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L+ : u ma Linguagem para Definição

de Bancos de Dados

RESUMO

Um modelo de dados baseado no Cálculo de Predicados é apre-
sentado. Conjuntos e tipos são definidos extensionalmente ou pela
especificação de expressões. Correspondências podem ser formadas

� das instâncias dos conjuntos ou sobre as intâncias de outras cor-
respondências, introduzindo a possibilidade de composição. Vis-

!Ó tas, seja como conjuntos ou correspondências são também possíveis.
Restrições de integridade são individualmente identificadas e especi-
ficadas através de fórmulas. Operadores de agregação são declara-
dos com domínio e contra-domínio. Exemplos e a sintaxe de uma
linguagem de especificação. de esquemas para bancos de dados são
também apresentados.

L+ : A Data Defini tion Language

--cC

ABSTRACT

A data modeling discipline based on Predicate Calculus is presented.
Sets and types are defined using declared instances or through the

�" specification of expressions. Correspondences can be formed over

the instances of those set� or over the instances of other correspon-
t' dences, introducing the possibility of composition. Derived data, ei-

ther as sets or corre"spondences are obtainable. Schema constraints
are namea' and specified through formulas. Aggregate operators are
declared with domain and range sets. Examples and the syntax of
the language are provided.
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RESUNIO

U m modelo de dados baseado no Cálculo de Predicados é apre-

sentado. Conjuntos e tipos são definidos extensionalmente ou pela

especificação de expressões. Correspondênci�s podem ser formadas

das instâncias dos conjuntos ou sobre as intâncias de outras cor-

respondências, introduzindo a possibilidade de composição. Vistas.

seja como conjuntos ou correspondências são também possíveis. Re-

striçÕes de integridade são individualmente identificadas e especifi-

cadas através de fórmulas. Operadores de agregação são declarados

com domínio e contra-domínio. Exemplos e a sinta-xe de uma lin-

guagem de especificação de esquemas para bancos de dados são

também apresentados.

i

l" -
1. INTRODUÇAO

Muitos modelos de dados tem sido propostos na literatura e é difícil com-

pará-los uma vez que particularidades específicas implicam em diferentes re-

querimentos. Com o desenvolvimento de bancos de dados distribuídos, entre-

tanto, especificamente os heterogêneos, a discussão foi novamente retomada

uma vez que novas características surgiram. Pontos como conversão de es-

quemas, suporte a diferentes conceitos. incompatibilidade de dados. tradução

de consultas e completude das linguagens de consulta e restruturações mais

frequentes dos bancos de dados devem ser abordados.



o objetivo do presente artigo é apresentar uma linguagem de modelagem

de dados que: a) proporcione um termo de compromisso en.tre as dificuldades

encontràdas nos modelos baseados no Cálculo de Predicados e a falta de for-

malismo encontrada na maioria dos modelos de dados, pela eliminação de

alguns nÍveis de detalhes presentes nos primeiros mas não geralmente en-

contrados em casos reais; b) proporcione uma base lógica consistente onde

técnicas de IA possam ser utilizadas em problemas como verificação de es-

quemas, restruturação do banco de dados, avaliação de consultas e conversão

de esquemas; c) proporcione, à luz dos itens a e b acima, um modelo de dados

comum e genérico o bastante para ser utilizado num ambiente de bancos de

dados distribuídos, onde tais aspectos assumem maior importância.

"

2. DESCRIÇAO INFORM-�L

O esquema do Apêndice I refere-se a um banco de dadós contendo in-

formaçÕes sobre discos, músicos e obras. Inicialmente, cinco conjuntos primi-

tivos são definidos, a saber: INSTRUMENT, MOVEMENT, NAME, TITLE e YEAR,

cada um com uma extensão fixa e explicitamente definida. 0utros três con-

juntos, MUSICIAN, WORK e RECORD são definidos. Desta vez, entretanto,

sua extensões não são definidas embora elas estejam restritas a algum sub-

conjunto de domínios específicos. Note que RECORD está definido como a

agregação de quatro outros conjuntos. PERFORMER é definido como um sub-

conjunto de MUSICIAN e aqui nós temos um exemplo de hierarquia de tipos.

