
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
OEP ' CTE*

TESE DE MESTRADO

DEFINIÇÃO DE UM SISTEMA DE

RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DA

INFORMAÇÃO INDEPENDENTE

DA BASE DE DADOS UTILIZADA

Elintoth Rodrigues Cunha



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

DEFINIÇÃO DE UN SISTEMA DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DA

INFORMAÇÃO INDEPENDENTE DA BASE DE DADOS UTILIZADA

POR

ELIZABETH RODRIGUES CUNHA

TESE SUBMETIDA

COMO REQUISITO PARCIAL

PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE

MESTRE EM CIÊNCIAS EM

ENGENHARIA DE SISTEMAS

Assinatura do Orientador da Tese

Jí.
, M.Sc,

Rio de Janeiro, RJ

Abril, 1983



Ao Hélio



AGRADECIMENTOS

Aos professores e demais integrantes do pro?ra

m.-: '\e Informática do Instituto Militar de Engenharia por

terem tornado possível a realização deste Curso.

Ao Centro de Informações Nucleares da Comissão Na

cional de Energia Nuclear pela oportunidade a mim concedida

de realizar este trabalho.

Ao Professor Eduardo Augusto Orosco Galvão pela

orientação e constante incentivo.

À Luiz Fernando Passos de Macedo que me sugeriu o

tema desta tese, enriquecendo-a com a passagem de seus co

nhecimentos e experiências no assunto.

À Hélio Senna Dias Rodrigues que tão caprichosa

mente desenhou as figuras deste trabalho.

A Rosa de Matos Dantas pela cuidadosa datilogra-

fia.



SUMARIO

Desenvolve-se um sistema de recuperação de infor

nações bibliográficas oriundas de acervos armazenados em

formato padrão de intercâmbio ISO 2709 ou ANSI Z39.2. Uti

liza£se comandos de manipulação de formatos de intercâmbio

bibliográfico que perraite^o acesso aos dados ao nível lógi

co. alcançando a independência de dados.

<--Si-e gspecificadci uma linguagem de descrição de

bases de dados, uma estrutura de armazenamento e comandos

para manipulação das bases de dados utilizando técnicas de

recuperação que melhor atendo* às necessidades de suas apli

cações.
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ABSTRACT

Tt in Tpavtffr^fbtMinrrtirhir information retrieval

system using data stored at the standardized interchange

format ISO 2709 or ANSI Z39.2, ̂ jrnãuTâ set of comands for

interchange format manipulation wich allows the data access

at the logical level, achieving the data independence, ***-

"A data base description language, a storage structure

and data base manipulation comands arc specified, using

retrieval techniques wich consider the applications needs.(
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 - Resumo e Objetivo

A informação tem sido fator decisivo no progresso

da ciência e no desenvolvimento tecnológico. Países intíus

trializados dispõem de sistemas de processamento de informa

ções tecnológicas e industriais, a fim de tornar tais infor

inações disponíveis aos profissionais num curto espaço de tem

po.

Com base na grande demanda de informações vinda de

vários países, surgiram grandes centros de informações espe

cializados visando a centralização e integração de sistemas

de processamento de informares.

No Brasil, os serviços de informação tecnológica

e industrial ainda são precários e muito incompletos. A rápi

dez no processo de industrialização não permitiu que a infra

estrutura tecnológica e, em particular os serviços de infor

mação técnica acompanhassem a grande demanda. No entanto, no

estagio de desenvolvimento industrial em que se encontra o

país, é indiscutível a necessidade de um sistema de informa

ções tecnológica e industrial que coloque a disposição das

empresas e instituições nacionais o vasto acervo de informa

ções existentes.
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Este trabalho foi desenvolvido cem a intenção de

incentivar Centros de informações a desenvolverem sistemas

automatizados que necessitem fazer recuperação de informa

çÕes bibliográficas.

0 trabalho consiste na definição de ura sistema de

Recuperação de dados com independência de dados.

Atualmente,em diversos países .surgiram vários cen

tros especializados na coleta, incorporação e disseminação

de informações por sistemas automatizados.Com a finalidade

de se evitar a duplicação de esforços, foram utilizados for

matos padrões de armazenamento de dados bibliográficos vi

sando o intercâmbio de informações entre os diversos siste

nas.

Em 1971, foi aprovada pelo American National

Standards Institute a ANSI Z39.2 - ANS for Bibliographic

Information Exchange on Magnetic Tape'-1'. E, em 1973, a

International Organization for Standardization aprovou a

ISO 2709 - Documentation Format for Bibliographic Interchange

on Magnetic Tape*2'.

0 sistema proposto neste trabalho irá lidar com

acervos bibliográficos armazenados em formatos de intercam

bio implementados segundo uma das normas citadas, acima.

Para manipulação dos formatos de intercâmbio, se



rá utilizado um processador de formatos de intercâmbio bi

bliografico definido por Macedo, em seu trabalho intitulado

"Independência de Dados no Intercâmbio de informações Bi

bliográficas"'' . Este processador foi desenvolvido sob a

forma de subrotina, sendo a comunicação de dados feita atra

vês de parâmetros.

A independência de dados tem sido um objetivo

constante no desenvolvimento de sistemas de recuperação de

informações. A independência de dados pode ser explicada

como sendo a possibilidade de desenvolvimento de sistemas

que tenham acesso à informações independente das caracterís

ticas físicas de armazenamento.

0 sistema proposto neste trabalho ira armazenar

seus dados de forma a permitir a sua recuperação ao nível

lógico, alcançando assim a independência de dados.

Será apresentada uma estrutura de armazenamento

e recuperação de dados utilizando técnicas de sistemas de

administração de bancos de dados''1"5^ . A característica prin

cipal destas técnicas consiste em retirar dos programas a

descrição das estruturas físicas de armazenamento dos dados

fazendo a manipulação dos dados ao nível lógico.

Será desenvolvida uma linguagem de descrição de

bases de dados asfim como um conjunto de comandos de manipu

lação de bases de dados, atendendo assim a técnica citada



acima. Através da descrição da base de dados e por meio dos

comandos de manipulação de bases de dados será feito o aces

so e o armazenamento dos dados ao nível lógico.

Para apresentação deste sistema, o trabalho foi

dividido em três partes. A primeira consiste numa visão ge

ral do sistema desde a fase de carga até a fase de recupe

ração (Capitulo II). As outras duas partes tratam com mais

detalhes as características de processamento dos Módulos de

carga e recuperação (Capítulo III e IV, respectivamente).No

Capítulo V, é feito o encerramento ao trabalho comparando

os objetivos desejados com os resultados obtidos aproveitan-

do para sugerir o desenvolvimento de sistemas futuros.

1.2 - Revisão Literária

A utilização de um formato de intercâmbio biblio

gráfico com um grau maior de padronização vem sendo estuda

do, porém as dificuldades envolvidas em sua definição e im

plementação'''7' não tornam possível a previsão sobre sua

adoção.

0 desenvolvimento de um sistema que fizesse a ma

nipulação de formatos de intercâmbio'3', partiu do desejo

que centros de irformação não limitassem o domínio de a br an

gene ia de seu acervo por não possuírem recursos para de sen

volvimento de programas que permitissem fazer a adaptação

do formato de implementação de uma nova base de dados a ser



manipulada com o formato interno de leitura utilizado pelos

sistemas de processamento autonãtico de informação já exis

tentes.

Devido ao grande desenvolviciento ocorrido na área

de processamento automático da informação e do reconhecimen

to de sua importância, análises vem sendo feitas sobre meca

nismos de recuperação de informações questionando sobre sua

adoção ou rejeição" .

Brandhorst and Eckert'" previram para a década

de 1970, que sistemas autonaticos de recuperação de informa

ções bibliográficas iriam provavelmente se tornar uma roti

na na vida dos profissionais da área. Xo ano de 1973, real

mente o campo de recuperação de informações bibliográficas te

ve um novo rumo envolvendo o desenvolvimento de sistemas de

disseminação seletiva de informações, de produtores de ba

ses de dados e o aparecimento de serviços de comunicação de

dados.

Uma pesquisa'19 ' feita sobre sistemas de recupera

ção de informações evidenciou una série de problemas que im

pediriam um maior desenvolvimento.

- competição entre governos e serviços não lucra

tivos ;

- diferenças entre bases de dados e sistemas de

recuperação referentes a formatos e



protocolos de recuperação;

• a dificuldade e o alto custo comumente associa

do a obtenção do documento fonte identificado a

. través de uma pesquisa.

Sistemas de recuperação de informações bibliográ

ficas já existem a algum tenipo. A arquitetura destes siste

mas geralmente refletem a filosofia original das aplicações.

Com isso os sistemas perden ea flexibilidade, sendo este,

fator importante para sistenas de administração de bases de

dados.

A independência de dados pode ser explicada

como sendo a possibilidade de se ter dados armazenados em

estruturas físicas que quando modificadas não afetam os pro

gramas responsáveis pela leitura dos mesmos.

Trabalhos*"^ ven sendo produzidos com a intenção

de se alcançar a independência de dados utilizando um mode

Io de dados como interface entre o usuário e a base de da

dos. Esta técnica consiste ezi tornar transparente ao usuá

rio a estrutura física de armazenamento dos dados, devendo

ele interagir somente com o modelo de dados.

Existem escolas'12' que pensam ser este o melhor

caminho para o desenvolvimento de sistemas de recuperação

bibliográfica. Neste sentido, estudos'11' vem sendo feitos

com a intenção de se saber sobre a aplicabilidade de estru



turas en árvores e modelos de rede para sistemas de recupe

ração de informações bibliográficas. Maclevd**' chega a

propor a utilização da SEQUEL, linguagem definida para sis

temas de administração de bases de dados, como sendo poten

cialmente adequada para sistenas de recuperação de informa

ções bibliográficas.

A partir de análise^1*' feita sobre mecanismos de

recuperação adotados pelos sistenas de informações biblio

gráficas existentes no Canadá, Europa e Estados Unidos, con

cluiu-se que lógica booleana e truncagem são característi

cas comuns a todos sistemas,sendo a técnica de peso e pata

mar também utilizada por uma grande parte dos sistemas estu

dados.

Para o desenvolvimento deste trabalho foram estu

dados sistemas de recuperação de informações reconhecidos

como sistemas que atendem Is necessidades existentes na re

cuperação de informações. Os sistemas são os seguintes:

- SUPRIR^*' desenvolvido no Centro de Informa

ções Nucleares, con a finalidade de dar apoio

ãs pesquisas na area nuclear.

- STAIRS^v' desenvolvido pela IBM, tendo como

principais áreas de aplicação governos locais e

federais, departamentos de pesquisa e desenvol

vimento de industrias e instituições publicas,

quase todas as atividades de engenharia e todos



os tipos de biblioteca.

- ORBIT* "^ desenvolvido pelo "System Development

Corporation" dando apoio a profissionais das

áreas científicas e tecnológicas em geral.

- MISTRAL IV*w* desenvolvido pelo CII - Honeywell

Bull, com o mesmo propósito do sistema ORBIT.

0 sistema SUPRIR foi desenvolvido para manipula

ção e recuperação de dados da base de dados do INIS, defini

da segundo a norma ISO 2709. A estratégia de pesquisa utili

zada foi expressão booleana tendo como único elemento de

busca palavras-chaves. Permitiu-se restringir os dados vin

dos de uma consulta utilizando-se os campos de área de inte

resse e língua. Seu processamento é "on-line" permitindo ao

usuário uma interação direta con o sistema. O resultado de

uma pesquisa pode ser avaliado através da visualização das

referências dos documentos selecionados assim como seu resu

mo, por terminal de videos ou em papel.

