR essa possibilidade e expressa atribuindo-se a cardinalidade mnima do atributo o valor zero. Se a cardinalidade mnima for
omitida no esquema ECR, assume-se que o atributo n~ao pode ter valores
nulos.
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As correspond^encias entre os tipos de entidade gerados e as relac~oes
originais devem ser armazenadas no DD local para que possam ser utilizadas na transformac~ao de operac~oes GORDAS em operac~oes em uma
LMD relacional. A gura 18 mostra parte do esquema ECR gerado a
partir das relac~oes primarias da gura 16. A gura 19 mostra os mapeamentos armazenados no DD local.
DEFINE VALUESET matricula AS INTEGER RANGE 0:99999.
.
.
.
DEFINE ENTITY-TYPE Empregado
ATTRIBUTES
matricula VALUESET matricula KEY,
nome
VALUESET nome,
salario
VALUESET salario,
cargo
VALUESET cargo,
depto
VALUESET depto.

Figura 18: Trecho de esquema ECR obtido pelo exame de relac~oes
primarias
Entrada Tipo Relaca~o
Empregado TE Empregado

Figura 19: Mapeamento gerado durante o exame de relac~oes primarias
Relac~oes Secundarias
Cada RS pode originar um tipo de entidade ou um relacionamento.
Se a chave primaria ou um atributo n~ao contido na chave primaria aparecer em uma DI , ent~ao a RS e convertida em um tipo de entidade
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fraca. Caso contrario, a RS origina um relacionamento que associa os
tipos de entidade referenciados pelos atributos que comp~oem a sua chave
primaria. Os atributos da relaca~o tornam-se atributos do tipo de entidade ou do relacionamento gerado.
Se a RS for convertida em um tipo de entidade fraca, cria-se tambem
um relacionamento associando o tipo de entidade fraca e os tipos de entidade referenciados pelos atributos que comp~oem a chave primaria da
RS . A participac~ao do tipo de entidade fraca no relacionamento e de nida como espec ca e funcional, caracterizando a sua depend^encia em
relaca~o aos demais tipos de entidade que participam do relacionamento.
A participaca~o dos outros tipos de entidade e de nida como parcial e
n~ao funcional.
No caso da RS corresponder a um relacionamento, as depend^encias
funcionais entre os atributos componentes da chave dessa relac~ao podem
indicar se o tipo de participaca~o dos tipos de entidade envolvidos no
relacionamento e funcional ou n~ao. Por exemplo, se a chave da RS
examinada e composta pelos atributos x, y e z que referenciam os tipos de
entidade E 1, E 2 e E 3, respectivamente, e existe a depend^encia funcional
x ! yz, ent~ao a participac~ao do tipo de entidade E 1 deve ser funcional.
Todavia, para evitar o tratamento de depend^encias funcionais, podese assumir que a participac~ao dos tipos de entidade seja n~ao funcional
e deixar para o passo de re namento e validac~ao do esquema ECR as
correc~oes necessarias. O tipo de participac~ao total ou parcial dos tipos
de entidade pode ser avaliado diretamente das DIs. Se existir uma
DI da relac~ao correspondente ao tipo de entidade para a RS que deu
origem ao relacionamento, a participac~ao do tipo de entidade e total.
Caso contrario e parcial.
Devem ser guardados no DD local as correspond^encias entre os tipos
de entidade e relacionamentos gerados e as relac~oes originais. A gura 20
apresenta parte do esquema ECR obtido atraves do exame das relac~oes
secundarias da gura 16. A gura 21 mostra os mapeamentos includos
no DD local.
Relaco~es Terciarias
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DEFINE RELATIONSHIP Cliente-Proj FROM
Cliente, Projeto
ATTRIBUTES cod-cliente VALUESET cod-cliente,
cod-projeto VALUESET cod-projeto.

