UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Sistema de Interrogações em Língua Natural
para Bases de Dados
Modelo Conceptual, Aquisição de Vocabulário e Tradução
Porfírio Pena Filipe
(Licenciado)
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

Orientador Científico: Professor Doutor Nuno João Neves Mamede
Constituição do Júri:
Presidente do Júri: Professor Doutor Nuno João Neves Mamede
Vogais: Professor Doutor Joaquim António Marques Nunes Aparício
Professor Doutor Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa

Lisboa, Julho de 1999

Ao Hugo.

Resumo
Esta tese desenvolve uma abordagem, para delinear o modelo conceptual, que é uma
componente do sistema de acesso a base de dados Edite, desenvolvido para os quiosques multimédia
do INESC. O Edite, permite aos utilizadores dos quiosques multimédia formularem perguntas em língua
natural sobre recursos turísticos. A pergunta do utilizador é traduzida para SQL, assumindo a forma de
uma interrogação (SELECT), que é posteriormente executada por um sistema de gestão de base de
dados para determinar a resposta.
O modelo conceptual representa simbolicamente constrangimentos conceptuais que permitem
descobrir o contexto das perguntas realizadas pelo utilizador.
É desenhado um modelo relacional de dados para suportar o modelo conceptual, que é portável
para outro domínio de aplicação, sendo o seu preenchimento assegurado pela aquisição de vocabulário.
É descrita uma hierarquia de tipos que permite associar à aquisição de vocabulário a noção de
herança, o que aumenta a clareza e facilita a consistência do modelo conceptual.
A tradução é referida na perspectiva de traduzir fracções da pergunta, que são agrupadas para
obter a tradução integral.
Descreve-se o editor do domínio como uma aplicação dedicada à aquisição de vocabulário.
São apresentados exemplos de síntese e de análise que ilustram a elaboração do modelo
conceptual.

Palavras Chave
Processamento de língua natural, modelo conceptual, aquisição de vocabulário, hierarquia de
tipos, tradução, editor do domínio.

i

Abstract
This thesis develops the approach, to delineate the conceptual model, that is a component of the
database access system Edite, developed for the INESC’s multimedia kiosk. The Edite, allows the
multimedia kiosks users formulate natural language questions regarding tourist resources. The user’s
question is translated for SQL, assuming a query (SELECT) form, which is processed later by
database management system to return the answer.
The conceptual model represents conceptual constraints with symbols that allow discovering the
context of the questions accomplished by the user.
It is drawn a relational data model to support the conceptual model, that is portable for another
application domain, being its fill assured by the vocabulary acquisition.
It is described a type hierarchy that allows to associate vocabulary acquisition to the inheritance
notion, that increases the clarity and it facilitates the consistency of conceptual model.
The translation is referred in translating fraction perspective of query, which is contained to
obtain the integral translation.
The domain editor is described as an application dedicated to the vocabulary acquisition.
Synthesis and analysis examples are presented to illustrate the elaboration of the conceptual
model.

Key Words
Natural language processing, conceptual model, vocabulary acquisition, type hierarchy,
translation, domain editor.
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CONVENÇÕES TIPOGRÁFICAS
Nesta tese utilizou-se um conjunto de convenções tipográficas que se enunciam de seguida:

i) usa-se no texto normal a fonte Times New Roman
Exemplo: Este texto está escrito em Times New Roman;
ii) usam-se [parêntesis rectos] para referências bibliográficas
Exemplo: [Autor1 & Autor2-Ano];
iii) usa-se texto em “Itálico” para frases ilustrativas
Exemplo: “Frase ilustrativa”;
iv) usa-se texto em Negrito para definir abreviaturas
Exemplo: modelo conceptual (MC);
v) usa-se texto em Courrier New nas palavras chave
Exemplos: Dominio(Turismo) ou @Global;
vi) usa-se texto em Arial para referir palavras reservadas, expressões lógicas ou instruções
SQL, ou ainda para referir tabelas ou colunas do modelo relacional
Exemplos: HOTEL ou SELECT * FROM HOTEL;
vii) usa-se texto sombreado para definir a sintaxe
Exemplo: Valor_lógico ::= MC(X, Y, Z).
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A comunicação entre o homem e o computador foi sempre uma barreira difícil de ultrapassar.
Os utilizadores, para conseguirem tirar partido dos meios disponibilizados pelo computador, demoram a
adaptar-se e, em muitos casos, tem de existir formação adequada. Esta limitação exige da parte dos
projectistas de sistemas informáticos um esforço para virtualizar determinados comportamentos que
facilitem a comunicação com os utilizadores. A incorporação de meios audiovisuais contribui
fortemente para que o computador seja mais bem aceite, como um parceiro no trabalho ou no lazer,
existindo ainda um grande caminho a percorrer neste sentido. Este trabalho pretende ser um pequeno
passo nesse caminho.
Cada vez mais, no dia a dia, o utilizador comum tem necessidade de consultar informações que
se encontram numa base de dados (BD). Os sistemas de gestão de base de dados (SGBD), mais
comuns, são acedidos empregando a linguagem structured query language (SQL). A componente da
linguagem SQL que interessa para formular interrogações é o data manipulation language (DML),
mais especificamente, a instrução SELECT.
Quando o utilizador pretende interrogar directamente um SGBD, usando SQL, tem necessidade
de conhecer, entre outras coisas menos importantes, a estrutura da base de dados e saber codificar as
interrogações no formato de instruções SELECT, podendo, por vezes, ser utilizadas aplicações
informáticas para minimizar estes inconvenientes.
Para que o utilizador não tenha de se preocupar com pormenores ligados a questões de
realização prática, seria bom que as perguntas fossem formuladas em língua natural (LN) (Português,
Francês, Inglês, Espanhol, etc.).
É nesta linha de ideias que surge o sistema de acesso a base de dados Edite (nesta tese referido
como sistema de interrogações), que permite aos utilizadores indicarem as perguntas em LN como
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alternativa à utilização de linguagens formais para formular interrogações, diálogos ou ecrãs gráficos
[Reis & Mamede-96] [Silva-96].
O princípio de funcionamento do Edite é a tradução das perguntas em língua natural para
instruções SELECT. A tradução da pergunta é feita por etapas (análise morfológica, análise sintáctica,
análise semântica e tradução) sendo respeitados os constrangimentos conceptuais associados ao
domínio da aplicação. Quando as perguntas não respeitam os constrangimentos conceptuais diz-se que
estão incorrectas no ponto de vista semântico.

1.2 Objectivo
O objectivo final desta tese é contribuir para disponibilizar aos utilizadores uma forma directa e
eficiente de consultar uma base de dados utilizando língua natural.
Ambiciona-se contribuir para dispensar o utilizador de aprender uma linguagem artificial dandolhe a oportunidade de enunciar as perguntas em língua natural. Naturalmente que o utilizador não é
dispensado de conhecer minimamente o sistema de interrogações, nomeadamente o vocabulário
(cobertura linguística) que é possível utilizar na formulação de perguntas e que depende do domínio da
aplicação. A comunicação com o sistema de interrogações aparece na forma de pergunta/resposta, em
que o utilizador tem como interlocutor final um SGBD que acede à base de dados do domínio.
Tendo como referência principal o Edite que não é um sistema acabado, mas sim um sistema em
crescimento, esta tese pretende ser um contributo para a sua valorização no sentido de o tornar
extensível e portável para outros domínios de aplicação.
O objectivo principal desta tese é descrever o modelo conceptual (MC), que é uma componente
do sistema Edite, focando o desenho do seu modelo de dados relacional e estabelecendo regras para a
determinação do seu conteúdo. É definida uma extensão do modelo de dados relacional que suporta o
modelo conceptual para apoiar a tradução, dando destaque a aspectos ligados à tradução para SQL,
deixando para segundo plano a análise morfológica, a análise sintáctica e a análise semântica da
pergunta que não são assunto desta tese.

1.3 O Sistema Edite
O sistema Edite permite formular consultas à base de dados de recursos turísticos dos quiosques
multimédia do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC).
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Por muito atractivos que sejam os gráficos e vídeos, um quiosque multimédia tem as suas
limitações [Silva-96]:
a) o utilizador tem de se adaptar ao sistema, por muito simples que seja;
b) o utilizador que procure uma informação inexistente pode perder muito tempo a navegar, de
janela em janela, até perceber que essa informação não está presente.
O sistema Edite tenta rodear estes problemas, incorporando nos quiosques multimédia um
sistema de interrogações que permite efectuar consultas em língua natural, apresentando as seguintes
vantagens:
a) as perguntas a que, por alguma razão, o sistema não consegue responder podem ser
guardadas e a causa do insucesso localizada e reparada. Deste modo o sistema está sempre
em crescimento tornando-se cada vez mais robusto e competente;
b) são possíveis perguntas que envolvem quantificação – “Indique-me 2 locais com pesca no
rio.” - qualificação – “Indique-me um hotel perto.” - ou negação – “Onde existem hotéis
que não aceitam cartão visa?”;
c) são suportadas expressões elípticas1 , permitindo ao utilizador exprimir-se de uma forma muito
rápida – “O hotel Berna tem parque de estacionamento? E piscina?”.

1.4 A Arquitectura do Edite
A arquitectura do sistema de interrogações Edite é baseada numa sequência de processos,
(análise morfológica, análise sintáctica, análise semântica e tradução) a que a pergunta em língua
natural é submetida, até se obter a tradução para SQL. A pergunta é tratada pelo analisador
morfológico que vai obter informações sobre as palavras que a constituem. O resultado do
processamento do analisador morfológico vai ser validado pelo analisador sintáctico que usa uma
representação em árvore sintáctica. Se a análise sintáctica for bem sucedida, é feita a validação
semântica (verificação dos constrangimentos conceptuais) realizando, se necessário, uma ou mais
consultas ao modelo conceptual. Se a análise semântica encontrar uma interpretação válida para a
pergunta é gerada uma interrogação na linguagem de representação intermédia, designada por
linguagem de interrogação lógica (LIL) [Reis & Mamede-96]. Finalmente é feita a tradução da
interrogação em LIL para SQL gerando como resultado uma instrução SQL SELECT.

1 A elipse é uma figura de estilo que se caracteriza pela supressão de palavras, fáceis de se subentenderem pelo contexto.
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A instrução SELECT resultante do processo de tradução é passada ao sistema de gestão de base
de dados que devolve os dados que constituem a resposta. A resposta pode ser visualizada em vários
formatos: texto, gráficos, vídeos ou outro, dependendo do modo como for interpretada.
A linguagem LIL expressa o significado da pergunta em termos de conceitos de alto nível, que
estão presentes em todas as línguas e que são independentes do conteúdo da base de dados do
domínio. A linguagem LIL é intermédia, pois situa-se entre a língua natural e a linguagem com que é
expressa a interrogação ao SGBD: a linguagem SQL.

Sistema de Interrogações Edite
Descoberta
do Contexto
da Pergunta

Pergunta em
Língua Natural
Português, Francês, Inglês,...

Análise
Morfológica
Informação Sobre
Palavras

Modelo Conceptual
Análise
Sintáctica

Hierarquia
de Tipos

Estrutura Sintáctica
(árvore sintáctica)

Consulta

Representação
Geral

Análise
Semântica
Interrogação Lógica
(linguagem LIL)

Tradução
LIL/SQL
LIL/SQL

Interrogação
SQL (SELECT)

Acesso Via ODBC
SGBD
Resposta
Consulta

Interpretação
da Resposta

Figura 1 – Enquadramento do Modelo Conceptual na Arquitectura do Sistema Edite

A vantagem de utilizar uma representação intermédia em LIL da pergunta é a de isolar a parte
linguística da parte de conhecimento da base de dados do domínio. Se mudar a língua do utilizador, só
é necessário efectuar a tradução dessa língua para LIL.
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Em resumo, a pergunta em língua natural é transformada em predicados da linguagem LIL que
posteriormente são traduzidos para uma instrução SELECT. A Figura 1 ilustra o processamento da
pergunta no sistema Edite, onde, após a tradução para SQL, é realizado um acesso, via driver ODBC,2
ao SGBD para obter a resposta.
O modelo conceptual, descrito no capítulo 2, é a componente do sistema de interrogações que
representa simbolicamente o contexto das perguntas e é dividida em duas secções: a hierarquia de
tipos e a representação geral. A hierarquia de tipos contém informação sobre as entidades às quais
pode ser aplicado o conceito de herança, típico das metodologias orientadas por objectos. A
representação geral é uma representação explícita dos constrangimentos conceptuais do domínio.
Na análise semântica, verifica-se se a pergunta respeita os constrangimentos conceptuais
(descoberta do contexto da pergunta), o que permite encontrar a interpretação adequada de perguntas
que podem ter mais do que uma interpretação. Por exemplo, se for perguntado ao sistema de
interrogações: “Quais os hotel com estacionamento com cobertura.” existem duas interpretações
possíveis. Pode ser interpretado que “cobertura” se refere ao “hotel” ou que se refere ao “parque
de estacionamento”. São executadas duas consultas ao modelo conceptual e a consulta que pergunta
se a entidade “hotel” tem a propriedade “cobertura” vai falhar. O facto “hotel tem cobertura” não é
representado no modelo conceptual porque todos os hotéis têm cobertura, o que torna este facto
irrelevante.

1.5 Interacção com o Utilizador
As perguntas que o utilizador formula contêm dois tipos de informação: a informação a
determinar (identifica o que o utilizador espera como resposta) e a informação fornecida (condições a
que a resposta deve obedecer). A tradução LIL/SQL é realizada considerando a informação a
determinar separada da informação fornecida o que permite obter traduções de partes da pergunta que
podem ser agrupadas para obter a tradução completa.
As respostas fornecidas ao utilizador têm, de um modo geral, exigências de apresentação,
relacionadas com o formato dos resultados, que servem para: aumentar a clareza, tornar a resposta
mais agradável ou mesmo completá-la. Se, por exemplo, a resposta for uma “morada”, uma disposição
parecida com o remetente de uma carta aumenta a clareza. Se, por exemplo, a resposta for uma data
“01/10/1998”, pode ser mal interpretada se o utilizador estiver à espera do formato “DD/MM/AAAA”,

2

Ver a secção 1.7. Acesso à base de dados.
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devido à resposta ter o formato por omissão “MM/DD/AAAA”. Eventualmente, pode ainda existir a
necessidade de traduzir a resposta para a língua em que foi realizada a pergunta se for um campo de
texto.
Numa versão simples da produção da resposta, considera-se suficiente listar as propriedades
solicitadas na pergunta em formato de texto. Numa versão mais elaborada, é necessário definir a fase
final da elaboração da resposta dedicada à sua apresentação no formato adequado.
A visualização directa dos dados obtidos a partir da base de dados é pobre, existindo na prática,
necessidade de utilizar ecrãs apropriados (ou páginas HTML, no acesso via Internet) que, dependendo
do tipo de resposta, organizam e formatam os dados.

1.6 A Linguagem
A preocupação fundamental no desenvolvimento de um sistema de interrogações em língua
natural é definir o subconjunto da linguagem que o utilizador poderá usar para formular as suas
perguntas. O subconjunto da linguagem ideal deve cobrir todo o domínio da aplicação. Considerando
um domínio de aplicação concreto, por exemplo “recursos turísticos”, interessa, numa primeira
aproximação, o subconjunto da linguagem relacionado com “turismo”. A delimitação do subconjunto da
linguagem simplifica a realização do sistema. O problema de ter de se tratarem todas as expressões da
língua natural é atenuado se forem consideradas, apenas, aquelas que são importantes para formular
perguntas no domínio da aplicação. Depois de se estabelecer o subconjunto da linguagem, há que
decidir quais são as palavras que cobrem esse subconjunto, ou seja, tem de se definir o vocabulário. O
vocabulário é guardado no dicionário e se referir “recursos turísticos” considera-se que palavras
como “relógio” e “alicate” podem não constar no dicionário, mas nomes comuns como “mosteiro“
ou “praia“ constam certamente; o dicionário também contém verbos como “ter”, “viajar” e
“alugar”.
A representação lógica da pergunta em LIL usa símbolos a que correspondem uma ou mais
palavras. Por exemplo, em LIL, para descrever “código”, “postal” e “código postal” são usados
três símbolos diferentes.
A representação lógica da pergunta é independente do contexto. Por exemplo, a pergunta
“Quais os hotéis que têm rodas?” é correcta, se não for considerada a sua semântica. Para validar
as perguntas ao nível semântico é usado o modelo conceptual, que neste caso, ao ser consultado com
“Os hotéis podem ter rodas?” produz uma resposta negativa, o que provoca o insucesso da análise
semântica.
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Por exemplo, a pergunta “Quais os hotéis que têm sauna?”, cujo processamento é ilustrado na
Figura 2, terá a aprovação do modelo conceptual, pois tem sentido dizer que um “hotel” tem (ou não)
“sauna”.
O modelo conceptual é consultado usando uma linguagem lógica (simplificação da linguagem
LIL), que só usa um predicado para representar o constrangimento conceptual.

Processamento da Pergunta
Quais os hotéis que
têm sauna?

Modelo Conceptual
Hierarquia
de Tipos

TER(HOTEL, SAUNA)

Consulta

Análise
Semântica

Representação
Geral
SIM
SIM

hotel(X),
ter(X, sauna)

Tradução
LIL/SQL
LIL/SQL

SELECT
SELECT NOME
NOME
FROM HOTEL
WHERE
WHERE SAUNA=‘S’
SAUNA=‘S’

Acesso Via ODBC
Figura 2 – Ilustração da Consulta ao Modelo Conceptual

O algoritmo que realiza a consulta ao modelo conceptual tenta inicialmente obter a resposta
considerando a representação geral. Se não for possível deste modo obter uma resposta afirmativa,
considera-se a herança de propriedades através da hierarquia de tipos, após o que, se não for possível
dar uma resposta afirmativa é dada uma resposta negativa. Note-se, todavia, que, com acréscimo de
nova informação no modelo conceptual estas consultas podem passar a ter respostas afirmativas.

1.7 Acesso à Base de Dados
Quando a análise semântica é bem sucedida a expressão em LIL é traduzida para uma instrução
SELECT que é processada pelo SGBD que devolve dados presentes na base de dados do domínio

como resposta. Os dados que constituem a resposta podem ainda não estar na forma mais conveniente
para serem mostrados ao utilizador, eventualmente serão interpretados de modo a que a sua
visualização seja a mais adequada.
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O acesso ao sistema de gestão de base de dados deve utilizar uma application programming
interface (API) designada por open database connectivity (ODBC) para garantir independência em
relação a pormenores de instalação e a opções particulares de cada sistema de gestão de base de
dados.
Para cada tipo de sistema de gestão de base de dados é necessário instalar o device driver
ODBC próprio ao qual podem ser posteriormente associadas várias fontes de dados (data source). A
ligação à base de dados local ou remota é estabelecida utilizando o nome da fonte de dados.
A componente driver manager é o gestor dos diversos drivers ODBC disponíveis, permite
associar uma fonte de dados com um determinado nome (Ex. “IRT” ou “CAP”) a um device driver
ODBC específico (Ex. “Ingres”, “SQL Server” ou “Oracle”), vocacionado para aceder a um sistema
de gestão de base de dados particular (Ex. “BDIRT” ou “BDCAP”).
A Figura 3 mostra as componentes envolvidas num acesso a uma base de dados via ODBC.

Acesso Via ODBC
Driver Manager

ODBC Interface

Ingres
IRT

Data
Source

SQL Server
Data
Source

Data
Source

Oracle
CAP

Data
Source

Figura 3 – Ilustração do Acesso Via ODBC

1.8 Estratégias
Consciente da dimensão do problema e das limitações de tempo impostas à realização deste
trabalho, foram tratadas várias perspectivas relacionadas com o modelo conceptual, com o objectivo
específico de o ajustar aos requisitos do sistema de interrogações Edite, já existente, focando: a
extensibilidade, a portabilidade para outro domínio de aplicação e a tradução LIL/SQL.
Foi privilegiado o aspecto da simplicidade, pois uma abordagem mais complexa teria à partida
menos possibilidades de sucesso, uma vez que o sistema vai ser integrado num projecto do INESC que
visa permitir consultar um SGBD através da Internet usando LN.

8

Apresenta-se o processo de aquisição de vocabulário como uma forma de identificar símbolos
(ligados a uma ou mais palavras) e associações (constrangimentos conceptuais) que vão integrar a
representação do modelo conceptual. Este processo é baseado numa representação declarativa em
forma de predicados, muito perto da língua natural. São enunciadas orientações no sentido de permitir
codificar um texto em língua natural em predicados de aquisição de vocabulário.
Ilustram-se aspectos da tradução LIL/SQL apoiada por uma estrutura de dados (extensão do
modelo relacional que suporta o modelo conceptual) que representa informação dependente da base de
dados do domínio. A tradução LIL/SQL é referida na perspectiva de traduzir fracções da interrogação
LIL que podem ser agrupadas para obter a tradução integral.

1.9 Organização da Tese
O capítulo 2 é dedicado à definição do modelo de dados relacional que suporta o modelo
conceptual, de forma a permitir extensibilidade e portabilidade para outro domínio de aplicação.
No capítulo 3 apresenta-se um extensão do modelo relacional definido anteriormente. Esta
extensão permite representar informação sobre a realização da base de dados do domínio e é utilizada
para apoiar a tradução de LIL para SQL.
O capítulo 4 foca a aquisição de vocabulário que está ligada à definição dos dados que vão
preencher o modelo de dados relacional. Neste capítulo são descritos os predicados de aquisição de
vocabulário e uma aplicação, designada por editor do domínio, destinada a acrescentar ou modificar
vocabulário e a produzir relatórios sobre a representação do modelo conceptual. Este capítulo termina
tecendo considerações sobre a consistência do modelo conceptual.
O capítulo 5 é dedicado ao processo de aquisição de vocabulário a partir de um texto em língua
natural.
No capítulo 6 discutem-se algumas situações que podem complicar a aquisição de vocabulário e
a tradução de LIL para SQL.
Em conclusão, o capítulo 7 refere o estado presente do sistema e as possibilidades de
melhoramento.
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2 O MODELO CONCEPTUAL
2.1 Introdução
O modelo conceptual é utilizado para descobrir o contexto a que o utilizador se refere quando
formula uma pergunta.
São realizadas consultas ao modelo conceptual, durante a análise semântica, para encontrar uma
interpretação correcta da pergunta. As possíveis interpretações da pergunta que não respeitem os
constrangimentos conceptuais são consideradas incorrectas no ponto de vista semântico.
Este capítulo apresenta considerações que conduzem à definição do modelo conceptual, em
particular do modelo de dados relacional que o suporta, assegurando extensibilidade e portabilidade
para outro domínio de aplicação.

2.2 Abordagem a Partir da Língua Natural
As perguntas formuladas pelo utilizador do sistema de interrogações vão estar sujeitas a
constrangimentos conceptuais representados no modelo conceptual. Os constrangimentos conceptuais
representam factos do domínio da aplicação. Por exemplo, o facto “pessoa tem nome”, expressa a
obrigação de a entidade “pessoa” ter a propriedade “nome”.
Uma abordagem possível é partir da análise dos factos (língua natural) para chegar à definição
do modelo relacional de dados que suporta o modelo conceptual (representação desses factos).
Analisando alguns exemplos de factos, percebe-se qual o modelo relacional de dados candidato a
suportar o modelo conceptual e qual o tipo de dados que vai conter. Numa primeira análise o modelo de
dados relacional terá de suportar a representação de conceitos tais como classes, objectos,
propriedades desses objectos, associações entre esses objectos, etc.
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Assumindo que a partir da análise de um conjunto de factos é possível determinar um modelo de
dados relacional para suportar o modelo conceptual, restam sempre as seguintes dúvidas sobre o
modelo relacional determinado:
d1) “Será que admite o detalhe do domínio?”
d2) “Será que cobre todo o domínio?”
d3) “Será que suporta extensibilidade e portabilidade para outro domínio?”
A representação directa de conhecimento do domínio da aplicação (representando factos) não
permite grandes progressos, conduzindo a um impasse na resolução das dúvidas d1), d2) e d3).
Face à aparente dificuldade de encontrar uma solução imediata e simples para resolver estas
dúvidas, a alternativa é tentar reunir mais informação sobre o modelo conceptual de forma a que cada
vez fique melhor definida a sua estrutura, a forma de o consultar, a forma de o preencher e qual o seu
conteúdo tentando enquadrá-lo no tipo de conhecimento que vai representar e no comportamento que
se espera dele.

2.3 Representação dos Níveis de Conhecimento
A representação de conhecimento pode ser vista considerando vários níveis de abrangência que
permitem estabelecer um enquadramento para os tipos de conhecimento ilustrados na Figura 4.

Figura 4 – Representação dos Níveis de Conhecimento

O conhecimento global abrange todo o conhecimento.
O conhecimento da aplicação ou conhecimento do domínio da aplicação é uma porção do
conhecimento global que contempla um assunto específico.
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O conhecimento representado é todo o conhecimento obtido a partir dos dados e está contido
(por definição) no conhecimento da aplicação. O conhecimento representado coincide, idealmente, com
o conhecimento da aplicação.
O conhecimento explícito é o conhecimento obtido por consulta directa (sem inferência) dos
dados e está contido no conhecimento representado.
O conhecimento implícito corresponde à diferença entre o conhecimento explícito e o
conhecimento representado (depende da capacidade de inferência associada à consulta dos dados).

2.4 Detalhe da Representação
O conceito de detalhe da representação é fundamental para esclarecer a dúvida d1): “Será que
(o modelo relacional que suporta o modelo conceptual) admite o detalhe do domínio?”.
Ao assumir-se como princípio que existe uma base de dados do domínio que representa o
conhecimento do domínio da aplicação, admite-se, simultaneamente, que é aceitável um determinado
grau de aproximação entre o que se pretende representar (domínio da aplicação) e o que se representa
(base de dados).
Se a representação no modelo conceptual for menos detalhada do que a representação da base
de dados do domínio, vão ser consideradas inválidas (pelo modelo conceptual) perguntas que têm
possibilidade de ser respondidas a partir da base de dados do domínio. As perguntas inválidas são
aquelas que referem detalhes que não foram representados no modelo conceptual, sobre os quais
existem dados na base de dados do domínio.
Se, por outro lado, a representação no modelo conceptual for mais detalhada do que a
representação na base de dados do domínio, vão ser consideradas válidas (pelo modelo conceptual)
perguntas que não têm possibilidade de ser respondidas a partir da base de dados. As perguntas válidas
que referem detalhes não representados na base de dados do domínio, vão originar traduções que não
podem ser executadas pelo SGBD que acede aos dados sobre o domínio.
A conclusão a tirar é: a representação no modelo conceptual deve ter o mesmo detalhe da base
de dados do domínio. Atendendo a esta conclusão, o modelo conceptual tem de representar entidades,
propriedades e associações às quais correspondem tabelas (ou vistas), colunas e associações (chaves
estrangeiras) da base de dados do domínio, ou seja, o modelo conceptual representa a informação
sobre a estrutura da base de dados do domínio (meta-informação definida por um modelo relacional).
O modelo relacional de dados que permite representar entidades, propriedades e associações,
(que permite representar constrangimentos conceptuais) é ilustrado na Figura 5 pelo diagrama
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entidade/associação3 e deve ser entendido como o ponto de partida para determinar o modelo
relacional que suporta o modelo conceptual.

Figura 5 – 1ª Versão do Modelo Relacional que Suporta o Modelo Conceptual

A tabela CLASSIFICACAO determina a classificação de um símbolo que pode assumir três
valores: Entidade, Propriedade ou Associação. A classificação dos símbolos depende da forma como
são utilizados. A tabela SIMBOLO contém todos os símbolos representados no modelo conceptual aos
quais correspondem uma ou mais palavras. A tabela ASSOCIACAO estabelece as associações binárias
(que empregam os símbolos representados) às quais correspondem constrangimentos conceptuais.
A representação de conhecimento está limitada ao detalhe considerado na representação
adoptada. Em geral, ela é limitada pela forma como o conhecimento é obrigatoriamente estruturado.
Por exemplo, se o facto “hotel tem janelas” é um detalhe que não tem interesse representar
porque todos os hotéis têm janelas, então “janela” não é considerada como propriedade de “hotel”.
Mas o facto “monumento tem janelas” pode já ser importante, pois pode ter interesse saber qual o
estilo arquitectónico da “janela” ou simplesmente qual a sua forma, por se tratar da “janela” de um
“monumento”, chega-se ao detalhe de se descreverem algumas propriedades das janelas.
A estruturação do conhecimento representado no sistema de interrogações, em particular no
modelo conceptual, ficou perfeitamente definida quando se assumiu que as respostas eram produzidas
a partir de uma base de dados, onde o conhecimento está obrigatoriamente estruturado segundo o
modelo relacional.

3

Notação IDEF1X. Ver o Anexo C.
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2.5 Enquadramento do Modelo Conceptual
O conceito de enquadramento do modelo conceptual é importante para esclarecer a dúvida d2):
“Será que (o modelo relacional que suporta o modelo conceptual) cobre todo o domínio?”.
Entende-se por enquadramento do modelo conceptual o seu posicionamento em relação aos
níveis de conhecimento que pode representar. O objectivo não é só mostrar as diversas possibilidades
de enquadramento do modelo conceptual, mas é, conduzir a análise para um enquadramento do modelo
conceptual que garanta o bom funcionamento do sistema de interrogações, garantindo simultaneamente
que é possível obter todo o conhecimento explícito da base de dados.
A situação desejada numa primeira abordagem, é definir um modelo conceptual que cubra uma
parte do conhecimento global, que inclui, no mínimo, todo o conhecimento do domínio da aplicação.
Tem-se assim um modelo conceptual genérico que cobre de modo indiferenciado o maior
conhecimento possível. Este tipo de modelo conceptual ilustrado na Figura 6 tem grandes problemas de
realização prática, atendendo à quantidade e heterogeneidade de conhecimento que tem de integrar.

Figura 6 – Conhecimento Coberto pelo Modelo Conceptual Genérico

Considerando que não é necessário ter um modelo conceptual tão genérico face ao objectivo a
que se destina, que é permitir a descoberta do contexto das perguntas num domínio específico, (Ex.
“turismo” ou “desporto”) pode-se assumir que o modelo conceptual cobre o conhecimento do domínio
da aplicação.
Admite-se, por razões de dimensão da representação, que o modelo conceptual deve ter o
conhecimento suficiente (nem a mais nem a menos) para cobrir o conhecimento do domínio da
aplicação. A Figura 7 ilustra a situação em que o modelo conceptual cobre o domínio da aplicação.
Como já foi referido anteriormente, se o modelo conceptual cobrir mais conhecimento do que o
conhecimento representado, vai validar perguntas que não podem ser respondidas a partir da base de
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dados do domínio, por falta de informação. O modelo conceptual não pode cobrir todo o conhecimento
do domínio da aplicação, só pode cobrir o conhecimento representado na base de dados e por isso tem
de ser redimensionado.
Se se limitar mais o âmbito da representação do modelo conceptual, como não existe a
possibilidade de estabelecer regras que indiquem quais os limites do conhecimento que se está a
representar, pode-se estar na situação ilustrada na Figura 8 em que se mostra o modelo conceptual
desenquadrado (vão ser invalidadas perguntas pelo modelo conceptual com possibilidade de resposta).

Figura 7 – Modelo Conceptual que Cobre o Conhecimento do Domínio da Aplicação

Se o modelo conceptual estiver completamente desenquadrado, (não cobrir conhecimento
explícito) o sistema de interrogações não funciona. Para que o sistema de interrogações funcione, (não
nas condições perfeitas) o modelo conceptual tem de cobrir pelo menos parte do conhecimento
explícito.

Figura 8 – Modelo Conceptual Desenquadrado

Atendendo a que não é possível estabelecer regras que indiquem quais os limites do
conhecimento que se está a representar no modelo conceptual, admite-se como ponto de partida que o
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modelo conceptual só cobre o conhecimento explícito (representando a meta-informação da base de
dados do domínio). O modelo conceptual que só cobre conhecimento explícito designa-se por modelo
conceptual base.
A abordagem proposta, neste capítulo, assume como ponto de partida o modelo conceptual base,
considerando a seguir que as consultas aos dados da base de dados do domínio têm capacidade de
inferência 4 associada, o que permite maximizar a cobertura do conhecimento representado,
maximizando o conhecimento implícito. A Figura 9 ilustra o enquadramento do modelo conceptual nos
níveis de conhecimento considerados nesta análise.

Figura 9 – Enquadramento Final do Modelo Conceptual

O conhecimento implícito é incorporado no modelo conceptual à medida das necessidades das
perguntas suportadas pelo sistema de interrogações, e não é possível definir regras para determinar se está
completo. Existe sempre a possibilidade de faltar um pormenor, que no entanto, pode ser posteriormente
acrescentado.

O conhecimento representado no modelo conceptual só coincide com o conhecimento do
domínio da aplicação se este último for integralmente (caso contrário podem existir pormenores não
contemplados) representado através de regras (Ex. “regras matemáticas” ou “regras lógicas”).
Se se considerarem domínios de aplicação que são naturalmente definidos por regras, tais como
jogos, (bilhar, xadrez, etc.) o conhecimento do modelo conceptual pode ser definido incorporando-lhe as
regras dos jogos, admitindo que o modelo conceptual vai ser consultado para determinar se uma jogada
é válida.

4

Ver a secção 2.7. Funções de equivalência.
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O conhecimento do domínio de aplicação “turismo” não pode ser representado por um conjunto
fechado de regras, o que se representa é um subconjunto dessas regras, porque não é viável enumerar
exaustivamente todos os detalhes sobre “turismo”.
Idealmente o modelo conceptual deve cobrir o conhecimento representado na base de dados do
domínio, conhecimento explícito mais conhecimento implícito, e não, todo o conhecimento do domínio
da aplicação. Caso contrário vão ser validadas perguntas pelo modelo conceptual que não podem ser
respondidas.