Tudo que é válido para os elementos de MUSICIAN vale também para os ele-

� mentos de PERFORMER. V árias funções estão também presentes, algumas ca-

racterizadas como projeções, onde apenas o domínio está indicado, e outras

com domínio e contra-domínio. Essa funções poderiam ser imagina.da.s como

atributos dos elementos em seus respectivos domínios. Há ainda duas corres-

pondências: INCLUDES, que relaciona elementos de WORK com elemento&-de

MOVEMENT, e PLAYER, que relaciona elementos em PERFORMER, INSTRUMENT

e RECORD. Adicionalmente, três outras declarações definem componentes vir-

tuais do esquema: o conjunto CONDUCTOR e a correspondência CONDUCTED

são definidos pelo uso de expressões. Finalmente, algumas restrições de in-

tegridade são declaradas, fixando restrições para alguns valores ou restrições

de unicidade para certas combinações de funções.



3. DECLAR.;\ÇOES

Declaração de conjuntos

Declarações de conjuntos são usadas para definir predicados de grau 1. Ba-

sicamente, há quatro tipos de conjuntos: primitivos, abstratos, intensionais

e extensionais.
.

Conjuntos primitivos definem instâncias invariáveis. onde cada elemento

é explicitamente enumerado. No exemplo, YEAR é uma declaração primitiva

cuja instância é o conjunto de valores 1500, 1501,. ..até 2000: assim também

como NAME, cuja instância é O conjunto de strings que combinam com a

expressão regular forneci da.

Conjuntos abstratos definem entidades cuja representação é deixada

para o gerenciador do banco de dados. �1usrcrAN é uma abstração. sig-

nificando que MusrcrAN fica definido como um conjunto inicialmente \azio.

Note que diferentes conjuntos �efinidos como abstrações definelll elltidades

diferentes. Esta é uma forma prática para lidar com objetos c.uja natureza é

predominantemente collceitual ou, como no exemplo, cuja represelltaçào pOL

algum conjunto símbolos específicos não fica evidente.

Conjuntos intensionais são aqueles cujas instâncias ficam restritas a ou-

tros conjuntos ou suas agregações. No exemplo, RECORD é um subconjunto do

produto cartesiano MuslcrANXNAMEXYEARXWORK. .A.. instância do conjunto

é vazia inicialmente.

Conjuntos extensionais definem conjuntos virtuais. Essencialmente, eles

são expressões de consultas e suas instâncias são avaliadas de acordo. CON-

DUCTOR, no exemplo, é definido como o conjunto de músicos que foram o

condutor de algum disco.

Declarações de corr�spondências

Correspondêilcias modelam fatos do mundo real na forma de relacionamen-

tos entre conjuntos. Há uma diferenciação entre funções e correspondências

e esta seção trata deste último tipo especificamente. Há dois casos de cor-

respondências: primitivas e deriVadas. No primeiro caso, a instância inicial

é vazia. e a declaração indica os domínios sobre os quais as asserções ocor-

rerão. No segundo caso, a instância da correspondência sai da ava.liação da

consulta correspondente. Como ocorre no caso de conjuntos extensionais,

correspondências derivadas são tratadas apenas como construções sintáticas,



No exemplo, INCLUDES é uma relação entre os elementos de WORK f': :..IOVE.

MENT, enquanto que CONDUCTOR é uma correspondência deri\.a"(la entre oS

elementos de MUSICIAN e WORK, a qual.ocorre sempre que existe um disco tal

que o elemento correspodente de �[USICIAN é O condutor do disco (� o elemento

.de WORK é a obra gravada no disco.

Declarações de funções

Declarações de funções introduzem símbolos de funções, especificando seus

domínios e contra-domínios. Dois tipos de funções são admitidos: função do

�c banco de dados e funções Skolem. No primeiro caso, é possível saber o \'alor

da função seja através de computação ou através de uma consulta ao banco

de dados extensional. No segundo caso. funções são tratadas como elementos

sintáticos apenas, sem uma interpretação no banco de dados. Funções Skolem

são introduzi das no processo de transformação de sentenças em cláusulas. e

não serão tratadas em maiores detalhes neste trabalho. Funções do hmlco de

dados, por sua vez. podem ser de três tipos:

(i) ExtenJional, quando o valor da função está explicitamente arrilazenado

no banco de dados. Funções extensionais de\'em set totais, no sentido

de. que são definidas para a totalidade de seus domínios;

(ii) Projeção, quando a função relaciona um objeto a seus componentes.