Figura 20: Trecho de esquema ECR obtido pelo exame de relac~oes secundarias
Entrada
Tipo
Relaca~o
Depend^encias de Inclus~ao
Cliente-Proj Rel. Cliente-Proj Cliente-Proj.cod-cliente << Cliente.cod-cliente,
Bin.
Cliente-Proj.cod-projeto << Projeto.cod-projeto

Figura 21: Mapeamento gerado durante o exame de relac~oes secundarias
Se um atributo n~ao contido na chave primaria (ANC 2 ou ACA) da
RT aparecer em uma DI , ent~ao a RT e convertida em um tipo de enti-

dade fraca. Todos os atributos da relac~ao, tornam-se atributos do tipo de
entidade criado. E gerado tambem um relacionamento que associa o tipo
de entidade fraca com os tipos de entidade referenciados pelos atributos
que comp~oem a chave da RT . A participac~ao do tipo de entidade fraca
no relacionamento e espec ca e funcional enquanto que a participac~ao
dos demais e parcial e n~ao funcional.
Se a condica~o anterior n~ao for satisfeita, a RT pode representar um
tipo de entidade fraca, um atributo multivalorado de um tipo de entidade
ou um relacionamento. Na primeira opc~ao, os atributos que comp~oem a
chave primaria e n~ao aparecem do lado esquerdo de nenhuma DI s~ao considerados identi cadores proprios do tipo de entidade fraca. Na segunda
opca~o, esses mesmos atributos s~ao considerados atributos multivalorados
do tipo de entidade referenciado pelos outros atributos que comp~oem a
chave. Na terceira opc~ao, tais atributos s~ao considerados como chaves
primarias de tipos de entidades implicitamente referenciadas no projeto
e que podem ser explicitadas no esquema ECR. O problema e que n~ao
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existem criterios objetivos genericos para se decidir qual o conceito representado. A decis~ao depende do conhecimento do contexto da aplicac~ao
e, portanto, deve ser tomada pelo DBA local.
Se o DBA caracterizar a RT como um tipo de entidade fraca, deve-se
executar as mesmas aco~es ja descritas para este caso.
Se, por outro lado, o DBA considerar que a relaca~o esta sendo usada
para modelar um atributo multivalorado de um tipo de entidade, ent~ao
esse atributo deve ser includo no tipo de entidade e o DBA deve informar
qual a cardinalidade maxima permitida para ele.
Finalmente, se o DBA decidir que a relac~ao representa um relacionamento, as seguintes aco~es s~ao executadas. Em primeiro lugar, e criado
um tipo de entidade no esquema ECR para cada atributo componente da
chave que n~ao aparece do lado esquerdo de nenhuma DI . O unico atributo de um tipo de entidade criado e o proprio atributo que deu origem
a ele. Em segundo lugar, e criado um relacionamento de grau k, k  2,
associando os k tipos de entidade referenciados na chave primaria da RT
examinada. A participac~ao de cada tipo de entidade no relacionamento
e parcial e n~ao funcional. Os atributos da RT tornam-se atributos do
relacionamento criado.
As DIs que referenciam no seu lado direito os atributos que motivaram a criac~ao dos tipos de entidade devem ser substitudas por DIs que
passam a referenciar as relaco~es implicitamente identi cadas por esses
atributos, que foram explicitadas no esquema ECR. Assim, se o atributo a da RT R1(a,b,c,d) deu origem ao tipo de entidade E, ent~ao a
DI S (x)  R1(a) deve ser substituda pela DI S (x)  E (a). Essa
substituica~o e importante porque permite que essas depend^encias de inclus~ao sejam tratadas como refer^encias primarias nos proximos passos
da metodologia.
Nas guras 22 e 23 s~ao apresentadas a convers~ao da RT Etapa-projeto
da gura 16, interpretada como um tipo de entidade fraca, e os mapeamentos gerados no DD local a partir dessa convers~ao.
Relaco~es Quaternarias
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DEFINE VALUESET descr-etapa AS STRING 40.
DEFINE VALUESET data-prev-inic AS DATE.
.
.
.
DEFINE ENTITY-TYPE Etapa-Projeto
ATTRIBUTES
etapa-projeto-id COMPOUND
(cod-projeto VALUESET cod-projeto,
num-etapa
VALUESET num-etapa) KEY,
descr-etapa
VALUESET descr-etapa,
data-inic
VALUESET data-inic,
data-fim
VALUESET data-fim.
DEFINE RELATIONSHIP Cronog-Projeto FROM
Projeto,
Etapa-Projeto SPECIFIC
MINIMUM PARTICIPATION 1
MAXIMUM PARTICIPATION 1.