2.6 Reutilização do Modelo Conceptual
O conceito de reutilização do modelo conceptual é importante para esclarecer a dúvida d3):
“Será que (o modelo relacional que suporta o modelo conceptual) suporta extensibilidade e
portabilidade para outro domínio?”.
A reutilização do modelo conceptual está ligada à extensibilidade e portabilidade para outro
domínio de aplicação. A extensibilidade está ligada à utilização do modelo conceptual no mesmo
domínio de aplicação, considerando a inclusão de mais detalhes ou o alargamento desse domínio. A
portabilidade está associada à utilização do modelo conceptual noutro domínio de aplicação.
A portabilidade da estrutura de dados relacional que suporta o modelo conceptual foi assegurada,
no ponto 2.4, quando foi admitido que providencia suporte para símbolos que representam entidades,
propriedades ou associações (o que é necessário e suficiente para caracterizar qualquer domínio de
aplicação, em que os dados do domínio estão estruturados segundo o modelo relacional).
O algoritmo de consulta do modelo conceptual também é portável (pelos mesmos motivos da
estrutura), pois também manipula entidades, propriedades ou associações.
A portabilidade também pode ser vista na perspectiva de o utilizador do sistema de interrogações
poder utilizar outra língua para formular as perguntas. A portabilidade em relação à língua não é
relevante nesta discussão, uma vez que o modelo conceptual utiliza uma representação simbólica que
representa conceitos presentes em todas as línguas, é por isso independente da língua, não querendo
isto dizer que exista correspondência directa entre as palavras de todas as línguas, mas sim entre os
conceitos por elas referidos.
Quando se refere a reutilização do modelo conceptual deve entender-se, na generalidade, que se
está a falar do seu conteúdo e do código associado à elaboração e interpretação da resposta, e não, da
estrutura de dados e do algoritmo de consulta que são sempre reutilizáveis.
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Figura 10 – Representação do Conjunto de Símbolos Reutilizáveis

A reutilização do modelo conceptual está dependente da possibilidade de reutilizar a
representação, integral ou parcial, de um domínio de aplicação “antigo” noutro domínio de aplicação
“novo”.
Se os domínios “antigo” e “novo” forem representados por dois conjuntos de símbolos com
intersecção não vazia, os símbolos que pertencerem à intersecção dos conjuntos podem ser reutilizados
desde que também pertençam ao conjunto dos símbolos (tabela SIMBOLO) representado no modelo
conceptual que se quer reutilizar.
Os constrangimentos conceptuais (tabela ASSOCIACAO) a reutilizar devem estar representados
(explicitamente ou não) na base de dados do domínio “novo”, caso contrário vão ser consideradas,
pelo modelo conceptual, perguntas válidas que não podem ser respondidas a partir da base de dados do
domínio “novo”.
A Figura 10 mostra o conjunto de símbolos que podem ser reutilizados no domínio “novo” (Ex.
“desporto”) e que pertencem ao domínio “antigo” (Ex. “turismo”).
Se o modelo conceptual do domínio de aplicação “antigo” não cobrir nenhum conhecimento
representado na base de dados do domínio “novo” não é possível reutilizar a representação do modelo
conceptual do domínio “antigo”.
Os símbolos de carácter geral são vinculados a um domínio que representa o conhecimento
global e podem ser potencialmente incluídos em modelos conceptuais de domínios mais específicos.
Nos casos mais comuns, o modelo conceptual inclui símbolos de carácter geral, que podem ser
potencialmente reutilizados, mesmo que estejam simplesmente associados a vocabulário constituído por
verbos tais como: “ter”, “ser”, “possuir” e “conter”.
Para permitir a portabilidade dos símbolos e das associações (constrangimentos conceptuais)
representados no modelo conceptual tem de ser indicado o domínio a que pertencem.
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Para possibilitar estabelecer domínios, com vista à reutilização do modelo conceptual noutro
domínio de aplicação, foi acrescentada mais uma tabela DOMINIO ao modelo relacional que suporta o
modelo conceptual, indicada a sombreado no diagrama entidade/associação da Figura 11.
A noção do domínio a que um símbolo (tabela SIMBOLO) ou associação (tabela ASSOCIACAO)
pertencem é indicada no modelo conceptual de forma idêntica, através de uma referência para a tabela
DOMINIO. Cada associação (constrangimento conceptual) ou símbolo têm uma restrição de domínio

que assume o aspecto de um rótulo.
A possibilidade de reutilizar o código das funções empregues para determinar conhecimento
implícito e interpretar as respostas depende de cuidados de catalogação e modelação que devem estar
sempre presentes no desenvolvimento de software.

Figura 11 – 2ª Versão do Modelo Relacional que Suporta o Modelo Conceptual

A título de exemplo, considere-se a pergunta “Qual a idade dos alunos?”. A “idade” é uma
propriedade que tem de ser determinada em tempo de execução, exigindo processamento sobre o que
está representado na base de dados, que é vulgarmente a data de nascimento (a idade é conhecimento
implícito). Considera-se neste exemplo, que existem duas funções associadas à elaboração da
resposta: a função que determina o valor numérico da idade e a função que dá a esse valor o formato
adequado (interpretação da resposta) e que acrescenta a palavras “Anos” ao valor numérico que
representa a “idade”. O código das funções deste exemplo, tem muitas possibilidades de ser
reutilizado, uma vez que a “idade” e a representação de um valor em anos é comum a muitos
domínios de aplicação.
A extensibilidade é focada no capítulo 4 que trata da aquisição de vocabulário.
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2.7 Símbolos do Modelo Conceptual
O modelo conceptual deve representar simbolicamente entidades, propriedades e associações
que figuram nas consultas que lhe são dirigidas e que são igualmente referidas nas perguntas
formuladas pelo utilizador.
A cada símbolo corresponde uma ou mais palavras que designam entidades, propriedades ou
associações às quais correspondem, tipicamente, substantivos ou nomes, adjectivos e verbos
respectivamente.
Consideram-se os símbolos utilizados na representação do modelo conceptual divididos em:
símbolos base (que representam o conhecimento explícito) e símbolos equivalentes (que alargam o
âmbito da representação do modelo conceptual).
Um símbolo simples (base ou equivalente) tem associado uma única palavra na língua natural
(Ex. “rua” e “hotel”).
Um símbolo composto (base ou equivalente) tem associado mais do que uma palavra na língua
natural (Ex. “código postal” e “parque de estacionamento”).
A Figura 12 apresenta o modelo conceptual preenchido com símbolos base, ao centro, e
símbolos equivalentes, na periferia, o que caracteriza a circunstância de os símbolos equivalentes
dependerem, em última instância, dos símbolos base.
Um símbolo base é definido directamente a partir da estrutura relacional da base de dados do
domínio e está associado ao conhecimento explícito. Os símbolos base podem ser obtidos
automaticamente a partir da base de dados do domínio 5 e podem ser utilizados para gerar o modelo
relacional da base de dados do domínio. 6 Este símbolos são usados na definição do modelo conceptual
base (são classificados como: Entidade, Propriedade ou Associação).
Uma função de equivalência define símbolos equivalentes a partir de outros símbolos,
descrevendo o algoritmo que permite determinar os dados associados a um símbolo a partir dos dados
associados a outros símbolos (argumentos da função de equivalência). As funções de equivalência
permitem alargar o âmbito da representação do modelo conceptual permitindo definir um símbolo sem
ser necessário alterar a definição de outros símbolos.
Um símbolo equivalente é definido por uma função de equivalência e está associado ao
conhecimento implícito da base de dados do domínio.

5

Ver a secção 4.6. Aquisição de vocabulário base.

6

Ver a subsecção 4.5.4. Geração de modelos equivalentes.
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Figura 12 – Símbolos do Modelo Conceptual

A noção de classificação (tabela CLASSIFICACAO) de um símbolo (tabela SIMBOLO) é
generalizada dizendo: a classificação de um símbolo é a designação da função de equivalência que o
define. A tabela CLASSIFICACAO do modelo relacional que suporta o modelo conceptual é vista como
uma tabela de funções de equivalência. Pode-se admitir que as classificações dos símbolo base,
Entidade, Propriedade ou Associação, correspondem a designações de funções de equivalência

predefinidas.
Para representar os símbolos que são argumentos da função de equivalência acrescenta-se a
tabela EQ_SIMBOLO ao modelo relacional que suporta o modelo conceptual (para caracterizar a
dependência de um símbolo em relação a outros símbolos). Cada argumento da função de equivalência
vai originar um registo na tabela EQ_SIMBOLO. A Figura 13 apresenta o diagrama entidade/associação
que descreve a estrutura do modelo conceptual onde a tabela EQ_SIMBOLO aparece a sombreado.

Figura 13 – 3ª Versão do Modelo Relacional que Suporta o Modelo Conceptual

Um símbolo sinónimo é um símbolo equivalente em que a função de equivalência é a função
identidade (indicada pela classificação predefinida Sinónimo) que permite representar simplificações
válidas num determinado domínio.
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Um símbolo semelhante é um símbolo sinónimo que só deve ser interpretado segundo a ordem
em que é definido (classificação predefinida Semelhante). Por exemplo, se o facto “empresa tem
designação comercial” exprimir o mesmo conhecimento que “empresa tem nome”, então pode-se
assumir que “designação comercial” pode ser substituída por “nome”, com a ressalva de “nome”
não poder ser substituído por “designação comercial”, caso contrário poder-se-ia concluir
erradamente, que o facto “pessoa tem nome” exprime o conhecimento “pessoa tem designação
comercial”. Para indicar que “nome” é símbolo sinónimo de “designação comercial”, não sendo o
contrário válido, define-se “designação comercial” como símbolo semelhante a “nome”.
Um símbolo derivado é um símbolo equivalente que não tem função de equivalência
(classificação) predefinida.
A Figura 14 ilustra a resolução dos símbolos do modelo conceptual. Quando um símbolo
derivado, representado por um círculo, tem setas a apontar para outros círculos, estes representam os
símbolos que são os argumentos da função de equivalência. Quando a função de equivalência tem
como argumento outra função de equivalência, o círculo para onde a seta aponta representa um
símbolo intermédio (temporário), não representado explicitamente no modelo conceptual.

Símbolos Derivados
Símbolos Sinónimos
Símbolos Base

a

b

cc

dd

Figura 14 – Resolução dos Símbolos do Modelo Conceptual

Os símbolos “a”, “b” “c” e “d” da Figura 14 exemplificam a definição de símbolos a partir de
símbolos definidos com base noutros símbolos.
Na Figura 14 o símbolo derivado “a” depende de um símbolo base e de um símbolo sinónimo; o
símbolo derivado “b” depende de três símbolos base; o símbolo derivado “c” é sinónimo de dois
símbolos e depende de dois símbolos base; o símbolo derivado “d” depende de dois símbolos
sinónimos.

2.8 Associações Compostas
Quando o utilizador do sistema de interrogações formula uma pergunta em LN tem a liberdade
de assumir que o sistema de interrogações é capaz de determinar, a partir do contexto da pergunta,
quais as associações compostas envolvidas na pergunta que são obtidas por composição de outras
associações.
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Fazendo uma analogia entre o modelo conceptual e um mapa comparam-se: as associações
compostas com caminhos, as associações binárias (que envolvem só duas entidades) com troços de
caminhos e as entidades com localidades (pontos intermédios do caminho). As associações compostas
no modelo conceptual correspondem a caminhos que permitem, num mapa, viajar de uma localidade
até qualquer outra localidade.
A representação exaustiva de todas as associações compostas é um processo que deve seguir
uma abordagem sistemática e atender às reais necessidades das perguntas que vão ser suportadas pelo
sistema de interrogações. Para que o processo de definição de associações compostas seja
sistemático, sugere-se que sejam definidas as associações compostas considerando uma quantidade de
componentes (membros da composição) crescente. Em primeiro lugar representar todas as
associações compostas que envolvem 3 entidades, em seguida as que envolvem 4 entidades, em
seguida as que envolvem 5 entidades, e etc. Por exemplo, a definição de associações que envolvem 4
entidades pode eventualmente ser definida recorrendo às definições anteriores que referem 3
entidades.
Naturalmente que só devem ser definidas associações compostas para os casos em que seja
possível atribuir-lhes um significado na língua natural, caso contrário nunca vão ser utilizadas.
Quando se definem associações compostas não existe a necessidade de defini-las
exaustivamente à partida. As que não forem definidas poderão sê-lo mais tarde, baseando a sua
definição em perguntas que não foram respondidas (validadas) quando o sistema de interrogações já
está em exploração. Considera-se a intervenção de reajustar as definições das associações compostas
quando o sistema de interrogações já está em exploração como um refinamento ou como um processo
de aprendizagem assistido.
As associações compostas aumentam a liberdade de expressão do utilizador para formular as
perguntas. A definição de associações compostas só permite enriquecer o conjunto das perguntas, não
aumenta as possibilidades de resposta, as possibilidades de resposta são determinadas, numa primeira
etapa, pela base de dados do domínio (conhecimento explícito) e, numa segunda etapa, pela capacidade
de inferir conhecimento a partir desses dados (conhecimento implícito).
Se, por exemplo, no modelo conceptual, estiverem directamente representados os factos
“empresa possui loja” e “loja vende produtos” pode ser representado o facto “empresa vende
produtos” como uma composição dos dois factos anteriores.7

7

Ver o capítulo 4. Predicado cAssoc.
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Quando for realizada a pergunta “Quais são os produtos que a empresa como o nome XXX
vende?” vai ser considerado que foi perguntado “Quais são os produtos que as lojas que
pertencem à empresa XXX vendem?”.
Para representar associações compostas acrescenta-se, ao modelo de dados relacional que
suporta o modelo conceptual, a tabela C_ASSOCIACAO para caracterizar a dependência de uma
associação em relação a outras associações. Cada associação membro da composição vai originar um
registo na tabela C_ASSOCIACAO. A Figura 15 apresenta o diagrama entidade/associação que
descreve a estrutura do modelo conceptual onde a tabela C_ASSOCIACAO aparece a sombreado.

Figura 15 – 4ª Versão do Modelo Relacional que Suporta o Modelo Conceptual

2.9 Associações Transitivas
A representação exaustiva de todas as associações compostas exige o tratamento de casos
particulares considerados importantes para suportar o conjunto de perguntas adequado ao domínio da
aplicação.
As associações compostas que possam ser definidas com base na transitividade das associações
membros da composição, não necessitam de ser explicitadas no modelo conceptual, pois podem ser
determinadas em tempo de execução.
Se, por exemplo, existirem representados no modelo conceptual os factos “hotel tem
restaurante” e “restaurante tem comida”, então, com base na transitividade, é inferida a associação
“hotel tem comida”.
As associações que envolvam transitividade estão ligadas a verbos como, por exemplo “ter” ou
“conter”. Pode acontecer, em alguns casos muito particulares, não existir interesse em considerar a
transitividade para determinadas associações que são, naturalmente, transitivas.
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Se, por exemplo, existirem representados no modelo conceptual os factos “hotel tem vaso”,
“vaso tem planta” e “planta tem folhas” então, com base na transitividade, é inferida a associação
“hotel tem folhas” o que não deixa de ser verdade (o hotel tem as folhas das plantas dos vasos). No
entanto, a possibilidade de poder inferir que “hotel tem folhas” foca um aspecto que não tem interesse
representar, devido a introduzir demasiado detalhe na representação, atendendo a que o utilizador não
vai formular perguntas onde “folha” seja referida como uma propriedade de “hotel”.
Se, por exemplo, estiverem representados no modelo conceptual os factos “hotel tem parque de
estacionamento”, “parque de estacionamento tem veículos” e “veículo tem matricula”, com base
na transitividade seria possível concluir que “hotel tem matricula”, o que também não é apropriado.
As associações representadas no modelo conceptual não gozam por omissão da propriedade
transitiva.
Considerando, tal como na composição de associações, uma analogia entre o modelo conceptual
e um mapa, a pesquisa (em tempo de execução, com base na transitividade) de associações compostas
é realizada através de um algoritmo de pesquisa em espaços de estados, que explora todas as
possibilidades de encontrar associações transitivas que são comparáveis a troços de caminho num
mapa.
Para optimizar e diminuir o tempo de pesquisas futuras, os caminhos determinados (associações
compostas) podem ser memorizados e reutilizados como troços de caminhos mais longos, explorando
uma perspectiva de aprendizagem de associações compostas baseada em associações transitivas.
A determinação em tempo de execução, baseada na transitividade das associações membros, de
associações compostas é importante, quando o modelo conceptual apresenta alguma complexidade,
tornando a previsão de todas as composições de associações relevantes morosa.

2.10 Hierarquia de Tipos
A representação no modelo conceptual de conceitos que podem ser definidos à custa de outros
utilizando herança de propriedades, tal como aparece definida nas metodologias orientadas por
objectos, é conseguida admitindo que existe uma hierarquia de tipos.
A hierarquia de tipos é uma componente do modelo conceptual usada para inferir conhecimento
que não está explicitamente representado. A hierarquia de tipos apresenta as seguintes vantagens:
a) facilita a extensibilidade que está relacionada com a aquisição de novo vocabulário;
b) facilita a consistência, diminuindo a redundância;
c) economiza espaço de representação;
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d) torna mais clara a representação.
Não existe necessidade de modificar o modelo relacional que suporta o modelo conceptual para
comportar uma hierarquia de tipos. A hierarquia de tipos é virtualizada sobre a tabela ASSOCIACAO.
Quando se pretende obter o caminho de herança, são percorridas as associações com o nome
associado à herança, que é SER. Considera-se SER um símbolo reservado, que representa uma
associação que, para além de ter o carácter de associação comum, expressa o conceito de herança.
A hierarquia de tipos, associada ao modelo conceptual, permite basear o preenchimento do
modelo conceptual em pressupostos de modelação orientada por objectos, mantida por um algoritmo de
herança de propriedades que funciona sobre a base de dados que suporta o modelo conceptual (o
modelo relacional não suporta directamente herança).
No exemplo da Figura 16 é ilustrada a herança de propriedades por parte de entidades do tipo
“estabelecimento hoteleiro” existindo 7 ocorrências de herança.
Os factos que expressam a herança ilustrada na Figura 16 são:
“Pousada é estabelecimento hoteleiro – SER(POUSADA, EST_HOTELEIRO)”
“Hotel

apartamento

é

estabelecimento

hoteleiro

–

SER(APART_HOTEL,

EST_HOTELEIRO)”
“Aldeamento turístico é estabelecimento hoteleiro – SER(ALD_TUR, EST_HOTELEIRO)”
“Hotel é estabelecimento hoteleiro – SER(HOTEL, EST_HOTELEIRO)”
“Estalagem é estabelecimento hoteleiro – SER(ESTALAGEM, EST_HOTELEIRO)”
“Albergaria é estabelecimento hoteleiro – SER(ALBERGARIA, EST_HOTELEIRO)”
“Pensão é estabelecimento hoteleiro – SER(PENSAO, EST_HOTELEIRO)”

Estabelecimento
Hoteleiro

Aldeamento
Turístico

Pousada

Hotel
Apartamento

Estalagem

Hotel

Figura 16 – Aspecto da Hierarquia de Tipos
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Pensão

Albergaria

2.11 Modelo Relacional do Modelo Conceptual
O diagrama entidade/associação do modelo relacional que suporta o modelo conceptual,
resultado da análise desenvolvida neste capítulo, é apresentado na Figura 17. O Anexo A refere a
restante informação sobre o modelo relacional.

Figura 17 – Modelo Relacional que Suporta o Modelo Conceptual

2.12 Consulta do Modelo Conceptual
O tipo de consultas ao modelo conceptual é caracterizado pelo tipo de perguntas suportadas pelo
sistema. Para a validação da pergunta colocada ao sistema de interrogações podem ser realizadas
várias consultas para averiguar se são respeitados os constrangimentos conceptuais, o que corresponde
a efectuar a validação semântica da pergunta por partes. O propósito das consultas ao modelo
conceptual é descobrir o contexto a que o utilizador se refere quando formula a pergunta, examinando
se determinadas entidades têm determinadas propriedades ou se suportam determinadas associações.
Para consultar o modelo conceptual usa-se a função MC:8
Valor_lógico ::= MC(X, Y, Z)

8

O código da função MC está na secção A.4. Implementação da consulta função valida_predicado.
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As consultas ao modelo conceptual devolvem um valor lógico como resposta e os seus
argumentos são símbolos que têm o seguinte significado: X, o 1º argumento, refere uma associação, Y
refere uma entidade e Z refere uma entidade ou uma propriedade. A utilização do carácter ‘_’ num
dos argumentos da função MC representa o conceito “qualquer símbolo”.
É exemplo de uma consulta completamente instanciada:
“Os hotéis (símbolo HOTEL) têm (símbolo TER) sauna (símbolo SAUNA )?”
Consulta: MC(TER, HOTEL, SAUNA);
São exemplos de consultas não completamente instanciadas:
A entidade “hotel” (símbolo HOTEL) existe?
Consulta: MC(_, HOTEL, _);
A entidade “hotel” (símbolo HOTEL) relaciona-se com “cliente” (símbolo CLIENTE )?
Consulta: MC(_, HOTEL, CLIENTE) .
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3 TRADUÇÃO
3.1 Introdução
Este capítulo aborda a tradução da linguagem LIL para a linguagem SQL, dando ênfase à
utilização de uma estrutura de dados relacional para representar conhecimento sobre a base de dados
do domínio. Foca-se a utilização de uma estrutura de dados relacional, definindo um padrão de consulta
para determinar a forma como cada conceito é representado na base de dados do domínio,
nomeadamente: propriedades subentendidas, entidades subentendidas, ocorrências de valores (dados
importantes para a tradução), nomes próprios, chaves primárias e chaves estrangeiras.
A definição da estrutura de dados para apoiar a tradução LIL/SQL surge como uma extensão
do modelo de dados relacional que suporta o modelo conceptual definido no capítulo 2.
O processo de tradução LIL/SQL baseia-se na consulta de dados para obter traduções parciais
da pergunta, que, ao serem agrupadas, correspondem à tradução completa.
Quando a base de dados do domínio é concebida sem considerar que se destina a ser
interrogada em língua natural, a necessidade de representar dados para apoiar a tradução é maior,
porque a quantidade de conceitos cuja representação tem de ser adaptada ao modelo conceptual é,
normalmente, maior. A forma de minimizar a desadaptação da base de dados do domínio ao modelo
conceptual é gerar o modelo de dados relacional da base de dados do domínio a partir do modelo
conceptual.
Quando o utilizador do sistema de interrogações formula uma pergunta em LN tem a liberdade
de assumir que o sistema de interrogações é capaz de determinar, a partir do contexto da pergunta, as
entidades ou propriedades subentendidas (omitidas) na pergunta. Os pormenores de representação dos
dados na base de dados do domínio não são transparentes para o utilizador, porque se assume que ele
não deve ter conhecimento sobre a organização dos dados nem sobre a linguagem SQL.
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Se por exemplo, o utilizador formular a pergunta “Quais os livros do escritor José
Saramago?”, existem duas propriedades que estão subentendias uma é o “título” (coluna TITULO) da
entidade “livro” (tabela LIVRO) e outra é o “nome” (coluna NOME) da entidade “escritor” (tabela
ESCRITOR). Se não forem considerados outros pormenores na representação da BD, para além da

coluna ID_ESC ser a chave primária da tabela ESCRITOR e da tabela LIVRO ter uma chave estrangeira
(coluna ID_ESC) que referencia a tabela ESCRITOR, a tradução da pergunta para SQL é: SELECT
LIVRO.TITULO FROM ESCRITOR, LIVRO WHERE LIVRO.ID_ESC = ESCRITOR.ID_ESC AND
ESCRITOR.NOME = ’JOSÉ SARAMAGO’.

Se não fosse possível determinar as propriedades subentendidas “título” e “nome”, a pergunta
completamente instanciada que o utilizador teria de formular seria: “Quais os títulos dos livros do
escritor com o nome José Saramago?”.
Admite-se que a estrutura de dados relacional utilizada para apoiar a tradução prevê o suporte
para todos os dados necessários, considerando-se a obtenção de dados, em tempo de execução a partir
da base de dados do domínio, uma opção de instalação que deve ser ponderada (em relação à
eficiência e ao comprometimento com pormenores de realização do sistema de gestão de base de
dados utilizado tais como organização do catálogo e linguagens de programação próprias). Os dados
que podem ser obtidos em tempo de execução estão relacionados com a ocorrência de valores, nomes
próprios, chaves primárias e chaves estrangeiras.
Na prática, a capacidade de efectuar a tradução de perguntas complexas está limitada pelo facto
de a tradução da pergunta em LN ser efectuada para instruções SELECT (com baixo poder
expressivo) e pela capacidade de inferir conhecimento implícito a partir da base de dados do domínio.
O conhecimento implícito a determinar no processo de tradução é depende da desadaptação da
base de dados em relação ao sistema de interrogações, em geral, e ao modelo conceptual, em
particular. Para compensar a desadaptação da base de dados ao modelo conceptual, para diversificar o
vocabulário e para facilitar a tradução devem ser definidos símbolos equivalentes com a intenção de
utilizar o processamento descrito nas respectivas funções de equivalência para inferir conhecimento
implícito.

3.2 Formato das Perguntas
A pergunta colocada ao sistema de interrogações pode-se considerar dividida em várias
componentes, entre as quais: a que identifica as propriedades a referir na resposta e a que identifica as

30

condições de selecção e organização a que a resposta deve obedecer. Podem existir casos em que
uma ou ambas as componentes não são especificadas.
Por exemplo, na pergunta “Quais os nomes dos hotéis que têm sauna?”, a propriedade a
referir na resposta é o “nome do hotel” e a condição de selecção é “hotel ter sauna”. Se, por
exemplo, a pergunta for “Quais os hotéis que têm sauna?”, a propriedade a referir na resposta não é
especificada, existindo a necessidade de a determinar durante o processo de tradução.
A tradução de uma pergunta em língua natural para SQL envolve um processo que identifique e
isole as suas componentes, dando-lhe o formato de interrogações SQL, ou seja o formato da instrução
SELECT.

A Figura 18 descreve a sintaxe da instrução SELECT, relacionando-a com as componentes da
pergunta do utilizador. Os nomes (de colunas) ou expressões (que envolvem colunas) indicadas a
seguir ao SELECT especificam as propriedades a referir na resposta, as tabelas indicadas a seguir à
cláusula FROM especificam as entidades envolvidas na pergunta, as expressões lógicas a seguir às
cláusulas WHERE e HAVING indicam as condições de selecção (dados fornecidos na pergunta) a que
os valores das propriedades que figuram na resposta devem obedecer, a seguir às cláusulas ORDER
BY e GROUP BY são indicadas as propriedades que servem de base à organização da resposta. A

cláusula FOR UPDATE OF não interessa ao processo de tradução porque é utilizada para indicar ao
sistema de gestão de base de dados que vão ocorrer alterações baseadas no resultado da interrogação,
o que neste trabalho não é considerado.
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Figura 18 – Ilustração da Tradução para SQL (SELECT)

Ao nível da tradução o que é fundamental é determinar a condição lógica a que os valores das
propriedades, que figuram na resposta, devem obedecer e que vai ser empregue na cláusula WHERE .
Pode ser necessário usar a cláusula HAVING em alternativa à cláusula WHERE se a expressão
lógica envolver, por exemplo, chamadas a funções SQL. Por omissão considera-se que a tradução
LIL/SQL de uma associação referida na pergunta, que exprime um facto do domínio da aplicação, é a
condição (tradução parcial) a juntar na cláusula WHERE da instrução SELECT que corresponde á
tradução completa da pergunta.
O processo de tradução pode ainda determinar as funções de interpretação da resposta que
devem ser usadas para apresentar a resposta de forma adequada ao utilizador.

3.3 Estrutura de Dados para Apoio à Tradução
A estrutura de dados para apoiar a tradução LIL/SQL representa informação dependente da
base de dados do domínio e é apresentada como uma extensão do modelo de dados relacional que
suporta o modelo conceptual definido no capítulo 2.
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3.3.1 Representação dos Símbolos
Ao nível da representação de símbolos existe a necessidade de guardar o tipo de cada símbolo.
No caso mais simples, o tipo de cada símbolo corresponde aos tipos de dados da linguagem SQL tais
como CHAR, INTEGER e DATE . De um modo geral, pode-se admitir como tipo dos símbolos, rótulos
que vão corresponder a uma função de visualização que trata aspectos de apresentação da resposta
(ou interpretação da resposta), designada por visualizador. Para representar o tipo de cada símbolo é
acrescentada na tabela SIMBOLO do modelo de dados a coluna _TIPO_.
Se, por exemplo, a visualização for a “idade” de uma pessoa poder-se-á considerar que os
símbolos que representam a “idade” têm como tipo o rótulo “Anos”.
A informação do tipo dos símbolos vai ser uma informação complementar à tradução, utilizada
para apresentar a resposta de modo mais adequado e para colocar o carácter plica (’) nas constantes
do tipo carácter referidas na instrução SELECT resultante da tradução da pergunta. O tipo de cada
símbolo (tipo de dados, vista ou tabela) também é usado pelo editor do domínio 9 quando gera,
automaticamente o modelo relacional da base de dados do domínio. 10
O significado do tipo de símbolo (coluna _TIPO_) é o seguinte:
a) quando o símbolo é uma propriedade, indica o tipo de dados SQL;
b) quando o símbolo é uma entidade, indica se é representado por uma vista ou tabela na BD;
c) quando o símbolo é um símbolo equivalente, indica uma função de visualização.
Para apoiar a tradução LIL/SQL ao nível da representação de símbolos é ainda acrescentada na
tabela SIMBOLO, a coluna _CONDICAO_ para representar uma condição com o seguinte significado:
a) quando o símbolo tem a coluna SIMBOLO._TIPO_ igual a VISTA, indica que é uma vista e a
condição é a instrução SELECT utilizada pelo editor do domínio para gerar a vista (quando gera
o modelo relacional da base de dados do domínio a partir do modelo conceptual).
b) nos restantes casos, é uma restrição (condição lógica SQL) a juntar na cláusula WHERE da
instrução SELECT resultante da tradução completa da pergunta.

3.3.2 Representação das Associações
Existe a necessidade de representar o tipo de cada associação, acrescentando-se a coluna
ASSOCIACAO._TIPO_, para indicar qual o seu sentido de representação (directo ou inverso) e

identificar qual é o lado da associação (um para muitos) que tem a cardinalidade muitos. Só as

9

Ver a secção 4.5. Editor do domínio.

10

Ver a subsecção 4.5.4. Geração de modelos equivalentes.
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associações no sentido directo (coluna ASSOCIACAO._TIPO_ preenchida com o carácter ‘D’) estão
representadas na base de dados do domínio, as associações no sentido inverso (coluna
ASSOCIACAO._TIPO_ com o carácter ‘I’) são representadas unicamente, ao nível do modelo

conceptual, para suportar a definição do vocabulário que pode ser utilizado na formulação das
perguntas.
No caso de existirem múltiplas associações no sentido directo (com os mesmos argumentos) é
representada na base de dados a associação que tiver o identificador numérico (coluna
ASSOCIACAO.COD_ASSOC) mais baixo, designada como associação base (é a que for definida em

primeiro lugar e deve ser a mais expressiva). Por questões de optimização da pesquisa, a associação
base tem o tipo de associação (coluna ASSOCIACAO._TIPO_) preenchido com ‘B’ em vez de ‘D’.
Todas as associações com os mesmos argumentos no sentido directo ou inverso são
equivalentes entre si e são conversíveis na respectiva associação base (são trocados os argumentos
das associações no sentido inverso).
A utilização do conceito de associação equivalente implícito na definição de múltiplas
associações (com os mesmos argumentos) permite restringir o âmbito de uma equivalência, indicando
que determinada equivalência (entre associações) só é válida numa situação específica (com aqueles
argumentos).
Por exemplo, o facto “actor interpreta filme” exprime o mesmo conhecimento (é equivalente)
que o facto “actor representa filme”. O símbolo que indica a associação “representar” não pode ser
declarado como equivalente (sinónimo) ao símbolo “interpretar”, pois a equivalência só é válida na
situação específica de ser uma associação entre “actor” e “filme”. Se fosse indicado que
“interpretar” era um símbolo sinónimo de “representar” (utilizando a tabela EQ_SIMBOLO) poderse-ia concluir, erradamente que o facto “tradutor interpreta línguas” seria equivalente a “tradutor
representa línguas”.
Quando se pretende considerar que entre duas entidades existem múltiplas associações com
significados distintos admite-se que uma dessas entidades tem de ser referida como equivalente
(sinónima), por forma a manter compatibilidade com o assumido anteriormente e conseguir distinguir as
várias associações.
Por exemplo, os factos “actor representa filme” e “realizador realiza filme” podem estar
representados, por hipótese, na base de dados do domínio como duas associações entre duas tabelas, a
tabela FILME e a tabela PESSOA, tal como se representa na Figura 19 através do diagrama
entidade/associação.
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Figura 19 – Exemplo de Duas Associações Entre Duas Entidades

Na representação do modelo conceptual, deve-se indicar que “actor” e “realizador” são
equivalentes a “pessoa” (preenchendo a tabela EQ_SIMBOLO) e seguidamente acrescentar os factos
“actor representa filme” e “realizador realiza filme” (preenchendo a tabela ASSOCIACAO). No
contexto a que o utilizador do sistema de interrogações se refere existem três entidades “actor”,
“realizador” e “filme”. Na base de dados do domínio, exemplificada na Figura 19, só existem
representadas directamente duas entidades “pessoa” (tabela PESSOA) e “filme” (tabela FILME).
Quando forem realizadas consultas ao modelo conceptual, o algoritmo de consulta substitui
“realizador” por “pessoa” e “actor” por “pessoa” (utilizando a tabela EQ_SIMBOLO). A diferença
entre referir “actor” ou “realizador” está na consulta à estrutura de dados de apoio à tradução, mais
especificamente, na construção da condição lógica que traduz o facto a que a consulta se refere. Se
for

referido

na

pergunta

PESSOA.ID_PESSOA,

se

“representa”
for

referido

na

a

tradução
pergunta

parcial

é:

FILME.ID_ACTOR

=

“realiza”

a

tradução

é:

parcial

FILME.ID_REALIZADOR = PESSOA.ID_PESSOA. É comum dizer-se, nestes casos, que a entidade

“pessoa” desempenha dois papéis: o de “realizador” e o de “actor”.
De modo idêntico ao que foi definido ao nível da representação de símbolos, também se
acrescenta uma coluna _CONDICAO_ à tabela ASSOCIACAO para suportar uma restrição aplicável a
essa associação.

3.3.3 Propriedades Subentendidas
É comum formularem-se perguntas em que se pretende obter como resposta entidades, como,
por exemplo em: “Quais os hotéis localizados em Lisboa?”. Esta pergunta não pode ser traduzida
directamente para uma instrução SELECT pois tem de ser decidido qual (ou quais) a propriedade de
“hotel” (coluna da tabela HOTEL) que vai figurar na resposta. Eventualmente podem existir várias
propriedades candidatas. A estrutura de dados para apoiar a tradução tem de manter informação que
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permita decidir, sem ambiguidade, qual é a propriedade (subentendida) de “hotel” que por omissão o
representa. Deverá ser a mais significativa, por exemplo, a propriedade “nome” (coluna
HOTEL.NOME).

Uma tradução possível para a pergunta deste exemplo é: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL
WHERE HOTEL.LOCAL = ‘LISBOA’, assumindo que o local é directamente representado pela coluna
HOTEL.LOCAL.