Ultimamente, esse mesno "software" vem sendo uti

lizado para tratamento de outras bases de dados, como por

exemplo INSPEC, ENDS, NTIS e ERDA. Isto se tornou possível,

pelo fato de tais bases terem sido implementadas segundo as

normas internacionais de intercâmbio bibliográfico, de for

ma semelhante ao sistema INIS,

0 Sistema permite algun tipo de flexibilidade quan



to aos elementos de busca e restrição a partir de pequenas

mudanças em seus programas sendo um pouco mais rigoroso quan

to a mudança em sua estratégia de busca, ou seja, expressão

booleana.

0 sistema STAIRS, "Storage and Information Retri

vai System", permite aos seus usuários fazer pesquisas a

documentos de forma conversacional através do sub-sistema

"AQUARIUS", "A Query and Retrival Interactive Utility System".

que possibilita uma perfeita interação do usuário com o sis

tema. A criação de novas bases de dados pode ser feita auto

maticamente, sem necessidade de indexação manual dos docu

mentos. Para assegurar a integridade tanto do sistema quan

to dos dados acessados pelo mesmo, foram definidos parâme

tros de privacidade em diversos níveis.

Diferentes esquemas de recuperação podem ser usa

dos, dependendo da estrutura do dado contida na base de da

dos em questão. 0 comando RANK, que permite a pesquisa de

um documento fornecendo pesos a pesquisa; SEARCH, que utili

za expressões booleanas para recuperação de seus dados e

SELECT que utiliza o método de conjuntos de dados formata

dos para seleção de seus documentos, formam as principais

funções de recuperação do sistema.

0 sistema utiliza vários tipos de arquivos que po

dem ser classificados em três grupos, de acordo com suas

funções. 0 primeiro contém os dados ainda em sua forma ori
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ginal e seriam utilizados para criação da base de dados a

ser utilizada pelo AQUARIUS. O segundo grupo compreenderia

quatro arquivos auxiliares que conteriam resultados internie

diários nara a construção da base de dados. O terceiro e úl

timo grupo, consiste de todos os arquivos que fazem parte

da base de dados manipulados pelo sistema AQUARIUS.

O próximo sistema estudado foi o sistema ORBIT,

desenvolvido no SDC-Search Service Corporation localizado

em Santa Monica, Califórnia. Este centro de informações,

através do sistema ORBIT, permite o acesso a mais de 50 ba

ses de dados que contém um volume superior a 13 milhões de

referências bibliográficas abrangendo praticamente todas as

áreas e aspectos do conhecimento científico e tecnológico.

Pesquisas no sistema são feitas de forma interati

va, ou seja, mantendo um diálogo do seu usuário com o siste

ma. Segundo as características de interação, a conversação

existente entre o usuário e o sistema pode ser calssificada

em três grupos:

- Interação para Pesquisa

0 sistema se encontra sempre pronto para rece

ber uma pesquisa. Assim sendo, qualquer palavra transmitida

ao sistema será considerada como um pedido de busca desta

palavra em alguma(s) base(s) de dados.
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- Interação para formular comandos

0 sistema ORBIT possue cerca de 20 comandos dis

poníveis ao usuário. 0 que distingue uma pesquisa de um co

mando é o fato do comando aparecer entre aspas. Alguns dos

comandos manipulados pelo sistema são:

- FILE Para conexão com uma base de dados.

- HELP Para pedir ajuda na formulação de pes

quisa.

- KEEP Para manter uma ou mais pesquisas até

o final da sessão.

- ERASE Para apagar todas as pesquisas formu

ladas até o momento.

- PRINT Para mostrar o resultado de alguna pes

quisa formulada.

- Interação para responder a perguntas feitas pe

Io sistema

Algumas vezes o sistema se encontra em uma si

tuação que necessita de um posicionamento do usuário para

dar continuidade ao seu processamento. Nestes casos são for

muladas perguntas ao usuário con as opções de respostas co

locadas entre parênteses ao final da frase.

Entre as diversas formas de pesquisa permitidas
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pelo sistema, a truncagem é bastante utilizada. 0 sistema

possibilita truncager» a direita, ao meio e ã esquerda da pa

lavra a ser pesquisada.

Outra forma de pesquisa, e a indicação do campo

que se deseja fazer a pesquisa. No caso de se desejar limi

tar a pesquisa a determinado autor, isto deve ser indicado

através do código apropriado que indique o campo de autor.

JOHNSON/AU, irá recuperar todos os documentos que pos

suirem este nome no campo de autor.

MISTRAL IV (Memorisation d'Information,Selection,

Traitement et Recherche Automatique), também oferece um con

junto de programas que permitem o armazenamento e a pesqui

sa de informações. 0 sistema é totalmente parametrizado per

mitindo uma otimização de processamento de acordo com o ti

po de dado armazenado.

As principais características do sistema podem

ser resumidas como segue:

* Universalidade, permitindo o processamento de

qualquer tipo de dado.

- Grande capacidade de armazenamento, permitindo

o gerenciamento de mais de um milhão de documen

tos em várias bases de dados.

- Linguagem conversacional cuja flexibilidade per

mite fácil acesso às bases de dados, num diãlo
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go simples e de rápida resposta.

0 sistema permite a indexação manual ou automáti

ca das palavras-chaves encontradas nas diversas unidades de

informação, formando assim o Thesaurus. Quando é feita algu

ma alteração nas palavras-chaves ou em suas inter-relações

o sistema automaticamente atualiza os arquivos corresponden

tes.

Documentos podem ser classificados e impressos em

diferentes formas. MISTRAL IV aceita pesquisas feitas em

"batch" ou de forma conversacional.

Nas formulações de consulta, podem ser utilizados

os operadores lógicos (AND, OR, EXCEPT). Comparações entre

valores de dados são feitas utilizando-se os operadores

<,>, <«,•> e <> que atuam com valores numéricos e alfanumé

ricos. As estratégias de truncagera também são utilizadas com

os operadores ••+••/'?" e "$" que possibilitam a truncagem de

uma palavra ou somente a raiz da palavra ou o mascaramento

de um ou mais caracteres, respectivamente.

Outros critérios de pesquisa também são utiliza

dos, determinando a presença ou não de certas cadeias de da

dos ou de determinado campo. Critérios de adjacência também

são tratados assim como a pesquisa de dois termos numa mesma frase.

Existe também a facilidade de se determinar a distância existentes

entre dois termos num parágrafo.



CAPITULO II

SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

COM INDEPENDÊNCIA DE DADOS

2.1 - Características Gerais

O sistema de Recuperação de Informações terá como

função se preocupar com técnicas de armazenamento e mecanis

mos de recuperação de dados bibliográficos. Este sistema se

rá definido sob a forma de subrotina sendo utilizado por

outros sistemas sen lidar com as características físicas de

armazenamento dos dados.

SIST. RECUP.
INFORMAÇÕES

SIST.

SIST.

1
1
1
•
1

SIST

1

2

N

Figura 1: Utilização do Sistena pelas Aplicações.

0 sistema proposto neste trabalho deverá ser utili

zado por sistemas de aplicação que necessitarem fazer recupe

ração de informações bibliográficas. Exemplos típicos de

14
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tais sistemas são o de Disseminação Seletiva de Informações

e o de Busca Retrospectiva.

A interação entre o sistema e as aplicações será

feita totalmente ao nível lógico através de passagem de para

metros.

SIST. RECUPERAÇÃO SIST. APLICAÇÃO N

AUTOR = JAMES MARTIN

10

• • •

(publicações)

OBTER TÍTULO

(10 títulos)...

Figura 2: Comunicação do Sistema com as Aplicações

Na figura acima o SIST.N pede ao sistema de recupe

ração que selecione todas as publicações cujo autor ê

"James Martin". O sistema responde que existem 10 publica

ções que atendem a esta pesquisa. Numa segunda interação, o

SIST.N solicita ao sistema a recuperação em memória dos títu

los destas 10 publicações. O sistema então envia em área de

finida pelo SIST.N os títulos destas publicações seleciona

das.

No exemplo mostrado acima, pode-se perceber que

os sistemas de aplicação não terão acesso direto às bases de
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dados. A definição de uma estrutura de armazenamento dos da

dos assim como de técnicas de acesso e recuperação farão par

te do sistema de recuperação, ficando transparente para os

programas de aplicação.

0 objetivo principal do Sistema de Recuperação de

Informações será a manipulação de bases de dados bibliográfi

cos. Será chamada base de dados, um conjunto de informações

que possuem as mesmas características físicas de armaze

namento e recuperação. Este Sistema irá lidar cora mais 2 ba

ses de dados além da já eivada: a de dicionários e a de des

crições de bases de dados.

BASES DE

DADOS

°*DOs
8'»U0 GRÁFICOS

DICIONÁRIOS

°ESC. DE

Figura 3: Bases de Dados tratadas pelo Sistema.

Dicionários são conjunto de palavras possuindo ou

não relações de hierarquia ou sinonimia, entre si. Um dicio

nário onde as palavras possuem relações entre si é chamado

Thesaurus. A base de dados formada por dicionários poderá

ser utilizada pelo Sistema durante a carga de uma base de da

dos bibliográficos ou por um Sistema de Aplicação para dar
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auxilio a uma pesquisa.

Descrições de Bases de Dados serão conjuntos de

características definidas para cada base de dados bibliogrã

ficos e para cada dicionário e senhas para utilização des

tas duas bases de dados. Esta base de dados será mais corau

mente utilizada pelo próprio Sistema tanto na fase de arma

zenamento quanto na de recuperação.

Dois módulos principais irão compor o sistema de

recuperação:

- Módulo de Carga: responsável pelo armazenamento

físico dos dados

- Módulo de Recuperação: responsável pelo acesso

aos dados armazenados.

Q——;
Of

CARGA

| m

m
m BO m

—m
RECUR

^JL^LL

SIST. 2

Figura 4: Módulos que compõe o Sistema.
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O Módulo de Carga do Sisteaa de Recuperação de In

formações irá lidar con acervos de informações bibliográfi

cas armazenados segundo as Nonas Internacionais de Intercam

bio de Informações Bibliográficas ISO2709** * ou ANSI Z39.2.(l)

Tais nornas tem como objetivo definir um formato

de armazenamento de dados bibliográficos visando o intercam

bio dos mesmos. Pode-se citar como exemplos de utilização des

tes formatos de intercâmbio os seguintes:

INIS - International Nuclear Information System

(ISO2709)

NTIS - National Techniques Information System

(ISO2709)

INSPEC- (ANSI Z59.2)

Apesar do Módulo de Carga, ter sido definido para

lidar com formatos de intercâmbio bibliográfico, rotinas po

derão ser definidas e desenvolvidas para tratamento das ba

ses de dados bibliográficos definidas em formatos que não se

jam os de intercâmbio.

0 Modulo responsável pela carga das bases de dados

bibliográficos não deverá lidar diretamente com formatos de

intercâmbio, isto será função do Sistema de Manipulação de

Formatos de Intercanbio Bibliográfico.
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MANIPULAÇÃO
DE FORMATOS

CARGA BD

Figura 5: Sistema de manipulação de formatos utilizado como

ferramenta para obtenção dos dados.

0 Sistema de manipulação de Formatos também está

definido sqb a forma de subrotina e a comunicação entre os

dois sistemas (Manipulação de Formatos e Recuperação de In

formações) será feita através de passagem de parâmetros.

MANIP. FORMATOS CARGA

LER REG. BIBLIOGRÁFICO

REG. BIBLIOG. LIDO

ACESSAR AUTOR, TÍTULO
m • " •

...(autor, título)...

Figura 6: Comunicação do nõdulo de carga com o sistema de ma

nipulação de formatos.

0 sistema de recuperação fará uso apenas dos coman
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dos "INICIAR", "ENCERRAR", "LER" e "ACESSAR" definidos no

Sistema de Manipulação de Formatos para recuperar dados e

fazer a carga das bases de dados (ver revisão literária).

0 fluxograma da figura mostra como o nodulo de

carga fará uso dos comandos de manipulação de formatos.

INICIAR

LER

ACESSAR

ENCERRAR

i
LER

1
1
1

u©

Figura 7: Fluxograma demonstrativo da utilização dos coman

dos de nanipulaçao de formatos.

