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RESUMO

Este trabalho apresenta QUICK-DB, um ambiente para projeto, manutenção e manipu-

lação de bancos de dados construídos sobre uma extensão do modelo Entidade/Relacio-

namento. QUICK-DB é composto por um conjunto de ferramentas de software que o

torna,m prático, simples e didático no desenvolvimento de aplicações de bancos de dados.

Estas ferramentas incluem diagramador gráfico, dicionário de dados, folheador, interface

para regras de produção, gerador de aplicações, servidor de bancos de dados e gerador

de esquemas.

ABSTRAC

This article presents QUICK-DB, agraphical environment for project, maintenance and

manipulation of databases built over an extension of the Entity /Relationship Model. A

set of software tools make QUICK-DB simple, practical and comprehensive for the devel-

Qpment of database aplications. These tools include the schema drawer, data dictionary,

browser, expert systems shell, prog.ram genera,tor, database server and data,base schema

generator.
c.



INTRODUÇAO

Um dos aspectos mais importantes na utilização de uma base de dados é a sua descrição

lógica. É fundamental que ela seja bem entendida por todos os usuários, desde o analista

até o usuário casual. Os conceitos devem estar claros e ao alcance de todos. Grande

parte dos erros ocorridos durante a utilização de uma base de dados advém de um pobre

entendimento de suas construções e interpretação. Conhecê-las bem significa minimizar
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esses erros.

Mesmo assim, muitos sistemas de gerenciamento não dão a devida importância para

o problema e as interfaces entre usuário e base de dados não destacam devidamente os

aspectos necessários ao seu perfeito entendimento. A descrição do banco de dados fica

restrita a obscuras construções, muitas vezes embutidas nos programas, cujo principal

objetivo é descrever o sistema para o próprio computador, relegando a necessidade de

ser clara para seus usuários a um segundo plano.

Este trabalho apresenta os fundamentos de QUICK-DB, um ambiente completo

para, projeto, manutenção e manipulação de bancos de dados constrtúdos sobre o Modelo

Entidade/Relacionamento. QUICK-DB é composto por um conjunto de ferramentas de

soft\vare que o tornam prático, simples e didático no desenvolvimento de aplicações de

bancos de dados.

QUICK-DB está baseado na idéia de um ambiente uniforme e unificado, gráfico, onde

todos os componentes referem-se a, uma extensão do Modelo E-R. Este enfoque permite

que seus usuários sigam uma linha de trabalho consistente, simplificando a metodologia

e evitando a introdução de conceitos estranhos ao modelo básico.

FACILIDADES2.
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Pela utilização de QUICK-DB é possível:

.Definir diagramas do tipo Entidade-Relacionamento completos, incluindo extensões

como atributos referenciais, atributos virtuais, acesso ordenado, generalização;

.Verificar diagramas;

.C�onstruir automaticamente um dicionário de dados durante a especificação do dia-

grama;

.Gerar descrições de bancos de dados equivalentes aos diagramas para implementação

em sistemas de grande porte;

.Gerar bibliotecas de objetos e métodos para acesso aos bancos de dados descritos

nos diagramas;

.Definir sistemas de regras de produção para a construção de sistemas especialistas,

fortemente acopladas ao bancos de dados;

.Definir atributos virtuais através de sistemas de cláusulas simples;

.Folhear os bancos de dados por sobre uma interface gráfica;



.Gerar aplicações simples para manutenção dos bancos de dados.

Além das funções listadas acima, já implementadas, QUICK-DB prevê também a possi-

FUNCIONALIDADE3.

.
A Figura 1 apresenta o diagrama funcional dos módulos de QUICK-DB. Todos os com-

ponentes interagem sobre interfaces similares, gráficas, fazendo com que a passagem de

um módulo para outro se dê de forma harmônica e sem mudanças bruscas de ambiente

para o usuáno.

A utilização do Modelo E-R para definição e utilização de bases de dados está calcada

sobre um conjunto de ferramentas de software, descritas resumidamente a seguir.

Diagramador E-R: O diagramador é uma ferramenta. gráfica. para especificação de di-

agramas E-R estendidos. Trabalhando com o dicionário de dados, o diagramador E-R

oferece facilidades amigáveis para a definição de esquemas para bases de dados. O sis-
,

tema trabalha com mO'lLSe e menus gráficos e direciona o usuário nas suas tarefas. E

aqui que se configura. a "face" gráfica de um sistema. As demais ferramentas tomam o

dia.gran1a aqui definido como base, estabelecendo a unidade visual que o sistema oferece.