Para manter informação sobre a representação na base de dados do domínio com o objectivo de
determinar propriedades subentendidas (omitidas) foi acrescentada a tabela OMISSAO que é um
detalhe da tabela SIMBOLO, ilustrada na Figura 20. Esta tabela permite registar qual a propriedade
(coluna SIMBOLO2) que representa por omissão uma entidade (coluna SIMBOLO1).

Figura 20 – Ilustração da Tabela OMISSAO Detalhe da Tabela SIMBOLO

3.3.4 Entidades Subentendidas
O conhecimento sobre entidades subentendidas (omitidas) é representado de forma análoga ao
conhecimento sobre propriedades subentendidas. Para registar as propriedades (coluna SIMBOLO1) às
quais estão associadas entidades (coluna SIMBOLO2) por omissão também é usada a tabela
OMISSAO.

Por exemplo, se o utilizador formular a pergunta “Quais as notas maiores que 18 valores?”,
tem de ser determinada, pelo processo de tradução, qual a entidade com a propriedade “nota”. Para o
efeito, o algoritmo de consulta da estrutura de dados utilizada para apoio à tradução LIL/SQL realiza
um acesso à tabela OMISSAO, onde está representado que a propriedade “nota” (coluna NOTA )
pertence, por hipótese, à entidade “pauta” (tabela ou vista PAUTA ). Uma tradução possível para a
pergunta do exemplo anterior é: SELECT PAUTA.NOTA FROM PAUTA WHERE PAUTA.NOTA > 18.
Se eventualmente existir mais do que uma entidade na base de dados do domínio com a
propriedade “nota”, será válida a que estiver indicada na tabela OMISSAO, o que resolve qualquer
ambiguidade. Pode também existir uma entidade com a mesma designação que uma propriedade e
ambas terem valores por omissão, só uma delas deve ser registada na tabela OMISSAO, ficando a
ambiguidade resolvida.
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3.3.5 Ocorrências de Valores
A necessidade de representar no modelo conceptual determinados valores que são dados
existentes na base de dados do domínio é uma estratégia para compensar a desadaptação da base de
dados do domínio ao sistema de interrogações em geral e ao modelo conceptual em particular.
Idealmente (quando a definição da base de dados do domínio é gerada a partir do modelo
conceptual), os dados necessários para apoiar a tradução são só meta-informação da base de dados do
domínio (fundamentalmente definição de chaves). Nas situações em que é necessário adaptar o
sistemas de interrogações a uma base de dados do domínio já existente, é normal que tenham de se
representar também dados da base de dados do domínio (Ex. “códigos” ou “abreviaturas”). Para
representar dados presentes na base de dados do domínio ou para guiar a pesquisa desses dados em
tempo de execução (a partir da base de dados do domínio) foi acrescentada, ao modelo de dados
relacional, a tabela OCORRENCIA que é um detalhe da tabela SIMBOLO, ilustrada na Figura 21.

Figura 21 – Ilustração da Tabela OCORRENCIA Detalhe da Tabela SIMBOLO.

A coluna OCORRENCIA.OC_ENTIDADE refere entidades, a coluna OCORRENCIA.OC_ATRIBUTO
refere propriedades, a coluna OCORRENCIA.CODIGO contém os valores de codificação ou abreviaturas e
a coluna OCORRENCIA.VALOR contém os dados representados. Se, por exemplo, a coluna
OCORRENCIA.OC_ENTIDADE referenciar a entidade “veículo”, a coluna OCORRENCIA.OC_ATRIBUTO

referenciar a propriedade “cor”, a coluna OCORRENCIA.CODIGO tiver o conteúdo “VM” e a coluna
OCORRENCIA.VALOR tiver o conteúdo “VERMELHO”, representa-se o facto de a cor “VERMELHO”

de um “veículo” estar abreviada na base de dados por “VM”.
É vulgar utilizar nas bases de dados abreviaturas ou códigos que têm associadas designações em
língua natural, que o utilizador entende ou que as aplicações que exploram a base de dados interpretam
socorrendo-se de dados (embebidos na própria aplicação) e de processamento desenvolvido para o
efeito.
Não é aceitável que o utilizador do sistema de interrogações tenha de conhecer abreviaturas ou
códigos usados para representar, por exemplo, cores (VM – Vermelho, AM – Amarelo, etc.) ou
classes de veículos (M – Motociclo, L – Ligeiro ou P – Pesado). A título de exemplo, considere-se que
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se quer representar na base de dados do domínio o facto “veículo tem cor”. O processo de tradução
LIL/SQL tem de superar a dificuldade de poderem existir diversas representações na base de dados
do domínio para o mesmo conceito (representado no modelo conceptual) recorrendo para o efeito a
consultas à estrutura de dados de apoio à tradução.

Figura 22 – 1º Caso da Representação na BD do Domínio do Facto “veículo tem cor”

A Figura 22 apresenta o primeiro caso que interessa considerar para representar o facto
“veículo tem cor”. Neste caso, não existe grande dificuldade de representação da informação de
apoio à tradução, pois basta considerar que a entidade “veículo” tem a propriedade “cor”
representada na base de dados do domínio pela coluna VEICULO.COR que é uma cadeia de caracteres
(designação da cor do veículo). As possíveis “cores de veículos” são registadas na tabela
OCORRENCIA considerando que a coluna VALOR tem conteúdo igual ao da coluna CODIGO. O

inconveniente desta representação está na falta de padronização das ocorrências da coluna
VEICULO.COR, que à partida admite como possíveis na base de dados do domínio todas as

designações. Se, por exemplo, por falta de cuidado for representada a cor “vermelho” (COR =
’VERMELHO’) numa situação, e noutra situação a cor “encarnado” (COR = ’ENCARNADO’), que são

a mesma cor, vão certamente ocorrer dificuldades na formulação das perguntas e na produção das
respectivas respostas.

Figura 23 – 2º Caso da Representação na BD do Domínio do Facto “veículo tem cor”

A Figura 23 apresenta uma segunda representação para o facto “veículo tem cor”. Neste caso,
considera-se útil para padronizar a “cor”, a definição de abreviaturas de cor que são os únicos valores
possíveis para codificar a propriedade “cor” da entidade “veículo”. Embora esta representação na
base de dados do domínio economize espaço, cria um problema adicional que é a conversão de
designações de “cor” para as respectivas abreviaturas e vice-versa.
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Figura 24 – 3º Caso da Representação na BD do Domínio do Facto “veículo tem cor”

As abreviaturas ou códigos presentes na base de dados do domínio têm de ficar registadas na
estrutura de dados que apoia a tradução (tabela OCORRENCIA), com o objectivo de assegurar a
conversão, quando as designações surgirem nas perguntas formuladas pelo utilizador ou quando a
resposta a dar ao utilizador referir a propriedade “cor” (definição de um símbolo equivalente COR a
partir do símbolo ABR_COR).
A Figura 24 apresenta outra alternativa para representar o facto “veículo tem cor”. Esta
representação é a mais indicada, porque não necessita de dados na tabela OCORRENCIA, o que minimiza
a informação de apoio à tradução e o processamento associado permitindo, simultaneamente,
padronizar os valores da propriedade “cor”.
Na prática, a opção sistemática pelo tipo de representação ilustrada na Figura 24 provoca um
aumento, em alguns casos exagerado da quantidade de tabelas, mas, se isso não acarretar uma
diminuição não tolerável da eficiência no acesso aos dados, deve optar-se por esta representação.
Quando o modelo de dados relacional da base de dados do domínio é gerado a partir do modelo
conceptual11 (usando o editor do domínio) é esta a opção de representação.
Quando o utilizador do sistema de interrogações formular a pergunta “Quais as matrículas dos
veículos vermelhos?” a tradução para a instrução SELECT é sempre dependente da representação na
base de dados do domínio. Assim, assumindo que a propriedade “matrícula” da entidade “veículo” é
representada na base de dados do domínio pela coluna VEICULO.MATRICULA , para cada um dos casos
apresentados anteriormente de representação na base de dados do domínio existem as seguintes
traduções da pergunta:
1º Caso: SELECT VEICULO.MATRICULA FROM VEICULO WHERE COR=’VERMELHO’;
2º Caso: SELECT VEICULO.MATRICULA FROM VEICULO WHERE ABR_COR=’VM’;
3º Caso: SELECT VEICULO.MATRICULA FROM VEICULO, COR WHERE
VEICULO.ID_COR = COR.ID_COR AND COR.DESIGNACAO = ’VERMELHO’.

11

Ver a subsecção 4.5.4. Geração de modelos equivalentes.
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Note-se que as diferentes formas de representar cada conceito na base de dados do domínio se
reflectem fundamentalmente na cláusula WHERE .
Quando o utilizador do sistema de interrogações formular a pergunta “Qual a cor do veículo
com a matricula 44-74-EU?”, para cada um dos casos apresentados anteriormente de representação
na base de dados do domínio existem as seguintes traduções da pergunta:
1º Caso: SELECT VEICULO.COR FROM VEICULO WHERE MATRICULA=’44-74-EU’;
2º Caso: SELECT VEICULO.ABR_COR FROM VEICULO WHERE MATRICULA=’ 44-74-EU’
(chamar a função de equivalência fcor(ABR_COR) para obter a designação da cor);
3º Caso: SELECT COR.DESIGNACAO FROM VEICULO, COR WHERE VEICULO.ID_COR =
COR.ID_COR AND VEICULO.MATRICULA = ’44-74-EU’.

3.3.6 Nomes Próprios
A representação de nomes próprios é encarada da mesma forma que a ocorrência de valores.
Os nomes próprios de uma entidade são ligados à coluna de uma tabela (ou vista que representa a
entidade) através da tabela OCORRENCIA .
A representação de nomes próprios para apoiar a tradução LIL/SQL é possível para domínios
de aplicação com uma quantidade limitada de nomes próprios. Caso contrário não resta alternativa
senão efectuar uma pesquisa em tempo de execução à base de dados do domínio, para verificar qual é
a coluna e a tabela à qual o nome próprio está ligado. Para guiar a pesquisa em tempo de execução,
deve manter-se na tabela OCORRENCIA pelo menos uma ocorrência de um nome próprio para cada
entidade.
Se, por exemplo, for formulada a pergunta “Quais os livros de José Saramago?”, o algoritmo
de consulta de dados de apoio à tradução terá de determinar que “José Saramago” é o nome próprio
de um escritor, hipoteticamente ligado na base de dados do domínio à coluna NOME da tabela
ESCRITOR. Para encontrar qual a tabela e a coluna a que o nome próprio está ligado, o algoritmo de

consulta de dados de apoio à tradução pesquisa a coluna VALOR da tabela OCORRENCIA até
encontrar o nome, ficando o resultado da pesquisa presente no par de colunas OC_ATRIBUTO e
OC_ENTIDADE da tabela OCORRENCIA . A instrução SELECT para realizar a pesquisa do nome “José

Saramago” na estrutura de dados para apoiar a tradução é: SELECT OC_ATRIBUTO, OC_ENTIDADE
FROM OCORRENCIA WHERE VALOR = ’JOSÉ SARAMAGO’. Se não for encontrado o nome próprio

na tabela OCORRENCIA , a pesquisa (em tempo de execução) é realizada em todas as colunas das
tabelas da base de dados do domínio referidas pelo par de colunas OC_ATRIBUTO e OC_ENTIDADE da
tabela OCORRENCIA . Se não for encontrado o nome próprio são pesquisadas as restantes colunas da
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base de dados do domínio (que correspondem a símbolos que são propriedades não referidas na coluna
OCORRENCIA.OC_ATRIBUTO ). Esgotadas as hipóteses de pesquisa, conclui-se que a base de dados

do domínio não dispõe de dados para produzir a resposta, não podendo por isso ser realizada a
tradução (por não se conseguir determinar qual a coluna e tabela a que o nome próprio se refere).

3.3.7 Representação das Chaves
Uma chave é constituída por um conjunto de colunas que identifica de forma unívoca uma linha
de uma tabela do modelo relacional, se pertencer à tabela diz-se que é chave primária ou principal
dessa tabela. Quando uma tabela contêm uma chave primária de outra tabela a chave passa a
designar-se por chave estrangeira, constituindo uma forma de estabelecer relacionamentos entre
tabelas. A representação de chaves primárias e estrangeiras é essencial para determinar as traduções
de associações (traduções parciais) que são condições lógicas SQL. A condição lógica que é a
tradução de uma associação provoca implicitamente a realização da operação da álgebra relacional
junção (JOIN) que corresponde a aplicar essa condição lógica ao produto cartesiano de todas as linhas
das duas tabelas envolvidas na associação.
Para não existir necessidade de tratar casos excepcionais e para não comprometer a tradução
com convenções de nomenclatura usadas na representação das chaves, são representadas na estrutura
de dados de apoio à tradução, em tabelas separadas, as chaves primárias na tabela CHAVE_PK e as
chaves estrangeiras na tabela CHAVE_FK, embora, de um modo geral, as chaves estrangeiras possam
ser obtidas a partir das chaves primárias se os nomes das colunas que são chave se mantiverem.
Num modelo relacional de dados, a situação mais comum é existir uma só associação entre duas
entidades. Considerando ainda o exemplo do “realizador” e “actor”, ilustrado na Figura 19, se só
existisse o facto “representa” não era exigida a mudança de nome da coluna da chave ID_PESSOA
para ID_ACTOR na tabela FILME e a tradução da associação “representa” seria simplesmente:
PESSOA.ID_PESSOA = FILME.ID_PESSOA e a chave estrangeira FILME.ID_PESSOA, por ter o

mesmo nome ID_PESSOA, podia ser obtida a partir da chave primária PESSOA.ID_PESSOA.
Para guardar informação de apoio à tradução relacionada com a chave primária da tabela
PESSOA do exemplo, a tabela CHAVE_PK tem um registo onde a coluna ENTIDADE refere a tabela
PESSOA, a coluna PK_ATRIBUTO refere a coluna ID_PESSOA e a coluna PK_NSEQ contém o

número 1 (primeira e única coluna da chave).
Para guardar informação de apoio à tradução relacionada com a chave estrangeira da tabela
FILME do exemplo, a tabela CHAVE_FK tem um registo onde a coluna ASSOCIACAO refere a
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associação REPRESENTAR(PESSOA, FILME), a coluna FK_ATRIBUTO refere a coluna ID_PESSOA e a
coluna FK_NSEQ contém o número 1 (primeira e única coluna da chave).

3.4 Modelo Relacional de Dados
O diagrama entidade/associação do modelo de dados relacional que suporta o modelo conceptual
e que também apoia a tradução LIL/SQL é apresentado na Figura 25. As tabelas e colunas usadas
para apoiar a tradução LIL/SQL (indicadas a sombreado na Figura 25), suportam dados para apoio à
tradução que são dependentes da forma como cada conceito (representado no modelo conceptual) está
representado na base de dados do domínio.

Figura 25 – Versão Final do Modelo Relacional

3.5 Consulta de Dados de Apoio à Tradução
A consulta de dados de apoio à tradução LIL/SQL destina-se a obter informação sobre a forma
como cada conceito representado no modelo conceptual é representado na base de dados do domínio.
As funções usadas na consulta de dados de apoio à tradução retornam uma cadeia de caracteres.
A consulta dos dados para apoiar a tradução mantém o mesmo formato definido para a consulta
do modelo conceptual12, acrescentando a possibilidade de o argumento Y indicar um nome próprio e o

12

Ver secção 2.12. Consulta do modelo conceptual.
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argumento Z indicar o valor de uma propriedade. Para obter a tradução de uma associação referida na
pergunta, usa-se a função TRADUCAO:13
Condição_lógica_SQL ::= TRADUCAO(X, Y, Z)

A função TRADUCAO devolve uma condição lógica (a juntar na cláusula WHERE ) que é a
tradução do facto (parte da pergunta) especificado nos argumentos que são símbolos com o seguinte
significado: X, o 1º argumento, refere uma associação, Y refere uma entidade, Z refere uma entidade
ou uma propriedade ou o valor de uma propriedade (que pode ser um nome próprio). A utilização do
carácter ‘_’ como argumento da função TRADUCAO representa o conceito “qualquer símbolo”.
Para manter a compatibilidade, a função MC usada na consulta do modelo conceptual passa a ter
o mesmo significado para os seus argumentos do que a função TRADUCAO.
Para obter a classificação de um símbolo usa-se a função CLASS que devolve a indicação de que
o símbolo passado em argumento está representado na base de dados por uma tabela ou por uma
coluna, atendendo ao conteúdo da coluna CLASSIFICAO.DESG_CLASS associada ao símbolo.
Coluna_ou_Tabela ::= CLASS(X)

O argumento da função OMISSAO refere uma entidade ou uma propriedade. Quando o argumento
é uma propriedade esta função devolve a entidade por omissão, quando o argumento é uma entidade a
esta função devolve a propriedade por omissão.
Existe a possibilidade de realizar consultas sobre propriedades ou entidades por omissão através
da função OMISSAO que devolve o símbolo representado na coluna OMISSAO.SIMBOLO2 sendo o seu
argumento o símbolo referido na coluna OMISSAO.SIMBOLO1. Para obter propriedades ou entidades
por omissão usa-se a função OMISSAO:
Entidade_ou_Propriedade ::= OMISSAO(X)

Tendo em vista flexibilizar o processo de tradução, é permitida ainda uma consulta para obter a
instanciação da função de equivalência associada a um símbolo (equivalente). O nome da função de
equivalência é obtido a partir da coluna DESC_CLASS da tabela CLASSIFICACAO e os seus
argumentos a partir do conteúdo da tabela EQ_SIMBOLO. Para obter a função usada na definição de
símbolos equivalentes usa-se a função EQUIVALENCIA:
Expressão ::= EQUIVALENCIA(X)

O argumento da função EQUIVALENCIA refere uma propriedade ou uma entidade. A função
EQUIVALENCIA retorna genericamente uma expressão SQL que pode envolver chamadas a funções e

operações aritméticas. Se o símbolo indicado no argumento for um símbolo base é devolvido o próprio
símbolo sem ser indicada nenhuma função. Se o símbolo indicado no argumento for um símbolo

13

O código da função TRADUCAO está na secção A.4. Implementação da consulta função traducao_lil_sql.
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Sinónimo ou Semelhante também é devolvido o símbolo base correspondente sem ser indicada

nenhuma função.
A função VISUALIZADOR retorna informação complementar à tradução (conteúdo da coluna
SIMBOLO._TIPO_), ligada a aspectos de apresentação da resposta. O argumento da função
VISUALIZADOR refere uma propriedade. A função identificada nesta consulta deve ser utilizada para

apresentar ao utilizador os dados associados à propriedade de forma adequada. Para obter o nome da
função de interpretação da resposta usa-se a função VISUALIZADOR:
Informação ::= VISUALIZADOR(X)

Considerem-se como exemplo, as consultas realizadas para traduzir a pergunta “Quais os
hotéis que aceitam visa?”. Pressupondo que a consulta ao modelo conceptual (ao nível da análise
semântica) MC(ACEITAR, HOTEL, VISA) tem resposta afirmativa, o processo de tradução LIL/SQL vai
executar a consulta OMISSAO(HOTEL) para determinar qual a propriedade que vai figurar na resposta e
que representa, por omissão, a entidade “hotel”. Se, por hipótese, a propriedade que representa
“hotel” for “nome”, só falta obter a expressão que traduz o facto “hotel aceitar visa” que depende
da forma como está representado na base de dados do domínio.
Assumindo que o facto “hotel aceitar visa” é representado na base de dados do domínio por
uma coluna VISA na tabela HOTEL com um valor lógico associado, a resposta à consulta (ao nível da
tradução LIL/SQL) TRADUCAO(ACEITAR, HOTEL, VISA) é a expressão lógica HOTEL.VISA = ’S’. Assim,
a tradução completa da pergunta é: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL WHERE HOTEL.VISA = ’S’.
Assumindo que o facto “hotel aceitar visa” é representado na base de dados do domínio por
uma coluna PAGAMENTO na tabela HOTEL que admite entre outros valores os caracteres “VISA”, a
consulta (ao nível da tradução LIL/SQL) TRADUCAO(ACEITAR, HOTEL, VISA) vai devolver a expressão
lógica HOTEL.PAGAMENTO = ’VISA’. A tradução completa da pergunta é: SELECT HOTEL.NOME
FROM HOTEL WHERE HOTEL.PAGAMENTO = ’VISA’.

3.6 Processo de Tradução LIL/SQL
O processo de tradução LIL/SQL traduz uma interrogação LIL para uma interrogação SQL e é
iniciado após a análise semântica ter terminado com sucesso. A linguagem LIL é inspirada no
formalismo apresentado no projecto MASQUE/SQL [Androstsopoulos-92] e tem uma primeira
abordagem em [Reis & Mamede-96a].
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3.6.1 A Linguagem Lógica LIL
A sintaxe da linguagem LIL é a de uma lógica de primeira ordem com o poder expressivo de
uma lógica de predicados que permite representar, de uma forma bastante intuitiva, os conceitos do
mundo real [Silva-96].
1) Um termo pode ser uma constante ou uma variável:14 as constantes representam objectos do
mundo, incluindo objectos abstractos como eventos e situações; as variáveis podem ser substituídas por
objectos.
São exemplos de constantes: Ritz, sauna, -15 e 1997. São exemplos de variáveis: _3 e X. 15
2) Uma fórmula primitiva é constituída por um símbolo de predicado (que se escreve como um
termo) e por um ou dois argumentos (termos). Uma fórmula primitiva tem a seguinte sintaxe:
simbolo_de_predicado(termo1[, termo2])
São exemplos de fórmulas primitivas: hotel(X) e ter(X, sauna).
3) Uma expressão LIL é um conjunto de fórmulas LIL separadas por vírgulas e tem a seguinte
sintaxe:
fórmula 1, …, fórmula n
É exemplo de uma expressão LIL: autor(X), ter(X, livro).
4) Um conectivo lógico liga duas fórmulas LIL originando outra fórmula. São eles, a conjunção
(&) com a seguinte sintaxe:
& (predicado1(termo1, termo2), …, predicadon(termon1, termon2))
e a disjunção (V) com a seguinte sintaxe:
V (predicado1(termo1, termo2), …, predicadon(termon1, termon2)).
São exemplos de utilização de conectivos lógicos: &(ter(X, restaurante), ter(X, sauna)) e
V(ter(X, livro), ter(X, disco), ter(X, cd)).
5) Fórmulas predefinidas na linguagem LIL: EXACT(termo1, termocte) (igual), SUP(termo1,
termocte) (maior) e INF(termo1, termocte) (menor).

3.6.2 Tradução de LIL para SQL
O primeiro passo da tradução de uma expressão LIL para uma interrogação SQL baseia-se na
obtenção de traduções parciais que resultam da tradução isolada das fórmulas que constituem a
expressão. As fórmulas com um argumento variável identificam as propriedades (colunas ou tabelas) a

14

Um símbolo de função aplicado a um tuplo de termos também é um termo.

15

Para designar uma variável usa-se o símbolo ‘_’ seguido de 1 ou 2 dígitos ou uma letra maiúscula.
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referir na resposta (definem a cláusula SELECT ou FROM), as restantes fórmulas identificam as
condições de selecção a que a resposta deve obedecer (definem a cláusula FROM ou WHERE ).
O segundo passo, que completa o processo de tradução LIL/SQL, consiste na determinação de
tabelas ou colunas omitidas (entidades ou propriedades subentendidas na pergunta formulada em LN)
na interrogação SQL16 resultante da aplicação do primeiro passo do processo de tradução.
As tabelas omitidas figuram como prefixos de colunas na cláusula SELECT ou WHERE e não
figuram na cláusula FROM. Se “E” for uma tabela omitida deve ser concatenado à cláusula FROM,
separado por vírgula, o valor “E”.
As colunas omitidas pertencem às tabelas (que representam por omissão) referidas na
expressão LIL por uma fórmula com um argumento variável e que não têm nenhuma coluna na
cláusula SELECT. Se “E” for uma tabela com uma coluna omitida deve ser concatenado à cláusula
SELECT,

separado

por

vírgula,

o

valor

obtido

pela

avaliação

da

expressão:

EQUIVALENCIA(E).OMISSAO(E).

Regra de Substituição de Variáveis:
Durante o processo de tradução assume-se que os termos variáveis são substituídos pelo seu
tipo (nome da classe a que pertencem). Se se considerar de modo geral a expressão LIL:
a_predicado(x_termo), b_predicado(x_termo, y_termo)
após a substituição obtém-se:
b_predicado(a_predicado, y_termo)
onde x_termo foi substituído por a_predicado que passa a designar-se por x_termocte:
b_predicado(x_termocte, y_termo)
Por exemplo, considerando a expressão hotel(X), ter(X, sauna) obtém-se, após aplicação da
regra de substituição de variáveis, ter(hotel, sauna) onde “hotel” desempenha o papel de x_termocte.
Regras de Tradução LIL/SQL:
A tradução de uma expressão LIL para uma interrogação SQL SELECT obedece às regras:
1) A tradução de uma fórmula primitiva com um argumento tem como resultado a identificação
de uma tabela ou de uma expressão que envolve colunas.
Seja “prd” um símbolo de predicado e “trm” um símbolo que representa um termo, a sintaxe de
um predicado com um argumento é: prd(trm).

16

Ver secção 3.2. Formato das perguntas.
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a) Se a chamada à função CLASS(prd) devolve Tabela
À cláusula FROM é concatenado, separado por vírgula, o valor devolvido pela chamada da
função: EQUIVALENCIA(prd).
Se o termo “trm” é uma constante (nome próprio),
À cláusula WHERE é concatenado, com o operador AND, o valor obtido pela avaliação da
expressão: TRADUZ(_, prd, trm).
Por exemplo, se a fórmula for hotel(Ritz) considerando que “Ritz” é um termo constante a
tradução parcial é: HOTEL.NOME = ‘Ritz’, resolvida com base na ocorrência de valores.
b) Se a chamada à CLASS(prd) devolve Coluna
Se existir na interrogação LIL uma fórmula do tipo “predicado(tm, prd)”
Se o termo “trm” é uma constante (valor de uma propriedade),
À cláusula WHERE é concatenado, com o operador AND, o valor obtido pela avaliação
da expressão: TRADUZ(predicado, tmcte, prd(trm) ).
Por exemplo, se a fórmula for cor(verde) existindo na interrogação LIL a fórmula
ter(mota, cor) a tradução parcial é: MOTA.COR = ‘VD’, assumindo que a cor verde é
abreviada por “VD”.
Senão (o termo “trm” é uma variável)
Se o valor devolvido por EQUIVALENCIA(prd) contém um símbolo de função,
À cláusula SELECT é concatenado, separado por vírgula, o valor devolvido pela
chamada da função: EQUIVALENCIA(prd).
Senão
À cláusula SELECT é concatenado, separado por vírgula, o valor obtido pela
avaliação da expressão: EQUIVALENCIA(tmcte).EQUIVALENCIA(prd).
Senão (existir uma fórmula do tipo “predicado(tm, prd)”)
Se o valor devolvido por EQUIVALENCIA(prd) contém um símbolo de função
À cláusula SELECT é concatenado, separado por vírgula, o valor devolvido pela
chamada da função: EQUIVALENCIA(prd).
Senão
À cláusula SELECT é concatenado, separado por vírgula, o valor obtido pela avaliação
da expressão: OMISSAO(prd).EQUIVALENCIA(prd).
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2) A tradução de uma fórmula primitiva com dois argumentos tem como resultado uma
expressão lógica SQL.
Seja “prd” um símbolo de predicado, “x_trm” e “y_trm” símbolos que representam termos, a
sintaxe de um predicado com dois argumentos é: prd(x_trm, y_trm).
À cláusula WHERE é concatenado, com o operador AND, o valor devolvido pela função:
TRADUZ(prd, x_trmcte, y_trmcte)

3) A tradução de fórmulas abrangidas pelos conectivos lógicos conjunção (&) e disjunção (V)
têm como resultado uma expressão lógica SQL.
Seja “prdn” um símbolo de predicado genérico e “trmn” um símbolo de termo genérico, a
sintaxe de uma fórmula abrangida pelo conectivo lógico conjunção é:
& (prd1(trm2, trm3), …, prda(trmb, trmc))
Neste caso é concatenado à cláusula WHERE , com o operador AND, o valor obtido pela avaliação
da expressão:
TRADUZ(prd1_cte, trm2_cte, trm3_cte) AND … AND TRADUZ(prda_cte, trmb_cte, trmc_cte)

No caso do conectivo lógico disjunção, a sintaxe da fórmula abrangida é:
V (prd1(trm2, trm3), …, prda(trmb, trmc))
Sendo concatenado na cláusula WHERE , com o operador AND, o valor obtido pela avaliação da
expressão:
(TRADUZ(prd1_cte, trm2_cte, trm3_cte) OR … OR TRADUZ(prda_cte, trmb_cte, trmc_cte))

4) A tradução das fórmulas predefinidas (=) EXACT, (>) SUP e (<) INF vai ser uma expressão
lógica SQL. Seja “prd” o símbolo de predicado EXACT, SUP ou INF, “trm” um símbolo de termo e
“cns” um símbolo de termo constante, a sintaxe do predicado predefinido é: prd(trm, cns).
Se existir na interrogação LIL uma fórmula do tipo “predicado(tm, trm)”
À cláusula WHERE é concatenado, com o operador AND, o valor obtido pela avaliação da
expressão:
Se pred tiver o valor EXACT
EQUIVALENCIA(tmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) = cns

Se pred tiver o valor SUP
EQUIVALENCIA(tmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) > cns

Se pred tiver o valor INF
EQUIVALENCIA(tmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) < cns
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Senão (existir na interrogação LIL uma fórmula do tipo “predicado(tm, prd)”)
À cláusula WHERE é concatenado, com o operador AND, o valor obtido pela avaliação da
expressão:
Se pred tiver o valor EXACT
OMISSAO(trmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) = cns

Se pred tiver o valor SUP
OMISSAO(trmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) > cns

Se pred tiver o valor INF
OMISSAO(trmcte).EQUIVALENCIA(trmcte) < cns

Para demonstrar a aplicação do processo de tradução LIL/SQL apresenta-se a seguir um
conjunto de exemplos. As cláusulas da interrogação SQL ainda não determinadas são representadas
pelo carácter ‘?’, sendo o processo de tradução iniciado com SELECT ? FROM ? WHERE ?.
Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais os nomes dos alunos que têm notas maiores que 15 valores?”
Interrogação em LIL: nome(X), aluno(Y), ter(Y, nome), ter(Y, nota), SUP(nota, 15)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: da fórmula nome(X) aplicando a 1ª Regra
A chamada à função CLASS(NOME) devolve Coluna
Como existe na interrogação LIL a fórmula ter(Y, nome), pela regra da substituição de
variáveis obtém-se ter(aluno, nome)
À cláusula SELECT é concatenado o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(ALUNO).EQUIVALENCIA(NOME), que é “ALUNO.NOME”

2) Interrogação em SQL: SELECT ALUNO.NOME FROM ?
Tradução: da fórmula aluno(Y) aplicando a 1ª Regra
A chamada à função CLASS(ALUNO) devolve Tabela
À cláusula FROM é concatenado o valor devolvido pela função:
EQUIVALENCIA(ALUNO), que é “ALUNO”

3) Interrogação em SQL: SELECT ALUNO.NOME FROM ALUNO
Tradução: da fórmula ter(Y, nome) aplicando a 2ª Regra
aluno(Y), ter(Y, nome) pela regra da substituição de variáveis obtém-se ter(aluno, nome)
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Assumindo que a tabela ALUNO tem a coluna NOME, à cláusula WHERE é concatenado o
valor obtido pela função: TRADUZ(TER, ALUNO, NOME), que é “”
4) Interrogação em SQL: (sem alterações), assumindo que a tabela ALUNO tem a coluna
NOME.

Tradução: da fórmula ter(Y, nota) aplicando a 2ª Regra
aluno(Y), ter(Y, nota) pela regra da substituição de variáveis obtém-se ter(aluno, nota)
Assumindo que a tabela ALUNO tem a coluna NOTA , à cláusula WHERE é concatenado o
valor obtido pela função: TRADUZ(TER, ALUNO, NOTA), que é “”
5) Interrogação em SQL: (sem alterações)
Tradução: da fórmula SUP(nota, 15) aplicando a 4ª Regra
Existe na interrogação LIL a fórmula do tipo ter(Y, nota)
aluno(Y), ter(Y, nota) após a substituição obtém-se ter(aluno, nota)
À cláusula WHERE é concatenado o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(ALUNO).EQUIVALENCIA(NOTA) > 15 ALUNO), que é “ALUNO.NOTA > 15”

6) Interrogação em SQL: SELECT ALUNO.NOME FROM ALUNO WHERE ALUNO.NOTA > 15
Aplicando a função VISUALIZADOR a cada uma das colunas da cláusula SELECT, obtém-se
informação complementar à tradução. Neste exemplo, a função VISUALIZADOR é aplicada uma
única vez à coluna NOME retornando: CHAR(60).
Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais os hotéis?”
Interrogação em LIL: hotel(X)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: hotel(X)
A chamada à função CLASS(HOTEL) devolve Tabela
À cláusula FROM é concatenado o valor devolvido pela função: EQUIVALENCIA(HOTEL)
2) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM HOTEL
Determinação de coluna omitida:
Devido à tabela HOTEL ser referida na interrogação LIL numa fórmula com um argumento
variável e não ter nenhuma coluna na cláusula SELECT, tem de ser concatenado à cláusula
SELECT o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(HOTEL).OMISSAO(HOTEL).

3) Interrogação em SQL: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL
50

Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOME): CHAR(60).
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Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais as notas maiores que 15 valores?”
Interrogação em LIL: nota(X), SUP(X, 15)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: nota(X)
CLASS(NOTA) = Coluna

concatenar na cláusula SELECT OMISSAO(NOTA).EQUIVALENCIA(NOTA)
2) Interrogação em SQL: SELECT NOTA.ALUNO FROM ?
Tradução: SUP(X, 15)
substituição SUP(nota, 15)
concatenar na cláusula WHERE OMISSAO(NOTA).EQUIVALENCIA(NOTA) > 15
3) Interrogação em SQL: SELECT NOTA.ALUNO FROM ? WHERE ALUNO.NOTA > 15
Determinação de tabela omitida:
Devido à tabela ALUNO ser utilizada como prefixo de coluna na cláusula SELECT (e também
na cláusula WHERE ) tem de ser concatenado à cláusula FROM o valor “ALUNO”.
4) Interrogação em SQL: SELECT NOTA.ALUNO FROM ALUNO WHERE ALUNO.NOTA > 15
Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOTA): DECIMAL(2,2) [Valor].