Para manipulação das diversas bases de dados bi

bliográficos torna-se necessário se ter conhecimento de ai

gumas características das mesmas para que possa ser feita

sua carga. Tais características serão informadas ao módulo

de carga do sistema de recuperação através de uma linguagem
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apropriada, que serã chamada de Linguagem de Descrição de

Bases de Dados.

DESCRIÇÃO
DAS BO'S

MANIPULAÇÃO
DE FORMATOS CARGA

BD

Figura 8: Utilização da descrição das bases de dados pelo

módulo de carga.

Entre as principais informações sobre uma base de

dados bibliográficos a serem definidas para o módulo de car

ga, pode-se ressaltar:

identificação da base de dados bibliográficos :

nome pelo qual cada base será referenciada pelo

Sistema de Recuperação e pelos Sistemas de Apli

cação.

Ex. IXIS

identificação do formato de intercâmbio utili

zado para armazenar o acervo bibliográfico : no

me pelo qual o formato de armazenamento do acer
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vo é conhecido pelo Sistema de Manipulação de

Formatos.

Ex. IXIS

- identificação dos campos que irão compor a ba

se : nome de campos que poderão ser acessados

pelos sistemas de aplicação.

Ex. TÍTULO, AUTOR, DESCRITORES, RESUMO, LINGUA

e DATA

- identificação dos campos de recuperação : nomes

de campos cujo conteúdo poderá ser utilizado pa

ra recuperação de dados numa pesquisa.

Ex. TITULO, AUTOR e DESCRITORES

- identificação de índices : nome dado a cada con

junto de campos de recuperação.

Ex. ÍNDICE-AUT (formado pelo campo AUTOR)

ÍNDICE-PAL (formado por elementos do campo

DESCRITORES e por palavras sig

nificativas do campo TÍTULO),

- identificação das estratégias de busca permiti

das.

Ex. ADJACÊNCIA e CO-OCORRENCIA

- identificação de dicionários.

Ex. THESINIS

- identificação de senhas para utilização das ba

ses de dados.
Ex. CIN
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A partir das informações especificadas acima e

•ais algumas será feito o armazenamento das bases de dados

em três tipos de arquivos:

1 - Arquivo de índices: irá conter valores assumi

dos por cada campo componente de um índice se

gundo definições feitas através da linguagem,

e ponteiro para a lista de ocorrências corres

pondente.

2 - Arquivo de listas: irá conter listas de ocor

rências de valores assumidos pelos ,'ndices sob

a forma de endereços onde este valor ocorreu

no arquivo de dados.

3 - Arquivo de dados: irá conter dados associados

a campos referentes a cada registro bibliográ

fico.

Arq. fndices Arq. Listas Arq. Dados

I n d . A. REATOR | | » [ EJ
— H REG- BIB

I—H REG» B I B ~I

Figura 9: Exemplo de utilização dos arquivos de índices,lis

tas e dados.

Na ilustração acima, a palavra "REATOR" aparece

como um valor assumido pelo índice A. Cada valor de índice
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terã associado um ponteiro para a lista de endereços de o

corrências correspondentes. 0 arquivo de listas conterá lis

tas cora ponteiros para ocorrências de valores assumidos por

índices na base de dados. 0 arquivo de dados representará

o conjunto de todas as referências bibliográficas.

A carga da base de dados bibliográficos, fará uso

dos três arquivos da forma mostrada a seguir:

ÍNDICES LISTAS DADOS

Figura 10: Carga dos dados bibliográficos

Os dados que irão compor o Arquivo de índices no

caso de Base de Dados Bibliográficos serão retirados de cam

pos declarados como campos de recuperação através da Lingua

gem de Descrição da Bases de Dados. Já o Arquivo de Dados

será formado por todos os dados bibliográficos encontrados

no acervo e declarados pela linguagem.

O conjunto de autorizações para utilização de uma

base de dados: Dados bibliográficos ou Dicionários, será co

municado ao sistema através da Linguagem de Descrição de Ba

ses de Dados. Assim sendo, a base de dados de Autorizações

deverá existir como um subconjunto da base de Descrições de Bases de

Dados.
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A base de dados composta de Descrições de Base de

Dados ira formar o seu arquivo de índices através dos se

guintes dados:

- nomes debase de dados bibliográficos

- nomes de dicionários

- senhas

Sabe-se que cada nomes de bases de dados bibliografi

cos estará associado ã uma única descrição, o mesmo aconte

cendo com nomes de dicionários e senhas. Assim sendo, tor

na-se dispensável o arquivo de listas, pois cada lista se

ria composta de apenas um ponteiro, devendo o arquivo de n

dices apontar diretamente para o Arquivo de Dados.

INDICES DADOS

Figura 11: Carga das descrições de bases de dados

0 arquivo de dados desta base, deverá ser compos

to por todos os dados declarados pela Linguagem de Descri

ção de Bases de Dados.

Jã um dicionário por possuir uma estrutura dife

rente de dados e de recuperação, possuirá uma interligação

entre os três arquivos distinta da mostrada acima:
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INDICES DADOS LISTAS

Figura 12: Carga dos dicionários

Neste caso, o arquivo de índices será composto de

todas as palavras do dicionário e a cada valor assumido pe

los índices, deverá apontar diretamente para o arquivo de

dados. Este arquivo conterá ponteiros para o arquivo de lis

tas onde cada lista possuirá ponteiros novamente para o ar

quivo de dados, representando as palavras a ela relaciona

das.

Pode-se citar como exemplo a palavra BITUMENS que

está* ligada a palavra TAR através da relação 8T, às palavras

ASPHALTS, CARBURAN, COAL TAR, THÜCHOLITE nela relação NT e

as palavras ASPHALTITE OIL STANDS, OIL SHALES E WASTE PROCESSING

pela relação RT. Um esquema representativo de como estas pa

lavras estariam armazenadas e mostrado a seguir:

ARQUIVO DE INDICES

BITUMENS 1000

ARQUIVO DE DADOS

1000 BITUMENS: BT-lista 201, NT-lista 202, RT-lista 203
1001 ALSPHALT
1002 ASPHALTITE
1003 THÜCHOLITE



27

1004 OIL. SANDS

1005 OIL SHALES

1006 TAR

1007 CAR3URAN

1008 COAL TAR

1009 WASTE PROCESSING

Arquivo de Listas

201 -[ 1006|

202 -

203 -

| 1001

| 1002

1007

1004

1008

1005

1003 |

1009 |

Figura 13: Exemplo de armazenamento de um dicionário

No caso de dicionários onde as palavras não pos

suem relações entre si, a base de dados será constituída ape

nas do arquivo de índices.

O módulo de recuperação será o responsável pelo

acesso às três bases de dados: Base de Dados Bibliográficos,

Dicionários, e Descrição de Bases de Dados, servindo assim

de interface para os Sistemas de Aplicação. A comunicação se

rã feita através de un conjunto de comandos sob a forma de

subrotinas que irão compor os Comandos de Manipulação de Ba

ses de Dados Bibliográficos.
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BO
m
m
m

MODULO DE
RECUPERAÇÃO

m

COM.

MANIP.

SIST.1

SIST.2

1

SIST. N

Figura 14: Utilização de comandos de manipulação de bases de

dados pelo módulo de recuperação.

Entre as principais funções dos Comandos de Manipu

lação de Bases de Dados Bibliográficos pode-se ressaltar:

selecionar dados através de uma consulta à base

de dados

acessar dados de registros selecionados

obter valores de índices através de uma consulta

incluir dados ã base de dados

excluir dados da base de dados

alterar dados da base de dados.
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O comando responsável pela seleção dos dados fará

acesso aos arquivos de índices e listas, obtendo destes ar

quivos os endereços dos registros bibliográficos que aten

dem a consulta feita.

ARQ. ÍNDICES ARQ. LISTAS

|lND. A REATOR (16)| ] Merú l|end 2|end 3|end 4|end 5|end

Figura 15: Utilização dos arquivos de índices c listas pelo

comando SELECIONAR.

0 comando SELECIONAR irá fazer tantos acessos aos

arquivos de índices e listas quantos forem os elementos de

busca existentes na consulta, ou seja, cada campo de recupe

ração utilizado. Tais acessos irão resultar em diversas lis

tas de endereço representando as diversas ocorrências de ca

da elemento de busca na base de dados. Dependendo da estra

tégia de busca especificada na consulta, serão aplicados o

peradores lógicos sobre as listas de endereços ou técnicas

de peso/patamar para fornar a lista de endereços resultan

te.

0 comando que fará acesso aos dados bibliográfi

cos se utilizará da lista resultante do último comando SE

LECIONAR e do arquivo de dados. Este comando terá acesso aos

dados ao nível de campos ou ao registro bibliográfico como

um todo.



LISTA SELECIONADA ARQUIVO DE DADOS

REG. BIBLIOG.J
— » | R E G . BIBLIOG.

— ^ REG. BIBLIOG.|

j—^REG. BIBLIOG. |
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Figura 16: Utilização de uma lista selecionada e do arquivo

de dados pelo comando ACESSAR.

Obter índices através de uma consulta será de

grande utilidade durante o desenvolvimento de uma pesquisa.

Tal tipo de acesso poderá ser feito no arquivo de índices

referente à Base de Dados Bibliográficos e Dicionários. O

comando responsável por esta função fará acesso apenas ao

arquivo de índices, sem se preocupar com os endereços de

ocorrência dos valores dos índices na Base de Dados. Um exem

pio de utilização deste comando seria o de obter índices ai

fabeticamente vizinhos a ura índice dado.

ARQUIVO DE ÍNDICES

ÍNDICE

DADO

BISMUTH 214-
BISMUTH 215-
•BITUMENS

BLACK FOX-1 REACTOR-
BLACK FOX-2 REACTOR-
BLACK HOLES

ÍNDICES VIZINHOS

ACESSADOS

Figura 17: Utilização do arquivo de índices pelo

OBTER ÍNDICES.

comando



O comando INCLUIR será responsável pela inclusão

de um registro bibliográfico como um todo. Com a inclusão de

um registro no arquivo de dados torna-se necessário a atua

li::ação dos arquivos de índices e de listas.

A exclusão de registros irá funcionar de forna

idêntica ao comando INCLUIR, ou seja, só será permitido a

exclusão de um registro como um todo. Como conseqüência, os

arquivos de índices e listas precisarão ser atualizados.

0 comando ALTERAR irá possibilitar a alteração

de registros bibliográficos ao nível de campo. Será necessá

rio atualizar os arquivos de índicese listas sempre que o

caitioo modificado tiver sido declarado como índice.



CAPÍTULO III

MÓDULO DE CARGA

3.1 - Características Gerais

O módulo de carga do sistema de recuperação irá ar

mazenar os dados de acordo cora especificações obtidas atra

vés da Linguagem de Descrição ce Bases de Dados. Tal lingua

gem será responsável pela especificação de informações a se

rem utilizadas tanto pelo nodulo de carga quanto pelo módulo

de recuperação.

0 módulo de carga irá armazenar suas bases de da

dos: Dados Bibliográficos, Dicionários e Descrições de Bases

de Dados, nos arquivos de índices, listas e dados.

0 arquivo de índices deverá possuir uma estrutura

de acesso bastante rápida, visto que este arquivo será o

mais acessado. Como será formado por dados de tamanho varia

vel, deverão ser utilizadas eficientes técnicas de acesso di

reto a registros de tamanho variável. Este será o único ar

quivo cujo acesso será feito por palavra e não por endere

ço.

0 arquivo de listas também será formado por regis

tros de tamanho vaTiável pois suas listas não possuem um nu

32
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mero fixo de elementos. Uma característica forte deste arqui

v o é o fato de qualquer que seja a base de dados, serem for

madas por endereços ora para o próprio arquivo de listas,

ora para o arquivo de dados.