Figura 22: Trecho de esquema ECR obtido pelo exame de relaco~es
terciarias
Entrada
Tipo
Relaca~o
Depend^encias de Inclus~ao
Etapa-projeto entid.fraca (TE2) Etapa-projeto Etapa-projeto.cod-projeto

<<

Projeto.cod-projeto
Entrada
Tipo
Entidades Participantes
Cronog-Projeto Relac.fraco
Projeto,
Etapa-Projeto

Figura 23: Mapeamentos gerados durante o exame de relac~oes terciarias
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As RQ s~ao tratadas da mesma forma que as relac~oes terciarias que
representam relacionamentos. E importante destacar, no entanto, que
a separac~ao entre RT e RQ e essencial para a metodologia proposta.
As RQ precisam ser examinadas apos as RT , uma vez que as primeiras
referenciam as ultimas e, portanto, o resultado das modi caco~es nas
depend^encias de inclus~ao que envolvem as RTs s~ao importantes no exame
das RQ.
As guras 24 e 25 mostram, respectivamente, a convers~ao da RQ
Empreg-Proj da gura 16 e os mapeamentos armazenados no DD local.
DEFINE VALUESET horas-trab AS INTEGER.
DEFINE RELATIONSHIP Empreg-Proj FROM
Empregado,
Etapa-projeto
ATTRIBUTES
empreg-proj-id COMPOUND
(matric VALUESET matricula,
cod-projeto VALUESET cod-projeto,
num-etapa
VALUESET num-etapa) KEY,
horas-trab VALUESET horas-trab.

Figura 24: Trecho de esquema ECR obtido pelo exame de relac~oes quaternarias
Entrada
Tipo
Relaca~o
Empreg-Proj Relac. Empreg-Proj

Depend^encias de Inclus~ao
matricula  Empregado.matricula,
cod-projeto  Etapa-proj.cod-projeto,
num-etapa  Etapa-proj.num-etapa,

Figura 25: Mapeamento gerado durante o exame de relaco~es quaternarias
Chaves estrangeiras
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Depend^encias de inclus~ao envolvendo atributos n~ao-chave (ANC 1
e ANC 2) de relaco~es que originaram tipos de entidade podem indicar
relacionamentos entre esses tipos de entidade. As DIs em que aparecem
ANC 1 do lado esquerdo foram consideradas durante o exame das RS ,
RT e RQ. Nesse momento, s~ao tratadas as DIs em que atributos ANC 1
ou ANC 2 aparecem do lado direito e as DIs em que atributos ANC 2
aparecem do lado esquerdo.
Cada uma das DIs examinada da origem a um relacionamento binario
associando os tipos de entidade referenciadas do seu lado esquerdo e do
seu lado direito. Se o atributo do tipo de entidade referenciado do lado
esquerdo da DI pode conter valores nulos, a participac~ao do tipo de entidade em quest~ao no relacionamento e funcional e parcial. Caso contrario
a participac~ao e funcional e total. Para o tipo de entidade referenciado
no lado direito de uma DI e atribuda uma participaca~o n~ao funcional e
parcial.
A gura 26 mostra o relacionamento entre as relac~oes Empregado e
Cargo da gura 16. A gura 27 mostra os mapeamentos armazenados
no DD local.
DEFINE RELATIONSHIP Cargo-Empregado FROM
Empregado MINIMUM PARTICIPATION 1
MAXIMUM PARTICIPATION 1,
Cargo.

Figura 26: Trecho de esquema ECR obtido pelo exame de atributos n~ao
chave

4.3.3 De nica~o dos nomes de conex~ao
Neste passo da metodologia s~ao de nidos pelo DBA local e pelo DBA
do SBDH, os nomes de conex~ao que ser~ao associados a participac~ao de
cada classe nos relacionamentos.
Apos a inclus~ao dos nomes de conex~ao no esquema ECR devem ser
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Entrada

Tipo

Cargo-Empregado

chave
estrangeira
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Relaca~o

Relaca~o
Chave
Chave
Referenciada Estrang. Referenciada
Empregado
Cargo
cargo
cod-cargo