Exemplo:
Interrogação em LN: “Qual a média das notas?”
Interrogação em LIL: media_nota(X)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: media_nota(X)
CLASS(MEDIA_NOTA) = Coluna

concatenar na cláusula SELECT EQUIVALENCIA(MEDIA_NOTA) →
AVG(ALUNO.NOTA), envolve símbolo de função

2) Interrogação em SQL: SELECT AVG(ALUNO.NOTA) FROM ?
Determinação de tabela omitida:
Devido à tabela ALUNO ser utilizada como prefixo de coluna na cláusula SELECT tem de ser
concatenado à cláusula FROM o valor “ALUNO”.
3) Interrogação em SQL: SELECT AVG(ALUNO.NOTA) FROM ALUNO
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Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOTA): DECIMAL(2,2) [Valor].

Exemplo:
Interrogação em LN: “Qual a morada do hotel que tem nome Ritz?”. Assume-se que “Ritz” é
uma ocorrência de um nome próprio na coluna NOME da tabela HOTEL e que o facto “hotel tem
morada” é representado na base de dados do domínio pela concatenação das colunas RUA e LOCAL
pertencentes à tabela HOTEL.
Interrogação em LIL: morada(X), hotel(Y), ter(Y, X), ter(Y, nome), nome(Ritz)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: morada(X)
CLASS(MORADA) = Coluna

substituição ter(hotel, morada)
concatenar na cláusula SELECT EQUIVALENCIA(MORADA) →
CONCATENAR(HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL), envolve símbolo de função

2) Interrogação em SQL: SELECT CONCATENAR(HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL) FROM ?
Tradução: hotel(Y)
CLASS(HOTEL) = Tabela

concatenar na cláusula FROM EQUIVALENCIA(HOTEL)
3) Interrogação em SQL: SELECT CONCATENAR(HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL) FROM HOTEL
Tradução: ter(Y, X)
substituição ter(hotel, morada)
concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(TER, HOTEL, MORADA)
4) Interrogação em SQL: (sem alterações), assumindo que a tabela HOTEL tem as colunas que
representam a MORADA
Tradução: ter(Y, nome)
substituição ter(hotel, nome)
concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(TER, HOTEL, NOME)
5) Interrogação em SQL: (sem alterações), assumindo que a tabela HOTEL tem a coluna NOME
Tradução: nome(Ritz)
CLASS(NOME) = Coluna

concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(_, HOTEL, RITZ)
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6) Interrogação em SQL: SELECT CONCATENAR(HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL) FROM HOTEL
WHERE HOTEL.NOME = ’RITZ’
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Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(MORADA):
Morada { CONCATENAR(HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL)}.
Considera-se que a função CONCATENAR não existe disponível na linguagem SQL e que, por
esse motivo, tem de ser chamada após a execução da interrogação SQL, atendendo à informação
complementar à tradução. A interrogação SQL a executar é:
SELECT HOTEL.RUA, HOTEL.LOCAL FROM HOTEL WHERE HOTEL.NOME = ’RITZ’

Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais os hotéis que têm piscina ou sauna?”. Assume-se que a
entidade “hotel” é representada pela tabela HOTEL que tem uma coluna QT_SAUNA que indica a
quantidade de saunas do hotel e que o facto de “hotel tem piscina” é representado pelo carácter ‘S’ a
preencher a coluna PISCINA.
Interrogação em LIL: hotel(X), V(ter(X, piscina), ter(X, sauna))
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: hotel(X)
CLASS(HOTEL) = Tabela

concatenar na cláusula FROM EQUIVALENCIA(HOTEL)
2) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM HOTEL
Tradução: V(ter(X, piscina), ter(X, sauna))
substituição V(ter(hotel, piscina), ter(hotel, sauna))
ter(hotel, piscina) → TRADUZ(TER, HOTEL, PISCINA) → HOTEL.PISCINA = ‘S’
ter(hotel, sauna) → TRADUZ(TER, HOTEL, SAUNA)
concatenar, com o operador OR, HOTEL.QT_SAUNA > 0
3) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM HOTEL WHERE HOTEL.PISCINA = ‘S’ OR
HOTEL.QT_SAUNA > 0

Determinação de coluna omitida:
Devido à tabela HOTEL ser referida na interrogação LIL numa fórmula com um argumento
variável e não ter nenhuma coluna na cláusula SELECT, tem de ser concatenado à cláusula
SELECT o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(HOTEL).OMISSAO(HOTEL).

4) Interrogação em SQL: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL WHERE HOTEL.PISCINA = ‘S’
OR HOTEL.QT_SAUNA > 0

55

Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOME): CHAR(60).
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Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais os hotéis que aceitam visa?”. Assume-se que o facto “hotel
aceitar visa” é representado na base de dados do domínio pela coluna PAGAMENTO na tabela HOTEL
que admite entre outros valores os caracteres “VISA”.
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Interrogação em LIL: hotel(X), aceitar(X, visa)
Tradução: hotel(X)
CLASS(HOTEL) = Tabela

concatenar na cláusula FROM EQUIVALENCIA(HOTEL)
2) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM HOTEL
Tradução: aceitar(X, visa)
substituição aceitar(hotel, visa)
concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(ACEITAR, HOTEL, VISA)
3) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM HOTEL WHERE HOTEL.PAGAMENTO = ’VISA’.
Determinação de coluna omitida:
Devido à tabela HOTEL ser referida na interrogação LIL numa fórmula com um argumento
variável e não ter nenhuma coluna na cláusula SELECT, tem de ser concatenado à cláusula
SELECT o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(HOTEL).OMISSAO(HOTEL).

4) Interrogação em SQL: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL WHERE HOTEL.PAGAMENTO
= ’VISA’.

Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOME): CHAR(60).

Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais os livros que José Saramago escreveu?”. Assume-se que a
propriedade que representa a entidade “livro” por omissão é “título” e que existe um chave
estrangeira ID_AUTOR que estabelece uma associação entre a tabela LIVRO e AUTOR (subentendida).
Interrogação em LIL: livro(X), escrever(José Saramago, X)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: livro(X)
CLASS(LIVRO) = Tabela

concatenar na cláusula FROM EQUIVALENCIA(LIVRO)
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2) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM LIVRO
Tradução: escrever(José Saramago, X)
substituição escrever(José Saramago, livro)
concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(ESCREVER, José Saramago, LIVRO)
3) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM LIVRO WHERE AUTOR.ID_AUTOR =
LIVRO.ID_AUTOR AND AUTOR.NOME = ’José Saramago’.

Determinação de coluna omitida:
Devido à tabela LIVRO ser referida na interrogação LIL numa fórmula com um argumento
variável e não ter nenhuma coluna na cláusula SELECT, tem de ser concatenado à cláusula
SELECT o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(LIVRO).OMISSAO(LIVRO).

4) Interrogação em SQL: SELECT TITULO.LIVRO FROM LIVRO WHERE AUTOR.ID_AUTOR =
LIVRO.ID_AUTOR AND AUTOR.NOME = ’José Saramago’.

Determinação de tabela omitida:
Devido à tabela AUTOR ser utilizada como prefixo de coluna na cláusula WHERE tem de ser
concatenado à cláusula FROM o valor “AUTOR”.
5) Interrogação em SQL: SELECT TITULO.LIVRO FROM LIVRO, AUTOR WHERE
AUTOR.ID_AUTOR = LIVRO.ID_AUTOR AND AUTOR.NOME = ’José Saramago’.

Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(NOME): CHAR(60).

Exemplo:
Interrogação em LN: “Quais as motas com cor verde?”. Assume-se que a propriedade que
representa a entidade “mota” por omissão é “matrícula” e que o factor “cor igual a verde” é
codificado na base de dados do domínio com a abreviatura “VD”.
Interrogação em LIL: mota(X), ter(X, cor), cor(verde)
1) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM ?
Tradução: mota(X)
CLASS(MOTA) = Tabela

concatenar na cláusula FROM EQUIVALENCIA(MOTA)
2) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM MOTA
Tradução: ter(X, cor)
substituição ter(mota, cor)
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concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(TER, MOTA, COR)
3) Interrogação em SQL: (sem alterações), assumindo que a tabela MOTA tem a coluna COR
Tradução: cor(verde)
CLASS(COR) = Coluna

Existe a fórmula ter(mota, cor)
concatenar na cláusula WHERE TRADUZ(TER, MOTA, COR(verde))
4) Interrogação em SQL: SELECT ? FROM MOTA WHERE MOTA.COR = ’VD’
Determinação de coluna omitida:
Devido à tabela MOTA ser referida na interrogação LIL numa fórmula com um argumento
variável e não ter nenhuma coluna na cláusula SELECT, tem de ser concatenado à cláusula
SELECT o valor obtido pela avaliação da expressão:
EQUIVALENCIA(MOTA).OMISSAO(MOTA).

5) Interrogação em SQL: SELECT MOTA.MATRICULA FROM MOTA WHERE MOTA.COR =
’VD’.

Informação complementar à tradução VISUALIZADOR(MATRICULA): CHAR(8).
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4 AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO
4.1 Introdução
Este capítulo é dedicado a definir as regras que determinam o conjunto de símbolos que vão
preencher o modelo conceptual. Para facilitar e sistematizar este processo de aquisição de vocabulário,
são definidos predicados que permitem representar o vocabulário de forma declarativa.
A extensibilidade do modelo conceptual está ligada à aquisição de vocabulário, é garantida pelo
facto de a estrutura (de dados relacional) que suporta o modelo conceptual ser definida de um modo
geral e não ter nenhuma limitação em quantidade de entidades, propriedades ou associações, que
podem ser representadas. É sempre possível acrescentar conhecimento ao modelo conceptual
definindo novos símbolos ou associações que vão enriquecer ou completar a representação.
O processo de aquisição de vocabulário baseia-se na associação de palavras da língua natural a
símbolos representados no modelo conceptual. Numa primeira abordagem é determinado um conjunto
mínimo de símbolos, correspondentes às palavras que são empregues num grupo de perguntas e que
permitem obter todo o conhecimento explícito da base de dados do domínio.
Quando se acrescentam palavras ao vocabulário, acrescentam-se símbolos que as representam
no modelo conceptual. A aquisição isolada de palavras não é a mais indicada, porque é difícil de
controlar e não é perceptível qual o conhecimento acrescentado à representação do modelo conceptual
depois de se adicionar mais um símbolo.
Quando se faz a aquisição de vocabulário deve-se considerar à partida um texto em língua
natural sem grandes pormenores técnicos, visto na perspectiva do utilizador pouco especializado. O
texto deve ser analisado na medida do possível, frase a frase traduzindo-as para predicados de
aquisição de vocabulário, que exprimem os factos enunciados nas frases.
Devido aos símbolos usados na representação do modelo conceptual referirem os mesmos
conceitos expressos na língua natural, através das palavras que constituem o vocabulário, a aquisição
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de vocabulário confunde-se com a caracterização dos símbolos usados no modelo conceptual. O
processo de aquisição de vocabulário é independente da língua porque o que é representado
simbolicamente são os conceitos expressos pelas palavras.

Figura 26 – Correspondência do Vocabulário a Níveis de Conhecimento

A Figura 26 ilustra a correspondência entre os níveis de conhecimento e as palavras que o
exprimem. Para referir o conhecimento global é empregue a língua natural ou mais especificamente o
vocabulário natural. Para referir o conhecimento do domínio da aplicação é empregue um subconjunto
do vocabulário natural que é o vocabulário do domínio. Para referir o conhecimento representado que
corresponde ao máximo conhecimento que pode ser obtido a partir da base de dados do domínio é
empregue um subconjunto do vocabulário do domínio que é o vocabulário das perguntas. É este o
vocabulário que vai ficar disponível no sistema de interrogações. Para referir o conhecimento explícito
é empregue um subconjunto do vocabulário das perguntas que é o vocabulário base.

4.2 Definições
Tendo em vista tornar mais claros alguns conceitos relacionados com a aquisição de vocabulário
formalizam-se as seguintes definições:
Vocabulário do Domínio: Subconjunto de palavras da língua natural sobre um domínio específico
(Ex. “turismo”).
Vocabulário das Perguntas: Subconjunto do vocabulário do domínio usado pelo utilizador para
formular perguntas em língua natural ao sistemas de interrogações.
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Vocabulário Base: Subconjunto do vocabulário das perguntas constituído exclusivamente por
palavras que referem conceitos representados por símbolos base no modelo conceptual.

4.3 Identificação de Símbolos
A aquisição de vocabulário a partir de um texto em língua natural fornece um enquadramento
que ajuda a perceber se faltam definir conceitos e se é necessário considerar conhecimento
subentendido no texto. O contexto subentendido num texto em língua natural permite tomar decisões
durante o processo de aquisição de vocabulário relativamente ao detalhe da representação a
considerar, contribuindo para determinar com mais exactidão quais os pormenores cuja representação
é realmente importante.
Deve considerar-se a descrição textual do domínio da aplicação associada, se for possível, a
diagramas, figuras ou outras formas de descrever conhecimento que possam ser úteis na definição do
contexto da pergunta.
Os conceitos associados a metodologias de análise orientadas por objectos devem servir de guia
para a aquisição de vocabulário [Rumbaugh-91].

4.3.1 Identificação de Classes
A identificação de classes é uma etapa essencial. Devem ser identificadas classes de objectos
relevantes para o domínio da aplicação. Os objectos incluem entidades físicas (Ex. “casas“,
“máquinas“ e “doenças“) e conceitos (Ex. “trajectórias“ e “horários de pagamento“). Não se
deve ser muito selectivo no início, pois algumas classes poderão ser eliminadas posteriormente.
As classes correspondem, habitualmente, a substantivos (nomes). Consideram-se ocorrências
(eventos) que devam ser armazenados e “recordados” pelo sistema. Consideram-se locais físicos ou
geográficos que possam ser relevantes para o sistema. Consideram-se unidades organizacionais (Ex.
“departamentos“ e “divisões“) que possam ser relevantes para o sistema.
Numa primeira fase não deve ser dada grande importância à herança nas classes de alto nível.
Considera-se que o importante é obter classes específicas e correctas. Para isso, é possível que se
tenham de rever algumas das classes candidatas anteriormente obtidas, de acordo com os seguintes
critérios:
1) classes redundantes: se várias classes expressam a mesma informação, deve-se escolher a
mais descritiva (Ex. entre “pessoa“ e “passageiro“, em princípio, deve-se escolher
“passageiro“) e as outras são consideradas entidades suas equivalentes (sinónimas);
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2) classes irrelevantes: as classes que têm pouco a ver com o problema em causa devem ser
eliminadas;
3) classes vagas: classes mal definidas devem ser eliminadas, ou completadas reunindo mais
informação sobre elas;
4) atributos: nomes que servem, essencialmente, para descrever propriedades de objectos
particulares devem ser redefinidos como atributos;
5) operações: se uma a operação possui características próprias deve ser considerada como
uma classe (Ex. “chamada telefónica“ numa central telefónica);
6) papeis: o nome de uma classe deve reflectir a sua natureza intrínseca e não o papel17 que
desempenha numa associação (Ex. “proprietário” e “condutor” são papeis diferentes de “pessoa”).

4.3.2 Identificação de Associações
As associações correspondem, tipicamente, a verbos. Incluem localização física (Ex. “próximo
de”), acções directas (Ex. “conduz” e “ensina”), comunicação (Ex. “fala com”), pertença (Ex.
“possui”, “contém”, “parte de”) e satisfação de algumas condições (Ex. “trabalha para”, “casado
com”).
Numa segunda etapa devem tratar-se as associações de acordo com as seguintes regras gerais:
1) associações entre classes eliminadas: devem ser eliminadas ou redefinidas em termos de
outras classes;
2) associações irrelevantes: devem ser eliminadas;
3) associações derivadas: associações que possam ser obtidas à custa de outras associações
devem ser consideradas como associações equivalentes ou compostas (averiguar a
possibilidade de aplicar a propriedade transitiva em tempo de execução);
4) associações com nomes pouco sugestivos: os nomes devem ser alterados de forma a
conseguir-se maior poder descritivo;
5) nomes de papeis: devem ser acrescentados sempre que adequado ou exigido (uma associação
reflexiva, por exemplo);
6) cardinalidade: deve determinar-se a cardinalidade das associações, sempre que possível, no
entanto, não se deve colocar grande empenho em determiná-las numa primeira etapa;
7) associações em falta: devem juntar-se as associações que nos pareçam faltar (porque têm
maior probabilidade de estarem subentendidas no contexto).

17

Tradução do inglês Role. Terminologia das metodologias orientadas por objectos.
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4.3.3 Identificação de Atributos
Os atributos são propriedades de objectos individuais (Ex. “nome”, “cor” e “velocidade”). Os
atributos correspondem, tipicamente, a nomes seguidos de frases possessivas (Ex. “a altura do
edifício“). Os adjectivos representam, muitas vezes, atributos específicos (Ex. “vermelho” e “novo”).
Contrariamente às classes e associações, os atributos possuem menos possibilidades de estarem
totalmente descritos na definição do problema.
Apenas se devem considerar atributos directamente relacionados com a aplicação (que não
possam ser obtidos a partir de outros), os restantes devem ser identificados como equivalentes. Destes,
deve-se obter os mais importantes primeiro, sendo os detalhes mais finos introduzidos depois. Devem
ser eliminados atributos incorrectos, de acordo com as seguintes regras gerais:
1) atributos da associação: se uma propriedade depende da existência de uma associação, então
é um atributo da associação; estes atributos são, em geral, óbvios nas relações “muitos para
muitos”, menos óbvios nas relações “um para muitos” e “um para um”;
2) valores internos: se um atributo descreve um aspecto do estado interno de um objecto que não
é visível no exterior deve ser eliminado;
3) detalhe fino: devem omitir-se, numa primeira fase, os atributos que possuam pouca influência
na definição das classes;
4) atributos discordantes: um atributo que pareça totalmente diferente e não relacionado com
todos os outros pode indicar que a classe deve ser fraccionada em duas; uma classe deve ser
simples e coerente.

4.3.4 Teste de Caminhos de Acesso
Nesta fase deve averiguar-se sobre o diagrama de classes, que representa o contexto da
pergunta, se é possível obter respostas para um conjunto de perguntas tipo (teste do traço dos
caminhos de acesso).
Devem responder-se a perguntas do tipo: se é esperado um único valor, existe um percurso que
produz um único valor? Percorrendo associações com a cardinalidade “muitos”, existe maneira de
obter um único valor se tal for necessário? Existem interrogações interessantes que não podem ser
respondidas? (Provavelmente falta informação).
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4.3.5 Iteração do Modelo
O processo que se descreve é iterativo. Nesta fase deve-se avaliar o modelo com a finalidade
de o refinar e ajustar. Sinais de classes em falta:
1) assimetria em associações e generalizações. Juntar novas classes, por analogia;
2) atributos e operações díspares; fraccionar a classe de forma a que cada parte seja coerente;
3) dificuldade em aplicar o conceito de generalização; talvez uma classe esteja a desempenhar
vários papeis; separa-se de forma a que uma das partes permita a generalização;
4) associações duplicadas com o mesmo nome e objectivo; generalizar para criar a super classe
que as unifica. Por exemplo, se uma pessoa conduzir um automóvel e um motociclo, a
associação “conduz” deve ser estabelecida entre a super classe “veículo” que é uma
generalização da classe “automóvel” e “motociclo”;
6) um papel recria a semântica essencial de uma classe; talvez ele possa dar origem a uma
classe separada. Por exemplo, para pessoa empregada em empresas diferentes, “empregado”
pode ser uma classe adicional a “pessoa” e “empresa”;
7) sinais de classes desnecessárias: ausência de atributos e associações numa classe;
possivelmente a classe pode ser eliminada;
8) sinais de associações em falta: inexistência de caminhos de acesso para produzir as
respostas; juntar novas associações de modo a que as interrogações possam ser respondidas.

4.4 Predicados para Aquisição de Vocabulário
O processo de aquisição de vocabulário fica definido quando se determinam os predicados de
aquisição de vocabulário que expressam o conhecimento relevante do domínio da aplicação e que
conduzem à definição do diagrama de classes que representa o contexto das perguntas no modelo
conceptual.
Os predicados de aquisição de vocabulário permitem exprimir factos do domínio da aplicação
que vão ser representados no modelo conceptual. Pode acontecer que um mesmo facto seja expresso
por predicados de aquisição de vocabulário diferentes, dependendo da forma como é interpretado.
As regras indicadas na secção 4.3 devem servir de orientação para identificar os predicados de
aquisição de vocabulário e os respectivos argumentos.
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Para optimizar o processo de aquisição de vocabulário é importante ter em conta a herança
através da hierarquia de tipos, caso contrário, a quantidade de predicados de aquisição aumenta
desnecessariamente dificultando a extensibilidade e a reutilização do modelo conceptual.

4.4.1 Constantes @Global, @Transitiva e @Virtual
São definidos três símbolos constantes com significado predefinido. O símbolo @Global,
representa um domínio que agrupa os símbolos e os constrangimentos conceptuais que são válidos em
qualquer domínio.
O segundo símbolo, @Transitiva, representa uma associação que permite a pesquisa de
associações compostas em tempo de execução com base na transitividade. As associações que gozam
de transitividade devem ser definidas como equivalentes à associação com o nome @Transitiva.18
O terceiro símbolo, @Virtual, representa um domínio que só existe representado no modelo
conceptual, não tendo por isso, dados associados na base de dados do domínio. Os detalhes
representados no domínio @Virtual não estão contemplados na base de dados do domínio por serem
muito gerais ou muito específicos.
Se por exemplo, for perguntado ao sistema de interrogações “Quais os hotéis que têm
janelas?” e não existir na base de dados do domínio informação sobre os “hotéis” terem “janelas” a
pergunta é considerada válida pelo modelo conceptual se estiver representado no modelo conceptual o
facto “hotel tem janela” como pertencente ao domínio @Virtual.

4.4.2 Predicado Dominio
O predicado Dominio(Nome_Domínio) – define o nome do domínio corrente. Este predicado
estabelece o domínio corrente que corresponde ao valor por omissão do argumento Domínio nos
predicados de aquisição de vocabulário que o possuem. Por exemplo, Dominio(Empresa) estabelece que
o domínio corrente é “Empresa”, até outro ser indicado da mesma forma.
Embora o modelo conceptual não tenha estabelecida nenhuma relação entre os domínios, podese considerar que existem domínios que contêm outros domínios mais específicos. Por exemplo, o
domínio “empresa” pode conter o domínio “loja”. Se não se quiser considerar nenhum domínio em
particular, ou se se admitir, temporariamente, que o domínio corrente é o global deve usar-se
Dominio(@Global).

18

Ver a subsecção 4.4.5. Predicado Assoc.
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Os domínios são automaticamente declarados quando são referidos pela primeira vez, seja
através do predicado Dominio ou doutro qualquer predicado de aquisição de vocabulário.

4.4.3 Predicado Simbolo
O predicado Simbolo(Designação, Alias [,Tipo][,Condição]) – efectua a declaração de um símbolo
(internamente representado no modelo conceptual por um número) associado-lhe uma ou mais palavras
e dados sobre a sua representação na base de dados do domínio. O símbolo declarado vai pertencer ao
domínio corrente. Este predicado atribui a uma designação (argumento Designação), em língua natural,
um símbolo que corresponde a uma primitiva da linguagem LIL (argumento Alias). O argumento
Designação deve ser entendido como um comentário do símbolo usado para interpretar o seu

significado. O argumento opcional Tipo está relacionado com informação de apoio à tradução e indica
qual o tipo ou a função de visualização associada ao símbolo declarado (caso não seja indicado nenhum
tipo é assumido por omissão o tipo de dados SQL VARCHAR(255)). O argumento opcional Condição
também está relacionado com

informação de apoio à tradução e indica uma condição SQL a

concatenar na cláusula WHERE da tradução quando o símbolo declarado é referido nas condições a
que a resposta deve obedecer.
Os predicados de aquisição de vocabulário e as consultas ao modelo de dados relacional referem
os símbolos através da sua designação abreviada indicada no argumento Alias. Para simular as
perguntas na realização de testes e durante o desenvolvimento do sistema, podem efectuar-se as
consultas ao modelo conceptual baseadas no argumento Designação devido a ser mais perceptível. O
argumento Designação é especificado em minúsculas e pode conter caracteres especiais (espaços,
acentos etc.), devido a ser um comentário. O argumento Alias é especificado em maiúsculas e não
pode conter caracteres especiais, porque corresponde a uma primitiva da linguagem LIL. As entidades
e propriedades são declaradas preferencialmente no género masculino singular. Quando o argumento
Designação refere verbos, devem estar na primeira pessoa do singular e o argumento Alias deve

referir o mesmo verbo no infinitivo.
O argumento Alias pode, opcionalmente, conter indicações sobre o tipo de dados predefinidos
associados ao símbolo. Por exemplo: (d) significando “data” associado ao tipo SQL DATE , (n)
significando “number” associado ao tipo SQL INTEGER ou (s) significando “string” associado ao tipo
SQL VARCHAR(255).
O predicado Simbolo preenche pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as colunas
DESIGNACAO, ALIAS, _TIPO_ e _CONDICAO_ da tabela SIMBOLO do modelo de dados relacional.

Exemplo:
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Exemplo de declaração de um símbolo simples do tipo “string”: Simbolo(pseudónimo,
sPSEUDONIMO), o tipo de dados associado vai ser VARCHAR(255). Pode-se especificar directamente o

tipo de dados: Simbolo(pseudónimo, sPSEUDONIMO, CHAR(60)).
Exemplo:
Exemplo de declaração de um símbolo composto: Simbolo(actor principal, ACTORPRINC).
Exemplo:
Exemplo de declaração de símbolos compostos associados à representação da propriedade
“sexo” da entidade “pessoa”:
Simbolo(sexo masculino, SEXOM, SEXO, SEXO = ’M’)
Simbolo(sexo feminino, SEXOF, SEXO, SEXO = ’F’).

A propriedade “sexo” pode também ser simplesmente representada por Simbolo(sexo, SEXO,
SEXO) onde não existe nenhuma condição e o argumento Tipo que tem o valor “SEXO” vai associar à

visualização da resposta uma função para transformar as abreviaturas “M” e “F” nas descrições
“Masculino” e “Feminino”.
Exemplo:
A título de exemplo, considere-se a representação de “restaurante” na tabela que representa a
entidade que o possui por uma coluna RESTAURANTE preenchida com “S”. O símbolo que representa
a existência de “restaurante” é declarado como: Simbolo(restaurante, RESTAURANTE,, RESTAURANTE
= ’S’) onde, por acaso, o argumento Tipo não é especificado (poder-se-ia indicar “BOOL”). A condição
RESTAURANTE = ’S’ vai ser concatenada na cláusula WHERE da tradução quando for referido

“restaurante” nas condições a que a resposta deve obedecer tal como nas perguntas: “Quais os
nomes das praias com restaurante?” ou “Quais os telefones dos monumentos com restaurante?”
que têm possíveis traduções (dependentes da representação na base de dados do domínio) para
interrogações SQL: SELECT PRAIA.NOME FROM PRAIA WHERE RESTAURANTE = ’S’ e SELECT
MONUMENTO.TELEFONE FROM MONUMENTO WHERE RESTAURANTE = ’S’.

4.4.4 Predicado eSimbolo
O predicado eSimbolo(Equivalente, Expressão [,Domínio]) – expressa uma equivalência entre
símbolos, definindo como se obtém o valor atribuído a um símbolo equivalente a partir de valores
atribuídos a outros símbolo (base ou equivalentes). De forma geral, a utilização de um símbolo
equivalente pode ser interpretada como uma chamada à função de equivalência usada na sua definição,
podendo não devolver um valor, servindo simplesmente para modelar saídas de resultados, como por
exemplo listagens.
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O 1º argumento refere o símbolo que está a ser definido. O 2º argumento, designado
genericamente por Expressão, pode ser um Alias de um símbolo, o que transforma a equivalência na
declaração de um símbolo sinónimo. O 2º argumento pode ainda referir uma função de equivalência
com uma lista de argumentos ou uma expressão SQL iniciada pelos sinais ‘+’ ou ‘-‘.
O último argumento Domínio indica qual o domínio de aplicação em que a equivalência é válida
e se estiver preenchido, sobrepõe-se à indicação do domínio corrente e permite preencher a coluna
SIMBOLO.COD_DOMINIO do modelo de dados relacional.

Quando for assumida uma simplificação na declaração de um símbolo equivalente, válida num
determinado domínio, o domínio deve ser indicado no argumento Domínio para não existir o perigo de
reutilizar o símbolo indevidamente.
O predicado eSimbolo permite preencher pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as
colunas E_SIMBOLO e B_SIMBOLO da tabela EQ_SIMBOLO do modelo de dados relacional. Os vários
argumentos da função de equivalência vão dar origem, caso existam, a vários registos da tabela
EQ_SIMBOLO, um por cada argumento que é especificado na coluna B_SIMBOLO.

Exemplo:
Pode-se considerar num determinado domínio “clube” (de aluguer de vídeos) que um filme só
tem um “actor” que é o “actor principal”. Neste domínio assume-se que “actor principal” é um
símbolo sinónimo de “actor” o que, de um modo geral, não é verdade (como, por exemplo, no domínio
“cinema”). A aquisição de vocabulário que expressa o facto de “actor principal” ser sinónimo de
“actor” no domínio específico “clube” é:
Simbolo(actor principal, ACTOR_PRINC)
Simbolo(actor, ACTOR)
eSimbolo(ACTOR_PRINC, ACTOR, clube).

Exemplo:
Se se considerar o domínio de aplicação “escola” e se quiser dar a possibilidade de o utilizador
realizar a pergunta “Qual a média das notas dos alunos aprovados?”, tem de se usar a definição de
símbolos equivalentes, para ser possível definir nas funções de equivalência o processamento que
permita determinar a “média” e quais os “alunos aprovados”. A aquisição de vocabulário pode ser
expressa por:
Dominio(escola)
Simbolo(avaliação, AVALIACAO)
Simbolo(média, MEDIA)
Simbolo(alunos aprovados, ALUNO_APROV,, NOTA >= 10)
eSimbolo(MEDIA, AVG(NOTA))
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eSimbolo(ALUNO_APROV, AVALIACAO).

Considerando que existe uma tabela AVALIACAO que entre outras colunas tem a nota final
(coluna NOTA ) e que a função AVG() já existe definida no SQL, então a tradução da pergunta é
realizada recorrendo a uma única instrução SQL que é: SELECT AVG(AVALIACAO.MEDIA) FROM
AVALIACAO WHERE AVALIACAO.NOTA >= 10, onde a entidade “alunos aprovados” foi substituída

pela entidade “avaliação” considerando a restrição NOTA >= 10.
Exemplo:
Se se quiser dar a possibilidade de imprimir uma pauta com a avaliação dos alunos da escola a
partir da interface em língua natural do sistema de interrogações, a aquisição de vocabulário pode ser
expressa por:
Dominio(escola)
Simbolo(pauta, PAUTA)
Simbolo(turma, TURMA)
eSimbolo(PAUTA, listarpauta(TURMA)).

Quando o utilizador solicitar ao sistema de interrogações “Imprimir a pauta da turma 1A.” o
processo de tradução deve indicar a chamada da função listarpauta(“1A”). O processamento da
listagem é definido na função de equivalência “listarpauta” que tem internamente a instrução SELECT
adequada à produção da pauta, embebida na linguagem em que a função for escrita. Admitindo que na
“pauta” só figura o “número de aluno” (coluna AVALIACAO.NUM_ALUNO) e a “nota final” (coluna
AVALIACAO.NOTA ) e que a “abreviatura da turma” (coluna AVALIACAO.TURMA) é comparada com

o parâmetro “strTurma” passado à função “listarpauta” a instrução SQL embebida é: SELECT
AVALIACAO.NUM_ALUNO, AVALIACAO.NOTA FROM AVALIACAO WHERE AVALIACAO.TURMA =
:strTurma ORDER BY AVALIACAO.NUM_ALUNO. Onde se chegou ao pormenor de fornecer a listagem

ordenada pelo “número de aluno”.
Exemplo:
Se se quiser que o utilizador possa referir numa pergunta a propriedade “preço com desconto”,
a aquisição de vocabulário deve incluir (se o desconto for fixo de 10%):
Simbolo(preço, PRECO)
Simbolo(preço desconto, PRECO_DESC)
eSimbolo(PRECO_DESC, +PRECO*0.9).

Como o 2º argumento do último predicado eSimbolo é iniciado pelo sinal ‘+’, a expressão
referida neste argumento vai ser incluída directamente na tradução quando for solicitado o valor da
propriedade “preço com desconto” numa pergunta formulada pelo utilizador.
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4.4.5 Predicado Assoc
O predicado Assoc(Associação, Entidade, Entidade_ou_Propriedade [,Domínio][,Condição]) – define
uma associação (no sentido directo), cujo o nome é referido no 1º argumento, entre o 2º argumento
(Entidade) e o 3º argumento (Entidade ou Propriedade). Estas associações são do tipo um para
muitos sendo o sentido da associação determinado com base na sua cardinalidade, o sentido directo é
lido no sentido muitos para um.
O argumento opcional Domínio tem o mesmo significado que no predicado eSimbolo. O
argumento Condição têm o mesmo significado que no predicado Simbolo.
O predicado Assoc permite preencher pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as
colunas ASSOC, PARAM1, PARAM2, COD_DOMINIO e _CONDICAO_ da tabela ASSOCIACAO do
modelo de dados relacional. A coluna ASSOCIACAO._TIPO_ é sempre preenchida com o carácter ‘D’
que corresponde à representação de associações expressas no sentido directo.
Quando existe mais do que uma associação entre dois símbolos, elas são consideradas
equivalentes entre si. Quando existem várias associações equivalentes apenas a que tem o
identificador de associação mais baixo (coluna ASSOCIACAO.COD_ASSOC) está representada na
base de dados do domínio, sendo designada por associação base. No caso de se pretenderem definir
associações que não são equivalentes e que envolvem as mesmas entidades, deve suspeitar-se que as
entidades envolvidas nas associações desempenham múltiplos papéis. Caso a suspeita se verifique,
deve ser definido um símbolo equivalente para cada papel.
Para permitir pesquisa, em tempo de execução, de associações compostas baseadas na
transitividade de outras associações, estas últimas devem ser indicadas como equivalentes à
associação referida pelo símbolo predefinido @Transitiva.
Exemplo:
Se se considerar que a entidade “pessoa” desempenha os papéis “realizador” e “actor”,
quando “pessoa” se relaciona com “filme” a aquisição de vocabulário pode ser expressa por:
eSimbolo(PESSOA, ACTOR)
eSimbolo(PESSOA, REALIZADOR)
Assoc(REALIZAR, FILME, REALIZADOR)
Assoc(REPRESENTAR, FILME, ACTOR).