0 arquivo de dados também acessado por endereço,

deverá possuir eficientes técnicas de manipulação de regis

tros de tamanho variável. Este arquivo devera conter todos

os dados das bases de dados que são tipicamente de tamanho

variável.

A partir desses arquivos serão apresentadas com de

talhes as formas de armazenamento das diversas bases de da

dos, assim como todas as informações a serem comunicadas a

este módulo através da Linguagem de Descrição de Bases de Da

dos.

3.2 - Acervos Bibliográficos

Bases de dados bibliográficos, como já explicado

anteriormente, são conjuntos de dados de registros bibliográ

ficos. Para formação desta base, o sistema receberá os dados

bibliográficos armazenados segundo uma implementação dos for

matos de intercâmbio.

Assim como cada Base de dados bibliográficos rece

berá um nome que o irá identificar, o formato em que o acer

vo foi armazenado também precisa ser identificado, de forma
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a possibilitar ao Sistema de Manipulação de Formatos a sua

identificação.

/""v—*
-̂̂

CARAC.
FTEM 1

CARAC.
Km 2

V /
sisrr. MANIP.

FOFMATOS
/ X

CARAC.
FORM 3

CARAC.
FORM 4

»
^ r-

DE

CARGA

Figura 18: Utilização de um conjunto de características do

formato.

No esquema apresentado acima pode-se observar,

que o Sistema de Manipulação de FoTmatos fará uso de um con

junto de características que identifica o formato a fim de

manipulá-lo.

A maior parte das características de um formato se

rá transparente para o Sistema de Recuperação, com exceção

das identificações dos campos que compõem o registro biblio

gráfico.

0 sistema de recuperação de informações irá for

mar sua base de dados bibliográficos a partir dos campos es
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pecificados na Linguagem de Descrição de Bases de Dados.

Tais campos serão obtidos pelo Sistema de Manipulação de

Formatos a partir do nome recebido na Descrição das Caracte

rísticas do Formato.

eme.
FORMATO

FORMATOS

DESCR.
BD'S

M*ULO DE
CARTA BD

Figura 19: Obtenção do dado de um campo utilizando o siste

ma de nanipulaçao de formatos.

No desenho acima, é apresentado como os campos

são obtidos e armazenados para formarão da base de dados. A

partir da Descrição da Base de Dados e comunicado ao módulo

de carga que um acervo bibliográfico armazenado no formato

N será composto do campo autor, que foi declarado para o

Sistema de Manipulação de Formatos, com o nome AUT. A par

tir daí este mesmo Sistema irá consultar a Descrição das

Características do Formato a fim de acessar este campo e

enviá-lo para o módulo de carga. Este por sua vez, armazena

rá este dado de acordo com as especificações declaradas usan

do a Linguagem de Descrição de Bases de Dados.
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Para que o Sistema de Manipulação de Formatos pos

sa enviar o conteúdo do campo solicitado ê necessário que

o modulo de carga lhe passe uma área de comunicação em memo

ria. 0 tamanho dessa área deverá variar de acordo com o da

do a ser passado. Com isso, torna-se necessário ao módulo

de carga a comunicação do tamanho máximo estimado que o con

teúdo do campo poderá ocupar. 0 mesmo acontecendo no caso

de campos múltiplos, devendo ser comunicado o número máximo

estimado de ocorrências do dado dentro de um campo.

No caso da área de memória não ser suficiente pa

ra conter o dado, o Sistema de Manipulação de Formatos irá

devolver, ao módulo de carga a área preenchida, porém indi

cando que a mesma não foi suficiente para conter o dado em

sua totalidade. Assim será fornecida uma nova área a fim de

se obter o resto do mesmo.

Resumindo-se, para se obter dados a partir de um

formato de intercâmbio, torna-se necessário que a Linguagem

de Descrição de Bases de Dados especifique para cada dado

que irá compor a base, o nome que este Tecebeu no Sistema de

Manipulação de Formatos e o tamanho e o número de ocorrên

cias máximo estimado para que possa ser definida uma área

de comunicação entre o sistema e o nódulo de carga.

Alguns problemas poden ser encontrados na manipu

lação dos formatos. Sistemas de implementação de formatos

não seguiram ã risca as regras definidas pela Norma Inter
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nacional de Intercâmbio. Pode-se citar como exemplo, a uti

lização de um mesmo campo para declaração de dois dados dis

tintos (autor e afiliação do autor) sem uso de identificado

res.

Tais tipos de incompatibilidades serão tratadas

diretamente pelo nódulo de carga através de rotinas particu

lares para cada caso. No caso citado como exemplo, será ne

cessário o desenvolvimento de uma rotina capaz de distin

guir o autor de sua afiliação dentro de um mesmo campo, as

sim como rotinas para identificar ocorrências de um campo

múltiplo.

Sempre que um dado necessitar de uma rotina de

tratamento antes de ser armazenado, deve ser indicado pela

Linguagem de Descrição de Basu de Dados o nome da rotina que

o irá manipular.

FORM = N

CAMPO = A, TAM» n

ROT = -

CAMPO = B, TAM= n

- RICAMPO-A

SIST. MANIP.
FORMATOS «o—-

A

BD

Figura 20: Infornações contidas nas descrições de bases de

dados bibliográficos referentes ao Sistema de Manipulação

de Formatos.
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Na figura acima apenas o campo B necessita de uma

rotina de tratamento antes de seu armazenamento. Tais roti

nas necessitarão ser desenvolvidas sempre que formatos pos

suirem incompatibilidades com as regras definidas nas Nor

mas Internacionais de Intercâmbio.

A partir do que já foi discutido a respeito dos

campos que irão compor a base de dados, pode-se já apresen

tar a forma como estes estarão armazenados no arquivo de da

dos.

Como já foi apresentado, o arquivo de dados irá

conter todos os dados bibliográficos declarados pela lingua

gem como acessíveis aos programas de aplicação. Algumas ve

zes se desejará obter todos os dados bibliográficos de um

documento selecionado, outras vezes, apenas alguns campos se

rão interessantes» Por isso, o arquivo de dados deverá ter

seus dados armazenados de forma a possibilitar o acesso ao

nível de campo.

Para què as -luas situações sejam resolvidas, o

acesso ao arquivo de dados será feito primeiramente a um di

retórío que conterá endereços para os dados propriamente

ditos.

ARQUIVO DE

DADOS1111
DADOS

Figura 21: Arquivo de dados referente a uma base de dados

gráf ico.
bibl io
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O Arquivo de Dados deverá permitir acesso a regis

tros de tamanho variável, tanto na sua área de diretório

quanto na área de dados. Cada documento estará representado

neste arquivo por uma entrada no diretório e outra na área

de dados, segundo o esquema mostrado a seguir:

DIRETÓRIO
I DOC N | CAMPO 1 I CAMPO 2 | CAMPO 3 { ...

END TAM NOME DO CAMPO END TAM

DADOS

TAM do documento

Figura 22: Diretório e área de dados referentes ao arquivo

de dados.

Pela figura acima, pode-se observar que o direto

rio devera possuir uma entrada para o documento e tantas en

tradas quantos forem os campos que o documento possuir.Cada

entrada deverá indicar a posição e a área que o dado ocupa

na área de dados através de endereço e tamanho.

Os dados dos registros bibliográficos estarão na

Area de Dados, um seguido ao outro, sem qualquer separador

de campo ou documento. A identificação de determinado dado
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na área de dados sempre será feita a partir de seu endereço

e tamanho obtidos no diretório.

Com o arquivo de dados formado fica faltando a

criação dos arquivos de índices e listas. Para isso necessi

ta-se que outras informações sejam comunicadas através da

Linguagem de Descrição de Base de Dados, para o nõdulo de

carga. Tais informações deverão ser relativas aos índices,

seus nomes e características.

Como já explicado anteriormente, índices serão for

mados por dados que serão utilizados pelos programas de apli

cação como elementos de busca. Cada índice deverá receber um

nome e será caracterizado pelo (s) campo (s) que o conpõe.

Um índice será chamado de mono-campo se formado por apenas

um campo e multi-campo se formado por mais de um campo.

Índice mono-campo:

ÍNDICE»AUTOR •* CAMPO = AUTOR

índice multi-campo:

ÍNDICE»PALAVRA -> CAMPOS = TÍTULO

DESCRITORES

RESUMO

Um índice multi-campo pode permitir o acesso ape

nasao nível de índice como também ao nível de campo. Ou seja,

pode-se desejar recuperar documentos através de um dado que
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ocorra como índice em qualquer dos campos que o compõe, co

mo também pode-se desejar especificar o campo em que o dado

deve ocorrer. No primeiro caso, o índice será chamado de

mono-signifiçado e no segundo de multi-signifiçado.

Resumindo-se, pode-se classificar um índice segun

do a tabela mostrada a seguir:

MONO

MULTI

MONO

X

X

MULTI «£í

-

X

Camoo

Figura 23: Classificação de índices segundo o número de cam

pos e o número de significados.

0 fato de um índice ser mono ou multi-campo não

ira afetar a estrutura de armazenamento dos arquivos, no en

tanto, o mesmo não ocorre com a classificação quanto ao sig

nificado. índices mono-signifiçados (mono ou multi-campos)

deverão apontar diretamente para a sua lista de ocorrências .

No caso de índices nulti-signifiçado, deverá existir una

lista intermediária, chamada de lista de significados, para
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se ter acesso â lista de ocorrências.

INDICES

ÍNDICE

MULTI-SICNIF.

ÍMIICE
HDNO-SIGXIF.

DE
kQCORRENCIAS

Figura 24: Acesso ao arquivo de l i s t a s utilizando índices

mono-signifiçados e multi-signifiçados.

A partir do índice multi-campo PALAVRA, utilizado

no exemplo citado acima, serão apresentadas duas estruturas

de armazenamento. A primeira, no caso do índice ter sido de

clarado como mono-signifiçado e a segunda no caso de multi

significado.
Arq. Dados

Arq. índices

Ind.A . REATOR

Arq. Listas

Lista de Ocorrências

REG. BIBL.

REG. BIBL.

f REG. BIBL.

REG. BIBL.

Figura 25: Exemplo de recuperação de registros utilizando índices mo

no-significados.
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Como pode-se observar um acesso a base de dados u

tilizando-se como elementos de busca um índice mono-signifi

cado, não irá permitir a identificação dos campos em que o

dado ocorreu, apesar do índice ser formado por mais de ura

campo (multi-campo).

PAL.REATOR

TU RES

I I I

RF.G. BIB.

REG.

REG.

REG.

REG.

REG.

BIB.

BIB.

BIB.

BIB.

BIB.

Figura 26: Exemplo de recuperação de registros utilizando

índices multi-signifiçados.

No esquema acima foi apresentada a estrutura de

armazenamento de um dado referente ao mesmo índice PALAVRA,

porem agora declarado como multi-significado.

Pode-se observar, que neste caso estarão explici

tados cada campo componente do índice em que o dado ocor

reu. É interessante notar, que apesar do índice PALAVRA ser

composto de três campos: TÍTULO, RESUMO e DESCRITORES, a pa
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lavra REATOR ocorreu apenas em dois campos: TlTÜLO e RESU

MO, tendo com isso apenas duas entradas na sua lista de sig

nifiçados.

No Capítulo IV, em que será discutido cora mais de

talhes como deverá funcionar o nõdulo de recuperação, tam

bem será apresentada a forma de utilização de índices mono

e multi-significados pelos programas de aplicação.

A estrutura de armazenamento das listas de signi

ficados, como já visto, deverá possuir uma entrada para ca

da campo de ocorrência do dado. Cada entrada nesta lista,

deverá então possuir a identificação do campo onde o dado

ocorreu, o número de ocorrências neste campo e o endereço

de sua lista de ocorrências.

» SIGNIF. I CAMPO | N? OCOS. \ FOOT | ... j CAMPO | N» OPOR | PONT | . •.

1 ,, L. Ocor. L»
L.Ocor.