O grau de uma função de projeção é sempre 1 e o contra-dolnínio é

representado por um número inteiro i, indicando que o domínio do i-

ésimo componente do objeto que serve de argumento é o contra-domínio

da função.

iii) Computável, que caracterizam funções disponíveis na maiol'Ía das lingua-

gens de consulta, tais como Jeno, COJeno, Jqrt, etc. Nos casos em que

o interpretador não pode calculá-las, funções computáveis são tratadas

como objetos sintáticos apenas. Entretanto, as mesmas não são removi-

das das expressões, uma vez que muitas vezes elas podem fazer sentido

mesmo não calculadas. Em qualquer caso, funções tem uma lista de

domínios associados a elas. No exemplo, conductOr(RECORD) é uma

função de projeção, significando que o elemento de MUSICIAN associàdo

com um certo disco pela função conductor é o primeiro componente

de disco. Em outro caso, cOmpOJer(wORK) é uma função extensional.

significando que a correspondência deve ser explicitamente indica da na

interpretação do banco de dados.

F\mções parciais não são permitidas como consequênc�a das dificuldades~



que elas trazem na avaliação de fórmulas lógicas. Suponha que ,r é uma

função parcial. Então, o átomo

f(x) ?; a

pode ser verdadeiro ou falso, quando f não estiver definida paTa uma

instância particular de x. Mesmo que se assuma a verdade ou falsidade

das fórmulas desse tipo, as dificuldades ainda persistiriam para uma fórmula

como
f(x) ?; a V f(x) � a

,. Estes problemas são similares aos que surgem na manipulação de \.alores

nulos.
'I

.
-Restrições de Integridade

Restrições de integridade são as leis gerais da teoria da qual o banco d(' da{los

é um modelo. Embora a manutenção de restrições de integridade ni1o seja

uma tarefa fácil para a implementação, é contudo interessante que se tenha

uma linguagem poderosa para expressá-las, uma vez que este conhecimento

sobre o banco de dados pode ser utilizado de outras formas. Obser\.e que

fórmulas que não fiquem restritas a cláusulas de Horn,3 presentes na maio-

ria dos bancos de dados dedutivos, permitem uma maior flexibilidade. Por

exemplo, considere a restrição que demanda a ocorrência d� algum de dois

predicados
V x E X iYl(X) -+ Y2(X)

Na sua forma clausal, aparecem dois literais não negados

'= Yl(X) V Y2(X)

O problema em aceitar quantificadores existenciais e funções é que o número

� de opções no processo de prova da restrições cresce exponencialment.e..(tlém

dos limites de viabilidade das implementações. Além disso, é dificil estabele-

cer um significado para as funções de Skolem quando as mesmas aparecem

em deduções.

No exemplo, aparecem casos simples de restrições de integridade. En-

tre elas, a primeira garante que todos os músicos no banco de dadoL� de'/Jem

ter na"cido apó" 1600 enquanto que a segunda afirma que "omente m.1ísico"

nascidos após 1850 podem ter gravado .um disco. Outras declaram a tlnici-

dade das combinações de certos atributos de entidades, tais como o tírtllo de

um trabalho. Em outras palavras, as chaves estão sendo definidas.



Funções de agregação

Funções de agregação proporcionam um modo de acesso a dados não dircta-

mente armazenados no banco de dados, embora dedutí\.eis do IJ1csrno através

de procedimentos standard previamente definidos. Esta idéia está presente

na maioria das linguagens de consulta, e a base teórica das definições aqui
presentes deve-se a Klug.2 Funções de agregação. no 'contexto de L + .deno-

tam operações sobre colunas de instâncias de consultas, result::.ndo em algum

elemento de um domínio especificado no termo onde a função aparece. Este

método evita as desvantagens que estão presentes quando a noção de dupli-

catas é introduzida na computação dos dados, como no caso de SQL e QUEL.

No exemplo, a restrição Few-M ovements refere-se ao operador de agregação

co'Unt.

Abstrações de dados: agregação e generalização

É interessante, nesse ponto, analisar algumas das implicações das declarações

de conjuntos no que se refere' a aspectos de abstração em modelagem de

.dados, na forma discutida por Smith&Smith.1 Os autores mencionam dois

tipos de abstração: ag,regação e generalização. Ambos podem ser obtidos em

L + através de domínios nas declarações de conjuntos.