Figura 27: Mapeamento gerado durante o exame de atributos n~ao chave
de nidos os mapeamentos entre eles e as relac~oes no esquema relacional.
Esses mapeamentos ser~ao utilizados para transformar os caminhos de
busca expressos na linguagem GORDAS em refer^encias as relaco~es na
linguagem utilizada pelo SGBD relacional. Os mapeamentos em quest~ao
s~ao obtidos examinando-se a de nic~ao dos relacionamentos no esquema
ECR.
Seja R = fR1; R2;    ; Rng o conjunto dos relacionamentos gerados
no esquema ECR.
Seja Ri = f(E1; na1; nb1); (E2; na2 ; nb2);    ; (En; nan ; nbn)g; 1  i 
n, um relacionamento qualquer de R que associa as classes E1; E2;    ; En
atraves dos nomes de conex~ao nai e nbi .
Sejam naj o nome-conex~ao-1 e nbj o nome-conex~ao-2 de nidos para
a classe Ej , 1  j  n, que participa do relacionamento Ri. Para cada
Ej devem ser gerados os seguintes mapeamentos:
1. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <of Ej > para
a relac~ao correspondente a Ej ;
2. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <naj of Ej >
para a relaca~o correspondente a Ri no esquema relacional, se tal relaca~o existir. Se o relacionamento Ri e binario deve ser gerado um
mapeamento adicional da express~ao <naj of Ej > para a relac~ao
correspondente a outra classe Ek que participa do relacionamento.
A classe Ek pode ser inclusive igual a Ej , no caso de Ri ser um
relacionamento recursivo.
3. Um mapeamento do caminho de nido pela express~ao <naj of Ej >
para a relac~ao referenciada pela chave estrangeira existente na
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relaca~o correspondente a Ej , caso o relacionamento Ri tenha sido
de nido pela presenca de uma chave estrangeira.
A relac~ao referenciada pela chave estrangeira pode ser obtida na
entrada do DD local que guardou a correspond^encia entre o relacionamento Ri e os construtores do esquema relacional (ver gura 27).
4. Mapeamentos do caminho de nido por cada express~ao <nbk of naj
of Ej >, 1  k  n, k 6= j , para cada relac~ao correspondente a Ek ,
se Ri e um relacionamento que envolve mais de duas classes.

As guras 28 e 29 apresentam, respectivamente, parte de um esquema
ECR contendo os nomes de conex~ao e os mapeamentos que ser~ao guardados no DD local. O leitor deve observar que os mapeamentos de caminhos
como <departamento of empregados of Cargo> embora n~ao declarados
explicitamente no DD local, podem ser facilmente obtidos com a substituic~ao da subexpress~ao <empregados of Cargo> pela relac~ao equivalente,
no caso a relac~ao Empregado.
DEFINE RELATIONSHIP Cargo-Empregado FROM
Cargo
(empregados, cargo),
Empregado (cargo, empregados)
MIMIMUM PARTICIPATION 1,
MAXIMUM PARTICIPATION 1.
DEFINE RELATIONSHIP Departamento-Empregado FROM
Departamento (empregados, departamento),
Empregado
(departamento, empregados)
MIMIMUM PARTICIPATION 1
MAXIMUM PARTICIPATION 1.

Figura 28: Nomes de conex~ao includos no passo 3 da metodologia Relac.ECR
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Caminho ECR
Relaca~o
OF Empregado
Empregado
OF Departamento
Departamento
OF Cargo
Cargo
OF Projeto
Projeto
..
..
.
.
departamento OF Empregado Departamento
cargo OF Empregado
Cargo
empregados OF Departamento Empregado
empregados OF Cargo
Empregado

Figura 29: Mapeamentos gerados no passo 3 da metodologia Relac.-ECR

4.3.4 Re namento e validaca~o
No ultimo passo da metodologia, o DBA local e o DBA do SBDH devem
examinar o esquema obtido ate o passo anterior para avaliar a necessidade de inclus~ao ou modi cac~ao de certas informac~oes nesse esquema.
Assim como na convers~ao Rede-ECR, tambem na convers~ao RelacionalECR e importante garantir que todas as informac~oes relevantes n~ao contidas explicitamente no esquema local sejam inseridas no esquema componente para permitir uma maior independ^encia dos dados em relac~ao
as aplicac~oes dos usuarios federados.