Dicionário de Dados: O dicionário de dados é automaticamente construído por ocasião

da especificaçã.o do diagra.ma do banco de da.dos. Orienta.do para. o Modelo E-R, tem

como caracterítica principal sua plena capacidade de representar elementos do Modelo

E-R e extensões, tais como as abstrações de generalização e agregação. O acesso ao

dicionário de dados é feito através de um conjunto de métodos e atributos.
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Gerador de esq'uemas de bancos de dados: A partir do diagrama E-R, expresso pelo
dicionário de dados, são geradas descrições da base de dados para implementação nas

instalações correntemente em uso.13 Da, análise das construções definidas pelo usuário no

diagrama E-R, este módulo gera uma descrição adequada para implementação no SGBD

objeto. No protótipo construído para esta etapa, utiliza-se o soft\vare DMSII da Unisys

como referência, mas está em fase de implementação uma versão para servidores SQL.

Servidor E-R: Todo acesso à base de dados é feito através do Servidor E-R. Este é

constituído por um conjunto de objetos e métodos cuja manipulação permite acesso e

operações sobre a base. Essas operações, originalmente especificadas sobre uma visão

E-R do banco de dados, são traduzidas para operações da implementação corrente e

atendidas por este servidor. Os programas de aplicação têm acesso ao banco de dados

pela chamada às bibliotecas de funções que operam sobre o banco de dados através do

servidor .

As classes de objetos e métodos disponíveis são resumidamente descritos adiante.

bilidade de:

.Gerar relatórios automaticamente a partir das bases;

.Ter acesso remoto a outras bases.
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Figura 1. Diagrama funcional
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.I\ identidade do Modelo E-R é estritamente mantida pelo servidor, isto é, os objetos e

métodos são diretamente relacionados ao diagrama. Mesmo que o banco de dados objeto

esteja instalado remotamente à estação de trabalho onde Quick-DB esteja executando,
a interface com os programas que têm acesso à base é feita pelo servidor. Este fator

torna atraente a utilização de técnicas de distribuição de dados por entre as estações de

trabalho, mantendo-se as interfaces homogêneas e uniformes.

Banco de Dados A utônomo: O sistema é capaz de atuar como banco de dados autônomo,

na própia estação de trabalho. Para tanto, há uma versão do servidor de banco de dados

que manipula um sistema de arquivos local.
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Tanto para o servidor como para o banco autônomo, os objetos, atributos e métodos

são gerados de tal forma que os usuários podem ter acesso ao banco e ao mesmo tempo

contar com todas as facilidades de seus ambientes de programação preferidos. N o presente

estágio, é possível gerar bibliotecas para interface com o Turbo Pascal 6.0. Esta facilidade

é útil pois:

a) não há necessidade de construir compiladores especiais parao sistema;

b) o usuário pode continuar usando seu ambiente de desenvolvimento, no caso o Turbo

Pasca16.0, integralmente, podendo ainda ter acesso a todas as bibliotecas orientadas

a objetos forneci das pelo fabricante para o desenvolvimento de interfaces.

Tanto as aplicações geradas como a interface para sistemas especialistas fazem uso

desta facilidade, gerando programas Pascal que manipulam o banco via métodos.

Módulo de Cons'ltltas: Especificar consultas ad hoc tem sido um recurso ainda não ple-

namente explorado em bancos de dados de grande porte, pelo menos no Brasil. Embora

muitas das linguagens utilizada.s tenham sido orientadas para a facilidade de uso, ainda

não tornou-se prática usual o uso das mesmas por usuários não técnicos. No presente pro-

jeto, pretende-se explorar o ambiente da interface gráfica para que se ofereça ao usuário

casual a possibilidade de especificar consultas de modo simples e intuitivo.14

A idéia é construir a expressão da consulta, isto é, sua especificação, num processo

estreitamente ligado ao diagrama E-R, e dirigido pelo sistema.2 .L\lém de possibilitar

facilidades para. consulta, essa implementação permite que se tenha uma interface gráfica

para sistemas de grande porte.