O primeiro ocorre no exemplo na declaração de RECORD, que é uma

agregação de objetos dos conjuntos MUSICIAN, NAME, YEAR e WORr.;. Nesse

caso, diz-se que RECORD tem quatro componentes.

Generalização é obtida automaticamente em conjuntos intensionais. No

exemplo, PERFORMER é declarado como um subconjunto de-MUSICIAN. .-\ssim. ,

,. os elementos de PERFORMER são, de fato, elementos de MUSICIAN. Com isso.

tudo que value para um elemento de MUSICIAN vale também para o elemento

correspondente de PERFORMER, uma vez que ambos são exatamente o mesmo.
objeto; PERFORMER é uma especialização de MUSICIAN e, por consequência,

MUSICIAN é u�a generàlização de PERFORMER. Note que funções definidas

para um dad"o conjunto se aplicam também a todas as suas especializações e

assim por diante. Entretanto, agregações distintas definem objetos distintos,

mesmo que elas tenham exatamente os mesmos domínios na mesma ordem.

4. PROPRIEDADES DOS BANCOS EM L+

N ós agora tecemos algumas considerações sobre os bancos de dados definidos

com L+.



Presunção de rnlllldo fechado

Closed world asjumption como é conhecida na literatura. esta premissa

encerra um conceito simples ,que será ilustrado com um exemplo. Supondo

que se tem em algum banco de dados as seguintes afirmativas para o predi-

cado X :

X(el),X(e2),.\'"(e3)

Estas são algumas instâncias de .o\'" sobre as quais o banco de dados tem

conhecimento. .01. avaliação de uma fórmula como. \'" ( e4 ) poderia ser \"er-

� dadeira ou falsa, uma vez que sua ocorrêncianào é explicitamente negada ou

afirmada para a intepretação correspondente. Intuitivamente, esta fórmula

seria avaliada como falsa. Este é precisamente o caso de CW.-1.: informação

..negativa não é explicitamente afirmada mas sim inferida da ausência de sua

contrapartida positiva para um dado d�mínio. Reiter4 mostra" que (1 C\\"A

pode levar a inconsistências se não houver uma restrição à classe de (1firnla-

tivas que o banco de dados aceita. Vamos supor que afirmati\"(1s poderiam

ter a forma

...\(el) V .\'"(e2)

significando que ou .\'"(el) ou .\(e2) ou ambos ocorrem. Pelas regras de

avaliação acima delineadas, tanto X( el ) como .oY( e2 ) seriam avaliadas como

falsas uma vez que nenhuma das duas é verdadeira no banco de dados. Desse

modo, uma genuina fórmula como

.o\(el) V ..\'"(e2)

seria avaliada como falsa.
.

-Bancos de dados de Horn

Para bancos de dados de Horn as inconsistências acima menciona.das não

ocorrem. Um banco de dados é dito um banco de dados de Horn se e somente

se toda afirmativa é uma cláusula de Horn.

Bancos de dados saturados

Um banco de dados é saturado se e somente se cada constante denota um

e somente um objeto individualmente para uma dada interpretação. .-1. im-

plicação disto é que duas constantes são iguais se e somente se são sintati-

camente iguais e tem o mesmo domínio. Esta presunção tem influência no

tratamento dos símbolos relacionais.



5. L+E OUTRAS DICIPLINAS DE NIODEL...\GEi\I.

É interessante comparar L + com alguma outra disciplin� de rnodelagcm de

dados. Tomando o Modelo Entidade-Relacionamento5.6 como terino de com-

.paração, pode-se dizer que as principais diferenças são:

a) L + não faz distinção entre entidades e conjuntos de valores. Todo objeto

é uma entidade em L + e um valor pode corresponder a urna entidade;

b) conjuntos de valores no Nlodelo E-R, conforme apresentados origi-

nalmente, são desnecessariamente dependentes da implementa�ào. en-

-quanto que [0..1000 by 1], por exemplo, em L+ , não o é;

c) como consequência do item a acima, L + não distingue entre atributos .1
� e relacionamentos como faz o Modelo E-R. Suponha que (}P11.S tivesse

apenas um mo'vimento associado a ela no exemplo. Prova\.elrnente.