Figura 27: Lista de significados

No desenho acima, o número de significados irá in

dicar o número de campos de ocorrência de dados, não neces

sitando ser igual ao número de campos que compõe o índice.

A organização das listas de ocorrências irá va

riar de acordo com algumas estratégias de busca oferecidas

pelo sistema, (ver Cap.IV-Modulo de Recuperação). Dentre as
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estratégias de busca existentes, apenas as técnicas de adja

cência e co-ocorrencia irão afetar a estrutura de armazena

mento das listas de ocorrência.

Como será visto no próximo capítulo, a técnica de

adjacência consiste em recuperar documentos que contenham

duas palavras ã uma distância x definida pelo usuário. As

sim sendo,torna-se necessário se ter a indicação da posi

ção em que a palavra ocorre dentro do campo. Só tem sentido

falar em adjacência entre palavras que ocorram em unia mesma

frase.

índices que permitam a técnica de adjacência como

estratégia de busca, deverão possuir em sua lista de ocor

rências não só un ponteiro para o arquivo de «lados mas tam

bem a indicação da frase e da posição em que ocorreu a pala

vra.

LISTA DE OCORRÊNCIAS (C/ADJACENCIA)

\

PONT I FRASE I POS. PALAVRA

Figura 28: Lista de ocorrências com possibilidade de recupe

ração por adjacência.
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Para a aplicação da técnica de adjacência entre

duas palavras basta fazer a subtração entre as posições que

as palavras ocupam na frase sempre que o ponteiro e a indi

cação de frase forem os mesmos para as duas palavras.

Para exemplificar, será novamente utilizado o ín

dice PALAVRA declarado conto multi-signifiçado. E importante

ressaltar que não tem sentido falar em adjacência para índi

ces muiti-campo5. mono-signifiçados, pois por definição tal

tipo de índice não permite a identificação do campo de ocor

rência.

Arq. índices Arq. Listas

INTORMAÇSQ » TltULO RESU>D

RI Fl 3

BIBLIOGRÁFICA DESCRITORES RESIAD
Arq.Dados

RI Fl 4

Arq. Dados

Figura 29: Exemplo de armazenamento de conteúdo de campos

que permitem a recuperação por adjacência.

Como pode ser observado, as palavras INFORMAÇÃO e
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BIBLIOGRÁFICA, ocorrem em um mesmo registro bibliográfico

Ri, na mesma frase Fl e a distância 4-3=1.

Uma situação semelhante porém simplificada apare

cera com índices permitindo a técnica de co-ocorrência como

estratégia de busca. Tal técnica consiste em recuperar docu

mentos que possuam uma ou mais palavras ocorrendo em um mes

mo campo ou uma mesma frase.

LISTA DE OCORRÊNCIAS (C/CO-OCORRENCIA)

/
\
\

PONTEIRO FRASE

Figura 30: Lista de ocorrências com possibilidade de recupe

ração por co-ocorrencia.

A partir das estruturas apresentadas para listas

de ocorrências, pode-se observar que ocorrências com técni

cas de adjacência irão permitir tanbém a técnica de co-ocor

rência por possuir dados suficientes para identificação de

co-ocorrência, ou seja, a indicação do registro bibliográ

fico através de seu ponteiro para o arquivo de dados e a

identificação da frase em que o dado ocorreu, estarão sem

pre presentes nas listas de ocorrências preparadas para a

técnica de adjacência.
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Resumindo-se, será apresentado cada tipo de entra

da na lista de ocorrências, de acordo cora as estratégias de

busca declaradas para o índice.

- S/adjacência, S/co-ocorrência

PONTEIRO -ARQ. DADOS

- S/adjacencia, C/co-ocorrência

[PONTEIRO { FRASE | —•ARQ. DADOS

- C/adjacência, com ou sem co-ocorrência

PONTEIRO | FRASE POS.PALAVRA rARO- DADOS

Figura 31: Resumo dos três tipos de listas de ocorrências .

Com a definição das estruturas de armazenamento

das listas de significados e de ocorrências, fica possível

formar então o arquivo de listas. Como foi visto, para a

criação deste arquivo torna-se necessário que sejam passa

dos para o riódulo de carga através da Linguagem de Descri

ção de Bases de Dados, as seguintes informações referentes

a cada índice:

- tipo de significado (mono ou muiti)

- utilização da técnica de adjacência

- utilizarão da técnica de co-ocorrência
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A formação do Arquivo de índices será feita a par

tir de conteúdos de campos declarados como elementos de bus

ca. Um índice poderá ser formado através do conteúdo de um

campo como um todo ou através de palavras significativas do

campo.

Pode-se citar o campo de autor como exemplo típi

co de um campo utilizado como índice através de seu conteú

do como um todo. Em contra-partida, será inútil a utiliza

ção do campo de resumo como um todo para elemento de busca.

No caso de formação de índices através de pala

vras retiradas de campos, algumas vezes serão utilizados di

cionãrios para seleção das palavras a serem armazenadas co

mo índices.

Tais dicionários poderão ser utilizados como posi

tivo ou negativo. Um dicionário positivo deverá funcionar

de forma a indicar as palavras que deverão ser selecionadas

para a formação do arquivo de índices, quando ocorridas nos

campos declarados como índices. Um dicionário negativo deve

rá indicar que palavras não deverão aparecer no arquivo de

índices, no caso de ocorrerem em campos declarados como tal.

A utilização de dicionários só será feita no caso do índice

ser formado por palavras retiradas do campo.

A formação de um registro no arquivo de índices,

deverá permitir a identificação da Base de Dados Bibliográ
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ficos e do índice ea que o dado ocorreu.

ARQUIVO DE INDICES

BASE. ÍNDICE. DADO I I *- ARQ. LISTAS

Figura 32: Construção de um registro no arquivo de índices

referente a base de dados bibliográficos.

No caso da palavra REATOR ter ocorrido como ele

men to do índice PALAVRA declarado na Eases de Dados cujo nane é

ENERGIA, terá sua entrada no arquivo de índices da seguinte

forma:

ENERGIA. PALAVRA. REATOR ARO. LISTAS

Figura 33: Exemplo de ura registro no arquivo de índices re

ferente ã base de dados bibliográficos.

O ponteiro para o arquivo de listas existente

no registro, ora deverá apontar para uma lista de significa

dos, ora para uma lista de ocorrências dependendo do índice

ter sido declarado como nono ou multi-signifiçado, respecti

vãmente.

As informações que deverão ser passadas para orno

dulo de carga através da Linguagem de Descrição de Bases de

Dados, para formação do arquivo de índices, serão:
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- nome do índice

- tipo de significado

- campos que compõe o índice

- utilização do campo como um todo para índice, ou

palavras do campo

- dicionário a ser utilizado para selecionar pala

vras de um campo para o índice.

A seguir será apresentado exemplo de construção de

bases de dados utilizando as regras definidas.

Descrição da Base de Dados:

Nome da base: FONTE

Campos: AUTOR, TÍTULOPRIM, TÍTULOSEC, DESCRITORES

e RESUMO

índices:

. AUTOR formado pelo campo AUTOR como um todo

. TÍTULO (mono-signifiçado) formado por palavras

dos campos TÍTULOPRIM e TÍTULOSEC utilizando o

dicionário PALPROIB

. PALAVRA (multi-significado) formado por elemen

tos do campo DESCRITORES e por palavras do campo

RESUMO selecionadas a partir do dicionário PAL

PROIB e permitindo as técnicas de adjacência e

co-ocorrência como estratégias de busca.
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Indices

N.Oc.

FONTE. AUTOR. JAMES MARTIN 5

L. Sign.

L. Ocor.

L. Sign.

L. Ocor.

L.Ocor

FONTE

FONTE

FONTE

—•

• i m

L

. TITULO. URÂNIO

. PALAVRA. FERRO

. PALAVRA. LIGD.

LISTAS

RESUÍD

FR PAI

3 4

RESWD

1 5

- - - •

N.Oc
15

N.Si«r

2

N.Sie

h
N.Oc.

5 h
*

—A.Dados

N.Oc.

7
1

- -
A.Dados

L.Ocor.

t: A. Dados

"A. Dados
D.ADOS

5 AUTOR TITULOPRIM 70 TITULOSEC

ÍJ 70

Figura 34: Exemplo de armazenamento de uma base de dados bi

bliograficos.
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3.3 - Dicionários

Como já foi discutido anteriormente, dicionários

também serão armazenados e manipulados pelo Sistema de Recu

peração proposto neste trabalho. De forma análoga ã Bases

de Dados bibliográficos, os dicionários também serão armaze

nados nos três arquivos: índices, listas e dados, a partir

das informações comunicadas ao módulo de carga através da

Linguagem de Descrição de Bases de Dados.

Dicionários serão formados apenas por uma lista

de palavras, quando será chamado de Léxico, ou por listas de

palavras contendo relações entre si, o qual chamaremos de

Thesaurus. Léxicos podem ser formados por palavras signifi

cativas ou não significativas e Thesaurus por palavras sig

nificativas.

Léxico

a, e, o, da, de, do, isto, isso, aquilo, mas, porém, . . .

Thesaurus

BITUMENS BT TAR

BITUMENS NT •ASPHALT

BITUMENS RT -ASPHALTITE

Figura 35: Exemplo de dicionário do tipo Léxico e Thesaurus.

No caso de dicionários do tipo Thesaurus,torna-se
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necessário que a Linguagem de Descrição de Bases de Dados

comunique ao sistema todas as relações existentes entre as

palavras do dicionário.

Para obtenção dos dados no caso de bases de dados

bibliográficos será utilizado o Sistema de Manipulação de

Formatos de Intercâmbio. Já no caso de dicionários, a não

existência de um sistema capaz de manipular estes dados,tor

na-se necessário a definição de um formato físico de comuni

cação dos dados para o módulo de carga. Este formato deverá

ser capaz de comunicar dados referentes a qualquer tipo de

dicionário e sua estrutura ê mostrada a seguir.

... $ PA palavra $ CR código da relação S PR

palavra relacionada $ PA ...

Figura 36: Formato de entrada de dados de um dicionário do

tipo Thesaurus.

Como pode ser observado, o formato foi definido

de forma a identificai dados de tamanho variável. Os identi

ficadores $PA, SCR, $PR irão funcionar como delimitadores e

identificadores de dados.

No caso de Léxicos, sõ será utilizado o identifi

cador $PA que ira funcionar apenas como separator de palavras.
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PA palavra $ PA palavra $ PA ...

Figura 37: Formato de entrada de dados de ura dicionário do

tipo Léxico.

Apesar da definição de um formato físico para co

municação dos dados de um dicionário ao modulo de carga, ê*

possível a comunicação desses dados em memória a partir de

chamadas de subrotinas. A primeira forma de comunicação se

rá referenciada como formato físico de entrada de dados e

a segunda como formato lógico.

Pela possibilidade de se ter duas formas distin

tas para entrada dos dados de um dicionário, torna-se neces

sário a utilização da Linguagem de Descrição de Bases de Da

dos, para a comunicação do tipo de formato utilizado: físi

co ou lógico.
Físico

$

$
1

s

PA

CR

PR

PALAVRA

COD

PAL

I
.REL.

.REL.

CARGA BD

Lógico

DICIONÁRIOS

Figura 38: Formatos de entrada físico ou lógico dos dados de um di

c ionãr io .
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Como pode ser observado, no caso de formato fxsi

co para entrada dos dados, o módulo de carga irá lidar com

as características físicas de comunicação dos dados. Isto já

não acontece com o formato lógico, onde existirá uma inter

face entre o formate físico dos dicionários e o nodulo de

carga. No exemplo acima, esta interface foi chamada de pro

grama de Manipulação de Dicionários.

Para a construção da base de dados, o módulo de

carga fará uso apenas de arquivo de índices no caso de Lêxi

cos e dos três arquivos: índices, listas e dados no caso de

Thesaurus.