.Já implementada, a vel'São para folheamento da ba.se de dados trabalha sobre o

diagrama e permite acesso tanto para o esquema como para as instâncias das entidades

e relacionamentos. Esta facilidade permite a inspeção direta da base e navegação pelo

esquema, podendo ser {ltil para o melhor entendimento do significado das construções

definidas pelo projetista. Numa fase posterior, esta interface será estendida pal.a um

sistema onde filtros possam ser definidos, de modo a automatizar ,o processo para certas

consultas mais simples.

Gerador de Relatórios: Constituído por um conjunto de programas total ou semi-

automáticamente gerados para extração de relatórios de média e baixa complexidade.

Tal estratégia resulta numa menor dependência dos programas em relação às bases de

dados implementadas, aumentando o grau de liberdade do administrador da base de

dados no que se refere aos aspectos de modelagem e estrutura do banco. Ou seja, pela

utilização de geradores de relatórios e outras facilidades do gênero, diminui-se o im-

pa.cto que as mudanças na definição do banco de dados possam causar nos programas de

aplicação.

Geradores de Aplicações: Esta é uma parte que visa estabelecer uma conexão entre a

metodologia aqui adotada e técnicas de construção de sistemas n11lll ambiente de ad-

ministração de dados. A idéia é aproveitar o ambiente de descrição das bases de dados,



expressão de consultas e geração de relatórios e integrá-lo na fase de definição da aplicação

em si. Essa integração faz com que a especificação do sistema se beneficie diretamente

das funções embutidas no ambiente de apoio.

No momento, o módulo de geração é capaz de gerar automaticamente programas
para os tipos de transação mais usuais como inclusão, exclusão e alteração de enti-

dades e relacionamentos. Nestas operações, são respeitadas as propriedades do esquema

tais como cardinalidades, dependências de inclusão e exclusão, chaves e atributos obri-

gatÓrios. Os programas gerados fazem uso da biblioteca de métodos do Turbo Pascal

para a definição de interfaces, gerando programas compactos, elegantes, robustos e com

interfaces bastante elaboradas.

Shell para Sistemas Especialistas: A construção de sistemas especialistas tomou impulso

nos anos 80 e abriu uma nova e promissora linha de implementação para uma significativa

classe de aplicações. Uma das fragilidades dessas implementações, entretallto, tem sido

a dificuldade que existe na maior parte das shells atualmente em uso em se trabalhar

com estruturas de dados mais complexas. Assim, a interface para. sistema.s especialistas

e bancos de dados é interessante uma vez que seria vantajoso dispor da união das duas

tecnologias.4,5
Um dos componentes de QUICK-DB consiste de uma shell para sistemas especial-

istas baseada no paradigma O-A- V para representação do conhecimento.9 Foi definida

uma linguagem para construção de regra.s que abriga elementos como termos e quantifi-

cadores, que são acoplados ao servidor de banco de dados de forma natura. Regras de

produção passam a ser uma alternativa adicional para consulta e manipulação do banco

de dados.

4. O IvIODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO E EXTENSÕES

QUICK-SHELL trabalha com bancos de dados que seguem a, disciplina de modelagem

do Modelo E-R básico.l Entretanto, algumas extensões foram introduzidas para tornar

o sistema mais eficiente e comple�o. Esta seção apresenta, de modo resumido, as ca-

racterísticas do modelo resultante. Inicialmente são listados os elementos básicos e, em

seguida, as extensões definidas. Maiores detalhes são apresentados em outros trabalhos

relacionados a este projeto.12,13

ELEMENTOS BÁSICOS

Os elementos básicos são Conjuntos de Entidades e Relacionamentos. A cada relaciona-

mento está associado um número, dito ser o grau do relacionamento, e um conjunto de

funções papel, que mapeiam cada instância do relacionamento em seus componentes.

A tributos são funções que mapeiam entidades e relacionamentos em suas propriedades.

Os atributos podem ser mono ou multi-valorados, quando retornam valores atômicos ou

listas de valores, respectivamente. Conjuntos de valores são utilizados para definir os

domínios dos atributos.
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Figura 2. Exemplo simplificado de um diagrama E-R estendido

Restrições de Integridade são basicamente a.s propriedades do esquema, tais como

chaves, entidades fracas, cardinalidades, domínios de atributos e outras expressões que

eventualmente devam ser respeitadas quando da instanciação da base de dados.

Este conjunto de elementos para a construção de esquemas E- R é bastante conhecido

e aparece fartamente na literatura.

EXTENSOES"

,.