este relacionamento apareceria como um atribut<;>. mudando o status

de MOVEMENT para um conjunto de valores ao invés de uma entidade:

d) o Modelo E-R não provê o conceito de generalização e agregação ocorre

ou pela agrega��o de atributos, no ní\.el de e?tidade, Otl pela agregação

de entidades, no nível de relacionamento. Isto é bem mais restrito do

que L+;

e) o Modelo E-R aceita que relacionamentos tenha� atributos. Embora

este fato poderia evitar a introdução de entidades artificiais, fica difícil

perceber como a linguagem de consulta poderia lidar com isso sem que

seja necessario introduzir nomes artificiais para identificar as instâncias

daqueles relacionamentos;

� f) a especificação de chaves no modelo E-R não é natural e algumas vezes

fica necessário introduzir atributos artificiais para simplificar o processo.

&

6. CONCLUSOES

Este artigo apresentou a linguagem L+ , cujo objetivo é estabelecer uma des-

crição formal e logicamente coerente de bancos de dados visando uma ma;.

nipulação lógica mais eficaz. L + é baseada em Cálculo de Predicados e provê

uma larga faixa de primitivas de modelagem. Para reforçar tal afirmativa,

nós incluimos uma breve comparação com o Nlodelo E-R.

O uso de linguagens de definição de dados baseadas no Cálculo de Pre-

dicados não é novo, e pode ser encontrado em trabalhos como os de Abrial.1



Também se pode 1;1rgumentar que este caminho leva a implementações

inviáveis, sem utilização prática. Correto. i\io contexto do nosso trahalho.
entretanto, deve-se observar que L + pode se tornar adequada se considcrar-

mos os seguintes argumentos: 1) que L + provê uma forma simples de casar

a capacidade de modelagem de outras disciplinas largamente utilizadas em
bancos de dados, tais como relaciona! e rede, e 2) que L + vai além desses

modelos, proporcionando uma estrutura lógica adequada para uma máquina

de inferências.

Com relação à capacidade de modelagem de L + , esta pode ser 1lma in-

teressante característica para bancos de dados não-centralizados, onde se ne-

cessita de um poderoso instrumento para exprimir esquemas oriundos de am-

bientes diversos. Embora nenhuma das implementações participa11tes cubra
..
-a totalidade dos conceitos modelados, o modelo global deve ser capaz de ex-

pressar fielmente a união desses conceitos de modo a constrtlir 1lm 1l1odelo

abrangente e coerente.

"APÊNDICE I: Exemplo de esquema definido com L +

set CONDUCTOR is { conductor (Record) };

set INSTRUMENT is IA-Z,a-zI20;

set MOVEMENT is ['allegro' , 'andante'] ;

set NAME is IA-Z,a-zI40;

set TITLE is IA-Z,a-zI40;

set YEAR is [1500 ..2000 by 1];

set MUSICIAN is abstraction;

Name -) Name;

Birthyear -) Year; .

set PERFORMER is subset of MUSICIAN;

Orches1;;ra -) Name;

set WORK is subset of TITLE;

Title as projection;

Composer -) Musician;

Year -) Year;

set RECORD is subset of {Musician, Orchestra,

Year, Work



where Orchestra in Narne};

Conductor as projection 1;

Orchestra as projection 2;

Year as projection 3;

Work as projection 4;

declare Work [INCLUDESJ Movernent;

declare Perforrner [PLAYEDJ Instrurnent [FORJ Recorà;

derive Conductor(Record) [ CONDUCTED J Work(Record);

Constraint NOT-TOO-OLD for Musician:

Birthyear(Musician) > 1600:Year;
.

Constraint MODERN-MUSICIAN for Record:

Birthyear(Conductor(Record)) > 1850:Year;

Constraint FEW-MOVEMENTS for Work:

Count (Movernent WHEN Work[INCLUDESJMovernent) <= 5;

Constraint Key1-Musician for vl, v2 WHERE.v1, v2 IN Musician:

IF Narne(vl)=Narne(v2) THEN vl=v2;

Constraint Key1-Perforrner for vl, v2 WHERE v1, v2 IN Perforrner:

IF Narne(v1)=Narne(v2) THEN vl=v2;

Constraint Key1-Work for vl, v2 WHERE vl, v2 IN Work

IF Title(v1)=Title(v2) THEN vl=v2;