Qualquer que seja o tipo de dicionário, o arquivo

de índices será fornado por todas as palavras comunicadas

ao nodulo de carga. A construção do índice será feita pelo

nome do dicionário seguido da palavra. Supondo-se um dicio

nário cujo nome é THESFONTE e composto das palavras URÂNIO

e FERRO entre outras, terá seus índices como apresentados

a seguir.

índices

THESFOXTE - URÂNIO

THESFONTE - FERRO

Figura 39: Construção de registro no arquivo de índices re

ferente ã dicionários.
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No caso de Léxicos, o arquivo de índices será com

posto apenas pelos índices, não havendo ponteiros para o

arquivo de dados nem de listas. Já no caso de Thesaurus, de

verá existir um ponteiro do arquivo índices para o arquivo

de dados.

ARQUIVO DE ÍNDICES

Léxico

Thesaurus

THESFONTE. URÂNIO

THESFONTE. URÂNIO •ARQ. RADOS

Figura 40: Arquivo de índices no caso de dicionários do t i

po LÉXICO e do tipo THESAURUS.

O arquivo de dados, existente apenas no caso de

Thesaurus, deverá conter todas as palavras do dicionário cg

mo também indicações de listas de palavras a ela relaciona

das. Para indicação das l istas de palavras, serio utiliza

dos ponteiros para o arquivo de l i s tas , um para cada tipo

de relação declarada.

BT NT KT

URÂNIO II Arquivo de Listas

Figura 41: Arquivo de ados inerente a um Thesaurus.
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O arquivo de listas deverá conter listas represen

tativas de palavras relacionadas a uma determinada palavra

por um código específico. Cada palavra estará representada

no arquivo de listas através de seu endereço no arquivo de

dados.

Arquivo de Dados:

BT NT RT

Arquivo de Listas

I U R Â N I O [ l i I
1

L

Figura 42: Ponteiros referentes aos arquivos de dados e lis

tas de um Thesaurus.

Segundo as estruturas apresentadas, serão armaze

nados os Léxicos e Thesaurus, a partir de informações comu

nicadas ao módulo de carga através da Linguagem de Descri

ção de Bases de Dados, que pode-se resumir cone a seguir:

- nome do dicionário

- tipo do dicionsrio: LÉXICO ou THESAURUS

- formato de entrada: FÍSICO ou J.CGICO

- código de relação: BT, NT, RT, UF, SEE .
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Sendo a estrutura de armazenamento relativa a di

cionários do tipo Léxico extremamente simples, será apresen

tado como exemplo apenas a estrutura de armazenamento de um

Thesaurus.

0 Thesaurus a ser apresentado ten o nome de THES

FONTE e utiliza os seguintes códigos de Telação: BT, NT.RT.

Seus dados serão comunicados ao módulo de carga através do

formato físico de entrada.

A seguir é apresentada uma palavra do dicionário

THESFONTE que irá compor a base de dados e as diversas pala

vras a ela relacionada.

BITUMENS
BT

NT

RT

•TAR

•ASPHALTS

CARBURAN

COAL TAR

THUCHOLITE

-ASPHALTITE

OIL SANDS

OIL SHALES

WASTE PROCESSING
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Arquivo de índices Arquivo de Dados

BT NT RT

[THESFONTE.BITUMENS] j *| BITUMENS

±_T

Arquivo de Listas

-»{TAR

1 1 1 •
1 1

THUCHOLITE

COAL TAR | |

CARBURAN|

ASPHALTS|

HWASTE PROCESSING

OIL SHALES) -j

SANDS I 1

ASPHALTITE

Figura 43 : Exemplo de armazenamento de um dicionário do ti

po Thesaurus.
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3.3 - Descrição das Bases de Dados

A base de dados formada pelas descrições das ba

ses de dados so poderá ser manimilada por pessoas autoriza

das. A utilização da palavra chave MESTRE ira permitir ter

acesso a descrição da base de dados, assim como modificá-

la.

Esta base de dados será gerada a partir de todas

as informações sobre acervos bibliográficos, dicionários e

autorizações declaradas pela Linguagem de Descrição de Ba

ses de Dados.

As informações sobre dados bibliográficos e dicio

nãrios comunicadas ao sistema através da linguagem jã foram

discutidas. As autorizações serão formadas por senhas e

itens de autorização, sendo que cada senha estará sempre

univocamente associada ã um conjunto de itens de autori

zação.

0 arquivo de índices referente a esta base de da

dos será formado por nomes de bases de dados bibliográfi

cos, nomes de dicionários e senhas. Para construção de um

registro deste arquivo, deverão estar concatenado aos da

dos citados acima as constantes D6, DIC, SEN, respectivamen

te.
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ARQUIVO DE ÍNDICES ARQUIVOS DE DADOS

PB. nome da BD BIF

DIC. none do dicionário

SEN. senha

Figura 44: Construção do arquivo de índices referente ã ba

se de descrição de bases de dados.

Pelo fato do volume de informações contidas nesta

base de dados ser extremamente pequeno diante das outras

duas bases de dados, serão utilizados registros de tamanho

fixo no arquivo de dados sem que haja uma perda expressiva

de área em disco. Com a utilização de registros de tamanho

fixo ficara mais simples e fácil o acesso ãs informações.

Assim sendo, o arquivo de dados referente a esta

base terá três estruturas distintas, ou seja, uma para des

críção de dados bibliográficos, outra para descrição de di

cionãrios e outTa para descrição das autorizações.

A descrição de dados bibliográficos deverá estar

contida em uma tabela onde o primeiro elemento identifica

o formato de armazenamento do acervo e os demais elementos

da tabela descrevem todas as características referentes â

cada campo da base.
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Campos d e 1 a N

— — — —

— — — —

— — — —

— _ _ _

_ _ _ _

— _ _ _

— _ _ _

— _ — _

— _ _ _

— _ _ _

— — — —

NOME DO CAMPO

CAMPO NO FORMATO

ROTINA DE TRATAMENTO

TAMANHO

N» DE OCORRÊNCIA

NOME DO ÍNDICE

TIPO DO ÍNDICE

TIPO DE INVERSÃO

BUSCA POR ADJACÊNCIA

BUSCA POR CO-OCORRÊNCIA

NOME DO DICIONÁRIO

Figura 45: Construção do arquivo de dados referente a Descri

ção de Bases de Dados Bibliográficos.

Como pode ser observado nem todos os itens da tabe

Ia referentes a ura campo necessitarão estar preenchidos, por

exemplo, se o campo não for de recuperação todas as informa

ções a partir de NOME DO ÍNDICE inclusive, não estarão pre

enchidas.

No caso de dicionários as informações comunicadas

pela linguagem estarão armazenadas de acordo com a seguinte

estrutura:

TIPO DO DIC FORMATO DE ENTRADA UTILIZAÇÃO CÓDIGOS DE RELAÇÃO

Figura 46: Construção do arquivo de dados referente ã Descri

ção de Dicionários.
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Uma senha estará associada a um conjunto de bases

de dados bibliográficos e a um conjunto de dicionários. No

caso de bases de dados bibliográficos deverão ser declara

dos todos os campos autorizados assim como, o nível de auto

rização para cada campo.

NOME DA BASE DE DADOS BIB 1 | CAMPO 1 1 AUT 1 [ CAMPO 2 AUT 2 | . . .

. . CAMPOS | A U T K | ? O E DA BASE DE DADOS BIB 2

NOME DA RASE DE DADIS BIBN CAMPO 1 ALT 1 . . . CAMPON AÜTN

NOME DO DICIONÁRIO 11 ... | NOME DO DICIONÁRIO N

Figura 47: Construção do arquivo de dados referente ãs auto

rizações.

As informações contidas nas descrições de bases

de dados referentes ã determinada base de dados bibliográfi

cos, dicionários e senhas deverão estar em memória no mo

mento de sua utilização pelo modulo de recuperação, em

uma estrutura de rápido acesso. A definição de uma estrutu

ra fixa de armazenamento próxima a estrutura que estes da

dos deverão estar armazenados em memória, tornará mais rápi

do o processo de leitura e armazenamento desses dados pelo

módulo de recuperação.
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3.5 - Linguagem de Descrição de Bases de Dados

Como já discutido nos capítulos anteriores,exi£

tem algumas características das bases de dados que preci-

sam ser comunicadas ao sistema para que seja feita a car-

ga e a recuperação de seus dados. Assim sendo, neste cap^

tulo será definida uma linguagem chamada Linguagem de Des_

crição de Bases de Dados, capaz de descrever todas estas

características.

Com a finalidade de permitir que esta linguagem

seja utilizada por qualquer pessoa, capaz de definir ca-

racterísticas de bases de dados bibliográficos, dicioná-

rios e autorizações, sem mesmo conhecer técnicas de pro-

cessamento de dados, a linguagem será de alto nível e de

fácil aprendizado e visualização.

A técnica utilizada para descrição desta lingua

gem é a conhecida como backus-Naur'20 . Esta técnica tem

sido utilizada pela grande maioria dos sistemas para defi

nição de linguagens por ser de fácil utilização e poT já

estar numa forma próxima a sua implementação em máquina.

Os símbolos a serem utilizados para descrição

da linguagem são os seguintes:

a indicação de símbolo terminal

< a > indicação de símbolo não terminal
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a Ib indicação de disjunção: a ou b

{a}n significa que a pode ocorrer até* n vezes

a significa que a pode ocorrer ou não

Sabe-se que o sistema proposto neste trabalho

irá lidar com 3 tipos de bases de dados:

- dados bibliográficos

- dicionários

- descrições de bases de dados

A base de dados composta das descrições de ba-

ses de dados irá lidar com todos os dados comunicados ao

sistema através da linguagem. Os dados a serem manipula-

dos pela linguagem podem ser divididos em 3 trupos: des-

crição de dados bibliográficos, descrição de dicionários

e autorizações. Estes grupos irão gerar as 3 declarações

principais existentes na linguagem:

- Dados bibliográficos

- Dicionários

- Autorizações

A seguir serão descritos cada uma dessas decla-

rações, utilizando-se a técnica já citada.

Cabe ressaltar que para descrição da sintaxe
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das declarações, será utilizado o símbolo não terminal

<cadeia> cuja a sintaxe é a seguinte:

<cadeia>:: = <caracter> [ <caracter>]

<caracter>:: = A |B| — | Z | 0| 1| 2| — 1 9 | $| §|-

-1*1 l\ ?l '

3.S.1 - Declaração Dados Bibliográficos

A declaração DADOS BIBLIOGRÁFICOS deverá ser ca

paz de comunicar ao sistema todos os dados necessários pa

ra a carga e recuperação desta base de dados. Estes dados

podem ser divididos em 3 grupos:

- dados referentes à base como um todo

- dados referentes a cada campo que irá compor

a base

- dados referentes a cada índice que irá permi-

tir a recuperação dos dados da base

Os dados referentes a base como um todo consis-

tem na identificação da base, ou seja, nome pela qual es-

ta base será manipulada e nome do formato em que o acervo

foi armazenado.

Os dados referentes a cada campo que irá compor

a base podem ser resumidos como sendo:



- nome pelo qual o campo será manipulado pelo sis

tema

- nome pelo qual o campo foi identificado no' sis

tema de manipulação de formatos que poderá ser

o mesmo a ser manipulado pelo sistema de recupe

ração

- rotina de tratamento do campo quando necessário

- tamanho máximo em "bytes" que o conteúdo do cam

po poderá ocupar

- número máximo de ocorrências de um campo múlti

pio.