No âmbito do nosso projeto, apenas a estrutura básica do Modelo E-R foi utilizada, uma

vez que foram introduzidas várias extensões no sentido de tornar o modelo mais rico do

ponto de vista semântico e prático. O Modelo E-R utilizado no âmbito deste projeto foi

estendido pelos conceitos descritos abaixo.

O termo generalizaçãolo é empregado na área de banco de dados quando duas ou

mais entidades podem ter suas diferenças abstraídas e, num nível superior, representadas
como uma entidade única, a qual abriga os atributos que são comuns aos seus diferentes

subtipos. O caminho inverso é chamado especialização. Neste trabalho, os conceitos

acima foram implementados de forma simples, gerando uma solução robusta e eficiente.

Todas as implicações ocasionadas pelos conceitos são suportadas, tais como herança de

chaves e ordens vide abaixo ). Multipla herança de atributos não é permitida, ou seja,



cada subtipo pode estar ligado a apenas um supertipo. No exemplo da Figura 2, ALUNO

e PROFESSOR são especializações da entidade PESSOA.

Atributos referenciais são atributos que retornam referências a outras entidades do

esquema. Este conceito é importante e extremamente útil, uma vez que elimina, em

muitos casos, a necessidade de introduzirmos relacionamentos l:n fictícios, que são melhor

expressos com o presente conceito. No exemplo da Figura 2, professor é um atributo

referencial de CURSO e, quando aplica.do a. uma instãncia desta entidade, retorna uma

instância de PROFESSOR.

Ordens permitem acesso a conjuntos de entidades ou relacionamentos de tal forma

que a seqi.iência em que as instâncias são obtidas fique previamente estabelecida. U ma

ordem pode ser parcial ou total. A ordem é total quando todos os elementos do conjunto

de entidades, ou do relacionamento que é objeto da ordem, podem ser alcançados através

da ordem. Ordens podem ser definidas sobre conjuntos de entidades, relacionamentos

ou atributos referenciais. Na Figura 2, a ordem Alfabética, definida sobre a entidade

ALUNO, é uma ordem total. Todas as instâncias daquela entidade podem ser obtidas

pela varredura da ordem. Na mesma figura, a ordem inscrições é parcial, porque acessa

apenas as instâncias de INSCRIÇÃO associadas a uma determinada instância da entidade

ALUNO. Da mesma forma, C'lLrSOS é parcial e definida sobre a relaçã.o inversa do atributo

referencial professor, que tem PROFESSOR como domínio. Ou seja, para um dado professor

p a ordem cursocq(p) retorna todo curso c tal que professor(c)=p.

Entidades associati'vas são relacionamentos que taml�m podem assunnr o papel

de entidade participante em outros relacionamentos. Entidades associativas podem ter

atributos, funções-papéis, ordens e cardinalidades.

Domínios estr'lLt-urados podem ser definidos para os atributos de uma forma genérica.

.-\ssim. conjuntos de valores podem caracterizar domínios simples ou compostos. No

segundo caso, o domínio é formado por conjuntos de tuplas, cujos componentes, por sua

vez, podem ter domínios compostos ou não.

Atributos virt'lLais também podem ser especificados de forma natural devido à técnica

de implementação utilizada. Estes são calculados sol) demanda e ca.racterizam uma

poderosa facilidade para a completa definição dos bancos de dados e seus procedimentos.~

,
.�CESSO AO BANCO DE DADOS: OBJETOS E METODOS.5,

o acesso à base de dados é feito através de um conjunto de métodos, aplicáveis às classes

de objetos que formam a base.8 O programa que comporta a definiçà.o de cada método é

gerado automaticamente a partir do diagrama E-R definido para o banco de dados. Das

definições de entidades, relacionamentos, ordens e outras características do esquema, o

gerador monta todas as rotinas necessárias para acesso a base de dados. Com isso, todos

os nomes presentes no esquema têm métodos e/ou atributos correspondentes no programa

gerado. o que torna a programação fácil e confortável para quem acessa a base de dados.

Este conjunto de métodos é denominado Ser'vidor-ER.
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Há quatro classes de objetos: banco de dados, conj'unto, ordem e elemento.

A classe banco de dados identifica a base de dados como um todo, e aceita os

seguintes métodos básicos:

OPEN preparação para acesso;

CLOSE encerramento de a.cesso;

CREATE geração da base, com instâncias vazias.