Constraint Keyl-Record for vl, v2 WHERE vl, v2 IN Record:

IF (Conductor(vl)=Conductor(v2) AND

Orchestra(vl)=Orchestra(v2) AND

Year(vl)=Year(v2) AND

Work(vl)=Work(v2))

THEN vl=v2;



APÊNDICE II: .� sintaxe da linguagem L+

No texto abaixo, as seguintes convenções são observ-adas;

(i) I significa ou e tem a menor precedência;

(ii) chaves significam repetição. Por exemplo, .{x} equivale a 11> I.r I xx 1 ...:

(iii) parênteses são usados para grupar elementos;

(iv) colchetes delimitam trechos opcionais. Por exemplo, [x] significa o I x;

( v) símbolos terminais aparecem entre aspas.

schema : declaration ";" { declaration ":" }
'1

declaration I set-decl

I corr-decl

I function-decl

I constraint-decl

set-decl : primitive-set-decl

,1 abstract-set-decl

I intent-set-decl

I extent-set-decl

primitive-set-decl : "8ET" name "18" declared-set

abstract-set-decl : "8ET" name "18 AB8TRACTION"

intent-set-decl : "8ET" name "18 8UB8ET OF"

"{" variable-list [ "WHERE" domain-formula.e] "}"

I "8ET" name "18 8UB8ET OF" name

extent-set-decl ; "8ET" name "18" "{" variable [ "WHERE" domain-formulae ]
[ "WHEN" formula] " } '.'

declared-set : "[" number ".." number "BY". number "]"

I "[" literal { "," literal } "]"

I regular-expression

corr-decl : primary-corr-decl

I derived-corr-decl

primary-corr-decl : "DECLARE" der-var-list [ "WHERE" dornain-fonnulae ]

derived-corr-decl : "DERIVE" der-term-list [ "WHERE" doma.in-fomlulae ]

[ "WHEN" formula ]



domain-formulae : domain-formula { .'," domain-formula }

set-reference : l1ame

I set-expression

function-decl : projection-func

I extensional-func

I computabale-func

I defined-func

projection-func : name ".-\S PROJECTION" integer

computable-func : .'COMPUTABLE" name "(" variable-list .')" ;.->" variable

extensional-func : name "(" \ariable-list ;.)" "-> ., \.ariable

[ "WHERE" domain-formulae ]

defined-func : name .'(" \ariable-list .')" "AS" term

[ "WHERE" domain-formulae ]

constraint-decl : ;'COXSTR.-\INT" l1ame

[ "FOR" \.al.iable-list [ "WHERE.' domaill-fomlula ] ] .':" formula

variable-list variable { .'," variable }

term-list : term. { "," term }

der-var-list : variable "[" name "]" variable { "[" name .']" \.a.riable }

der-term-list : term "[" name "]" term { "[" name "]" term }

formula: "IF" formula "THEN" formula

I "(" formula ")"

I "NOT" formula

I "EXISTS" domain-formula "SUCH TH.I\T" fon11ula

I "FOR ALL" doamin-formula formula
I form\Íla "O R " formula

I formula ".I\ND" formula

I. composition-atom

I atom

atom term "IN" set-reference

I term relational-symbol term

composition-atom : term "[" name "]" term { "[" name "]" term }

term : variable

I term-with-type



I function-symbol

I arithmetic-expression

arthmetic-expression: term ( "+ " I "-,, I "*,, I ó; /" ) term

I "(" arithmetic-expression ;,)"

variable : name

term-with-type [ name ":" ] ( literal I agg-expression )

function-symbol : name "(" term { "," term } ")"

� agg-expression .: agg-operator integer ;;(" query ,.)"�

agg-operator : name
,..

relational-symbol ,'>" I "<" I "="�I "!=�' I ;ó<=.. I ,.>=..

.literal : number

I string

number : integer

I real

query .: term { "," term } [ "WHE�E�� domain-formulae ]

[ "WHEN" formula ]

As definições de name, string, regular-expression, integer e real depen-

dem da implementação em uso. Expressões regulares podem ser usadas na

declaração de conjuntos alfanuméricos e sua complexidade pode \ariar sen-

sivelmente. Detalhes sobre a sintaxe destes elementos não serào fornecidos
� aqui.
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