5 Conclus~ao
Neste trabalho foram apresentadas metodologias para convers~ao de esquemas em SBDHs que integram SBDs relacionais e SBDs rede. Essas metodologias fazem parte de um conjunto de soluc~oes propostas em
[Oli93] para garantir a transpar^encia de modelos e linguagens em SBDHs.
As metodologias propostas diferem de outras metodologias apresentadas na literatura [CS83, DA83, EWH85, BDH+ 88, DA88, NA88, JK90,
Fon92] por apresentarem caractersticas espec cas que permitem a sua
aplicac~ao em SBDHs. Algumas dessas caractersticas s~ao:

50

Ronaldo Lopes de Oliveira e Geovane Cayres Magalh~aes

a preservac~ao da autonomia dos SBDs componentes;
 a constru
ca~o e armazenamento de mapeamentos que s~ao utilizados
na transformac~ao das operac~oes dos usuarios em operaco~es equivalentes nas LMDs dos SBDs componentes;
 a utiliza
c~ao de um modelo de dados comum sem^antico que permite a incorporaca~o ao esquema componente de informaco~es n~ao
contidas nos esquemas locais;
Espera-se obter com a implementac~ao das metodologias um conjunto
de ferramentas que sirva como base para um projeto de maior porte
que envolva outras areas de pesquisa em SBDHs como integrac~ao de
esquemas, controle de acesso, processamento e otimizaca~o de transaco~es,
gerenciamento de transac~oes e administraca~o do SBDH.


Refer^encias
[ADD+91] R. Ahmed, P. DeSmedt, W. Du, W. Kent, M. Ketabchi,
W. Litwin, A. Ra i, and M. Shan. The PEGASUS heterogeneous multidatabase system. Computer, pages 19{27,
December 1991.
[BDH+ 88] H. Briand, C. Ducateau, Y. Hebrail, D. Herin-Aime, and
J. Kouloumdjian. From minimal cover to entity-relationship
diagram. In S. T. March, editor, Entity-Relationship Approach, pages 287{304. North-Holland, 1988.
[BDK+ 88] V. Belcastro, A. Dutkowski, W. Kominski, M. Kowalewski,
C. Mallamaci, and S. Mezyic. An overview of the distributed
query system DQS. In Lecture Notes in Computer Science,
pages 170{189. Springer-Verlag, 1988. Volume 303.
[Car87] A. Cardenas. Heterogeneous distributed database management: The HD-DBMS. Proceedings of the IEEE, 75(5):588{
600, May 1987.

Metodologias para Convers~ao de Esquemas em SBDHs

51

[Che76]

P. Chen. The entity-relationship model: Toward a unied view of data. ACM Transactions on Database Systems,
1(1):9{36, 1976.

[Chu90]

C. Chung. DATAPLEX: An access to heterogeneous distributed databases. Communications of ACM, 33(1):70{80,
January 1990.

[CS83]

M. A. Casanova and J. E. Sa. Design entity-relationship
schemas for conventional information systems. In EntityRelationship Approach to Software Engineering, pages 265{
277. North-Holland, 1983.

[DA83]

S. Dumpala and S. Arora. Schema translation using the
entity-relationship approach. In P. P. Chen, editor, EntityRelationship Approach to Information Modeling and Analysis, pages 337{356. North-Holland, 1983.

[DA88]

K. Davis and A. Arora. Converting a relational database
model into an entity-relationship model. In S. T. March,
editor, Entity-Relationship Approach, pages 271{285. NorthHolland, 1988.

[Dat86]

C.J. Date. Introduc~ao a sistemas de bancos de dados, 1986.
Captulo 1, paginas 26-47, Editora Campus ltda., terceira
edica~o.

[Dem83] B. Demo. Program analysis for convertion from a navigational to a speci cation database interface. In Proceedings
of the 9th Int. Conference on Very Large DataBases, pages
387{398, Florence, Italy, October 1983.
[DL87]

P. Dwyer and J. Larson. Some experiences with a distributed
database testbed system. Proceedings of the IEEE, 75(5):633{
647, May 1987.