No caso dos índices, as informações que deverão

ser comunicadas ao sistema, são as seguintes:

- nome do índice

- tipo de significado do índice (mono ou multi)

(ver 3.2)

- campos que irão compor o índice

- características de inversão de cada campo, ou

seja, a carga será feita por palavras do campo

ou pelo campo como um todo

- indicação de utilização das estratégias de adja

cência e/ou co-ocorrência

- identificação do dicionário quando utilizado

Assim sendo, a declaração DADOS BIBLIOGRÁFICOS po

dera ser descrita da seguinte forma:
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DADOS BIBLIOGRÁFICOS:: = <identificação> <campos> <índices>

<identificaçao> :: = IDENTIFICAÇÃO BASE = <cadeia>

FORMATO = <cadeia>

<campos> :: = CAMPOS: {"(NOME NA BASE = <cadeia>

[NOME NO FORMATO = <cadeia>]

(ROTINA DE TRATAMENTO = <cadeia>J

TAMANHO = <número>

iNflMERO DE OCORRÊNCIAS = <númen»]")"}

<índices> :: = ÍNDICES: {"("NOME DO ÍNDICE = 'cadeia>

SIGNIFICADO = (MONO|MULTI)

CAMPOS =» {"("NOME - <cadeia>

INVERSÃO = (PALAVRA|CAMPOJ

ESTRATÉGIA DE BUSCA = "("ADJACÊNCIA,

CO-OCORRÊNCIA|ADJACÊNCIA|CO-OCORREN-

CIA)")"")"}")"}

A seguir será apresentado um exemplo de descrição

de uma base de dados bibliográficos utilizando s linguagem

exposta acima:

DADOS BIBLIOGRÁFICOS

IDENTIFICAÇÃO: BASE - Fonte

FORMATO - Erda
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CAMPOS: (NOME NA BASE - Autor, NOME NO FORMATO = Autores

ROTINA DE TRATAMENTO = Separa-autor, TAMANHO = 400,

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS = 10)

(NOME NA BASE = Titprira, NOME NO FORMATO = Títulol,

TAMANHO =250)

(NOME NA BASE = Titsec, NOME NO FORMATO = Título2,

TAMANHO - 250)

(NOME NA BASE - Editor, TAMANHO =130)

(NOME NA BASE = Descritor, NOME NO FORMATO = Descri

tores, ROTINA DE TRATAMENTO » Separa - descritor,

TAMANHO = 1500, NUMERO DE OCORRÊNCIAS = 50)

(NOME NA BASE = Resumo, TAMANHO = 2500)

ÍNDICES: (NOME DO ÍNDICE = Autor, SIGNIFICADO = Mono-CAMPOS =•

NOME = Autor, INVERSÃO = Campo))

(NOME DO ÍNDICE - PALTIT, SIGNIFICADO = mono.campos»

(NOME = titprim, INVERSÃO = Palavra, DICIONÁRIO =

• Erdathes)

(Nome - TITSEC, inversão = palavra dicionário = theserda)

(Nome do índice - PAL, significado = MULTI, campos»

(Nome = resumo, inversão • palavra

estratégia de busca = (adjacência, co-ocor

rência)

dicionário = theserda))
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3.5.2 - Declaração Dicionários

De forma análoga à declaração anterior, esta deve

ri comunicar ao sistema todos os dados necessários para a

carga e recuperação da base.

Os dados sobre os dicionários a serem comunicados

ao sistema pode-se resumir como sendo:

- nome do dicionário

- tipo do dicionário: LÉXICO ou THESAURUS

- tipo de utilização: POSITIVO ou NEGATIVO

- formato de entrada: FÍSICO ou LÕGICO

- códigos das relações

Estas informações serão passadas ao sistema atra

vês da declaração DICIONÁRIOS.

DICIONÁRIOS

NOME • <cadeia>,

TIPO » (LÉXICO|THESAURUS)

UTILIZAÇÃO - (POSITIVO|NEGATIVO)

FORMATO DE ENTRADA = (FlSICOlLOGICO)

CÓDIGOS DE RELAÇÃO • {<cadeia>[,<cadeia>]}

A seguir serão apresentados dois exemplos de uti
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lização da declaração DICIONÁRIOS, o primeiro do tipo LÊXI

CO e o segundo do tipo THESAURUS.

Exemplo. 1

DICIONÁRIOS

NOME = LI STPAL

TIPO = LÉXICO

UTILIZAÇÃO = NEGATIVO

FORMATO DE ENTRADA = FÍSICO

NOME = THESINIS

TIPO = LÉXICO

UTILIZAÇÃO = NEGATIVO

FORMATO DE ENTRADA - FlSICO

NOME - THESINIS

TIPO » THESAURUS

UTILIZAÇÃO = POSITIVO

FORMATO DE ENTRADA = LÕGICO

CÓDIGOS DE RELAÇÃO • BT, NT, RT, UF, USE

3.5.3 - Declaração Autorizações

Esta declaração irá permitir a definição de se

nhas para utilização das bases de dados bibliográficos e
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dos dicionários.

Os itens de autorização a serem manipulados pela

linguagem são:

- nome da base de dados bibliográficos

- nome do dicionário

- nomes de campos e tipo de autorização para o

campo (LER, GRAVAR ou LER e GRAVAR)

- estratégias de busca (booleana, patamar, mista,

adjacência, co-ocorrência, truncagem.mascaramen

to, pesquisa hierárquica, pesquisa indexada se

quencial, recuperação qualificada) (ver capítu

Io IV).

Desta forma, a sintaxe para a declaração AUTORIZA

COES será definida como apresentada a seguir:

AUTORIZAÇÕES

SENHA = <cadeia>

DADOS BIBLIOGRÁFICOS =

{<cadeia>,<autorizações>,}.

DICIONÁRIOS = {<cadeia> }.

<autorizações>:: •

CAMPOS - í"("<cadeia>,<tipo de autorização>")"}

ESTRATÉGIAS DE BUSCA - "("{<estratégías> }")"
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<tipo de autorização :: -

(LER!GRAVAR|LER.GRAVAR)

<estratégias> = (B0OLEANA|PATAMAR|MISTA|ADJACE\CIA|C0-0C0R-

RÊNCIAITRUNCAGEM|MASCARAMEXTO)

Um exemplo de utilização desta declaração seria:

AUTORIZAÇÕES

SENHA = CIN

DADOS BIBLIOGRÁFICOS =

INIS, CAMPOS = (AUTOR, LER) (TITULO, LER)

(LÍNGUA, LER) (DATA, LER)

(DESCRITORES, LER) (RESUMO, LER)

ESTRATÉGIAS DE BUSCA = (BOOLEANA, TRUNCAGEM, MASCARAMEOTO)

INSPEC, CAMPOS = (AUTOR, LER, GRAVAR)

(TITULO, LER, GRAVAR)

(DESCRITORES, LER, GRAVAR)

ESTRATÉGIAS DE BUSCA = (BOOLEANA)

DICIONÁRIOS - THESINIS



CAPÍTULO IV

MÓDULO DE RECUPERAÇÃO

4.1 - Comandos de Manipulação

O sistema proposto neste trabalho terá como um de

seus módulos principais o Modulo de Recuperação, responsável

pela interface do sistema com os programas de aplicação e pe

Io acesso ãs bases de dados. CVer Capítulo II).

Este modulo irá possibilitar a utilização de um

conjunto de técnicas de recuperarão, a ser descrito neste ca

pítulo. Apesar do sistema estar preparado para um certo nume

ro de técnicas, nem todas estarão disponíveis a todos os

usuários. Deverá ser utilizada a base de dados de Autoriza

ções a fim de identificar as facilidades oferecidas pelas ba

ses de dados segundo cada senha.

BASE DE DADOS BI

•Ai
1

• A 3

A2

S l
S2 •A5

•A6

A, , ..., AN -» autorizações

Sj , ..., SX •* senhas

Figura 48: Esquema de senhas e autorizações para uma

de dados.

75

base
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Pelo esquema mostrado acima, pode-se observar que

a base de dados 61 possui quatro senhas associadas a ela

(SI, S2, S3, S4). Cada uma delas formada por um conjunto de

técnicas e facilidades que representam as autorizações (SI:

Al, A2, A3 ; S2: A2, A4.

A base J*"- dados de Autorizações será formada a

partir de dec?< ?ções obtidas através de Linguagem de Des

crição de í-.«\>;s de Dados. (Ver Capítulo S.5).

Sabe-se que as bases de dados serão armazenados em

três arquivos: índices, listas e dados, e que o acesso deve

ri ser feito sobre o arquivo de índices. Porém, serão defi

nidas algumas técnicas de recuperação que podem ser utili

zadas sobre o arquivo de dados. As formas de armazenamento

das bases de dados nos arquivos citados são apresentados a

seguir;

BASES DE DADOS FORMAS DE ARMAZENAMENTO

Dados Bibliográficos ^índices •+ Listas •+ Dados

Dicionários ^-índices •• Dados •*• Listas

Desc. de Bases de Dados -̂índices -*• Dados

Figura 49: Formas de armazenamento das bases de dados nos

arquivos de índices, listas e dados.

Como o arquivo de dados sé é acessado a partir de

uma lista de endereços (dados bibliográficos e dicioná-

rios) ou de um único endereço (dicionário e descrição de ba
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ses de dados), a pesquisa neste arquivo será sempre feita so

bre um subconjunto do mesmo. Será em cima deste subconjunto

que deverão ser aplicadas as técnicas de recuperação defini

das para este arquivo.

Como já descrito no Capítulo II, o módulo de recu

peração fará uso de um conjunto de comandos de manipulação de

base de dados, que irá servir de meio de comunicação entre

os sistemas de aplicação e este módulo.

Tais comandos estarão definidos sob a forma de su

brotina. Os parâmetros a serem utilizados pela subrotina es

tarão logicamente divididos em quatro áreas: area controle,

área consulta, área campos e área dados.

A área controle deverá especificar o tipo de coman

do a ser processado (INICIAR, ENCERRAR, ACESSAR, OBTER lNDI

CES, INCLUIR, EXCLUIR e ALTERAR) e a identificação da base

de dados a ser utilizada (INIS, THESFONT, DESCDB, DESCDIC,

DESCSENHA). Esta área também será responsável por alguns da

dos de saída do comando, como código de retorno e número de

registros selecionados no caso do comando SELECIONAR.

A área consulta deverá conter os elementos de bus

ca associados ã índices ou campos e identificação das técni

cas de recuperação a s^rem utilizadas. Será permitida a espe

cificação de uma consulta já realiz-da a fim de restringir

ou ampliar o resultado da pesquisa.
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A área campos será utilizada sempre que se preci

sar especificar os campos a serem manipulados pelo comando.

E, a ãrea dados deverá conter dados bibliográfi

cos, dados de dicionários ou dados referentes a descrição

de bases de dados obtidos pelo comando ou, como dados de en

trada para o comando.

A seguir é apresentado sob a forma de tabela o ti

po de utilização (entrada ou salda) dos parâmetros pelos co

mandos de manipulação de bases de dados.

A. Controle

E/S

E/S

E/S

E/S

E/S

E/S

E/S

E/S

A.Consulta

E

E

E

A.Campos

E

E

E

A.Dados

S

S

E

E

INICIAR

ENCERRAR

SELECIONAR

ACESSAR

OBTER ÍNOíCES

INCLUIR

EXCLUIR

ALTERAR

Tabela 1: Utilização das áreas de comunicação de dados pe

los comandos de manipulação de bases de dados.
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A área controle deverá ser utilizado por todos os

comandos como área de entrada e saída, pois sempre devera

ter como entrada o código do comando e como saída o código

de retorno.

A área consulta só terá sentido se utilizada como

área de entrada pelos comandos que lidam com acesso e recu

peração de dados, ou seja, os comandos SELECIONAR, ACESSAR

e OBTER ÍNDICES.

A área campos deverá existir apenas como a área

de entrada contendo os campos a serem manipulados pelos co

mandos. Os comandos que irão lidar com registros a nível de

campo são ACESSAR, INCLUIR e ALTERAR.

A última área poderá ser utilizada como entrada ou

saída de dados. No caso dos comandos ACESSAR e OBTER ÍNDICES

ela será utilizada como saída pois tais comandos tem como

função a recuperação de dados. Os comandos INCLUIR e ALTE

RAR utilizarão esta área como entrada de dados para atuali

zação das bases de dados.