Se fosse simplesmente definido: Assoc(REALIZAR, FILME, PESSOA) e Assoc(REPRESENTAR,
FILME, PESSOA) significava erradamente que “realizar um filme” é equivalente a “representar um

filme”.
Exemplo:
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Se se quiserem representar os factos “estante guarda livro” e “estante contém livro” como
equivalentes, basta especificar:
Assoc(GUARDAR, ESTANTE, LIVRO)
Assoc(CONTER, ESTANTE, LIVRO).

Deve-se indicar em primeiro lugar a associação que for mais descritiva para que seja
considerada como associação base.
Exemplo:
Se se quiserem representar os factos “porta bagagem contém mala” e “mala contém roupa”
com a intenção de possibilitar a conclusão através de transitividade do facto “porta bagagem contém
roupa” a aquisição de vocabulário é expressa por:
Assoc(CONTER, MALA, ROUPA)
Assoc(CONTER, PORTA_BAGAGEM, MALA)
Assoc(@Transitiva, PORTA_BAGAGEM, MALA).
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Exemplo:
Considerando representado na base de dados do domínio a tabela HOTEL que, entre outras
colunas, contém a coluna QT_PISCINAS que indica a “quantidade de piscinas” que a entidade
“hotel” possui. Se se pretender representar o facto “hotel tem piscina”, podem-se escrever os
seguintes predicados de aquisição de vocabulário:
Simbolo(piscina, PISCINA, QT_PISCINA > 0)
Assoc(TER, HOTEL, PISCINA).

Neste exemplo, o facto “hotel tem piscina” é expresso considerando que um hotel tem piscina
se respeitar a condição de a quantidade de piscinas ser maior que zero.

4.4.6 Predicado iAssoc
O predicado iAssoc(Associação, Entidade_ou_Propriedade, Entidade [,Domínio][,Condição]) – define
uma associação no sentido inverso entre o 2º argumento e o 3º argumento cujo nome é referido no 1º
argumento. Os argumentos têm o mesmo significado que no predicado Assoc. A coluna
ASSOCIACAO._TIPO_ é sempre preenchida com o carácter ‘I’ que corresponde à representação de

associações expressas no sentido inverso.
Exemplo:
Por exemplo, os factos “lojas pertencem à empresa” e “empresa possui lojas” são
essencialmente expressos por: Assoc(PERTENCER, LOJA, EMPRESA) e iAssoc(POSSUIR, EMPRESA,
LOJA). Ao nível do modelo conceptual, são representadas as duas associações, enquanto que ao nível

da base de dados do domínio só é representada a associação no sentido directo expressa pelo facto
“(muitas) lojas pertencem a (uma) empresa”.

4.4.7 Predicado cAssoc
O predicado cAssoc(Associação, Lista_de_Instâncias_de_Predicados_Assoc) – define uma
associação, cujo nome é indicado no 1º argumento, que não está directamente representada na base de
dados do domínio mas que pode ser obtida a partir da composição de duas ou mais associações. O 2º
argumento é uma lista de instâncias de predicados que definem associações (directas ou inversas que
são membros da composição) e é explicitado usando o formato:
{Assoc 1 | iAssoc1, Assoc 2 | iAssoc2 [,<Assoc3 | iAssoc3>, …]}

A composição de uma associação que só tem uma componente é uma associação equivalente
que é directamente expressa pelo predicado Assoc.
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Cada predicado Assoc ou iAssoc (convertido no respectivo Assoc) da lista de instâncias é
referido na coluna M_COD_ASSOC em registos sucessivos na tabela C_ASSOCIACAO.
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Exemplo:
O facto “empresa vende produtos” pode ser definido como a composição das associações que
caracterizam os factos “empresa possui loja” e “loja vende produtos” sendo a aquisição de
vocabulário expressa pelo predicado:
cAssoc(VENDER, {POSSUIR(EMPRESA, LOJA), VENDER(LOJA, PRODUTO)}).

Se na lista de associações membros da composição forem referidas associações expressas no
sentido inverso, estas são convertidas nas associações correspondentes expressas no sentido directo.
Exemplo:
Se, o objectivo for exprimir o facto “loja negoceia produtos” como tendo uma única
componente “loja vende produtos” deve ser usado o predicado Assoc(NEGOCIAR, LOJA, PRODUTO),
que por envolver as mesmas entidades (“loja” e “produto”) que o predicado Assoc(VENDER, LOJA,
PRODUTO) define uma associação equivalente. Se o utilizador perguntar “Quais os produtos

negociados pela loja?” a pergunta vai ser tratada como se tivesse sido perguntado “Quais os
produtos vendidos pela loja?”.

4.4.8 Predicado Ocorrencia
O predicado Ocorrencia(Entidade, Propriedade, Valor [,Código]) – define a ocorrência de valores
importantes para a tradução. O 1º argumento refere uma entidade, o 2º argumento refere um
propriedade, o 3º argumento refere um valor (cadeia de caracteres) e o 4º argumento, que é opcional,
refere o código usado para indicar o valor expresso no 3º argumento. Quando o 4º argumento não é
especificado assume-se que é um número sequencial.
A informação expressa através do predicado Ocorrencia sobre a representação da base de
dados do domínio vai permitir encontrar as propriedades a que dizem respeito determinados valores.
Quando a base de dados do domínio é definida a partir do modelo conceptual, a utilização deste
predicado pode ser evitada criando tabelas que suportem a ocorrência de valores, que são
posteriormente usadas numa operação de junção (JOIN) especificada na tradução das perguntas para
SQL. Por exemplo, o “estado civil” ou o “sexo” de uma “pessoa” são vulgarmente representados
pelas suas iniciais na base de dados do domínio, não existindo por regra, forma de converter as iniciais
nas suas designações, uma vez que na base de dados do domínio é comum (quando a estrutura da base
de dados do domínio não foi gerada a partir do modelo conceptual) não existir nenhuma tabela de
conversão.
Um caso particular de valores de propriedades que também são representáveis pelo predicado
Ocorrencia são os nome próprios que referem, implicitamente, entidades. Quando numa pergunta do
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utilizador surge um nome próprio, é necessário identificar na base de dados do domínio qual a tabela e
a coluna a que o nome se refere.
O predicado Ocorrencia preenche pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as
colunas OC_ENTIDADE , OC_ATRIBUTO , CODIGO e VALOR da tabela OCORRENCIA do modelo de
dados relacional.
Exemplo:
Considere-se que se pretende representar o facto “pessoa tem estado civil” em que na base de
dados do domínio a propriedade “estado civil” é representada directamente numa coluna
PESSOA.ESTADO_CIVIL que contém as letra inicias: ‘S’ - SOLTEIRO, ‘C’ - CASADO, ‘D’ -

DIVORCIADO e ‘V’ – VIÚVO. Neste exemplo, a aquisição de vocabulário pode ser expressa por:
Simbolo(estado civil, ESTADO_CIVIL)
Simbolo(pessoa, PESSOA)
Assoc(TER, PESSOA, ESTADO_CIVIL)
Ocorrencia(PESSOA, ESTADO_CIVIL, SOLTEIRO, S)

Ocorrencia(PESSOA, ESTADO_CIVIL, CASADO, C)
Ocorrencia(PESSOA, ESTADO_CIVIL, DIVORCIADO, D)
Ocorrencia(PESSOA, ESTADO_CIVIL, VIÚVO, V) .

Exemplo:
Se se pretender realizar a aquisição de vocabulário que exprime o facto “hotel aceita
pagamento com visa” assumindo que a entidade “hotel” (representada na base de dados do domínio
pela tabela HOTEL) possui uma coluna PAGAMENTO que tem as várias descrições das formas de
pagamento nomeadamente: “CHEQUE”, “DINHEIRO” e “VISA”. Assumindo ainda que não é
possível alterar a base de dados do domínio, pode-se, neste caso, contornar a dificuldade subjacente à
aquisição de vocabulário através dos predicados:
Ocorrencia(HOTEL, PAGAMENTO, CHEQUE)
Ocorrencia(HOTEL, PAGAMENTO, DINHEIRO)
Ocorrencia(HOTEL, PAGAMENTO, VISA).

O código (número sequencial) que representa cada uma das ocorrências da propriedade
“pagamento” é atribuído automaticamente devido a ter sido omitido nos predicados de aquisição de
vocabulário (por ser irrelevante) devido ao facto de o utilizador não o poder referir.
Quando a pergunta do utilizador for “Quais os nomes do hotéis que aceitam cheque?”, vai ser
possível determinar que “cheque” é uma ocorrência da propriedade “pagamento” do “hotel”, o que
permite chegar à tradução: SELECT HOTEL.NOME FROM HOTEL WHERE HOTEL.PAGAMENTO =
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’CHEQUE’. Pressupondo-se, nesta tradução, que a consulta de informação de apoio à tradução
TRADUCAO(ACEITAR, HOTEL, CHEQUE) devolve: HOTEL.PAGAMENTO = ’CHEQUE’.

Exemplo:
Se o utilizador formular a pergunta “O Ritz tem sauna?” é necessário determinar que “Ritz” é o
“nome” de um “hotel” para realizar a tradução. Usando o predicado Ocorrencia indica-se informação
de apoio à tradução escrevendo: Ocorrencia(HOTEL, NOME, RITZ). Na sequência da consulta
TRADUCAO(TER, RITZ, SAUNA) é devolvida a condição lógica a usar na tradução da pergunta:
HOTEL.NOME = ‘RITZ’ AND HOTEL.SAUNA = ’S’, assumindo que o facto “hotel tem sauna” é

expresso pelo preenchimento da coluna HOTEL.SAUNA com o carácter ‘S’.

4.4.9 Predicado Omissao
O predicado Omissao(Entidade_ou_Propriedade, Entidade_ou_Propriedade) – permite exprimir a
propriedade subentendida quando se refere uma entidade ou a entidade subentendida quando se refere
uma propriedade. Os 1º e 2º argumentos referem, cada um, uma entidade ou uma propriedade.
O predicado Omissao preenche pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as colunas
SIMBOLO1 e SIMBOLO2 da tabela OMISSAO do modelo de dados relacional.

Por exemplo, quando se refere a propriedade “nome” mesmo que existam várias entidades que
têm “nome” existe uma subentendida por omissão que depende do domínio que o modelo conceptual
caracteriza (por hipótese, poderia ser a entidade “pessoa”). De um modo geral, pode assumir-se que
“nome” refere implicitamente uma “pessoa”, mas, no entanto, num domínio restrito onde podem nem
existir “pessoas”, “nome” poderia referir “instituição”, “produto” ou “hotel”, por exemplo.
Uma situação análoga acontece quando se refere uma entidade sem referir uma propriedade em
particular. Quando se refere por exemplo, a entidade “pessoa”, assume-se que se está a referir a
propriedade mais significativa que caracteriza “pessoa” que, por hipótese, pode ser a propriedade
“nome”.
Exemplo:
Se o utilizador do sistema de interrogações perguntar “Quais os hotéis com sauna?” a
pergunta deve ser interpretada como “Quais os nomes dos hotéis com sauna?”, assumindo que à
entidade “hotel” está associada a propriedade por omissão “nome”. O facto de à entidade “hotel”
estar associado por omissão a propriedade “nome” é indicado pelo predicado: Omissao(HOTEL, NOME) .
Exemplo:
Assumindo que na base de dados do domínio existe uma tabela LOCALIDADE que representa
todas as localidades e que, entre outras colunas, possui a coluna NOME e a coluna ALTITUDE , se, o
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utilizador do sistema de interrogações perguntar “Qual a altitude de Lisboa?” é necessário
determinar, durante o processo de tradução, qual a entidade associada à propriedade “altitude” e qual
a entidade e propriedade ligada ao nome próprio “Lisboa”. Para que exista conhecimento sobre a base
de dados do domínio disponível para apoiar a tradução devem ser considerados os seguintes predicados
de aquisição de vocabulário:
Omissao(ALTITUDE, LOCALIDADE)
Ocorrencia(LOCALIDADE, NOME, LISBOA).

Neste exemplo, a entidade “localidade” pode ser duplamente determinada usando a
propriedade “altitude” ou o nome próprio “Lisboa”.

4.4.10 Predicado PK
O predicado PK(Entidade, Propriedade) – expressa conhecimento sobre as colunas das tabelas da
base de dados do domínio que constituem as chaves primárias. O 1º argumento refere uma entidade
que é representada por uma tabela à qual pertence a chave primária e o 2º argumento refere uma
propriedade que é representada por uma coluna que pertence à chave primária.
O predicado PK preenche pela ordem dos seus argumentos, respectivamente, as colunas
ENTIDADE e PK_ATRIBUTO da tabela CHAVE_PK do modelo de dados relacional. Uma chave

primária é representada por um ou mais predicados PK. Cada predicado PK origina um registo na tabela
CHAVE_PK com o número de sequência indicado na coluna PK_NSEQ.

Exemplo:
Se o facto de uma “freguesia” ter identificação própria apenas no contexto do respectivo
“concelho” for caracterizado no modelo relacional da base de dados do domínio por uma chave
primária com duas colunas COD_FREG (“número sequencial da freguesia dentro de cada
concelho”) e COD_CONC (“número sequencial do concelho”), a aquisição de vocabulário é
realizada por:
Simbolo(concelho, CONCELHO)
Simbolo(freguesia, FREGUESIA)
Simbolo(descrição, DESCRICAO)
Simbolo(número sequencial da freguesia, COD_FREG, INTEGER)
Simbolo(número sequencial do concelho, COD_CONC, INTEGER)
Assoc(TER, CONCELHO, DESCRICAO)
Assoc(TER, FREGUESIA, DESCRICAO)
PK(CONCELHO, COD_CONC)
PK(FREGUESIA, COD_CONC)
78

PK(FREGUESIA, COD_FREG) .

O diagrama entidade/associação da Figura 27 ilustra uma parte do modelo relacional da base de
dados do domínio a que os predicados PK se referem neste exemplo.

Figura 27 – Exemplo de Representação de Chaves

4.4.11 Predicado FK
O predicado FK(Entidade, Entidade, Propriedade) – expressa conhecimento sobre as colunas das
tabelas da base de dados do domínio que constituem as chaves estrangeiras. O 1º e o 2º argumento
referem entidades que são representadas por tabelas e o 3º argumento refere uma propriedade que é
representada por uma coluna que pertence à chave estrangeira.
O predicado FK permite determinar o conteúdo das colunas ASSOCIACAO e FK_ATRIBUTO da
tabela CHAVE_FK do modelo de dados relacional. Uma chave estrangeira é representada por um ou
mais predicados FK. Cada predicado FK origina um registo na tabela CHAVE_FK com o número de
sequência indicado na coluna FK_NSEQ.
Exemplo:
Se uma “pessoa” for caracterizada na base de dados do domínio pelo “número do bilhete de
identidade”, “nome” e “freguesia de recenseamento” (como no diagrama entidade/associação da
Figura 28), o essencial da aquisição de vocabulário é expresso por:
Simbolo(pessoa, PESSOA)
Simbolo(nome, NOME)
Simbolo(bilhete de identidade, nBI)
Assoc(TER, PESSOA, NOME)
Assoc(VOTAR, PESSOA, FREGUESIA)
PK(PESSOA, nBI)
FK(PESSOA, FREGUESIA, COD_CONC)
FK(PESSOA, FREGUESIA, COD_FREG) .
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Neste exemplo os predicados FK podem ser determinados automaticamente a partir da definição
da chave primária da entidade “freguesia” constituída pelas coluna COD_CONC e COD_FREG (são iguais).

Figura 28 – Exemplo de Chave Estrangeira com Duas Colunas

Se a “pessoa” passar a ter também uma associação com a “freguesia de nascimento” não se
pode estabelecer a associação “pessoa tem freguesia de nascimento” directamente com
“freguesia” pois seria considerado que o facto “pessoa tem freguesia de recenseamento” é
equivalente a “pessoa tem freguesia de nascimento”. Tem-se, então, de utilizar a definição de
símbolos equivalentes a freguesia, para representar os dois papéis.
O diagrama entidade/associação da Figura 29 mostra parte do modelo relacional da base de
dados do domínio a que se refere o exemplo anterior.

Figura 29 – Exemplo de Associação Dupla

A aquisição de vocabulário, neste caso, é expressa, essencialmente, por:
Simbolo(freguesia recenseamento, FREG_REC)
Simbolo(freguesia nascimento, FREG_NASC)
eSimbolo(FREG_REC, FREGUESIA)
eSimbolo(FREG_NASC, FREGUESIA)

Assoc(VOTAR, PESSOA, FREG_REC)
Assoc(NASCER, PESSOA, FREG_NASC)
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FK(PESSOA, FREG_REC, COD_CONC_REC)

FK(PESSOA, FREG_REC, COD_FREG_REC)
FK(PESSOA, FREG_NASC, COD_CONC_NASC)
FK(PESSOA, FREG_NASC, COD_FREG_NASC).

4.5 O Editor do Domínio
O editor do domínio é uma aplicação cliente de base de dados, que permite manipular a
informação do modelo conceptual e de apoio à tradução LIL/SQL.

Figura 30 – Aspecto Geral do Ecrã do Editor do Domínio

Existem dois menus independentes: o menu do editor do domínio e o menu de geração de
modelos equivalentes. Na Figura 30 estão abertos os dois menus (que estão sobrepostos) e três ecrãs.

Figura 31 – Menu de Geração de Modelos Equivalentes ao Modelo Conceptual
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O menu de geração de modelos equivalentes ao modelo conceptual permite gerar os modelos
equivalentes em: C++ (classes C++), SQL (modelo de dados relacional), e CLOS (classes Common
Lisp Object System) que disponibilizam uma alternativa para interpretar a representação do modelo
conceptual. A diferença entre o botão

e o botão

está relacionada com a forma como se

converte um modelo de classes para o modelo relacional. Se for usado o botão
são representadas em tabelas separadas, se for usado o botão

as super classes

os atributos das super classes

são replicados em colunas das tabelas que representam as classes derivadas.
O menu do editor do domínio, apresentado na Figura 32, esquematiza o modelo de dados
relacional usado para suportar o modelo conceptual e a informação de apoio à tradução.

Figura 32- Menu do Editor do Domínio

Cada botão do menu do editor do domínio permite manipular informação sobre:
i) classificações (botão
ii) domínios (botão

);
);

iii) símbolos em geral (botão
iv) associações (botão

);
);

v) símbolos equivalentes (botão

);

vi) associações compostas (botão

);

vii) definição das chaves estrangeiras (botão

);

viii) definição das chaves primárias (botão
ix) símbolos por omissão (botão

);

);

x) ocorrências de valores e nomes próprios (botão

);

O menu do editor do domínio tem ainda disponíveis comandos para:
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i) efectuar a importação de predicados de aquisição de vocabulário a partir de um ficheiro de
texto (botão do menu

);

ii) consultar relatórios sobre a representação do modelo conceptual que focam aspectos de
generalização ou herança (botões do menu

e

);

iii) simular as consultas aos dados existentes no modelo relacional (botões do menu
,

e

,

);

iv) visualizar a definição da estrutura da base de dados do domínio (botão

).

Cada tabela do modelo relacional de dados tem associada um ecrã em formato de tabela e outro,
análogo, em formato de campos para realizar pesquisas.
A Figura 33 mostra um ecrã utilizado para consultar a hierarquia de tipos (botão

).

Figura 33 – Consulta da Hierarquia de Tipos

O editor do domínio possui em cada ecrã comandos de uso geral que permitem: navegação,
pesquisa, acesso a interrogações predefinidas, visualização das listagens e gravação do conteúdo das
pesquisas em ficheiro. Existe ainda, em cada ecrã, um conjunto de botões que representam os
operadores de comparação que podem ser utilizados nas pesquisas e os comandos inserir, actualizar e
apagar que correspondem à execução das instruções SQL INSERT, UPDATE e DELETE sobre o
conteúdo do ecrã onde se encontram.
A visualização, em simultâneo, de múltiplos ecrãs pode ser utilizada para formular pesquisas que
envolvem os vários ecrãs abertos.
Por exemplo, podem ser pesquisadas todas as associações “TER” indicando, no ecrã em
formato de campos, a designação “tem” com o operador ‘=’. Quando a pesquisa é activada, através
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do botão

, a condição de pesquisa é gerada dinamicamente, podendo ser visualizada no dialogo

apropriado de edição da condição de pesquisa usando o botão

, situação ilustrada na Figura 34.

Figura 34 – Pesquisa Dinâmica no Editor do Domínio

Cada ecrã em formato de campos tem uma barra de ferramentas ilustrada na Figura 35.
Actualizar

Apagar

Inserir

Activar
Pesquisa

Navegação

Quantidade
de Registos

Remove/Edita
Condição Pesquisa

Nº Registo do Acesso a Interrogações
Corrente
Predefinidas

Gravação
em Ficheiro

Visualização
para Imprimir

Operadores para
Pesquisas

Operador LIKE

Figura 35 – Barra de Ferramentas dos Ecrãs em Formato de Campos

Os ecrãs em formato de tabela tem uma barra de ferramentas idêntica (tem a mais as
ferramentas para o usar o clipboard

) às dos ecrãs em formato de campos sem operadores de
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pesquisa, porque podem usar a condição de pesquisa de um ecrã em formato de campo que lhe esteja
associado.
Existem muitos mais aspectos e funcionalidades do editor do domínio cuja descrição exaustiva
não é apropriada no âmbito desta tese.
As alterações através do editor do domínio que envolvam modificação do vocabulário base têm
de ser reflectidas na estrutura da base de dados do domínio para manter a consistência.19

4.5.1 Importação de Predicados
A importação de predicados de aquisição de vocabulário a partir de um ficheiro de texto é a
forma menos trabalhosa e mais sistemática de definir o vocabulário. A ordem de importação (ordem de
escrita no ficheiro) dos predicados é importante para respeitar as restrições de integridade próprias do
modelo conceptual. Sugere-se (outras sequências também podem funcionar) a seguinte sequência de
escrita dos predicados, um em cada linha, no ficheiro de importação: Simbolo, eSimbolo, Assoc que
exprimem associações SER (preenchimento da hierarquia de tipos), Assoc com as restantes
associações , iAssoc, cAssoc, Ocorrencia, Omissao, PK e FK. O predicado Dominio deve aparecer no

início do ficheiro que contém os predicados de aquisição de vocabulário e, quando for oportuno, deve
ser usado para mudar o domínio corrente. A forma de especificar um comentário no ficheiro de
importação é iniciar a linha com o carácter ‘!’.
Utilizando o botão

do menu do editor do domínio tem-se acesso a um ecrã

(apresentado na Figura 36) onde são visualizados os predicados e a separação dos argumentos durante
o processo de importação.

Figura 36 – Aspecto do Ecrã de Importação de Predicados

19

Ver secção 4.9. Consistência em relação à base de dados do domínio.
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Se, durante a importação de um predicado ocorrer um erro sintáctico ou uma violação da
consistência da representação do modelo conceptual, o processo de importação pára, permitindo ao
utilizador a identificação do predicado e do erro, existindo a possibilidade de ignorar o predicado (botão
) ou provocar explicitamente o cancelamento (SQL ROLLBACK ) da transacção associada à
importação usando o botão da barra de ferramentas da janela principal

. Quando a execução

do editor do domínio termina com sucesso é realizada automaticamente a instrução SQL COMMIT. No
entanto, esta instrução pode ser executada para validar alterações usando o botão da barra de
ferramentas da janela principal

.

Existe um botão no ecrã de importação

destinado a iniciar o conteúdo da representação do

modelo conceptual e a informação de apoio à tradução que deve ser usado quando se quer realizar
uma representação nova, pois, a importação de predicados pode ser simplesmente utilizada para alargar
o âmbito da representação do modelo conceptual. As instruções SQL para criar e iniciar o modelo de
dados relacional encontram-se no Anexo A.

4.5.2 Produção de Relatórios
Todos os ecrãs do editor do domínio disponibilizam comandos que permitem manipular o seu
conteúdo tais como: gravação em ficheiro, impressão e cópia de e para o clipboard.
Na Figura 37 mostra-se o aspecto do ecrã do editor do domínio quando são visualizadas diversas
listagens. Para optimizar a representação na hierarquia de tipos e verificar se existe redundância são
disponibilizados relatórios específicos.
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Figura 37 – Aspecto do Ecrã com Relatórios

Pode ser solicitado um relatório sobre redundância (botão do menu

) que é uma lista

de todos os factos directamente representados ou que podem ser inferidos por aplicação da hierarquia
de tipos. Naturalmente que se uma entidade apresentar propriedades redundantes, significa que a
propriedade redundante existe definida localmente e é simultaneamente herdada através da hierarquia
de tipos. Os factos redundantes podem ser apagados quando aparecem agrupados no fim do relatório.
A título de exemplo, mostra-se na Figura 38 o aspecto do ecrã do editor do domínio quando é
solicitado o relatório de apoio à generalização (botão do menu

) que permite reajustar a

hierarquia de tipos. Este relatório sugere a colocação de entidades na hierarquia de tipos.
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Figura 38 – Exemplo de um Relatório de Apoio à Generalização

Quando se acrescenta um facto à hierarquia de tipos com a intenção de aplicar o conceito de
generalização, introduz-se, simultaneamente, redundância no modelo conceptual que deve ser removida
usando o ecrã onde são visualizados os factos redundantes.
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4.5.3 Simulação de Consultas
A simulação de consultas é uma funcionalidade do editor do domínio que permite testar os
algoritmos de consulta e a validade da aquisição de vocabulário.
A implementação mais optimizada dos algoritmos de consulta do modelo conceptual e de
informação de apoio à tradução corresponde à realização de procedimentos internos ao sistema de
gestão de base de dados que suporta a representação do modelo conceptual. O editor do domínio tem
os algoritmos de consulta realizados na linguagem em que foi desenvolvido (SQL Windows) [Centura96], no entanto, também tem a possibilidade de chamar procedimentos internos do sistema de gestão de
base de dados.
O editor do domínio tem um ecrã (botão do menu

), apresentado na Figura 39, que

permite analisar a equivalência entre símbolos.
Por exemplo, quando é realizada a consulta para determinar os símbolos equivalentes ao símbolo
MORADA a resposta incluí o símbolo ENDERECO (“endereço”). Na simulação dos algoritmos de consulta

pode também ser indicada a forma de chamar a função de equivalência para obter o valor do símbolo
MORADA, que neste caso é “fconc(RUA, LOCAL, CODPOSTAL)” que enuncia o facto de o valor do

símbolo MORADA ser obtido a partir da concatenação da “rua” com o “local” e com o “código
postal”.

Figura 39 – Simulação da Resolução de Equivalência entre Símbolos
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Existe um ecrã no editor do domínio (botão do menu

) que permite simular a passagem

de parâmetros à função de consulta do modelo conceptual, tal como se mostra na Figura 40.

Figura 40 – Simulação da Consulta ao Nível da Análise Semântica

O editor do domínio tem um ecrã, ilustrado na Figura 41, vocacionado para simular as consultas
que permitem obter informação de apoio à tradução (botão do menu

).

A Figura 41 mostra o ecrã associado à obtenção da tradução do facto “autor escreve livro”
constituída pela expressão: LIVRO.C_AUTOR = AUTOR.C_AUTOR, admitindo, neste caso, que “autor”
e “livro” são duas entidades representadas, respectivamente, na base de dados do domínio por duas
tabelas AUTOR e LIVRO onde a coluna LIVRO.C_AUTOR é uma chave estrangeira.

Figura 41 – Simulação da Consulta ao Nível da Tradução LIL/SQL
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4.5.4 Geração de Modelos Equivalentes
O modelo conceptual é um modelo orientado por objectos (representado numa base de dados
relacional) que pode ser expresso por um diagrama de classes ou por uma linguagem que descreva
esse diagrama. Para permitir avaliar a representação do modelo conceptual, o editor do domínio gera
modelos equivalentes usando as linguagens C++ ou CLOS. A partir dos ficheiros C++ ou CLOS
obtém-se a informação sobre as classes representadas no modelo conceptual cujo diagrama pode ser
visualizado usando software apropriado (Ex. para C++ o Paradigm Plus [Paradigm-98] e para CLOS o
Allegro LISP [Allegro-97]).
Partindo de princípios de equivalência entre um modelo baseado em objectos e o modelo de
dados relacional, o editor do domínio gera a estrutura da base de dados do domínio, especificando-a
num ficheiro de texto empregando instruções SQL DDL. A base de dados do domínio deve ser criada,
idealmente, com base no ficheiro que contém o SQL DDL gerado pelo editor do domínio. A geração
do SQL DDL a partir do modelo conceptual, assume por omissão (se nada for indicado em contrário
usando predicados PK), que todas as tabelas da base de dados do domínio têm como chave primária
uma única coluna do tipo numérico (número sequencial).
Para avaliar a representação do modelo conceptual e para obter o diagrama entidade/associação
da base de dados do domínio pode-se utilizar software apropriado (Ex. Logic Works ERwin_ERX
[ERWin-97), que permita obter o diagrama entidade/associação a partir de um ficheiro de texto com
instruções SQL DDL.20

4.6 Aquisição de Vocabulário Base
A aquisição de vocabulário base deve ser realizada a partir da meta-informação da base de
dados do domínio que se pressupõe existente. A cada tabela, coluna ou chave estrangeira é associada
uma designação em língua natural que, ao nível do modelo conceptual, é representada por um símbolo
(número sequencial).
Existem duas formas de obter a informação sobre a estrutura da base de dados do domínio, uma
é através do script SQL que contém as instruções SQL DDL e a outra a partir do seu catálogo.
Se o processo de aquisição de vocabulário assumir como fonte de informação o catálogo, o
processo de aquisição do vocabulário base pode ser facilmente automatizado. No entanto, existe uma
dificuldade prática em generalizar a aquisição de vocabulário a partir do catálogo para qualquer sistema
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de gestão de base de dados, porque a estrutura do catálogo não obedece a padrões comuns a todos os
sistemas de gestão de base de dados, sendo, por isso específica (embora em alguns casos muito
parecida) do SGBD usado.
Se o processo de aquisição de vocabulário assumir como fonte de informação o script SQL que
contém as instruções SQL DDL que definem o modelo de dados relacional da base de dados do
domínio, existe independência em relação ao sistema de gestão de base de dados usado, no entanto, é
necessário realizar um analisador de instruções SQL DDL.

4.7 Abordagens para Aquisição de Vocabulário
Interessa considerar para efeitos de aquisição de vocabulário duas abordagens caracterizadas
por duas situações: uma em que a instalação é nova, outra em que se realiza uma adaptação a um
sistema informático existente.
Numa instalação nova em que não existe nada definido, deve-se começar por especificar
completamente o vocabulário, incorporando todo o conhecimento importante do domínio da aplicação
na representação do modelo conceptual, expressando-o através de predicados de aquisição de
vocabulário. Deve-se considerar como base de trabalho do processo de aquisição de vocabulário um
texto em língua natural, que resuma os factos que descrevem o conhecimento do domínio a incorporar.
O processamento do texto em língua natural, orientado frase a frase, vai conduzir à determinação do
conjunto de predicados de aquisição de vocabulário. Este processamento é ilustrado em pormenor no
exemplo do capítulo 5. Seguidamente deve ser gerado o modelo relacional de dados da base de dados
do domínio a partir do modelo conceptual. A base de dados concebida desta forma, é a mais adaptada
ao sistema de interrogações e conduz a uma simplificação do processo de tradução de LIL para SQL
minimizando a informação de apoio à tradução.
Quando se quer adaptar o sistema de interrogações em língua natural a uma base de dados do
domínio já existente, deve-se, numa primeira fase, aplicar o que anteriormente foi referido sobre
aquisição de vocabulário base. Seguidamente deve-se alargar o âmbito da representação do modelo
conceptual (enriquecimento do vocabulário das perguntas) definindo símbolos equivalentes,
associações equivalentes, associações compostas e associações transitivas.

20

Ver Anexo B secções 3 e 4. Classes Equivalentes.

92

4.8 Consistência do Modelo Conceptual
A consistência interna do modelo conceptual é garantida, numa primeira fase, pelas restrições de
integridade do modelo relacional de dados usado. Numa segunda fase, é o próprio editor do domínio
que ao importar os predicados de aquisição de vocabulário realiza as seguintes validações:
i) se os símbolo estão declarados e são empregues de acordo com a sua classificação;
ii) se um predicado iAssoc(X, Y, Z) tem um predicado Assoc(_, Z, Y) (base) que garanta a sua
conversão.
Quando o processo de importação de predicados termina é verificado, pelo editor do domínio, se
todos os símbolos declarados foram utilizados ou se existem entidades representadas que não têm
associações com as restantes, caso estas situações se verifiquem são produzidos avisos.
Eventualmente podem ser executados outros testes de integridade que dependam especificamente de
cada domínio de aplicação.
A hierarquia de tipos também contribui para a consistência do modelo conceptual na media em
que evita a redundância que é sempre uma potencial fonte de inconsistências.

4.9 Consistência entre o MC e a BD do Domínio
A representação do modelo conceptual replica a meta-informação da base de dados do domínio
para definir o vocabulário base. Esta representação pode ser vista como uma extensão do catálogo da
base de dados do domínio. Na prática, devido aos catálogos não permitirem acrescentar informação
extra, não resta outra alternativa senão replicar a informação do catálogo para ser possível associá-la
ao vocabulário base. Devido a esta limitação surge a inevitável redundância e a consequente
possibilidade de inconsistência.
As alterações para manter a consistência entre o modelo conceptual e a estrutura da base de
dados devem ser vistas em pequena escala, pois alterações significativas na estrutura de uma base de
dados não são uma necessidade do dia a dia e não podem ser efectuadas (devido às restrições de
integridade do próprio modelo relacional) em tabelas com dados. Grandes alterações ao nível da
estrutura da base de dados do domínio podem exigir adaptação dos dados à nova estrutura e este
processo, de forma geral, não é pacífico.
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No processo de aquisição de vocabulário base é assumido que a uma entidade, propriedade ou
associação corresponde, respectivamente, na base de dados do domínio uma tabela (ou vista), coluna e
chave estrangeira.
Para manter a consistência, quando for modificado o vocabulário base têm de ser especificadas
as instruções SQL DDL para realizar as correspondentes alterações na base de dados do domínio.
Inversamente, quando for modificada a estrutura da base de dados uma forma de especificar as
alterações a realizar no modelo conceptual é indicar os predicados de aquisição de vocabulário
correspondentes.
Por exemplo, se for criada a tabela na base de dados com os dados sobre alunos que têm as
propriedades “número”, “nome” e “data de nascimento”. A instrução SQL DDL que vai alterar a
estrutura da base de dados do domínio criando a tabela ALUNO é:
CREATE TABLE ALUNO (
NUMERO INTEGER NOT NULL,
NOME VARCHAR(60) NOT NULL,
DATA_NASC DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (NUMERO)).