52
[EP90]

Ronaldo Lopes de Oliveira e Geovane Cayres Magalh~aes

A. Elmargamid and C. Pu. Guest editors introduction to the
special issue on heterogeneous databases. ACM Computing
Surveys, 22(3):175{178, September 1990.
[EW83] R. Elmasri and G. Wiederhold. GORDAS: a formal high-level
query language for the entity-relationship model. In P. P.
Chen, editor, Entity-Relationship Approach to Information
Modeling and Analysis, pages 49{72. North-Holland, 1983.
[EWH85] R. Elmasri, J. Weeldreyer, and A. Hevner. The category
concept: An extension to entity-relationship model. In H. J.
Schneider, editor, Data and Knowledge Engineering, pages
75{116. North-Holland, June 1985.
[Fon92] J.S. Fong. Methodology for schema translation from hierarquical or network into relational. Information and Software
Technology, 34(3):159{174, March 1992.
[HB91] A. Hurson and M. Bright. Multidatabase systems: An advanced concept in handling distributed data. In M. Yovits, editor, Advances in Computers, pages 149{200. Academic Press,
1991.
[HK87] R. Hull and R. King. Semantic database modeling: Survey,
applications, and research issues. ACM Computing Surveys,
19(3):45{62, September 1987.
[HK89] D. Hsiao and M. Kamel. Heterogeneous databases: Proliferation, issues, and solutions. IEEE Transactions on Knowledge
Data Engineering, 1(1):45{62, 1989.
[HM85] D. Heimbigner and D. McLeod. A federated architecture
for information management. ACM Transactions on Oce
Systems, 3(3):253{278, July 1985.
[Hsi92] D. Hsiao. Tutorial on federated databases and systems (Part
I). The VLDB Journal, 1(1):127{179, jul 1992.

Metodologias para Convers~ao de Esquemas em SBDHs

53

[JK90]

P. Johannesson and K. Kalman. A method for translating
relational schemas into conceptual schemas. In F. H. Lochovsky, editor, Entity-Relationship Approach to Database
Design and Querying, pages 271{285. North-Holland, 1990.

[Ken79]

W. Kent. Limitations of record based information models.
ACM Transactions on Database Systems, 4(1):107{131, 1979.

[LA86]

W. Litwin and A. Abdellatif. Multidatabase interoperability.
Computer, 19(12):10{18, December 1986.

[Lar83]

J. Larson. Bridging the gap between network and relational
management systems. Computer, pages 82{92, September
1983.

[Lie81]

Y. Lien. Hierarquical schemata for relational databases.
ACM Transactions on Database Systems, 4(1):107{131, 1981.

[LR82]

T. Landers and R. Rosenberg. An overview of multibase. In
H. J. Schneider, editor, Distributed DataBases, pages 153{
184. North-Holland, December 1982.

[NA88]

S. Navathe and A. Awong. Abstracting relational and hierarquical data with a semantic data model. In S. T. March,
editor, Entity-Relationship Approach, pages 305{333. NorthHolland, 1988.

[Oli92]

Ricardo Oliveira. S-SQL: uma interface sem^antica. Master's
thesis, DCC-IMECC-UNICAMP, 1992.

[Oli93]

Ronaldo Lopes de Oliveira. Transpar^encia de modelos em
sistemas de bancos de dados heterog^eneos. Master's thesis,
DCC-IMECC-UNICAMP, 1993. To be published.

[PM88]

J. Peckham and R. Maryanski. Semantic data models. ACM
Computing Surveys, 20(3):153{189, September 1988.

54
[Set86]

Ronaldo Lopes de Oliveira e Geovane Cayres Magalh~aes

W. Setzer. Projeto logico e projeto fsico de banco de dados,
1986. V Escola de Computac~ao, Belo Horizonte, Captulos 3
e 4.
[SL90]
A. Sheth and J. Larson. Federated database systems for
managing distributed, heterogeneous, and autonomous databases. ACM Computing Surveys, 22(3):183{236, September
1990.
[SS86]
H. Schek and M. Scholl. The relational model with relationvalued atributes. Information Systems, 11(2), 1986.
[TBC+ 87] M. Templeton, D. Brill, A. Chen, S. Dao, E. Lund, R. McGregor, and P. Ward. MERMAID: a front-end to distributed heterogeneous databases. Proceedings of the IEEE, 75(5):695{
708, May 1987.
[TF76] R. Taylor and R. Frank. CODASYL database management
systems. ACM Computing Surveys, 8(1):67{103, March 1976.
[TYF86] T. Teorey, D. Yang, and J. Fry. A logical design metodology for relational databases using the extended entityrelationship model. ACM Computing Surveys, 18(2):197{222,
June 1986.
[VL80] Y. Vassiliou and F. Lochovsky. DBMS transaction translation. In Proceedings COMPSAC 80, IEEE Computer Software and Application Conference, 1980.
[Zan79] C. Zaniolo. Design of relational views over network schemas.
In Proceedings of ACM SIGMOD Int. Conference on Management of Data, pages 179{190, 1979.