Um objeto da classe banco de dados tem ainda um conjunto de atributos e métodos

auxiliares que servem pata identificação e controles operacionais.

A classe conjunto representa cada Llm dos conjLmtos de entidades E e relacionarnen-

tos R existentes na base de dados. Os seguintes métodos se aplicam:

COUNT número de elementos na instância do conjunto;

OPEN preparação para acesso;

CLOSE encerramento de acesso;

C�REA TE geração inicial;

POINTER obtenção de ponteiro para a. instância. de Llm elemento.

Há ainda um conjLmto de métodos que servem para manipulação interna de arquivos na

base de dados mas que, entretanto, são de a.cesso restrito e não são relevantes neste con-

texto. O método pointer é utilizado para acesso a uma instância sem que seja necessária

a definição de uma variável, permitindo um forma de navegação implícita pela base de

dados.

A classe elemento abriga cada um dos elementos de determina.da instância de um

conjunto de entidades E ou de um relacionamento R, através da própria classe e de suas

subcla.sses. Os métodos do tipo bá,sico sã,o:

REFERENCE referência física a um elemento dentro de sua instância;

SURROGATE referência lógica que identifica unicamente um elemento dentro da

base.

�
Para cada conjunto de entidades E e relacionamento R, há um subtipo de elemento

especificamente definido, que agrega os atributos de E ou R. Um subtipo de elemento,

em geral, suporta os seguintes métodos:

STORE adição de elemento;

UPDA TE regrava.çã.o de elemento;

DELETE remoção de elemento;

INSTANTIA TE obtenção da instância de um elemento.

Um outro conjunto de métodos trata especificamente de elementos sujeitos a general-

ização e especialização.

Por fim, a classe ordem trata do acesso à. base de dados. U ma instância da classe

ordem pode ser imaginada como uma lista de referências a elementos da base. Assim,



pode-se ter várias ordens definidas sobre um conjunto de entidades ou relacionamento.

..\'.través de cada uma dessas ordens, pode-se acessar os elementos segundo critérios de

ordenação que são definidos por ocasião da confecção do projeto lógico do banco de

dados. A classe ordem admite os seguintes métodos:

RESET posicionamento no início da ordem;

NEXT obtenção do próximo elemento;

E 00 teste de fim de lista;

SEARCH busca de um elemento que contenha atributo igualou posterior a

determinada chave;

FIND busca de um elemento que contenha exatamente determinada

chave.

�

6. UTILIZAÇ..I\O

o paradigma de utilização de QUICK-DB passa, basicamente, por três fases: a) definição

do esquema, b) gera.ção dos módulos servidores e c) manipulação da base de dados, através

da. linguagem hospedeira e das ferramenta.s associada.s.

-� definiçã.o do esquema se dá graficamente e, na medida em que o usuário vai

dispondo as entidades, rela.cionamentos e conexões, o sistema direciona. a complementação

das definições. Todo o processo se dá com auxílio de pOp-'I/'p men'l/,s e mo'use.

No âmbito do diagramador, há várias facilidades que auxiliam o trabalho enorme-

mente. .�s dimensões do espaço de desenho são virtualmente infinita.s. A limitação desse

espaço é um problema sério em muitosdiagramadores, pois bases de dados de maior porte

podem abrigar um número de elementos gráficos da ordem de dezenas, ou até mesmo

centenas. O acesso a uma "lupa." de ma.gnificação regulável permite que o usuário se

oriente e se movimente no espaço de desenho com relativa facilidade.

o diagramador oferece, também, facilidades para docLlmentação dos esqLlemas. Para

impressão dos diagramas completos, QUICK-DB trabalha com um sistema de paginação

elegante, qLle elimina a.s desvantagens das "colagens" de pa.péis. Também são disponíveis

opções para obtenção de textos pro'ntos para os formatadores 'rEX e La'rEX. Além dessas

facilidades, o diagramador é capaz de verificar a correçã.o e consistência dos diagramas

através dele produzidos.

A geração dos servidores é a fase onde QUICK-DB, a. pa.l'tir da.s informações do

dicionário de dados, gera programas que atuarão como servidores das bases de dados.3 O

servidor E-R é composto pelas definições de uma coleção completa de objetos e métodos

que permitem a utilização da base a partir de uma linguagem hospedeira. No momento,

utilizamos o Turbo Pascal ( a partir da versão 5.5) neste papel, mas a estrutLlra do sistema

permite a migração para outra lingLlagem (como C++, por exemplo).