Os predicados de aquisição de vocabulário correspondentes a esta alteração são:
Simbolo(número, NUMERO, INTEGER)
Simbolo(nome, NOME, VARCHAR(60))
Simbolo(data de nascimento, DATA_NASC, DATE)
Assoc(TER, ALUNO, NUMERO)
Assoc(TER, ALUNO, NOME)
Assoc(TER, ALUNO, DATA_NASC)
PK(ALUNO, NUMERO).

Como consideração final, salienta-se o facto de os predicados de aquisição de vocabulário não
contemplarem a remoção de vocabulário, que pode ser feita por comandos directos no editor do
domínio. Caso se venha a revelar importante, pode ser definido o predicado Remover(Instancia de
Predicado) dedicado à remoção de vocabulário (Ex. Remover(Assoc(TER, ALUNO, DATA_NASC))).
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5 EXEMPLO DE SÍNTESE
5.1 Introdução
Neste capítulo, exemplifica-se o processo de aquisição de vocabulário a partir de um conjunto de
frases (texto) que descrevem o conhecimento do domínio da aplicação a incorporar no modelo
conceptual.
O processo de aquisição de vocabulário começa por considerar um texto em língua natural que
corresponde, em traços gerais, à especificação de uma aplicação informática. O texto foca dois
aspectos distintos:
i) o aspecto descritivo relacionado com a informação que vai permitir estabelecer o formato dos
dados e os próprios dados (desenho e preenchimento da base de dados) vai permitir definir os símbolos
base e associações base e ocorrências de valores ou nomes próprios;
ii) o aspecto interactivo relacionado com a interacção do utilizador com o sistema de
interrogações, caracterizando o tipo de perguntas e respostas, permitindo definir símbolos equivalentes,
associações equivalentes e associações compostas.
Naturalmente que a base de dados do domínio, cuja estrutura é gerada a partir do modelo
conceptual, vai ser posteriormente preenchida com dados, que de uma forma geral, estão
subentendidos no texto (Ex. “títulos”, “nomes” e “preços”).

5.2 Empresa de Aluguer de Produtos Audiovisuais
O texto seguinte descreve o conhecimento do domínio de aplicação do exemplo tratado neste
capítulo, que se refere a uma empresa que possuí lojas de aluguer de produtos audiovisuais. O
objectivo deste exemplo é demonstrar o processo de aquisição de vocabulário descrito no capítulo 4.
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As zonas do texto sublinhadas são posteriormente convertidas para predicados de aquisição de
vocabulário.
O texto do exemplo é o seguinte:
Uma empresa possui uma rede de lojas destinadas a alugar produtos audiovisuais (discos, livros
e vídeos). A informação associada à empresa é o endereço da sede e número de contribuinte.
Existem várias cópias de cada produto com respectivo número de cópia .
A loja está organizada em expositores com um código numérico, não especificado que contêm
produtos audiovisuais. A loja tem associada a designação comercial e morada completa.
Os livros organizam-se em temas: ciência, lazer e geral. Cada livro tem associado o título, o
autor principal, a editora, o ano de edição, o ISBN, um código interno, preço por dia de aluguer, e um
pequeno resumo. Cada autor tem o pseudónimo, o nome, a nacionalidade e a data de nascimento.
Os discos organizam-se nos temas: música clássica, música pop, música folclore e música
ligeira. Cada disco tem associada informação sobre o título, um código interno, o intérprete, a editora e
custo por dia de aluguer. Cada intérprete tem associado o nome, a nacionalidade e a data de
nascimento.
Os vídeos organizam-se nos temas: acção, documentário, romance e geral. Para cada vídeo
mantém-se informação sobre título, realizador, actor principal, editora, um código interno e custo por
dia de aluguer. Cada realizador e actor principal têm associado o nome, a nacionalidade e a data de
nascimento.
Uma editora edita produtos audiovisuais e tem associado o nome da editora e a morada
completa.
A loja manterá informação sobre os seus clientes. Assim, quando um cliente aluga um produto,
se ainda não possui ficha, é aberta uma ficha que inclui nome, morada completa, número de
contribuinte, telefone, bilhete de identidade e número de produtos requisitados no último trimestre. Este
número serve para conceder o desconto no aluguer.
Quando um cliente aluga um produto, é emitido (em duplicado) um talão de aluguer, que é
assinado pelo cliente, ficando a cópia com o cliente e o original na loja. Os alugueres são realizados
numa determinada data. Quando o cliente entrega o produto é emitido um recibo, sendo-lhe devolvido,
também, o original do talão de aluguer.
O funcionário da loja pode pedir a realização de um relatório com as devoluções atrasadas
(produtos alugados à mais de dois dias).
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5.3 Análise do Texto por Frases
Para que a análise fique mais clara e seja sistemática são apresentados num, formato de tabela,
os predicados de aquisição de vocabulário que representam os factos expressos no texto do exemplo.
Nas linhas da tabela que ocupam toda a largura, surge a frase isolada do texto e/ou os comentários
associados iniciados com ‘//‘. Nas linhas seguintes, aparecerem os predicados de aquisição de
vocabulário obtidos pela análise da frase indicada. As linhas divididas em colunas apresentam
separadamente os predicados que definem símbolos (à esquerda) e os predicados que definem
associações (à direita). A análise de cada frase termina a traço duplo.
Predicados de aquisição de vocabulário do domínio “Empresa”
// indicação do domínio que se está a tratar; estabelece o nome do domínio por omissão
Dominio(Empresa)
empresa possui rede de lojas // rede de lojas é sinónimo de empresa
Simbolo(rede de lojas, REDELOJAS)

Assoc(PERTENCER, LOJA, EMPRESA)

Simbolo(empresa, EMPRESA)

iAssoc(TER, EMPRESA, LOJA)

// Simbolo(tem, TER) - já existe predefinida
Simbolo(possui, POSSUIR)
Simbolo(pertence, PERTENCER)
eSimbolo(REDELOJAS, Semelhante(EMPRESA))
eSimbolo(POSSUIR, TER, @Global)
lojas destinadas a alugar produtos audiovisuais // loja aluga cópia de produto e não produtos
Simbolo(aluga, ALUGAR)

Assoc(DUPLICAR, COPIAPROD, PRODUTO)

Simbolo(cópia de produto, COPIAPROD)

Assoc(PERTENCER, COPIAPROD, LOJA)

Simbolo(cópia, COPIA)

iAssoc(ALUGAR, LOJA, COPIAPROD)

Simbolo(duplica, DUPLICAR)

iAssoc(TER, PRODUTO, COPIAPROD)

Simbolo(loja, LOJA)
Simbolo(produto audiovisual, PROAUVI)
Simbolo(produto, PRODUTO)
eSimbolo(COPIA, COPIAPROD)
eSimbolo(PROAUVI, PRODUTO)
produto são discos, livros e vídeos // disco é produto; livro é produto; vídeo é produto
// Simbolo(ser, SER) // já existe predefinido (herança)

Assoc(SER, DISCO, PRODUTO) // herança

Simbolo(disco, DISCO)

Assoc(SER, LIVRO, PRODUTO) // herança

Simbolo(livro, LIVRO)

Assoc(SER, VIDEO, PRODUTO) // herança

Simbolo(vídeo, VIDEO)
informação associada à empresa é o endereço da sede e o número de contribuinte
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// endereço da sede é sinónimo de morada (símbolo equivalente)
Simbolo(endereço, ENDERECO)

Assoc(TER, EMPRESA, ENDERECOSEDE)

Simbolo(endereço da sede, ENDERECOSEDE)

Assoc(TER, EMPRESA, nNC)

Simbolo(morada, MORADA)
Simbolo(rua, RUA)
Simbolo(localidade, LOCAL)
Simbolo(código postal, CODPOSTAL)
Simbolo(número de contribuinte, nNC)
eSimbolo(MORADA, fconc(RUA; LOCAL; CODPOSTAL))
eSimbolo(ENDERECOSEDE, Semelhante(ENDERECO))
eSimbolo(ENDERECO, MORADA)
Existem várias cópias de cada produto com respectivo número de cópia // cópia tem número de cópia
Simbolo(número de cópia, nCOPIA)

Assoc(TER, COPIA, nCOPIA)

loja está organizada em expositores // expositor está na loja
Simbolo(expositor, EXPOSITOR)

Assoc(ESTAR, EXPOSITOR, LOJA)

Simbolo(está, ESTAR)

iAssoc(TER, LOJA, EXPOSITOR)
iAssoc(ESTAR, COPIA, EXPOSITOR)

loja está organizada em expositores com um código numérico // expositor tem código numérico
Simbolo(código numérico, nCODIGO)

Assoc(TER, EXPOSITOR, nCODIGO)

expositores contêm produtos // expositor contém cópia de “produto”
Simbolo(contem, CONTER)

Assoc(CONTER, EXPOSITOR, COPIA)

Simbolo(guarda, GUARDAR)

Assoc(GUARDAR, EXPOSITOR, COPIA)

loja tem associada a designação comercial e morada completa // designação comercial é sinónimo de nome
Simbolo(nome, sNOME)
Simbolo(designação comercial, DESIGCOMERCIAL)
eSimbolo(DESIGCOMERCIAL, Semelhante(Snome))
// morada completa sinónimo de morada
Simbolo(morada completa, MORACOMP)
eSimbolo(MORACOMP, MORADA)
// loja tem designação comercial e morada completa
Assoc(TER, LOJA, DESIGCOMERCIAL)
Assoc(TER, LOJA, MORACOMP)
livros organizam-se em temas: ciência, lazer e geral // livros organizados em temas; tema é designado por nome
Simbolo(tema, TEMA)

Assoc(TER, LIVRO, TEMA)

Simbolo(organiza, ORGANIZAR)

iAssoc(ORGANIZAR, TEMA, LIVRO)
Simbolo(designar, DESIGNAR)
Assoc(TER, TEMA, sNOME)
iAssoc(DESIGNAR, sNOME, TEMA)
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// ocorrência de temas
Ocorrencia(TEMA, sNOME, CIÊNCIA)
Ocorrencia(TEMA, sNOME, LAZER)
Ocorrencia(TEMA, sNOME, GERAL)
livro tem associado o título, o autor principal, a editora, o ano de edição, o ISBN, um código interno, preço por dia
de aluguer, e um pequeno resumo
Simbolo(título, sTITULO)

Assoc(TER, LIVRO, sTITULO)

Simbolo(autor principal, AUTORPRINC)

Assoc(TER, LIVRO, AUTOR)

Simbolo(autor, AUTOR)

iAssoc(ESCREVER, AUTOR, LIVRO)

Simbolo(editora, EDITORA)

Assoc(TER, LIVRO, EDITORA)

Simbolo(ano edição, nANOEDICAO)

iAssoc(EDITAR, EDITORA, LIVRO)

Simbolo(ISBN, nISBN)

Assoc(TER, LIVRO, nANOEDICAO)

Simbolo(código interno, nCODINTERNO)

Assoc(TER, LIVRO, nISBN)

Simbolo(preço por dia, nPRECODIA)

iAssoc(IDENTIFICAR, nISBN, LIVRO)

Simbolo(resumo, sRESUMO)

Assoc(TER, LIVRO, nCODINTERNO)

Simbolo(escreve, ESCREVER)

Assoc(TER, LIVRO, nPRECODIA)

Simbolo(identifica, IDENTIFICAR)

Assoc(TER, LIVRO, sRESUMO)

Simbolo(resume, RESUMIR)

iAssoc(RESUMIR, sRESUMO, LIVRO)

eSimbolo(AUTORPRINC, AUTOR)
autor tem o pseudónimo, o nome, a nacionalidade e a data de nascimento
Simbolo(pseudónimo, sPSEUDONIMO)

Assoc(TER, AUTOR, sPSEUDONIMO)

Simbolo(nacionalidade, sNACIONALIDADE)

Assoc(TER, AUTOR, sNOME)

Simbolo(data de nascimento, dDATANASC)

Assoc(TER, AUTOR, sNACIONALIDADE)
Assoc(TER, AUTOR, dDATANASC)

discos organizam-se em temas: clássica, pop, folclore e ligeira // discos organizados tema
Ocorrencia(TEMA, sNOME, CLÁSSICA)

Assoc(TER, DISCO, TEMA)

Ocorrencia(TEMA, sNOME, POP)

iAssoc(ORGANIZAR, TEMA, DISCO)

Ocorrencia(TEMA, sNOME, FOLCLORE)
Ocorrencia(TEMA, sNOME, LIGEIRA)
disco tem associada informação sobre o título, um código interno, o intérprete,
a editora e custo por dia de aluguer
Simbolo(intérprete, INTERPRETE)

Assoc(TER, DISCO, sTITULO)

Simbolo(custo por dia, nCUSTO)

Assoc(TER, DISCO, nCODINTERNO)

Simbolo(interpreta, INTERPRETAR)

Assoc(TER, DISCO, INTERPRETE)

eSimbolo(nCUSTO, nPRECODIA)

iAssoc(INTERPRETAR, INTERPRETE, DISCO)
Assoc(TER, DISCO, EDITORA)
iAssoc(EDITAR, EDITORA, DISCO)
Assoc(TER, DISCO, nPRECODIA)

intérprete tem associado o nome, a nacionalidade e a data de nascimento
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Assoc(TER, INTERPRETE, sNOME)
Assoc(TER, INTERPRETE, sNACIONALIDADE)
Assoc(TER, INTERPRETE, dDATANASC)
vídeos organizam-se nos temas: acção, documentário, romance e geral // vídeos organizados tema
Ocorrencia(TEMA, sNOME, ACÇÃO)

Assoc(TER, VIDEO, TEMA)

Ocorrencia(TEMA, sNOME, DOCUMENTÁRIO)

iAssoc(ORGANIZAR, TEMA, VIDEO)

Ocorrencia(TEMA, sNOME, ROMANCE)
vídeo mantém-se informação sobre título, realizador, actor principal, editora,
um código interno e custo por dia de aluguer
Simbolo(realizador, REALIZADOR)

Assoc(TER, VIDEO, sTITULO)

Simbolo(actor, ACTOR)

Assoc(TER, VIDEO, REALIZADOR)

Simbolo(actor principal, ACTORPRINC)

iAssoc(REALIZAR, REALIZADOR, VIDEO)

eSimbolo(ACTORPRINC, ACTOR)

Assoc(TER, VIDEO, ACTOR)

Simbolo(realiza, REALIZAR)

iAssoc(REPRESENTAR, ACTOR, VIDEO)

Simbolo(representa, REPRESENTAR)

Assoc(TER, VIDEO, EDITORA)
iAssoc(EDITAR, EDITORA, VIDEO)
Assoc(TER, VIDEO, nCODINTERNO)
Assoc(TER, VIDEO, nPRECODIA)

realizador e actor principal têm associado o nome, a nacionalidade e a data de nascimento
Assoc(TER, REALIZADOR, sNOME)
Assoc(TER, REALIZADOR, sNACIONALIDADE)
Assoc(TER, REALIZADOR, dDATANASC)
Assoc(TER, ACTOR, sNOME)
Assoc(TER, ACTOR, sNACIONALIDADE)
Assoc(TER, ACTOR, dDATANASC)
editora edita produtos audiovisuais
Simbolo(edita, EDITAR)

Assoc(TER, PRODUTO, EDITORA)
iAssoc(EDITAR, EDITORA, PRODUTO)

editora tem associado o nome da editora e a morada completa
Assoc(TER, EDITORA, sNOME)
Assoc(TER, EDITORA, MORADA)
loja manterá informação sobre os seus clientes
Simbolo(cliente, CLIENTE)

Assoc(ASSOCIAR, CLIENTE, LOJA)

Simbolo(associa, ASSOCIAR)

iAssoc(TER, LOJA, CLIENTE)

cliente aluga um produto // cliente aluga cópia de produto (relação muitos para muitos)
Simbolo(talão aluguer, TALAOALUGA)

Assoc(REFERIR, TALAOALUGA, CLIENTE)

Simbolo(refere, REFERIR)

Assoc(REFERIR, TALAOALUGA, COPIA)
Cliente possui ficha
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Simbolo(ficha, FICHA)

Assoc(TER, CLIENTE, FICHA)

a ficha do cliente tem nome, morada completa, número de contribuinte, telefone, bilhete de identidade e número de
produtos alugados no último trimestre
Simbolo(telefone, sTELEFONE)
Simbolo(bilhete de identidade, nBI)
Simbolo(número de produtos alugados no último trimestre, nPALUGAULTRI)
eSimbolo(nPALUGAULTRI, fcntalg())
eSimbolo(FICHA, fc(sNOME; MORADA; nNC; sTELEFONE; nBI; nPALUGAULTRI))
o número de produtos alugados no último trimestre serve para a concessão de desconto no aluguer
Simbolo(desconto, DESCONTO)

Assoc(TER, CLIENTE, DESCONTO)

eSimbolo(DESCONTO, func(nPALUGAULTRI))
loja emite (em duplicado) um talão de aluguer // aluguer é sinónimo de talão de aluguer
Simbolo(aluguer, ALUGUER)
eSimbolo(ALUGUER, TALAOALUGA)
// loja emite talão de aluguer (igual a recibo sem data de fim preenchida)
Simbolo(emite, EMITIR)

Assoc(EMITIR, LOJA, PRECIBO)

Simbolo(talão/recibo, PRECIBO)

// chamada de uma função

eSimbolo(PRECIBO, fgerartalao())
alugueres são realizados numa determinada data // alugueres têm data de inicio
Simbolo(data de início, dINICIO)

Assoc(TER, ALUGUER, dINICIO)

loja emite um recibo // recibo é equivalente a talão de aluguer
Simbolo(recibo, RECIBO)

Assoc(TER, RECIBO, dFIM)

Simbolo(data de fim, dFIM)
eSimbolo(RECIBO, TALAOALUGA)
// subentende-se que o recibo tem um total e é impresso com Assoc(EMITIR, LOJA, PRECIBO)
Simbolo(total, TOTAL)
eSimbolo(TOTAL, fcalcula())
loja emite devoluções atrasadas (produtos alugados à mais de dois dias)
// devoluções atrasadas é um atributo equivalente a talão de aluguer com data de início anterior a dois dias
Simbolo(devoluções atrasadas, DEVATRAS)

Assoc(EMITIR, LOJA, DEVATRAS)

eSimbolo(DEVATRAS, listar())
Tabela 1 – Predicados de Aquisição de Vocabulário do Domínio “Empresa”

A entidade “recibo” é na base de dados do domínio a mesma que “talão de aluguer”,
assumindo que a propriedade “data de fim” referente ao “recibo” não está preenchida.
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5.4 Ajuste da Hierarquia de Tipos
Se se realizar a importação dos predicados de aquisição de vocabulário e se for solicitado ao
editor do domínio o relatório apresentado na Figura 42 sobre as entidades que figuram na hierarquia de
tipos, verifica-se que as entidades “disco”, “livro” e “vídeo” derivam da entidade “produto”.

Figura 42 – Relatório das Entidades que Figuram na Hierarquia de Tipos

Obtendo uma lista dos símbolos classificados como Entidade, usando as facilidades do editor do
domínio de pesquisa, verifica-se que se podem considerar mais duas entidades “instituição” e
“pessoa” na hierarquia de tipos. A Tabela 2 mostra a informação da hierarquia de tipos que é
concretizada com os predicados da Tabela 3. O topo da hierarquia de tipos é virtualizado pela classe
“Entidade”.
Designação
actor
autor
cliente
cópia de produto
disco
editora
empresa
expositor
instituição
intérprete
livro
loja
pessoa
produto
realizador
talão aluguer
tema
vídeo

Super Classe
Pessoa
Pessoa
Pessoa
Entidade
Produto
Instituicao
Instituicao
Entidade
Entidade
Pessoa
Produto
Instituicao
Entidade
Entidade
Pessoa
Entidade
Entidade
Produto

Classe
Actor
Autor
Cliente
Copiaprod
Disco
Editora
Empresa
Expositor
Instituicao
Interprete
Livro
Loja
Pessoa
Produto
Realizador
Talaoaluga
Tema
Video

Tabela 2 – Aplicação de Generalização à Hierarquia de Tipos
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Os predicados da Tabela 3 devem ser colocados num ficheiro de texto e importados usando o
comando de importação do editor do domínio.
Ajuste da Hierarquia de Tipos
Simbolo(instituição, INSTITUICAO)

Assoc(TER, INSTITUICAO, sNOME)

Simbolo(pessoa, PESSOA)

iAssoc(DESIGNAR, sNOME, INSTITUICAO)
Assoc(TER, INSTITUICAO, MORADA)
Assoc(TER, PESSOA, sNOME)
Assoc(TER, PESSOA, sNACIONALIDADE)
Assoc(SER, CLIENTE, PESSOA)
Assoc(SER, AUTOR, PESSOA)
Assoc(SER, INTERPRETE, PESSOA)
Assoc(SER, REALIZADOR, PESSOA)
Assoc(SER, ACTOR, PESSOA)
Assoc(SER, EMPRESA, INSTITUICAO)
Assoc(SER, LOJA, INSTITUICAO)
Assoc(SER, EDITORA, INSTITUICAO)

Tabela 3 – Predicados de Ajuste da Hierarquia de Tipos do Domínio “Empresa”

Na Figura 43 mostra-se o ecrã do editor do domínio sobre a hierarquia de tipos que permite
verificar que a importação do ficheiro com os predicados da Tabela 3 teve sucesso.

Figura 43 – Ecrã de Visualização Directa da Hierarquia de Tipos

O conceito de generalização aplicado à entidade “produto” é expresso pelos predicados da
Tabela 4, que podem ser directamente inseridos no modelo conceptual usando o ecrã de manutenção
de associações.
Generalização Aplicada à Entidade “produto”
Assoc(TER, PRODUTO, nCODINTERNO)
103

Assoc(TER, PRODUTO, nPRECODIA)
Assoc(TER, PRODUTO, TEMA)
Assoc(TER, PRODUTO, sTITULO)
iAssoc(ORGANIZAR, TEMA, PRODUTO)
Tabela 4 – Predicados que Aplicam a Generalização à Entidade “produto”

A título de exemplo, mostra-se na Figura 44 o ecrã do editor do domínio que permite acrescentar
o predicado “Assoc(TER, PRODUTO, nCODINTERNO)”.

Figura 44 – Inserção Directa do Predicado “Assoc(TER, PRODUTO, nCODINTERNO)”

5.5 Factos Redundantes
Factos Redundantes
actor tem nacionalidade
editora tem morada
loja tem localidade
actor tem nome
editora tem nome
loja tem morada
autor tem nacionalidade
editora tem rua
loja tem nome
autor tem nome
empresa tem código postal
loja tem rua
cliente tem nome
empresa tem localidade
realizador tem nacionalidade
disco tem código interno
empresa tem morada
realizador tem nome
disco tem editora
empresa tem rua
tema organiza disco
disco tem preço por dia
intérprete tem nacionalidade
tema organiza livro
disco tem tema
intérprete tem nome
tema organiza vídeo
disco tem título
livro tem código interno
vídeo tem código interno
editora edita disco
livro tem editora
vídeo tem editora
editora edita livro
livro tem preço por dia
vídeo tem preço por dia
editora edita vídeo
livro tem tema
vídeo tem tema
editora tem código postal
livro tem título
vídeo tem título
editora tem localidade
loja tem código postal
Tabela 5 – Lista dos Factos Redundantes a Remover
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A processo de ajuste da hierarquia de tipos tem como consequência gerar redundância na
representação do modelo conceptual. Usando o relatório de redundância do editor do domínio constatase que os factos apresentados na Tabela 5 podem ser removidos. A remoção dos factos redundantes
pode ser completamente automatizada, no entanto para não facilitar uma remoção inadvertida, só pode
ser realizada usando o comando “apagar”

sobre a lista dos factos redundantes.

O processo iterativo de ajuste da representação do modelo conceptual pode ser apoiado em
representações gráficas, obtidas com base nos modelos equivalentes gerados pelo editor do domínio,
após os sucessivos ajustes.

5.6 Finalização da Aquisição de Vocabulário
Podem ainda ser definidas, usando directamente o ecrã apropriado ou importando a partir de um
ficheiro de texto, as propriedades e entidades por omissão, como por exemplo:
Omissao(PRODUTO, TITULO)
Omissao(PESSOA, NOME)
Omissao(INSTITUICAO, NOME)
Omissao(NOME, PESSOA).

No final da aquisição de vocabulário, e até mesmo, após a instalação do sistema, podem ser
acrescentados símbolos equivalentes, associações equivalentes ou associações compostas.
Por exemplo, a pergunta “Qual o expositor que contém o livro com o título Lusíadas?” é
baseada no facto “expositor contém livro” ao qual corresponde uma associação composta. Os factos
que figuram no modelo conceptual do domínio “Empresa” que podem contribuir para a definição da
associação composta expressa na pergunta são: “expositor contém cópia de produto” e “produto
tem cópia de produto”. O predicado de aquisição de vocabulário que define a associação composta é:
cAssoc(CONTER, {CONTER(EXPOSITOR, COPIA), TER(PRODUTO, COPIA)})

Outra forma de resolver o mesmo problema é dizer que o facto “expositor contém cópia de
produto” goza da propriedade transitiva, indicando uma equivalência com o predicado
Assoc(@Transitiva, EXPOSITOR, COPIA) (equivalente a Assoc(CONTER, EXPOSITOR, COPIA)), o que

permite determinar a associação composta em tempo de execução.
Considera-se, no exemplo de síntese apresentado neste capítulo sobre o domínio “Empresa”,
que a base de dados do domínio vai ser definida com instruções SQL DDL geradas pelo editor do
domínio a partir do modelo conceptual, não sendo por isso, necessário definir predicados que refiram as
chaves das tabelas, porque os predicados apropriados PK e FK são gerados quando o processo de
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importação de vocabulário estiver completo (admitindo que as chaves primárias das tabelas são
números sequenciais).

5.7 Modelo Relacional da BD da “Empresa”
Devido ao modelo relacional da base de dados do domínio ser gerado a partir do modelo
conceptual base existe correspondência directa com o diagrama de classes apresentado na Figura 45.

Figura 45 – Diagrama de Classes do Domínio “Empresa”

O modelo relacional de dados gerado pelo editor do domínio, para este exemplo, está
representado, ao nível lógico, através do diagrama entidade/associação na Figura 46. O diagrama tem
assinalado nas associações as palavras base escolhidas para as caracterizar e o número evita que
existam nomes repetidos. Existem símbolos, como por exemplo “recibo” (equivalente a “talão de
aluguer”), que não têm correspondência no modelo de classes por serem símbolos equivalentes (por
não pertencerem ao modelo conceptual base).
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Figura 46 – Modelo de Dados Relacional da BD do Domínio “Empresa”
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6 EXEMPLOS DE ANÁLISE
6.1 Introdução
Neste capítulo o objectivo é conceber um sistema de interrogações, tendo como base um
sistema informático já existente, constituído, vulgarmente, por uma aplicação cliente que consulta uma
base de dados solicitando serviços a um sistema de gestão de base de dados.
Os símbolos representados no modelo conceptual têm de ser identificados no sistema
informático existente, atendendo a que o nível de detalhe da representação cresce da aplicação para os
dados, tal como se representa na Figura 47.

Detalhe Crescente

Aplicação
Informática

Símbolos Equivalentes

S
Q
L

Símbolos Base
Dados

Figura 47 – Símbolos Associados ao Detalhe da Representação

No sistema informático existente, o vocabulário base surge ligado à meta-informação da base de
dados, enquanto que os símbolos equivalentes, as associações equivalentes e as associações
compostas surgem ligadas a processamento realizado pela aplicação.
Considera-se importante ter uma ideia o mais exacta possível sobre o sistema informático
existente e sobre o domínio da aplicação para ser possível decidir correctamente sobre o significado
semântico de cada símbolo que vai figurar no modelo conceptual.
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6.2 Estratégia de Análise
A estratégia a seguir para instalar o sistema de interrogações num domínio de aplicação
associado a um sistema informático já existente, começa por identificar esse domínio e averiguar se é
possível tirar partido das capacidades de reutilização de algum modelo conceptual, relativamente à
representação de conceitos já abordados noutros domínios.
Para identificar o novo domínio de aplicação deve ser assumida uma atitude de reengenharia do
sistema informático existente, por forma a efectuar um levantamento de toda a informação envolvida,
nomeadamente: diálogos, ecrãs, menus, manuais, informações dos chefes de projecto, programadores
ou utilizadores e, fundamentalmente, da base de dados (do domínio) existente, tal como o diagrama
entidade/associação do modelo de dados contendo descrições das tabelas e das colunas.
Depois de se determinar o âmbito da representação, reunindo a máxima informação sobre o
domínio da aplicação, a aquisição de vocabulário deve centrar-se na base de dados que suporta os
dados do domínio. Deve-se efectuar a aquisição do vocabulário base a partir da meta-informação da
base de dados existente, atribuindo significado semântico às tabelas, colunas e chaves estrangeiras
expressas no modelo de dados relacional.
O vocabulário base deve ser revisto de forma a verificar se o utilizador do sistema de
interrogações tem potencial interesse em referi-lo nas suas perguntas, ou se os símbolos base usados
representam entidades, atributos ou associações que estão fortemente ligados a pormenores de
realização que, por esse facto, não devem transparecer para o utilizador.
Os símbolos base que correspondem a vocabulário sem interesse ou ligados a pormenores de
realização das aplicações (Ex. “configuração dos acessos às aplicações”) devem ser eliminados do
vocabulário base. Podem ainda existir símbolos base que, embora sejam diferentes, representem o
mesmo conceito, devido à base de dados do domínio apresentar redundância, por não estar
normalizada, ou por questões de optimização. Os duplicados dos símbolos base aos quais
correspondem o mesmo conceito replicado na base de dados do domínio devem ser ignorados, e se
possível, deve-se optar por escolher o símbolo que permita um acesso mais eficiente, atendendo aos
casos mais comuns expressos nas perguntas.
Depois de ter o vocabulário base definido, deve ser criado um conjunto de perguntas tipo que
cubra as situações a que o sistema de interrogações deve ser capaz de responder. Fornecendo cada
uma das perguntas tipo ao sistema de interrogações devem-se identificar quais são aquelas a que o
sistema não responde e de seguida devem-se aplicar os seguintes passos:
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a) para as entidades, propriedades e associações referidas na pergunta que não se encontrem
definidas no modelo conceptual, tentar defini-las aplicando o conceito de símbolo sinónimo;
b) para as entidades, propriedades e associações referidas na pergunta que ainda não foram
definidas na alínea anterior, tentar defini-las aplicando o conceito de símbolo semelhante;
c) para as entidades, propriedades e associações referidas na pergunta que ainda não foram
definidas na alínea anterior, tentar defini-las aplicando o conceito de símbolo equivalente, definindo a
respectiva função de equivalência se não existir nenhuma que seja aplicável.
d) para as entidades, propriedades e associações referidas na pergunta que ainda não foram
definidas na alínea anterior inclui-las no vocabulário base e alterar a base de dados do domínio de
forma a que fiquem contempladas na sua meta-informação;
e) para as ocorrências que não forem entidades, propriedades ou associações referidas na
pergunta não tratadas nas alíneas anteriores, utilizar o que foi definido no predicado Ocorrencia, pois, a
pergunta em estudo pode ter todas as referências a entidades, propriedades e associações definidas e
não ser considerada correcta por conter uma referência a um valor atribuível a uma propriedade tal
como um nome próprio ou um código.
Existem situações em que é necessário considerar o detalhe da representação para se distinguir
entre a alínea d) ou e). Por exemplo, se numa pergunta aparecer a referência à palavra “visa”, podese considerar que “visa” é uma propriedade de uma entidade que aceita pagamento com cartão visa e
aplica-se a alínea d) (menos detalhe) ou que “visa” é um valor possível para a propriedade “modo de
pagamento” que, eventualmente, pode também ter o valor “american express” e aplica-se a alínea e)
(mais detalhe).
Uma base de dados representa conhecimento em vários níveis de detalhe, o de maior pormenor
é o dos dados ou informação, eventualmente o que é informação numa representação pode ser
(considerando menor detalhe de representação) meta-informação noutra.
A análise de um sistema informático existente (mais especificamente a sua base de dados) pode
também ser baseada no reconhecimento de padrões de análise [Fowler-97]. Pode ser desenvolvida
uma estratégia de aquisição de vocabulário e tradução LIL/SQL para cada padrão, o que permite, em
casos difíceis de tradução, estudar as soluções de forma independente do domínio de aplicação. Se a
base de dados do domínio foi desenhada utilizando padrões de análise, o reconhecimento de padrões
está facilitado; no entanto, mesmo que a base de dados do domínio não tenha sido concebida com base
em padrões, pode-se sempre tentar aplicar esta estratégia.
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6.3 Demasiado Detalhe na Representação da BD
Quando existe na base de dados do domínio maior detalhe na representação do que o que foi
julgado necessário para responder às perguntas formuladas pelo utilizador é, à partida, exigido que as
perguntas sejam indicadas com o pormenor adequado à base de dados. Pode acontecer que sejam
efectuadas perguntas gerais (que referem menos detalhes do que os representados na base de dados)
que, devido aos pormenores referidos na pergunta estarem dispersos em várias entidades, não seja fácil
(usando um processo sistemático) agrupar os elementos necessários para produzir a resposta.
O que é aceitável, como solução geral e eficiente, é a definição de vistas na base de dados
existente que correspondam a entidades com o nível de detalhe adaptado às perguntas, usando
instruções SQL DDL VIEW baseadas em operações de junção (JOIN), e ou operações de união
(UNION), conseguindo o efeito de concatenar colunas e linhas de tabelas já existentes para virtualizar a
existência das tabelas necessárias.
Também se podem utilizar procedimentos internos ao sistema de gestão de base de dados
concebidos à media de cada caso (inconveniente da dependência).
Ao nível do modelo conceptual, podem também ser definidos símbolos equivalentes e
respectivas funções de equivalência com o detalhe adequado, mas, num caso geral, é necessário
recorrer a um linguagem que suporte SQL embebido para escrever a função de equivalência à medida
da situação que se quer resolver. Podem também ser definidas associações compostas à custa de
outras associações ou indicar associações que gozem de transitividade para que a composição de
associações possa ser determinada em tempo de execução.
Na base de dados de recursos turísticos dos quiosques multimédia do projecto IRT [INESC-96],
por vezes, uma entidade é representada usando várias tabelas. Por exemplo, a entidade “pesca” é
representada pelas tabelas PESCABARCO, PESCARIO e

PESCAMAR

que caracterizam

respectivamente as entidades “pesca de barco”, “pesca nos rios e lagos” e “pesca de alto mar”,
reflectindo demasiado detalhe na representação, o que dificulta a resposta directa a perguntas que
refiram a entidade “pesca”.
A Figura 48 apresenta um extracto do diagrama entidade/associação do modelo relacional da
base de dados de recursos turísticos em que foi criada uma vista designada por PESCA que permite
diminuir o detalhe da representação, tornando o detalhe adequado para responder a perguntas que
refiram a entidade “pesca”. A instrução SQL DDL VIEW para criar a vista PESCA que virtualiza a
representação directa da entidade “pesca” na base de dados do domínio com as propriedades comuns
a todas as entidades que referem pesca é:
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CREATE VIEW PESCA
(COD_ENT_RESP, COD_REC_TURIST, EQUIPAMENTO, OBSERVACOES,
OUTROS_EQUIPAM, PEIXE_ANO, PEIXE_SASONAL, RECORDES) AS
SELECT COD_ENT_RESP, COD_REC_TURIST, EQUIPAMENTO, OBSERVACOES,
OUTROS_EQUIPAM, PEIXE_ANO, PEIXE_SASONAL, RECORDES
FROM PESCARIO
UNION
SELECT COD_ENT_RESP, COD_REC_TURIST, EQUIPAMENTO,OBSERVACOES,
OUTROS_EQUIPAM, PEIXE_ANO, PEIXE_SASONAL, RECORDES FROM PESCAMAR
UNION
SELECT COD_ENT_RESP, COD_REC_TURIST, EQUIPAMENTO, OBSERVACOES,
OUTROS_EQUIPAM, PEIXE_ANO, PEIXE_SASONAL, RECORDES
FROM PESCABARCO.
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Figura 48 – Exemplo de Uma Vista para Diminuir o Detalhe da Representação

Uma forma de resolver a representação da entidade “pesca” ao nível do modelo conceptual é
dizer que “pesca” é, por exemplo, sinónimo de “pesca no rio”. Desta forma, quando o utilizador
solicitar informações sobre “pesca”, assume-se por omissão que ele está a referir “pesca no rio”.
Esta solução apresenta uma resposta incompleta ou pouco correcta, mas, no entanto, é de fácil
implementação, sendo a aquisição de vocabulário indicada por:
eSimbolo(PESCA, PESCARIO).