Relat
orios Tecnicos { 1992

01/92 Applications of Finite Automata Representing Large Vocabularies, C. L. Lucchesi, T. Kowaltowski
02/92 Point Set Pattern Matching in d-Dimensions, P. J. de Rezende, D. T. Lee
03/92 On the Irrelevance of Edge Orientations on the Acyclic Directed Two Disjoint Paths Problem, C. L. Lucchesi,
M. C. M. T. Giglio
04/92 A Note on Primitives for the Manipulation of General

Subdivisions and the Computation of Voronoi Diagrams,

W. Jacometti
05/92 An (l; u)-Transversal Theorem for Bipartite Graphs,
C. L. Lucchesi, D. H. Younger
06/92 Implementing Integrity Control in Active Databases,
C. B. Medeiros, M. J. Andrade
07/92 New Experimental Results For Bipartite Matching,
J. C. Setubal
08/92 Maintaining Integrity Constraints across Versions in a Database, C. B. Medeiros, G. Jomier, W. Cellary
09/92 On Clique-Complete Graphs, C. L. Lucchesi, C. P. Mello,
J. L. Szwarc ter
10/92 Examples of Informal but Rigorous Correctness Proofs for
Tree Traversing Algorithms, T. Kowaltowski
11/92 Debugging Aids for Statechart-Based Systems, V. G. S.
Elias, H. Liesenberg
12/92 Browsing and Querying in Object-Oriented Databases,
J. L. de Oliveira, R. de O. Anido

55

Relatorios Tecnicos { 1993
01/93 Transforming Statecharts into Reactive Systems, Antonio
G. Figueiredo Filho, Hans K. E. Liesenberg
02/93 The Hierarchical Ring Protocol: An Ecient Scheme
for Reading Replicated Data, Nabor das C. Mendonca, Ricardo de O. Anido
03/93 Matching Algorithms for Bipartite Graphs, Herbert A. Baier
Saip, Claudio L. Lucchesi
04/93 A lexBFS Algorithm for Proper Interval Graph Recognition, Celina M. H. de Figueiredo, Jo~ao Meidanis, Celia P. de
Mello
05/93 Sistema Gerenciador de Processamento Cooperativo,
Ivonne. M. Carrazana, Nelson. C. Machado, Celio. C. Guimar~aes
06/93 Implementaca~o de um Banco de Dados Relacional Dotado
de uma Interface Cooperativa, Nascif A. Abousalh Neto, Ariadne M. B. R. Carvalho
07/93 Estadogramas no Desenvolvimento de Interfaces, Fabio N.
de Lucena, Hans K. E. Liesenberg
08/93 Introspection and Projection in Reasoning about Other
Agents, Jacques Wainer
09/93 Codi caca~o de Sequ^encias de Imagens com Quantizaca~o
Vetorial, Carlos Antonio Reinaldo Costa, Paulo Lcio de Geus
10/93 Minimizaca~o do Consumo de Energia em um Sistema para

Aquisica~o de Dados Controlado por Microcomputador,

Paulo Cesar Centoducatte, Nelson Castro Machado

56

11/93 An Implementation Structure for RM-OSI/ISO Transaction Processing Application Contexts, Flavio Morais de Assis
Silva, Edmundo Roberto Mauro Madeira
12/93 Boole's conditions of possible experience and reasoning
under uncertainty, Pierre Hansen, Brigitte Jaumard, Marcus
Poggi de Arag~ao
13/93 Modelling Geographic Information Systems using an Object Oriented Framework, Fatima Pires, Claudia Bauzer Medeiros, Ardemiris Barros Silva
14/93 Managing Time in Object-Oriented Databases, Lincoln M.
Oliveira, Claudia Bauzer Medeiros
15/93 Using Extended Hierarchical Quorum Consensus to Con-

trol Replicated Data: from Traditional Voting to Logical
Structures, Nabor das Chagas Mendonca, Ricardo de Oliveira
Anido

Departamento de Ci^encia da Computaca~o | IMECC
Caixa Postal 6065
Universidade Estadual de Campinas
13081-970 { Campinas { SP
BRASIL
reltec@dcc.unicamp.br

57