Quando o programador preparar programas de acesso à base, basta que invoque a

biblioteca de definições e, de modo simples e estruturado, l:>oderá construir os procedi-



mentos necessários. Todos os componentes do diagrama estarão disponíveis, bem como

um conjunto de definições auxiliares que facilitam a manipulação dos dados.

Outra forma de acesso se faz através do folheador da base, que permite a verificação

das instâncias e a navegação pelas conexões do diagrama, respeitando ordens e relaciona-

mentos.

Também têm acesso à base de dados, através do servidor, os programas gerados pelo

gerador de aplicações e pela shell para sistemas especialistas. Estes últimos, entretanto,

definem bases próprias ( usualmente denominadas bases de conhecimento) que constituem

uma classe de atributos virtuais a serem incorporados a.o esquema..

INIPLEMENTA ÇA O7,

o sistema em questã.o está implementado em Pascal, com aproximadamente 35.000 linhas

de código. A pa.l'te de manipulação gráfica foi especialmente desenvolvida, de modo a

oferecer desempenho aceitável. Existe uma versão experimental de servidor remoto que

roda nUln equipa.lllento de grande porte, com o gerenciador DMS II da. Unisys. Escrito em

--.\lgol, este servidor manipula um banco de da.dos cujo esquema é gerado automaticamente

a partir do diagrama E-R13 e com um protocolo de comunicação de dados especialmente

desenvolvido.

CONCLUSOES8.

�

Uma das premissas que adotamos por ocasião da estruturação deste projeto foi a de que as

soluções pudessem ser integralmente implementa.da.s, com resultados prá.ticos imediatos.

Há, inclusive, uma experiência piloto no NCE/UFR.J de utilização deste software na

implementaccão do Sistema de Biblioteca, onde as equipes de desenvolvimento estão

trabalhando em conjunto com a equipe do projeto.

Quanto ao estágio de desenvolvimento, vários dos módulos estão concluídos e ou-

tros em andamento. Toda a. parte do servidor, dicionário de dados, interface para sis-

temas especia.lista.s e interface para programas de aplicação está concluída. O gerador

de aplicações também está operaciona.1, estando no momento sendo estendido para fazer

pleno uso de fa.cilidades adicionais para definição de interla.ces ma.is sofisticadas para os

progralnas resulta.lltes. Em anda.lnento estão o gerador de relatórios e o desenvolvimento

de facilidades para consultas.

As técnicas de implementação adotadas permitem que o sistema seja facilmente

transportado para outros ambientes de desenvolvimento, notadamente C++.

Extensões

Há muitas extensões para um software desse tipo. A base construída caracteriza um

ambiente propício para pesquisas e desenvolvimento, uma vez que já existe um conjunto

razoável de ferramentas que facilitam a experimentação de técnicas adicionais.



Entre as extensões já estudadas e planejadas, encontram-se:

.aspectos de distribtúção, onde serão adicionadas facilidades para a utilização remota

de bases de dados e processamento de transações distribuídas;

.novos tipos de dados manipulados sob o paradigma de orientação a objetos, princi-

palmente tipo texto e figuras geométricas;

.acoplamento com servidores SQL.

Trabalhos Correlatos

,.
:c,

A abrangência deste trabalho torna-o, de certa forma, não característico. Há na literatura

menção de diagramadores E-R,6 interfaces com sistemas especialistas,5,6 folheadores,6

geradores de aplicações, dicionários de dados, de forma geral. O mérito de QUICK-DB

é reunir sob um mesmo paradigma de utilização todas essas facilidades, oferecendo aos

seus usuários um ambiente completo, uniforme e consistente para o desenvolvimento de

aplicações de bancos de dados.

Dentre as principais contl'ibuições deste trabalho, podemos destacar:

.as facilidades extremamente amigáveis que são permitidas aos usuários durante a

construção de diagramas:

.a consolida.ção dos conceitos de ordens de a.cesso para o Modelo E-R;

.o desenvolvimento de métodos específicos para o Modelo E-R estendido;

.o sistema de folheamento;

.a estrutura de navegação pelo esquema, proporcionada pelos atributos referenciais,

ordens totais e ordens parciais;

.a filosofia de acoplamento para sistemas de regras de produção fortemente acopladas

ao banco de dados;

.as facilidades a.bertas à idéia de distribuição gera,da,s pela estrutura dos servidores.
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