Se não for possível optar por criar a vista PESCA na base de dados do domínio e se se desejar o
mesmo tipo de funcionalidade, tem de se definir “pesca” como um símbolo equivalente que depende
das entidades “pesca de barco”, “pesca nos rios e lagos” e “pesca de alto mar” através de uma

113

função de equivalência. Por exemplo, a função “fnuniao”, sendo a aquisição de vocabulário expressa
por:
eSimbolo(PESCA, fnuniao(PESCARIO, PESCAMAR, PESCABARCO)).

Outros exemplos, de entidades representadas na base de dados de recursos turísticos por mais
do que uma tabela são: a entidade “voo” (“voo em balão” e “voo em pára-quedas rebocado”), a
entidade “terminal” (“terminais ferroviários”, “terminais rodoviários” e “terminais fluviais”), e a
entidade “parque” (“parque aquático”, “parque campismo”, “parque nacional”, “parque
natural”, “parque temático” e “parque de diversões”).

6.4 Falta de Detalhe na Representação da BD
Quando surge na base de dados do domínio menor detalhe na representação do que o julgado
conveniente para responder às perguntas do utilizador, existe, de um modo geral, falta de dados para
produzir as respostas. Em alguns casos, a falta de detalhe ocorre porque os dados estão suportados por
menos tabelas do que seria desejável (estão agrupados).
Quando existe falta de detalhe na representação da base de dados do domínio considera-se,
como regra geral, que devem ser criadas, para completar a representação, tabelas, colunas e chaves
estrangeiras. A definição da base de dados do domínio deve ser repensada e se existirem partes
independentes que possam ser tratadas isoladamente devem enunciar-se os predicados de aquisição de
vocabulário que as descrevem e, depois, usando o editor do domínio pode-se gerar o SQL DDL que as
define. Pode existir possibilidade, em casos pontuais, de definir vistas que reorganizem os dados,
virtualizando a existência das tabelas em falta.
Ao nível do modelo conceptual existe também a possibilidade de minimizar a falta de detalhe na
representação, mas a uma escala muito reduzida, pois, o que se consegue fazer é integrar no modelo
conceptual dados que na arquitectura do sistema de interrogações foram assumidos como presentes na
base de dados do domínio, o que vicia a arquitectura do sistema. Neste âmbito podem ser definidos
símbolos pertencentes ao domínio @Virtual ou utilizar o predicado Ocorrencia para registar a
ocorrência de valores com o objectivo de colmatar a falta de dados na base de dados do domínio. O
predicado Ocorrencia permite representar, se for necessário, o conteúdo completo de tabelas que não
podem ser acrescentadas na base de dados do domínio, mas, este procedimento vai complicar o
processo de tradução LIL/SQL.
Na base de dados de recursos turísticos existem entidades distintas que na base de dados são
representadas pela mesma tabela. Por exemplo, a entidade “castelo” não pode ser destinguida da
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entidade “forte” por ambas estarem representadas na tabela CASTELO_FORTE (“castelos e fortes”)
de modo idêntico as “catedrais” e “basílicas” não se distinguem por estarem representadas na tabela
CATEDRAL_BASILICA (“catedrais e basílicas”).

Uma forma de permitir referências isoladas à entidade “castelo” ou “forte” nas perguntas
formuladas ao sistema de interrogações é criar duas vistas na base de dados, pressupondo que o nome
do recurso turístico é iniciado respectivamente por “FORTE” ou “CASTELO”. A Figura 49 apresenta
um extracto do diagrama entidade/associação do modelo de dados relacional da base de dados de
recursos turísticos em que foi criada uma vista designada por FORTE e outra por CASTELO.

Figura 49 – Exemplo de Duas Vistas para Aumentar o Detalhe da Representação

A título de exemplo, apresenta-se a instrução SQL DDL VIEW para criar a vista que representa
a entidade “castelo” na base de dados do domínio:
CREATE VIEW CASTELO
(COD_REC_TURIST, ENDERECO, COD_ENT_RESP, OCUPACOES_HIST,
DESCRICAO_LOCAL, VIATURAS, PEDONAL, CONSERVACAO, MONUM_NACIONAL,
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INTERESSE_PUBLICO, VALOR_CONCELHIO, PROTECAO_ESPECIAL,
OCUPACAO_ACTUAL, OBERVACOES) AS
SELECT CASTELO_FORTE.COD_REC_TURIST, CASTELO_FORTE.ENDERECO,
CASTELO_FORTE.COD_ENT_RESP, CASTELO_FORTE.OCUPACOES_HIST,
CASTELO_FORTE.DESCRICAO_LOCAL, CASTELO_FORTE.VIATURAS,
CASTELO_FORTE.PEDONAL, CASTELO_FORTE.CONSERVACAO,
CASTELO_FORTE.MONUM_NACIONAL, CASTELO_FORTE.INTERESSE_PUBLICO,
CASTELO_FORTE.VALOR_CONCELHIO, CASTELO_FORTE.PROTECAO_ESPECIAL,
CASTELO_FORTE.OCUPACAO_ACTUAL, CASTELO_FORTE.OBERVACOES FROM
CASTELO_FORTE, REC_TURISTICO WHERE REC_TURISTICO.COD_REC_TURIST =
CASTELO_FORTE.COD_REC_TURIST AND REC_TURISTICO.NOME LIKE 'CASTELO%'.

Se não for possível optar por criar as vistas CASTELO e FORTE na base de dados do domínio e
se o objectivo for ter o mesmo tipo de funcionalidade, têm de se definir “castelo” e “forte” como
símbolos equivalentes. A aquisição de vocabulário pode ser expressa para o caso da entidade
“castelo” (idêntico ao da entidade “forte”) por:
Simbolo(castelo, CASTELO, VISTA, COD_REC_TURIST

IN

(SELECT

COD_REC_TURIST

FROM

REC_TURISTICO WHERE NOME LIKE ‘CASTELO%’))
eSimbolo(CASTELO, CASTELO_FORTE) .

6.5 Associações Muitos para Muitos
O processo de aquisição de vocabulário, baseado em predicados, não permite exprimir
directamente associações com cardinalidade muitos para muitos, no entanto, é possível decompor estas
associações em associações um para muitos considerando a existência de uma entidade auxiliar.
Quando nas perguntas formuladas pelo utilizador são referidas associações muitos para muitos
está a ser referido um nível de virtualização que não está directamente representado na base de dados
do domínio.
Ao nível da base de dados do domínio pode ser criada uma vista que junta numa única entidade
as entidades envolvidas na associação muitos para muitos. Ao nível do modelo conceptual uma
associação com cardinalidade muitos para muitos pode ser representada através da composição de
associações empregando o predicado cAssoc.
Por exemplo, quando se representa o facto “empregado trabalha na empresa”, admitindo que
uma empresa tem muitos empregados e que um empregado pode trabalhar em mais do que uma
empresa, a associação “trabalha” tem cardinalidade muitos para muitos. Este facto não pode ser
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directamente expresso em predicados de aquisição de vocabulário mas os factos “empregado assina
contrato de trabalho com empresa” e “empresa celebra contrato de trabalho com empregado”
podem e permitem concluir usando a composição de associação que “empregado trabalha na
empresa” (usando a entidade auxiliar “contrato”).
A aquisição de vocabulário é expressa, neste caso, assumindo que tanto o “empregado” como a
“empresa” têm a propriedade “nome” por:
Simbolo(empregado, EMPREGADO)
Simbolo(trabalha, TRABALHAR)
Simbolo(empresa, EMPRESA)
Simbolo(contrato, CONTRATO)
Simbolo(assina, ASSINAR)
Simbolo(celebra, CELEBRAR)
Simbolo(nome, NOME)
Assoc(ASSINAR, EMPREGADO, CONTRATO)
Assoc(CELEBRAR, EMPRESA, CONTRATO)
Assoc(TER, EMPRESA, NOME)
Assoc(TER, EMPREGADO, NOME)
cAssoc(TRABALHAR,

{ASSINAR(EMPREGADO,

CONTRATO),

CELEBRAR(EMPRESA,

CONTRATO)}).

Figura 50 – Exemplo de uma Associação Muitos para Muitos

O extracto do modelo de dados relacional (ao nível lógico e ao nível físico) da base de dados do
domínio ao qual correspondem os predicados de aquisição de vocabulário anteriormente indicados é
ilustrado na Figura 50.
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Naturalmente, que o que interessa em termos de análise de uma base de dados já existente, é
reconhecer o significado das associações muitos para muitos no contexto do domínio a que se referem.
Por exemplo, na base de dados do projecto CAP [INESC-97], surge o extracto do diagrama
entidade/associação apresentado na Figura 51, que representa o facto “alojamentos possuem
serviços” à custa dos factos “alojamentos têm serviços de alojamentos” e “serviços têm serviços
de alojamentos”.

Figura 51 – Exemplo de Associações Muitos para Muitos no Projecto CAP

Depois de identificados os factos suportados por associações com cardinalidade um para muitos,
podem-se escrever os predicados de aquisição de vocabulário que as exprimem e definir, em seguida,
as associações com cardinalidade muitos para muitos como uma composição de associações um para
muitos.

6.6 Hierarquias de Dados
Quando se realiza a modelação de situações que referem conceitos caracterizados por verbos
como, por exemplo, “conter” ou “localizar”, o modelo de dados relacional apresenta semelhanças
com uma hierarquia. As hierarquias de dados são um padrão de realização que surge da necessidade
prática de referir conceitos que aparecem encapsulados noutros conceitos vulgarmente da mesma
natureza.
Quando se quer representar uma área geográfica recorrendo a várias divisões geográficas em
que umas, estão localizadas dentro das outras, tem de se recorrer a uma hierarquia onde figuram as
divisões consideradas.
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Na base de dados do projecto IRT [INESC-96], Portugal é dividido geograficamente em:
“distritos”, “concelhos”, “freguesias” e “lugares”. Esta divisão é ilustrada pelo extracto do
diagrama entidade/associação do modelo relacional apresentado na Figura 52.

Figura 52 – Representação das Divisões Geográficas no Projecto IRT

A representação da hierarquia de divisões geográficas no modelo conceptual é directa definindo
uma entidade por cada tabela que tem tantas propriedades quantas as colunas dessa tabela, sendo as
associações indicadas através dos predicados de aquisição de vocabulário:
Assoc(ABRANGER, DISTRITO, CONCELHO)
Assoc(ABRANGER, CONCELHO, FREGUESIA)
Assoc(ABRANGER, FREGUESIA, LUGAR).

Podem ser definidas associações compostas para permitir responder a perguntas tais como
“Quais os lugares que pertencem ao distrito de Lisboa?”. O predicado de aquisição de vocabulário
que exprime a associação composta “lugar pertence a distrito”, que permite responder a esta
pergunta é: cAssoc(PERTENCER, {PERTENCER(CONCELHO, DISTRITO), PERTENCER(FREGUESIA,
CONCELHO), PERTENCER(LUGAR, FREGUESIA)}).

A forma de evitar escrever todas as associações compostas, indicando as combinações
possíveis, é dizer que as associações entre as divisões geográficas gozam da propriedade transitiva, da
seguinte forma:
Assoc(@Transitiva, DISTRITO, CONCELHO)
Assoc(@Transitiva, CONCELHO, FREGUESIA)
Assoc(@Transitiva, FREGUESIA, LUGAR).
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O inconveniente da hierarquia apresentada na Figura 52 é que não é dinâmica. Se, for criada
uma nova divisão geográfica, como por exemplo, a “região administrativa” não é possível criá-la sem
definir uma tabela na base de dados do domínio.
Se, por exemplo, se quiserem representar dados sobre outros países, a estrutura apresentada na
Figura 52 tem grandes possibilidades de não poder ser utilizada, porque nem todos os países têm
“distritos”, “concelhos” e “freguesias” tal como em Portugal. O que é desejável é ter uma
hierarquia dinâmica com divisões, por exemplo, de nível 1 ou 2 ou 3 etc. e, conforme o país, elas
passam a ter uma concretização. Neste caso, as alterações de estrutura da hierarquia podem ser
expressas só por dados, não exigindo alteração da meta-informação da base de dados do domínio.
Na base de dados do projecto CAP [INESC-97], foi adoptada uma estrutura que permite
dinamismo, representando todas as divisões geográficas num única tabela, onde cada divisão
geográfica tem uma referência (chave estrangeira UPPR_GEO_AREA_ID) para a divisão geográfica
onde está localizada.
A Figura 53 mostra um extracto do diagrama entidade/associação do modelo relacional da base
de dados do projecto CAP, onde associada à tabela T_GEO_AREAS (a sombreado) que representa a
hierarquia das “divisões geográficas” aparece outra tabela T_ESS_INFO com “informações
essenciais” nomeadamente sobre: “condições meteorológicas”, “doenças”, “transportes”, etc. As
tabelas T_LANGUAGES e T_GEO_TRANSLATES contêm dados na língua de cada região geográfica.

Figura 53 – Representação das Divisões Geográficas no Projecto CAP
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A Europa é dividida geograficamente num primeiro nível em países (Portugal, Espanha, França,
Inglaterra, etc.), Portugal num segundo nível é divido em províncias (Algarve, Alentejo, Estremadura,
etc.), continuando a divisão até ao nível achado conveniente.
A título de exemplo, mostra-se a definição do vocabulário para definir no modelo conceptual a
entidade “países da Europa” com a propriedade “nome” expressa em inglês (sabendo que o nível da
hierarquia dos países é o nível 1):
Simbolo(país, PAIS, T_GEO_TRANSLATES.GEO_AREA_ID=1 AND
T_GEO_TRANSLATES.LANGUAGE_ID IN (SELECT T_LANGUAGES.LANGUAGE_ID FROM
T_LANGUAGES WHERE T_LANGUAGES.NAME = 'English'))
Simbolo(nome, NAME)
eSimbolo(PAIS, T_GEO_TRANSLATES)
Assoc(TER, PAIS, NAME)
Ocorrencia(PAIS, NAME, PORTUGAL) .

Para indicar que a entidade “países da Europa” tem outras informações associadas também
expressas em inglês podem acrescentar-se os predicados:
Simbolo(informações, T_ESS_INFO)
Assoc(TER, PAIS, T_ESS_INFO).

Quando for perguntado ao sistema de interrogações “Quais as informações de Portugal?”, o
processo de tradução obtém como tradução do facto “país tem informações” a expressão lógica:
T_GEO_TRANSLATES.GEO_AREA_ID = 1 AND
T_GEO_TRANSLATES.LANGUAGE_ID IN (
SELECT T_LANGUAGES.LANGUAGE_ID FROM T_LANGUAGES
WHERE T_LANGUAGES.NAME = 'English') AND T_GEO_TRANSLATES.NAME = ’PORTUGAL’
AND T_LANGUAGES.GEO_AREA_ID = T_GEO_TRANSLATES.GEO_AREA_ID AND
T_LANGUAGES. LANGUAGE_ID = T_GEO_TRANSLATES.LANGUAGE_ID.

Ao nível da base de dados do domínio também podem ser criadas vistas, de modo semelhante ao
que anteriormente foi feito quando existe demasiado detalhe na representação, que permitam associar
directamente entidades do modelo conceptual.
Para situações mais complicadas, pode ser desenvolvido código específico a colocar em
funções de equivalência que vão ser usadas na definição dos símbolos equivalentes apropriados para
completar o vocabulário das perguntas.
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7 CONCLUSÃO
7.1 Introdução
Embora o objectivo principal deste trabalhado tenha sido atingido quando foi definido o modelo
de dados que suporta o modelo conceptual e a informação de apoio à tradução e até em alguns
aspectos ultrapassado, por exemplo no estabelecimento do algoritmo de tradução LIL/SQL, a ideia que
fica é: um trabalho nesta área nunca está completo.
Um grande desafio é a própria aquisição de vocabulário (preenchimento do modelo conceptual)
que, embora possa ser parcialmente automatizada, reveste-se de aspectos que exigem sensibilidade
para questões que dependem, em última instância, de cada caso particular.
Outro aspecto não menos importante é o desenvolvimento de algoritmos que permitam inferir
conhecimento essencial para obter interpretações cada vez mais sofisticadas das perguntas formuladas
ao sistema de interrogações.

7.2 Situação Actual
O conteúdo desta tese, mostra uma perspectiva que pode ser levada até onde for o pormenor da
especificação do domínio da aplicação.
O princípio é limitar o conhecimento representado no modelo conceptual ao conhecimento que
garante a obtenção do conhecimento explícito da base de dados do domínio e, seguidamente, alargar o
âmbito da representação, para cobrir a maior porção possível do conhecimento do domínio da
aplicação, usando funções de equivalência para inferir conhecimento implícito.
Quando se evoca a validação são rejeitadas as perguntas para as quais não podem ser
produzidas respostas a partir da base de dados do domínio.
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A portabilidade do modelo conceptual está assegurada pela sua estrutura genérica e pelas
restrições de domínio introduzidas quando é feita a aquisição de vocabulário.
A extensibilidade é assegurada por uma estrutura relacional que não tem limitações de dimensão
e é facilitada pela utilização de predicados de aquisição de vocabulário.
A tradução, apoiada por uma extensão do modelo de dados relacional que suporta o modelo
conceptual, baseia-se em traduções parciais da pergunta o que permite, por concatenação das
traduções parciais, chegar à tradução completa.
Foram modeladas diversas situações ligadas aos projectos IRT e CAP do INESC, com
resultados bastante positivos, tendo como produto final a realização de um protótipo. A informação
relacionada com a realização prática encontra-se no Anexo A.

7.3 Perspectivas Futuras
A perspectiva futura será indicar mais alguns passos a dar no caminho para conceber um
sistema de interrogações com um âmbito mais alargado de aplicações.
No futuro pode-se generalizar o modelo conceptual para representar os vários contextos (ao
nível semântico) possíveis de uma pergunta.
Considera-se importante desenvolver o aspecto da descoberta de conhecimento e aplicar os seus
resultados na tradução para outras linguagens vocacionadas para aceder a dados, eventualmente para
extensões da linguagem SQL, mais ricas.
Fica em aberto a definição da instalação do sistema de interrogações numa base de dados do
domínio orientada por objectos, esperando que devido ao desenho ser orientado por objectos, e por isso,
ser mais exigente na definição dos conceitos, o trabalho de aquisição de vocabulário seja facilitado e
que a definição das funções de equivalência possa ser harmoniosamente incluída na linguagem que
acede aos dados.
Eventualmente, no futuro, pode-se ainda definir a instalação do sistema de interrogações em
arquitecturas baseadas em data warehouse (o que permite definir uma vista sobre os dados mais
adequada ao perfil de perguntas) e data mining (o que permite definir mais facilmente funções de
equivalência usadas na descoberta de conhecimento na base de dados do domínio).
O que o utilizador espera é que o sistema lhe indique uma resposta da mesma forma que um
humano o faria. O que está em causa não é ultrapassar a capacidade humana em velocidade de
cálculo ou em velocidade de pesquisa exaustiva, trata-se de definir estratégias de raciocínio
optimizadas, porque a prática prova que técnicas de força bruta (explorar todas as combinações) não
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resolvem problemas que têm soluções distribuídas num universo gerado por uma explosão
combinatória de possibilidades.

7.4 Observações Finais
Foi dado mais um importante contributo para a consolidação do sistema Edite, porque o modelo
conceptual e todos os aspectos envolventes são de enorme importância no desenho deste sistema de
interrogações. A realização do modelo conceptual sobre um modelo de dados relacional em
substituição da utilização de ficheiros de texto foi a opção prática que marcou a diferença. O modelo
de dados relacional concebido é simples, claro e facilita a consistência, economizando, por isso, esforço
no desenvolvimento futuro.
Sendo este trabalho efectuado no âmbito de uma tese de mestrado existe a natural limitação em
tempo e em meios que condicionam o resultado final, no entanto, nada impediu que as expectativas
iniciais fossem atingidas e até, em alguns aspectos superadas, levando a supor que em melhores
condições a investigação podia ainda ter chegado mais longe.
Os princípios directores desta tese foram utilizados na prática com sucesso, o que é comprovado
pelo facto de se poder utilizar o sistema de interrogações Edite para formular perguntas em língua
natural através da Internet.
O ideal seria ter como resultado dos sucessivos contributos dados ao sistema Edite, um sistema
que responda às perguntas em língua natural, formuladas por um utilizador que se julgue na presença
de um verdadeiro guia (eventualmente guia turístico) humano mas infalível e detentor do conhecimento
absoluto.
Um vortex é uma distorção do espaço e do tempo provocada pela gravidade de um buraco
negro. A concepção de sistemas de informação é semelhante a um vortex. Mas há uma esperança.
Com habilidade, persistência, ferramentas e métodos, pode-se converter o buraco negro num ciclo de
criação, de execução, de evolução, e de renascimento.
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ANEXO A
A.1 SQL DDL que Define o Modelo de Dados
As instruções SQL DDL que definem o modelo de dados relacional que suporta o modelo
conceptual e que disponibiliza dados para apoiar a tradução LIL/SQL são as seguintes:

CREATE TABLE CLASSIFICACAO (

COD_CLASS

INTEGER NOT NULL,

DESG_CLASS

VARCHAR(20) NOT NULL,

DESC_CLASS

VARCHAR(254),

PRIMARY KEY (COD_CLASS))
CREATE TABLE DOMINIO (

COD_DOMINIO

INTEGER NOT NULL,

DESG_DOMINIO

VARCHAR(20) NOT NULL,

DESC_DOMINIO

VARCHAR(60),

PRIMARY KEY (COD_DOMINIO))
CREATE TABLE SIMBOLO (

SIMBOLO

INTEGER NOT NULL,

COD_CLASS

INTEGER,

COD_DOMINIO

INTEGER NOT NULL,

DESIGNACAO

VARCHAR(100) NOT NULL,

ALIAS

VARCHAR(30) NOT NULL,

_TIPO_

VARCHAR(20),

_CONDICAO_

VARCHAR(254),

PRIMARY KEY (SIMBOLO))
CREATE TABLE ASSOCIACAO (

COD_ASSOC

INTEGER NOT NULL,

COD_DOMINIO

INTEGER NOT NULL,

ASSOC

INTEGER NOT NULL,

PARAM1

INTEGER NOT NULL,

PARAM2

INTEGER NOT NULL,

VSIGNIFICADO

VARCHAR(254),

_TIPO_

CHAR(1),
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_CONDICAO_

VARCHAR(254),

PRIMARY KEY (COD_ASSOC))
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CREATE TABLE EQ_SIMBOLO (

E_SIMBOLO

INTEGER NOT NULL,

B_SIMBOLO

INTEGER NOT NULL,

EQ_NSEQ

INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (E_SIMBOLO, B_SIMBOLO))
CREATE TABLE C_ASSOCIACAO (

C_COD_ASSOC

INTEGER NOT NULL,

M_COD_ASSOC

INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (C_COD_ASSOC, M_COD_ASSOC))
CREATE TABLE CHAVE_FK (

ASSOCIACAO

INTEGER NOT NULL,

FK_ATRIBUTO

INTEGER NOT NULL,

FK_NSEQ

INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (ASSOCIACAO, FK_ATRIBUTO))
CREATE TABLE CHAVE_PK (

ENTIDADE

INTEGER NOT NULL,

PK_ATRIBUTO

INTEGER NOT NULL,

PK_NSEQ

INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (ENTIDADE, PK_ATRIBUTO))
CREATE TABLE OCORRENCIA (

OC_ENTIDADE

INTEGER NOT NULL,

OC_ATRIBUTO

INTEGER NOT NULL,

CODIGO

VARCHAR(20) NOT NULL,

VALOR

VARCHAR(60) NOT NULL,

PRIMARY KEY (OC_ENTIDADE, OC_ATRIBUTO, CODIGO))
CREATE TABLE OMISSAO (

SIMBOLO1

INTEGER NOT NULL,

SIMBOLO2

INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (SIMBOLO1, SIMBOLO2))

As instruções SQL DDL para criar as chaves estrangeiras são as seguintes:
ALTER TABLE ASSOCIACAO FOREIGN KEY Limita (COD_DOMINIO) REFERENCES DOMINIO
ALTER TABLE ASSOCIACAO FOREIGN KEY E_Ent_Atr (PARAM2) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE ASSOCIACAO FOREIGN KEY E_Entidade (PARAM1) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE ASSOCIACAO FOREIGN KEY E_Associacao (ASSOC) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE C_ASSOCIACAO FOREIGN KEY E_Membro (M_COD_ASSOC) REFERENCES ASSOCIACAO
ALTER TABLE C_ASSOCIACAO FOREIGN KEY E_Composta (C_COD_ASSOC) REFERENCES ASSOCIACAO
ALTER TABLE CHAVE_FK FOREIGN KEY E_Atributo (FK_ATRIBUTO) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE CHAVE_FK FOREIGN KEY E_Associacao (ASSOCIACAO) REFERENCES ASSOCIACAO
ALTER TABLE CHAVE_PK FOREIGN KEY E_Atributo (PK_ATRIBUTO) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE CHAVE_PK FOREIGN KEY E_Entidade (ENTIDADE) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE EQ_SIMBOLO FOREIGN KEY E_Simbolo (E_SIMBOLO) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE EQ_SIMBOLO FOREIGN KEY E_Equivalente (B_SIMBOLO) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE OCORRENCIA FOREIGN KEY E_Entidade (OC_ATRIBUTO) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE OCORRENCIA FOREIGN KEY E_Atributo (OC_ENTIDADE) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE OMISSAO FOREIGN KEY E_Ent_Atr1 (SIMBOLO1) REFERENCES SIMBOLO
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ALTER TABLE OMISSAO FOREIGN KEY E_Ent_Atr2 (SIMBOLO2) REFERENCES SIMBOLO
ALTER TABLE SIMBOLO FOREIGN KEY Limita (COD_DOMINIO) REFERENCES DOMINIO
ALTER TABLE SIMBOLO FOREIGN KEY Classifica (COD_CLASS) REFERENCES CLASSIFICACAO

A.2 Comentários do Modelo de Dados
Os comentários das colunas e das tabelas do modelo de dados relacional são indicados na Tabela 6.
Tabela/Coluna
ASSOCIACAO
ASSOCIACAO.COD_ASSOC
ASSOCIACAO.COD_DOMINIO
ASSOCIACAO.ASSOC
ASSOCIACAO.PARAM1
ASSOCIACAO.PARAM2
ASSOCIACAO.VSIGNIFICADO
ASSOCIACAO._TIPO_
ASSOCIACAO._CONDICAO_
C_ASSOCIACAO
C_ASSOCIACAO.C_COD_ASSOC
C_ASSOCIACAO.M_COD_ASSOC
CHAVE_FK
CHAVE_FK.ASSOCIACAO
CHAVE_FK.FK_ATRIBUTO
CHAVE_FK.FK_NSEQ
CHAVE_PK
CHAVE_PK.ENTIDADE
CHAVE_PK.PK_ATRIBUTO
CHAVE_PK.PK_NSEQ
CLASSIFICACAO
CLASSIFICACAO.COD_CLASS
CLASSIFICACAO.DESG_CLASS
CLASSIFICACAO.DESC_CLASS
DOMINIO
DOMINIO.COD_DOMINIO
DOMINIO.DESG_DOMINIO
DOMINIO.DESC_DOMINIO
EQ_SIMBOLO
EQ_SIMBOLO.E_SIMBOLO
EQ_SIMBOLO.B_SIMBOLO
EQ_SIMBOLO.EQ_NSEQ
OCORRENCIA
OCORRENCIA.OC_ENTIDADE
OCORRENCIA.OC_ATRIBUTO
OCORRENCIA.CODIGO
OCORRENCIA.VALOR
OMISSAO
OMISSAO.SIMBOLO1
OMISSAO.SIMBOLO2

Comentário
Constrangimento conceptual
Identificador da associação
Domínio da associação
Símbolo da associação
Entidade
Entidade ou propriedade
Campo de comentário
Extensão: D - Directa, I - Inversa
Extensão: Condição auxiliar
Constrangimento membro
Identificador da associação composta
Identificador da associação membro
Extensão: Chaves estrangeiras
Identificador da associação a que se refere
Coluna que pertence à chave estrangeira
N.º Sequencial da coluna na chave
Extensão: Chaves primárias
Tabela a que se refere
Coluna que pertence à chave primária
N.º Sequencial da coluna na chave
Classificação dos símbolos
Identificador da classificação
Designação da classificação ou da função de equivalência
Descrição da classificação ou função de equivalência
Restrição de domínio
Identificador do domínio
Designação do domínio
Descrição do domínio
Símbolo argumento
Identificador do símbolo equivalente
Identificador do símbolo parâmetro
N.º de ordem do parâmetro
Extensão: Dados (códigos ou nomes) da BD
Tabela a que se refere
Coluna a que se refere
Codificação do valor
Valor representado
Extensão: Entidades ou propriedades por omissão
Tabela ou coluna
Tabela ou coluna
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SIMBOLO
SIMBOLO.SIMBOLO
SIMBOLO.COD_DOMINIO
SIMBOLO.COD_CLASS
SIMBOLO.ALIAS
SIMBOLO.DESIGNACAO
SIMBOLO._TIPO_
SIMBOLO._CONDICAO_

Palavra ou junção de palavras
Identificador do símbolo
Identificador do domínio a que pertence
Identificador da classificação do símbolo
Designação abreviada (símbolo maiúsculas)
Designação do símbolo (LN minúsculas)
Extensão: Tipo de dados
Extensão: Condição auxiliar

Tabela 6 – Comentários do Modelo de Dados Relacional

A.3 SQL DML para Iniciar o Modelo de Dados
As instruções SQL DML para iniciar o modelo de dados são as seguintes:
delete from chave_fk
delete from chave_pk
delete from omissao
delete from eq_simbolo
delete from c_associacao
delete from associacao
delete from ocorrencia
delete from simbolo
delete from classificacao
delete from dominio
INSERT INTO CLASSIFICACAO VALUES(1,'Entidade','Símbolo que é uma entidade')
INSERT INTO CLASSIFICACAO VALUES(2,'Propriedade','Símbolo que é uma propriedade')
INSERT INTO CLASSIFICACAO VALUES(3,'Associação','Símbolo que é uma associação')
INSERT INTO CLASSIFICACAO VALUES(4,'Sinónimo','Sinónimo bidireccional')
INSERT INTO CLASSIFICACAO VALUES(5,'Semelhante','Sinónimo unidireccional')
INSERT INTO DOMINIO VALUES(1,'@Global','Engloba todos os domínios')
INSERT INTO DOMINIO VALUES(2,'@Trivial','Domínio ao nível conceptual')
INSERT INTO SIMBOLO (SIMBOLO, COD_CLASS, COD_DOMINIO, DESIGNACAO, ALIAS, _TIPO_) VALUES(1, 3, 1, 'é',
'SER',' S_')
INSERT INTO SIMBOLO(SIMBOLO, COD_CLASS, COD_DOMINIO, DESIGNACAO, ALIAS, _TIPO_) VALUES(2, 3, 1,
'tem', 'TER', 'S_')
INSERT INTO SIMBOLO (SIMBOLO, COD_CLASS, COD_DOMINIO, DESIGNACAO, ALIAS, _TIPO_) VALUES(3, 3, 1, '_',
'_', '@Transitiva')

A.4 Implementação da Consulta
A título de exemplo, apresenta-se a definição do procedimento interno, para o sistema de gestão
de base de dados SQL SERVER [Microsoft-98], usado na consulta ao nível da análise semântica.
drop procedure dbo.valida_predicado_tabela
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/* remover a seguir à execução */
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.valida_predicado') and sysstat & 0xf = 4)
drop procedure dbo.valida_predicado
GO
CREATE PROCEDURE valida_predicado
@strNomeRel varchar(255),
@str1Arg
varchar(255),
@str2Arg
varchar(255),
@zzz
tinyint OUTPUT
AS
declare @strDetalhe
varchar(255)
declare @nCod
integer
declare @valpred tinyint
declare MyCurs cursor for
SELECT P2.ALIAS FROM ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1, SIMBOLO P2
WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND PARAM2=P2.SIMBOLO
AND ASS.ALIAS=@strNomeRel AND P1.ALIAS=@str1Arg AND P2.COD_CLASS=@nCod
exec valida_predicado_entidade @strNomeRel, @str1Arg, @str2Arg, @valpred OUTPUT
select @zzz = @valpred
If (@zzz <> 0)
begin
deallocate Mycurs
Return 1
end
else
begin
/* nCod = Entidade -- constante sempre igual a 1 */
select @nCod = 1
open MyCurs
fetch next from MyCurs into @strDetalhe
while @@FETCH_STATUS = 0
begin
exec valida_predicado_entidade 'TER', @strDetalhe, @str2Arg, @valpred OUTPUT
select @zzz = @valpred
if @zzz <> 0
begin
deallocate MyCurs
return 1
end
fetch next from MyCurs into @strDetalhe
end
deallocate MyCurs
end
return 0
GO
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.valida_predicado_entidade') and sysstat &
0xf = 4)
drop procedure dbo.valida_predicado_entidade
GO
CREATE PROCEDURE valida_predicado_entidade
@strNomeRel varchar(60),
@str1Arg varchar(60),
@str2Arg varchar(60),
@bValorRetorno tinyint OUTPUT
as
declare @nconta
int
declare @strArg2
varchar(255)
declare @strSelect1
varchar(255)
declare @strSelect2
varchar(255)
declare @strCond1
varchar(255)
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declare @strCond2
varchar(255)
declare assoc_simbolo_cursor cursor for
SELECT count(*)
FROM ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1, SIMBOLO P2
WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND PARAM2=P2.SIMBOLO
AND ASS.ALIAS = @strNomeRel AND P1.ALIAS LIKE @str1Arg AND P2.ALIAS LIKE @str2Arg
declare atrib_cursor cursor for
SELECT ATRIBUTO.ALIAS FROM OCORRENCIA, SIMBOLO ENTIDADE, SIMBOLO ATRIBUTO
WHERE OC_ENTIDADE=ENTIDADE.SIMBOLO AND OC_ATRIBUTO=ATRIBUTO.SIMBOLO
AND ENTIDADE.ALIAS=@str1Arg AND VALOR=@str2Arg
if RTRIM( @str1Arg ) = '_'
select @str1Arg = '%'
if RTRIM( @str2Arg ) = '_'
select @str2Arg = '%'
open assoc_simbolo_cursor
fetch next from assoc_simbolo_cursor into @nconta
close assoc_simbolo_cursor
If @nconta > 0
select @bValorRetorno=1
else
begin
open atrib_cursor
fetch next from atrib_cursor into @strArg2
if @@fetch_status = 0
begin
select @str2Arg = @strArg2
open assoc_simbolo_cursor
fetch next from assoc_simbolo_cursor into @nconta
if @nconta > 0
select @bValorRetorno = 1
else
select @bValorRetorno = 0
end
else
select @bValorRetorno = 0
end
deallocate assoc_simbolo_cursor
deallocate atrib_cursor
GO

A título de exemplo, apresenta-se a implementação em SQL Windows da função
traducao_lil_sql (e da função auxiliar traducao_lil_sql_entidade) que realiza a consulta de

dados para apoiar a tradução (que também foi implementada num procedimento interno).
Function: traducao_lil_sql_entidade
Description: Função auxiliar que traduz o atributo ou valor associado à tabela indicada em str1Arg
Returns
String:
Parameters
String: strNomeRel ! Alias da Associação
String: str1Arg ! Alias do 1º Argumento
String: str2Arg ! Alias do 2º Argumento
Static Variables
Local variables
String: strCond
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String: strCondAss
Boolean: bExist
String: strValor
Actions
Call SqlExists('SELECT ASSOCIACAO._CONDICAO_, P2._CONDICAO_
FROM ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1, SIMBOLO P2 INTO :strCondAss, :strCond
WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND PARAM2=P2.SIMBOLO AND
ASS.ALIAS=:strNomeRel AND P1.ALIAS=:str1Arg AND P2.ALIAS=:str2Arg' , bExist )
If Not bExist
Set strValor=str2Arg
Call SqlExists('SELECT ATRIBUTO.ALIAS, ATRIBUTO._CONDICAO_,
ASSOCIACAO._CONDICAO_
FROM OCORRENCIA, SIMBOLO ENTIDADE, SIMBOLO
ATRIBUTO, ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS INTO :str2Arg, :strCond, :strCondAss WHERE
OC_ENTIDADE=ENTIDADE.SIMBOLO AND OC_ATRIBUTO = ATRIBUTO.SIMBOLO AND
ASSOCIACAO.ASSOC=ASS.SIMBOLO AND ENTIDADE.SIMBOLO=PARAM1 AND
ATRIBUTO.SIMBOLO=PARAM2 AND ASS.ALIAS=:strNomeRel AND ENTIDADE.ALIAS=:str1Arg
AND VALOR=:strValor', bExist)
If bExist
If SalStrTrimX(strCond)=''
Set strCond=str1Arg||'.'||str2Arg||" = '"||strValor||"'"
Else
Set strCond=strCond||' AND '||str1Arg||'.'||str2Arg||" = '"||strValor||"'"
Else
Return '??' ! Erro
If SalStrTrimX(strCondAss)=''
Return strCond
If SalStrTrimX(strCond)=''
Return strCondAss
Return strCondAss||' AND '||strCond
Function: traducao_lil_sql
Description: Devolve a condição WHERE que traduz a Associação
Returns
String:
Parameters
String: strNomeRel ! Alias da Associação
String: str1Arg ! Alias do 1º Argumento
String: str2Arg ! Alias do 2º Argumento
Static Variables
Local variables
Boolean: bExist
Sql Handle: hSql
Number: nErr ! só utilizado no FetchNext
String: strTraducao
Number: nAssoc
String: strCond
String: strCondAss
String: strDetalhe
String: strTipo
Actions
Call SqlImmediate('SELECT ASSOCIACAO._TIPO_ FROM ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1,
SIMBOLO P2 INTO :strTipo WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND
PARAM2=P2.SIMBOLO AND ASS.ALIAS=:strNomeRel AND P1.ALIAS=:str1Arg AND P2.ALIAS=:str2Arg')
If strTipo='I' ! Troca os argumentos e obtem a associação 'D' com o número mais baixo
Call SqlExists("SELECT ASS.ALIAS, P1.ALIAS, P2.ALIAS FROM ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS,
SIMBOLO P1, SIMBOLO P2 INTO :strNomeRel, :str1Arg, :str2Arg WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND
PARAM1=P1.SIMBOLO AND PARAM2=P2.SIMBOLO AND ASSOCIACAO._TIPO_='D' AND P1.ALIAS=:str2Arg
AND P2.ALIAS=:str1Arg ORDER BY COD_ASSOC",bExist)
Call SqlExists('SELECT ASS.ALIAS, ASSOCIACAO._CONDICAO_, P2._CONDICAO_, COD_ASSOC FROM
ASSOCIACAO, SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1, SIMBOLO P2 INTO :strNomeRel, :strCondAss, :strCond,:nAssoc WHERE
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ASSOC= ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND PARAM2=P2.SIMBOLO AND P1.ALIAS=:str1Arg AND
P2.ALIAS=:str2Arg AND P2.COD_CLASS=1 ORDER BY COD_ASSOC' , bExist )
If bExist
Set strTraducao=Junção(nAssoc)
If SalStrTrimX(strCondAss)!=''
Set strTraducao=strTraducao||' AND '||strCondAss
If SalStrTrimX(strCond)!=''
Set strTraducao=strTraducao||' AND '||strCond
Else
Set strTraducao=traducao_lil_sql_entidade(strNomeRel,str1Arg,str2Arg)
If strTraducao='??'
Call SqlConnect( hSql )
Call SqlPrepareAndExecute( hSql, 'SELECT ASSOCIACAO._CONDICAO_,
P2._CONDICAO_, P2.ALIAS, COD_ASSOC FROM ASSOCIACAO,SIMBOLO ASS, SIMBOLO P1, SIMBOLO P2 INTO
:strCondAss,:strCond,:strDetalhe,:nAssoc WHERE ASSOC=ASS.SIMBOLO AND PARAM1=P1.SIMBOLO AND
PARAM2=P2.SIMBOLO AND ASS.ALIAS=:strNomeRel AND P1.ALIAS=:str1Arg AND P2.COD_CLASS=1')
While SqlFetchNext( hSql, nErr )
Set strTraducao=traducao_lil_sql_entidade('TER',strDetalhe,str2Arg)
If strTraducao!='??'
Call SqlDisconnect( hSql )
If SalStrTrimX( strTraducao )=''
Set strTraducao=Junção(nAssoc)
Else
Set strTraducao=strTraducao||' AND '||Junção(nAssoc)
If SalStrTrimX(strCondAss)!=''
Set strTraducao=strTraducao||' AND '||strCondAss
If SalStrTrimX(strCond)!=''
Set strTraducao=strTraducao||' AND '||strCond
Set str1Arg=strDetalhe
Break
Set strTraducao=SubsString( strTraducao, '@1.', str1Arg||'.' )
Return SubsString( strTraducao, '@2.',str2Arg||'.' )

A.5 Arquitectura de Instalação
O sistema Edite foi inicialmente utilizado nos quiosques multimédia do INESC no projecto IRT
[INESC-96], presentemente está a ser adaptado para suportar perguntas formuladas por utilizadores
através da Internet no projecto CAP [INESC-97]. Nestes projectos, surgem duas arquitecturas de
instalação diferentes, motivadas por existir degradação do tempo de resposta quando as consultas ao
modelo conceptual são feitas através da Internet.
Na instalação numa rede local, que se ilustra na Figura 54, a base de dados do domínio e os
dados da representação do modelo conceptual e de apoio à tradução são integrados na mesma base de
dados. É esta a arquitectura aconselhada para a situação em que se quer instalar o sistema de
interrogações num sistema informático baseado num servidor de base de dados acedido por aplicações
clientes.
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Figura 54 – Instalação numa Rede Local

As vantagens de ter uma única base de dados são:
a) economia de hardware e software (licenças);
b) facilidade de manutenção da consistência em relação à BD (usando triggers);
c) facilidade em obter informação sobre a representação na BD em tempo de execução.
Por questões de isolamento (segurança) entre os dados da base de dados do domínio e os dados
do modelo conceptual e de apoio à tradução estes últimos podem ser instalados numa base de dados
independente no mesmo servidor. Na prática, esta é a instalação mais facilmente adoptada, quando a
base de dados do domínio já existe.
A Figura 55 mostra uma possível arquitectura de instalação onde os utilizadores formulam as
perguntas através da Internet. O modelo conceptual e os dados de apoio à tradução têm de ser
consultados rapidamente porque podem ser acedidos diversas vezes durante o processamento de uma
pergunta. Se, os algoritmos de consulta forem completamente suportados por procedimentos internos
do sistema de gestão de base de dados pode-se considerar uma instalação semelhante à da Figura 54,
em que a rede local é substituída pela Internet.
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Figura 55 – Instalação para Utilizadores da Internet

Atendendo a que os dados associados ao modelo conceptual são pouco volumosos quando
comparados com os da base de dados do domínio, sugere-se que, em casos simples e com poucos
utilizadores, se efectue uma instalação que dispensa o servidor, colocando uma réplica local dos dados
do modelo conceptual e de apoio à tradução em cada cliente. Esta instalação tem a vantagem de não
aceder aos dados através da rede (mais eficiente) e tem a desvantagem de dificultar a manutenção da
consistência, porque as alterações tem de ser realizadas em todos os clientes.
A decisão quanto à melhor opção de instalação baseia-se essencialmente na possibilidade de
integrar processamento em procedimentos internos do sistema de gestão de base de dados, o que
diminui o número de acessos através da rede optimizando o tempo gasto em cada consulta. No entanto,
quanto mais código for integrado em procedimentos internos do sistema de gestão de base de dados,
mais comprometida fica a portabilidade porque este código é escrito, vulgarmente, numa linguagem
particular de cada SGBD.
Numa situação limite todo o sistema de interrogações pode ser concebido recorrendo a código
executado directamente pelo sistema de gestão de base de dados, então a pergunta em língua natural é
passada em argumento de um procedimento interno ao sistema de gestão de base de dados e num
único acesso é devolvida a sua tradução.
O que condiciona a escrita de todo o código do sistema de interrogações desde o analisador
morfológico à tradução LIL/SQL de forma a ser internamente executado pelo SGBD é o facto de ser
exigido um grande esforço de desenvolvimento que só é válido para o SGBD em uso.
Deve ser assumindo um compromisso à partida entre código a colocar no servidor (desenvolvido
numa linguagem própria) e o código a colocar em cada cliente (desenvolvido em C++ ou Java ou
noutra linguagem que suporte SQL embebido). O compromisso assumido no projecto CAP [INESC97] foi realizar o código associado à consulta do modelo conceptual e dos dados de apoio à tradução
em procedimentos internos do SGBD sendo todo o restante código escrito em C++. As funções de
consulta ao modelo conceptual e de apoio à tradução foram escritas em duas versões, uma para o
SGBD SQLSERVER da Microsoft e outra para o SGBD SLQBASE da Centura [Centura-96].
Se, devido a características particulares do domínio da aplicação e a características da própria
representação na base de dados, for importante incluir chamadas a funções (de equivalência) nas
instruções SQL SELECT, para simplificar a tradução, sugere-se que seja utilizado para suportar a base
de dados do domínio um SGBD que permita o uso de funções (extensão do SQL), na instrução
SELECT, como se estivessem predefinidas na linguagem SQL.
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Por exemplo, o SGBD IBM DB2 versão UDB [IBM/DB2-97] permite definir uma extensão às
funções SQL incluindo funções, por exemplo, originalmente escritas em C++ a partir de uma DLL
(Dynamic Link Library).
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ANEXO B
B.1 SQL DDL Criar a BD do Ex. do Cap. 5
As instruções SQL DDL que se seguem definem o modelo relacional da base de dados do
domínio, gerada pelo editor do domínio a partir do modelo conceptual, obtido no capítulo 5.
CREATE TABLE ACTOR (nC_ACTOR NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_ACTOR))
CREATE TABLE AUTOR (nC_AUTOR NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_AUTOR))
CREATE TABLE CLIENTE (nC_CLIENTE NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_CLIENTE))
CREATE TABLE COPIAPROD (nC_COPIAPROD NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_COPIAPROD))
CREATE TABLE DISCO (nC_DISCO NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_DISCO))
CREATE TABLE EDITORA (nC_EDITORA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_EDITORA))
CREATE TABLE EMPRESA (nC_EMPRESA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_EMPRESA))
CREATE TABLE EXPOSITOR (nC_EXPOSITOR NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_EXPOSITOR))
CREATE TABLE INSTITUICAO (nC_INSTITUICAO NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_INSTITUICAO))
CREATE TABLE INTERPRETE (nC_INTERPRETE NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_INTERPRETE))
CREATE TABLE LIVRO (nC_LIVRO NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_LIVRO))
CREATE TABLE LOJA (nC_LOJA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_LOJA))
CREATE TABLE PESSOA (nC_PESSOA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_PESSOA))
CREATE TABLE PRODUTO (nC_PRODUTO NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_PRODUTO))
CREATE TABLE REALIZADOR (nC_REALIZADOR NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_REALIZADOR))
CREATE TABLE TALAOALUGA (nC_TALAOALUGA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_TALAOALUGA))
CREATE TABLE TEMA (nC_TEMA NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_TEMA))
CREATE TABLE VIDEO (nC_VIDEO NUMBER NOT NULL, PRIMARY KEY (nC_VIDEO))
ALTER TABLE ACTOR FOREIGN KEY SER_2 (nC_PESSOA) REFERENCES PESSOA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE ACTOR ADD (dDATANASC DATE)
ALTER TABLE ACTOR ADD (nC_PESSOA NUMBER)
ALTER TABLE AUTOR FOREIGN KEY SER_5 (nC_PESSOA) REFERENCES PESSOA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE AUTOR ADD (dDATANASC DATE)
ALTER TABLE AUTOR ADD (nC_PESSOA NUMBER)
ALTER TABLE AUTOR ADD (sPSEUDONIMO CHAR(254))
ALTER TABLE CLIENTE FOREIGN KEY ASSOCIAR_12 (nC_LOJA) REFERENCES LOJA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE CLIENTE FOREIGN KEY SER_13 (nC_PESSOA) REFERENCES PESSOA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE CLIENTE ADD (CODPOSTAL CHAR(254))
ALTER TABLE CLIENTE ADD (LOCAL CHAR(254))
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ALTER TABLE CLIENTE ADD (nBI NUMBER)
ALTER TABLE CLIENTE ADD (nC_LOJA NUMBER)
ALTER TABLE CLIENTE ADD (nC_PESSOA NUMBER)
ALTER TABLE CLIENTE ADD (nNC NUMBER)
ALTER TABLE CLIENTE ADD (RUA CHAR(254))
ALTER TABLE CLIENTE ADD (sTELEFONE CHAR(254))
ALTER TABLE COPIAPROD FOREIGN KEY DUPLICAR_16 (nC_PRODUTO) REFERENCES PRODUTO ON DELETE
RESTRICT
ALTER TABLE COPIAPROD FOREIGN KEY PERTENCER_15 (nC_LOJA) REFERENCES LOJA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE COPIAPROD ADD (nC_LOJA NUMBER)
ALTER TABLE COPIAPROD ADD (nC_PRODUTO NUMBER)
ALTER TABLE COPIAPROD ADD (nCOPIA NUMBER)
ALTER TABLE DISCO FOREIGN KEY SER_18 (nC_PRODUTO) REFERENCES PRODUTO ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE DISCO FOREIGN KEY TER_17 (nC_INTERPRETE) REFERENCES INTERPRETE ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE DISCO ADD (nC_INTERPRETE NUMBER)
ALTER TABLE DISCO ADD (nC_PRODUTO NUMBER)
ALTER TABLE EDITORA FOREIGN KEY SER_19 (nC_INSTITUICAO) REFERENCES INSTITUICAO ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE EDITORA ADD (nC_INSTITUICAO NUMBER)
ALTER TABLE EMPRESA FOREIGN KEY SER_21 (nC_INSTITUICAO) REFERENCES INSTITUICAO ON DELETE
RESTRICT
ALTER TABLE EMPRESA ADD (nC_INSTITUICAO NUMBER)
ALTER TABLE EMPRESA ADD (nNC NUMBER)
ALTER TABLE EXPOSITOR FOREIGN KEY CONTER_23 (nC_COPIAPROD) REFERENCES COPIAPROD ON DELETE
RESTRICT
ALTER TABLE EXPOSITOR FOREIGN KEY ESTAR_24 (nC_LOJA) REFERENCES LOJA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE EXPOSITOR ADD (nC_COPIAPROD NUMBER)
ALTER TABLE EXPOSITOR ADD (nC_LOJA NUMBER)
ALTER TABLE EXPOSITOR ADD (nCODIGO NUMBER)
ALTER TABLE INSTITUICAO ADD (CODPOSTAL CHAR(254))
ALTER TABLE INSTITUICAO ADD (LOCAL CHAR(254))
ALTER TABLE INSTITUICAO ADD (RUA CHAR(254))
ALTER TABLE INSTITUICAO ADD (sNOME CHAR(254))
ALTER TABLE INTERPRETE FOREIGN KEY SER_30 (nC_PESSOA) REFERENCES PESSOA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE INTERPRETE ADD (dDATANASC DATE)
ALTER TABLE INTERPRETE ADD (nC_PESSOA NUMBER)
ALTER TABLE LIVRO FOREIGN KEY SER_35 (nC_PRODUTO) REFERENCES PRODUTO ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE LIVRO FOREIGN KEY TER_34 (nC_AUTOR) REFERENCES AUTOR ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE LIVRO ADD (nANOEDICAO NUMBER)
ALTER TABLE LIVRO ADD (nC_AUTOR NUMBER)
ALTER TABLE LIVRO ADD (nC_PRODUTO NUMBER)
ALTER TABLE LIVRO ADD (nISBN NUMBER)
ALTER TABLE LIVRO ADD (sRESUMO CHAR(254))
ALTER TABLE LOJA FOREIGN KEY PERTENCER_36 (nC_EMPRESA) REFERENCES EMPRESA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE LOJA FOREIGN KEY SER_37 (nC_INSTITUICAO) REFERENCES INSTITUICAO ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE LOJA ADD (nC_EMPRESA NUMBER)
ALTER TABLE LOJA ADD (nC_INSTITUICAO NUMBER)
ALTER TABLE PESSOA ADD (sNACIONALIDADE CHAR(254))
ALTER TABLE PESSOA ADD (sNOME CHAR(254))
ALTER TABLE PRODUTO FOREIGN KEY TER_43 (nC_EDITORA) REFERENCES EDITORA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE PRODUTO FOREIGN KEY TER_44 (nC_TEMA) REFERENCES TEMA ON DELETE RESTRICT
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ALTER TABLE PRODUTO ADD (nC_EDITORA NUMBER)
ALTER TABLE PRODUTO ADD (nC_TEMA NUMBER)
ALTER TABLE PRODUTO ADD (nCODINTERNO NUMBER)
ALTER TABLE PRODUTO ADD (nPRECODIA NUMBER)
ALTER TABLE PRODUTO ADD (sTITULO CHAR(254))
ALTER TABLE REALIZADOR FOREIGN KEY SER_46 (nC_PESSOA) REFERENCES PESSOA ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE REALIZADOR ADD (dDATANASC DATE)
ALTER TABLE REALIZADOR ADD (nC_PESSOA NUMBER)
ALTER TABLE TALAOALUGA FOREIGN KEY REFERIR_49 (nC_CLIENTE) REFERENCES CLIENTE ON DELETE
RESTRICT
ALTER TABLE TALAOALUGA FOREIGN KEY REFERIR_50 (nC_COPIAPROD) REFERENCES COPIAPROD ON DELETE
RESTRICT
ALTER TABLE TALAOALUGA ADD (dFIM DATE)
ALTER TABLE TALAOALUGA ADD (dINICIO DATE)
ALTER TABLE TALAOALUGA ADD (nC_CLIENTE NUMBER)
ALTER TABLE TALAOALUGA ADD (nC_COPIAPROD NUMBER)
ALTER TABLE TEMA ADD (sNOME CHAR(254))
ALTER TABLE VIDEO FOREIGN KEY SER_53 (nC_PRODUTO) REFERENCES PRODUTO ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE VIDEO FOREIGN KEY TER_52 (nC_ACTOR) REFERENCES ACTOR ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE VIDEO FOREIGN KEY TER_54 (nC_REALIZADOR) REFERENCES REALIZADOR ON DELETE RESTRICT
ALTER TABLE VIDEO ADD (nC_ACTOR NUMBER)
ALTER TABLE VIDEO ADD (nC_PRODUTO NUMBER)
ALTER TABLE VIDEO ADD (nC_REALIZADOR NUMBER)

Os tipos de dados SQL usados nas definições das colunas são os assumidos por omissão.
Podem ser definidos outros tipos SQL alterando directamente as instruções SQL DDL ou preenchendo
o argumento opcional Tipo dos predicado Simbolo antes de iniciar o processo de importação dos
predicados de aquisição de vocabulário.

B.2 SQL DML para iniciar a BD do Ex. do Cap. 5
As instruções SQL DML que se seguem permitem incluir dados que surgiram da análise do
texto. São obtidos a partir das definições realizadas através do predicado de aquisição de vocabulário
Ocorrencia.

INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (1,'ACÇÃO')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (2,'CIÊNCIA')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (3,'CLÁSSICA')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (4,'DOCUMENTÁRIO')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (5,'FOLCLORE')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (6,'GERAL')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (7,'LAZER')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (8,'LIGEIRA')
INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (9,'POP')
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INSERT INTO TEMA (nC_TEMA, sNOME) VALUES (10,'ROMANCE')
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B.3 Classes C++ Equivalentes
O editor do domínio gera o modelo equivalente ao modelo conceptual definindo-o em C++. A
definição de classes que se segue é um extracto do ficheiro gerado para o exemplo do capítulo 5.
class Entidade {}; // Classe Virtual

// continuação

// Ficheiro gerado pelo Editor de Domínio

class CLIENTE : public PESSOA {

// Declarações Forward

private:

class ACTOR; //actor

LOJA *ptrLOJA; // "loja"

class AUTOR; //autor

char CODPOSTAL[256]; // "código postal"

class CLIENTE; //cliente

char LOCAL[256]; // "localidade"

class COPIAPROD; //cópia de produto

char RUA[256]; // "rua"

class DISCO; //disco

int nBI; // "bilhete de identidade"

class EDITORA; //editora

int nNC; // "número de contribuinte"

class EMPRESA; //empresa

char sTELEFONE[256]; // "telefone"

class EXPOSITOR; //expositor

public:

class INSTITUICAO; //instituição

CLIENTE(){} // Construtor

class INTERPRETE; //intérprete

int func() {return 0;} // "desconto" (Atributo Derivado ou Método)

class LIVRO; //livro

int fc() {return 0;} // "ficha" (Atributo Derivado ou Método)

class LOJA; //loja

int fconc() {return 0;} // "morada" (Atributo Derivado ou Método)

class PESSOA; //pessoa
class PRODUTO; //produto

int fcntalg() {return 0;} // "número de produtos alugados no último
trimestre" (Atributo Derivado ou Método)

class REALIZADOR; //realizador

~CLIENTE(){} // Destrutor

class TALAOALUGA; //talão aluguer

}; // cliente

class TEMA; //tema
class VIDEO; //vídeo

class COPIAPROD : public Entidade {

// Declaração das Classes

private:

class PESSOA : public Entidade {

LOJA *ptrLOJA; // "loja"

private:

PRODUTO *ptrPRODUTO; // "produto"

char sNACIONALIDADE[256]; // "nacionalidade"

int nCOPIA; // "número de cópia"

char sNOME[256]; // "nome"

public:

public:

COPIAPROD(){} // Construtor

PESSOA(){} // Construtor

~COPIAPROD(){} // Destrutor

~PESSOA(){} // Destrutor

}; // cópia de produto

}; // pessoa
class INTERPRETE : public PESSOA {
class ACTOR : public PESSOA {

private:

private:

char dDATANASC[10]; // "data de nascimento"

char dDATANASC[10]; // "data de nascimento"

public:

public:

INTERPRETE(){} // Construtor

ACTOR(){} // Construtor

~INTERPRETE(){} // Destrutor

~ACTOR(){} // Destrutor

}; // intérprete

}; // actor
class REALIZADOR : public PESSOA {
class AUTOR : public PESSOA {

private:

private:

char dDATANASC[10]; // "data de nascimento"

char dDATANASC[10]; // "data de nascimento"

public:

char sPSEUDONIMO[256]; // "pseudónimo"

REALIZADOR(){} // Construtor

public:

~REALIZADOR(){} // Destrutor

AUTOR(){} // Construtor

}; // realizador

~AUTOR(){} // Destrutor
}; // autor
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B.4 Classes CLOS Equivalentes
O editor do domínio gera o modelo equivalente ao modelo conceptual definindo-o em CLOS. A
definição de classes que se segue é um extracto do ficheiro gerado para o exemplo do capítulo 5.
(defclass Entidade () ((Codigo :documentation "Código para implementar as relações"))) (make-instance 'Entidade)
(defclass ACTOR(PESSOA)
((dDATANASC :documentation "data de nascimento")
)
(:documentation "actor")
)
(make-instance 'ACTOR )
(defclass AUTOR(PESSOA)
((dDATANASC :documentation "data de nascimento")
(sPSEUDONIMO :documentation "pseudónimo")
)
(:documentation "autor")
)
(make-instance 'AUTOR )
(defclass CLIENTE(PESSOA)
((LOJA :documentation "loja")
(CODPOSTAL :documentation "código postal")
(LOCAL :documentation "localidade")
(RUA :documentation "rua")
(nBI :documentation "bilhete de identidade")
(nNC :documentation "número de contribuinte")
(sTELEFONE :documentation "telefone")
(_DESCONTO :documentation "desconto (Derivado ou Método)")
(_FICHA :documentation "ficha (Derivado ou Método)")
(_MORADA :documentation "morada (Derivado ou Método)")
(_nPALUGAULTRI :documentation "número de produtos alugados no último trimestre (Derivado ou Método)")
)
(:documentation "cliente")
)
(make-instance 'CLIENTE )
(defclass COPIAPROD(Entidade)
((LOJA :documentation "loja")
(PRODUTO :documentation "produto")
(nCOPIA :documentation "número de cópia")
)
(:documentation "cópia de produto")
)
(make-instance 'COPIAPROD )
(defclass DISCO(PRODUTO)
((INTERPRETE :documentation "intérprete")
)
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(:documentation "disco")
)

B.5 Factos Representados
A Tabela 7 enumera todos os factos representados no modelo conceptual obtido no exemplo do
capítulo 5. Os factos representados não são só os que se obtêm directamente mas também os que
podem ser obtidos por aplicação da hierarquia de tipos.
Factos Representados
actor é pessoa
actor representa vídeo
actor tem data de nascimento
aluguer tem data de início
aluguer tem data de início
autor é pessoa
autor escreve livro
autor tem data de nascimento
autor tem pseudónimo
cliente associa loja
cliente é pessoa
cliente tem bilhete de identidade
cliente tem código postal
cliente tem desconto
cliente tem ficha
cliente tem localidade
cliente tem morada
cliente tem número de contribuinte
cliente tem número de produtos alugados no último trimestre
cliente tem rua
cliente tem telefone
cópia de produto duplica produto
cópia de produto pertence loja
cópia está expositor
cópia está expositor
cópia tem número de cópia
cópia tem número de cópia
disco é produto
disco tem intérprete
editora é instituição
editora edita produto
empresa é instituição
empresa tem endereço
empresa tem endereço da sede
empresa tem loja
empresa tem número de contribuinte
expositor contem cópia
expositor contem cópia de produto
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instituição tem nome
instituição tem rua
intérprete é pessoa
intérprete interpreta disco
intérprete tem data de nascimento
ISBN identifica livro
livro é produto
livro tem ano edição
livro tem autor
livro tem ISBN
livro tem resumo
loja aluga cópia de produto
loja é instituição
loja emite devoluções atrasadas
loja emite talão/recibo
loja pertence empresa
loja tem cliente
loja tem designação comercial
loja tem expositor
loja tem morada completa
nome designar instituição
nome designar tema
pessoa tem nacionalidade
pessoa tem nome
produto tem código interno
produto tem cópia de produto
produto tem editora
produto tem preço por dia
produto tem tema
produto tem título
realizador é pessoa
realizador realiza vídeo
realizador tem data de nascimento
recibo tem data de fim
recibo tem data de fim
resumo resume livro
talão aluguer refere cliente
talão aluguer refere cópia

expositor está loja
expositor guarda cópia
expositor tem código numérico
instituição tem código postal
instituição tem localidade
instituição tem morada

talão aluguer refere cópia de produto
tema organiza produto
tema tem nome
vídeo é produto
vídeo tem actor
vídeo tem realizador

Tabela 7 – Lista de Factos Representados no Exemplo do Cap. 5
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ANEXO C
C.1 A Norma IDEF1X
O IDEF1X (Integration DEFinition for Information Modeling) é uma norma de modelação
utilizada em sistemas de informação.

Cardinalidade

Não Identificadora

Um para zero, um ou mais

Um para um ou mais

Um para zero ou um

Zero ou um para zero, um ou mais

Zero ou um para zero ou um
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Identificadora

Tabela 8 – Associações da Norma IDEF1X

Esta norma é usada para produzir um modelo de informação lógico do qual representa a
estrutura e a semântica, informação dentro de um ambiente ou sistema. O uso desta norma permite a
modelação de dados e pode servir para apoiar a administração de dados e a integração de sistemas de
informação.
Os objectivos primários desta norma são:
a) providenciar meios para entender completamente e analisar os recursos de dados de uma
organização;
b) providenciar meios comuns de representar e comunicar a complexidade de dados;
c) providenciar um método para apresentar uma visão global dos dados de um projecto;
d) providenciar meios para definir uma visão independente da aplicação dos dados,
e) providenciar um método para derivar uma definição de dados integrada nos dados existentes.
A Tabela 8 mostra como é representa a informação sobre a cardinalidade usando a notação
IDEF1X. As associações entre tabelas podem ser de dois tipos identificadoras e não identificadoras.
Nesta tese a utilização da norma IDEF1X é restrita ao desenho de um modelo de dados
relacional nomeadamente: modelo de entidades, modelo lógico ou modelo físico.
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ANEXO D
D.1 Passagem UML - Relacional
A conversão do diagrama de classes UML (Unified Modeling Language) para o modelo
relacional é essencial para realizar a geração automática do modelo relacional da base de dados do
domínio a partir do modelo conceptual. A aquisição de vocabulário também deve ter esta conversão
como referência. Excepto no que diz respeito às operações, os diagramas de classes são
semanticamente equivalentes aos diagramas entidade/associação, pelo que possuem passagem simples
para o modelo relacional.
Nos exemplos que se seguem referidos em [Vieira-96], os identificadores (nomes terminados
por “-Id”) podem ser chaves compostas por atributos normais, ou identificadores únicos gerados pelo
SGBD (neste caso, temos maior compatibilidade com o paradigma de orientação por objectos).
A Figura 56 mostra o caso mais elementar de conversão de uma classe.

Figura 56 – Exemplo Elementar com Uma Classe

Passagem para o modelo relacional: Pessoa(Pessoa-Id, Nome, Endereco).
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Figura 57 – Exemplo da Associação Muitos para Muitos

A Figura 57 mostra o caso de uma associação muitos para muitos com o atributo
“Quantidade”.
Passagem para o modelo relacional: Exporta(Empresa-Id, Produto-Id, Quantidade)

Figura 58 – Exemplo da Associação Um para Muitos

A Figura 58 mostra o caso de uma associação um para muitos com o atributo “Cargo”.
Passagem para o modelo relacional:
1ª Alternativa
Trabalha(Pessoa-Id, Empresa-Id, Cargo)
2ª Alternativa
Pessoa(Pessoa-Id, Nome_Pessoa, Endereco-Pessoa, Empresa-Id, Cargo)
A Figura 59 exemplifica a herança, importante para converter a hierarquia de tipos do modelo
conceptual para o modelo relacional da BD do domínio se for gerada a partir do modelo conceptual.

Figura 59 – Exemplo de Herança

Passagem para o modelo relacional:
1ª Alternativa
Equipamento(Equipamento-Id, Nome-Equi, Custo)
Bomba(Equipamento-Id, pressão)
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Permutador(Equipamento-Id, área)
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2ª Alternativa
Bomba(Equipamento-Id, Nome-Id, Custo, pressão)
Permutador(Equipamento-Id, Nome-Id, Custo, área)
3ª Alternativa
Equipamento(Equipamento-Id, Nome-Equi, Custo, Tipo-Eq, pressão, área)
A Figura 60 exemplifica a composição.

Figura 60 – Exemplo de Composição

Passagem para o modelo relacional:
1ª Alternativa
Padrao(Padrao-Id, nome, densidade)
2ª Alternativa
Padrao(Padrao-Id, nome)
Textura(Padrao-Id, densidade)
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