A seguir serão discutidos a forma como os dados

serão passados na área consulta e técnicas a serem utiliza

das para acesso e recuperação dos dados das bases de dados.

Entre os comandos de manipulação de bases de da

dos, aqueles responsáveis pelo acesso aos arquivos, serão:



- SELECIONAR

- ACESSAR

- OBTER ÍNDICES

Analizando a relação ex i s tente entre e s se s contan

dos e os arquivos, pode-se dizer que os comandos SELECIONAR

e OBTER ÍNDICES irão acessar o arquivo de índices e o cotnan

do ACESSAR o arquivo de dados.

Como estudado no Capítulo I I , a chave de acesso

ao arquivo de índices terá uma l e i de formação de acordo cora o

t ipo de base de dados a que pertence, de acordo com o esque

ma mostrado abaixo:

Base de Dados Chave p/Arq. de índices

Dados Bibliográficos •••base de dados bib. índice.d/busca

Dicionários »• dicionário, d/busca

Desc. de Bases de Dados—»-DB *]
DIC V.d/busca
SENJ

Figura SO; Construção de chaves para acesso ao arquivo de

índices referente à cada tipo de base de dados.

- A forma pela qual os elementos de busca referen

tes ã base de dados bibliográficos deverão aparecer na área

consulta deverá ser diferente dos dicionários.

No caso de bases de dados bibliográficos cada ele



mento de busca poderá estar concatenado a um campo ou índi

ce de forma a definir os campos de abrangência da pesquisa.

Sabe-se que através da Linguagem de Descrição de

Cases de Dados, são declarados todos os campos assim como,

todos os indices que poderão ser utilizados numa pesquisa,

como mostrado abaixo:

Campos

AUTOR, AFILIAÇAO, EDITOR, LOCAL, DATA, PAGINAS,Ti

TULO, RESUMO, DESCRITORES.

índices

{AUTOR
AFILIAÇAO
EDITOR"

TITULO
PAL formado por i RESUMO

DESCRITORES{i
No caso da pesquisa ser feita sobre o arquivo de

dados, deverá aparecer na área consulta o campo a ser pes

quisado entre barras concatenado a esquerda ao elemento de

busca.

Exemplo: Area Controle INIS

Area Consulta /LÍNGUA/ENGLISH

No exemplo acima, sã deverão ser recuperados os

registros bibliográficos que possuírem ENGLISH no campo de



82

norae LINGUA no arquivo de dados.

Quando a pesquisa é feita sobre o arquivo de índi

ces, o nome do índice devera aparecer na área consulta en

tre barras concatenado a esquerda ao elemento de busca. No

caso de se utilizar um campo de recuperação este deverá apa

recer entre duas barras e também coucatenado à esquerda ao

elemento de busca. Para construção da chave de acesso ao ar

quivo de índices, no segundo caso, devera ser pesquisado na

descrição de base de dados em questão, a que índice o cam

po está associado.

Exemplo:

ÍNDICE - PAL formado pelos campos TÍTULO e RE&MD

1») Área Controle>

INIS

Area Consulta

/PAL/REATOR

2*) Area Controle

INIS

Area Consulta

/TÍTULO/REATOR,

Chave p/Arq.índice

NIS. PAL. REATOR

No caso do índice utilizado ser o BASE, sua ider.

tificaçao poderá ser omitida. Por isso, caso se deseje uti

lizar este índice juntamente com o elemento de busca JAMES

MARTIN, deste deverá aparecer na área consulta sem nenhum
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identificador a ele concatenado.

Exemplo:

Area Controle
Chave p/Arq. índices

IXIS

Area Consulta 2INIS. BASE. JAMES MARTIN

JAMES ÍIARTIN

Con a definicio da forma de apresentação dos ele

mentos de busca na área consulta de acordo com cada tipo de

base de dados torna-se possível a apresentação das diversas

formas de acesso ã dados que irão utilizar esses elementos

de busca.

A seguir serão então apresentadas as diversas for

«as de acesso ã dados a serem utilizadas pelos comandos res

ponsáveis pelo acesso ãs bases de dados (SELECIONAR.ACESSAR

e OBTER TXDICE). Elas são as seguintes:

- acesso indexado

• acesso indexado seqüencial

- acesso hierárquico

- acesso qualificado

0 acesso indexado deverá ser o mais comumente uti

lizado nas bases de dados bibliográficos e descrições de ba

ses de dados. 0 acesso será feito sobre o arquivo de índi

ces e como resultado se obterá um endereço ou uma lista de

endereços.
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DADOS BIBLIOGRÁFICOS

Acesso

Indexado
-•jíndicesj—Mlistasf-»fend 1 | end 2|...|

DESCRIÇÕES DE BASES DE DADOS

Acesso

Indexado

Figura 51: Acesso indexado sobre a base de dados bibliogra

ficos e descrições de bases de dados.

0 comando responsável por este tipo de acesso será

o SELECIONAR. A base de dados deverá estar especificada na

área controle e o elemento de busca concatenado ao índice ou

campo de recuperação (no caso de bases de dados bibliografi

cos) deverá aparecer na área de consulta.

Este comando devera produzir como saída o número

de registros selecionados assim como a lista de endereço des

ses registros no arquivo de dados. 0 número de registros se

rá o número de elementos existentes na lista de endereços se

lecionada, Este número será sempre um no caso de descrições

de bases de dados.
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Exemplo:

SELECIONAR

A. Controle

A- Consulta

A. Controle

A. Consulta

(Entrada)

INIS

/PAL/URANIO

-

ECLTMA

(Saída)

N

-

1

A forma como o comando SELECIONAR irá processar o

acesso indexado e interagir com os arquivos, no caso de ba

ses de dados bibliográficos, dever! variar de acordo cora o

tipo de índice utilizado.

Para o processamento do acesso indexado utilizan

do índices raono-signifiçados, será necessário apenas um aces

so ao arquivo de índices a fim de se obter o número de re

gistros que atendem a pesquisa.

Exemplo:

DADOS BIBLIOGRÁFICOS (ÍNDICE MONO-SICNIFICADO)

AVea Controle Arq. índices Arq. Listas

SELECIONAR

INIS I1NIS.RASE.JAMES MARTIN | s f H e n d 1 | end 2 1 . . . lendlfl

Arca Consulta

JAMES MARTIN

Figura 52 : Exemplo de acesso indexado sobre base de dados b i b l i o g r á

ficos utilizando índices mono-significados.



Para o processamento do acesso indexado utilizan

do um índice multo-signifiçado, será feito um acesso ao ar

quivo de índices para se obter o endereço da lista de sig

nifiçados correspondente, e a partir deste endereço aces

sar essa lista para se obter o número de registros que irão

satisfazer a pesquisa.

Exemplo:

DADOS F I B L I O G R A F I C O S (ÍNDICE MULTI-SIGNIFICADO)

Area Controle Arq. Índ ices Arq. L i s t a s

SELECIONAR (L. Significados)

INIS |INIS.PAL.3EAT0R [ 3|HnT|5{ |RES|7 | |DES|3| |

Area Consulta

//RES//REATOR

Figura S3 : Exemplo de acesso indexado sobre base de dados

bibliográficos utilizando índices multi-significados.

No caso do exemplo acima, como o elemento de bus

ca aparece concatenado ao campo RES, o número de registros

bibliográficos que irão satisfazer a consulta será 7.

Em qualquer um dos dois tipos de índices, o coman

do SELECIONAR irá produzir conto saída apenas o número de re

gistros selecionados, porém guardará em memória a l i s ta de

ocorrências resultante da pesquisa. Para se ter acesso aos

registros selecionados deverá ser utilizado o comando ACES

SAR que irá ut i l i zar a l i s ta de ocorrências selecionadas a
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fia de acessar o arquivo de dados.

No caso das descrições de bases de dados, do aces

so indexado não será produzido nenhum dado de saída além do

código de retorno e será guardado em memória o endereço do

registro selecionado.

Exemplo:

DESCRIÇÃO DE BASES DE DADOS

Area Controle Arq. índices Arq. Dados

SELECIONAR

DESC SEN | SEN'. CIW

Area Consulta

CIN

Figura 54: Exemplo de acesso indexado sobre a base de des

crições de bases de dados.

A partir do que foi exposto para o processamento

do acesso indexado, pode-se concluir que o comando SELECIO

NAR deverá agir somente para obtenção do(s) endereço (s)

do(s) registro(s). Para se ter acesso a esse(s) registro(s)

deverá ser utilizado o comando ACESSAR. Este comando agirá

sempre sobre a última lista de endereços (dados bibliogrãfi

cos) ou apenas num endereço (dicionários e descrições de ba

ses de dados) selecionado(s).

0 acesso indexado seqüencial tem como função tor



nar disponível ao usuário um subconjunto denso do arquivo de

índices, a partir de determinado elemento. Entende-se por

subconjunto denso, subconjunto de elementos contíguos no ar

quivo. Estando o arquivo ordenado o subconjunto deverá con

ter elementos alfabeticamente vizinhos a um elemento dado.

Exemplo:

AERONAVE (-2,+3)- índices

r-AERONAUTA
-AERONÁUTICA
•AERONAVE
•AEROPLANO
-AEROPORTO
L»AEROSCOPIA

Figura 55: Esquema representativo do acesso indexado sequen

ciai.

0 nome de acesso indexado seqüencial vem do fato

do acesso ser sempre feito de forma seqüencial a partir de

determinado elemento acessado diretamente.

0 comando responsável por este acesso será o OBTER

ÍNDICES. Os dados necessários para o processamento do coman

do serão: identificação da base de dados e elemento de busca.

De forma análoga ao comando SELECIONAR, a identificação da

base de dados deverá aparecer na aTea de controle e o elemen

to de busca, na área de consulta. Cabe ressaltar que no caso

de dados bibliográficos também deverá estar concatenado ao

elemento de busca o nome do índice utilizado.
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Os dados de saída deste comando serão palavras ob

tidas do arquivo de índices. Estas palavras deverão apare

cer na ãrea dados e deverão estar separadas pelo delimita

dor $.

Exemplo:

OBTER INDICES

A. Controle

A. Consulta

A. Dados

(entrada)

IMS

AERONAVE (-2,+4)

(saída)

AER0NAUTA$AERONAUTICA

A. Controle

A. Consulta

A, Dados

THESINIS

AERONAVE ( - 2 , + 4 )

AHRO.VAUTA$AEROXMJriG\

A. Controle

A. Consulta

A. Dados

INIS (-,+1)

INIS$INSPEC

Figura 56: Exemplos de acessos indexado seqüencial sobre as

bases de dados.

A forma como o comando OBTER ÍNDICES irá manipu

lar o arquivo de índices será sempre através de um acesso

direto a este arquivo seguido de vários acessos sequen

ciais.
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Exemplo:

ACESSO INDEXADO SEQÜENCIAL

Area Control
INIS

Area Consulta
AERONAVE (-2,+3

Area Controle
THESINIS

Area Consulta
AERONAVE (-2,+3

Area Controle
DESCDB

Area Consulta
INIS (-,•!.

INIS.BASE.AEROM/VVE ] — ;

THESINIS.AERimVE | — ;

*• acesso direto

»• acesso seqüencial

Figura 57 : Exemplo representativo de acessos indexado se

quencial sobre as bases de dados.

A finalidade do acesso indexado seqüencial no ar

quivo de índices é a de permitir ao usuário a visualização

de pequenos subconjuntos deste arquivo. Com i sso , novas pa

lavras que a princípio não haviam ocorrido ao usuário podem

ser incluidas como elementos de busca em sua consulta a fim

de aprimorar o resultado da pesquisa.
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O acesso indexado seqüencial implementado através

do comando OBTER ÍNDICES tem a mesma função de uma pesquisa

manual a uma lista de palavras ordenadas alfabeticamente.

0 acesso hierárquico possui função análoga a do

acesso indexado seqüencial, ou seja, a de fornecer ao usuá

rio novas palavras que poderiam enriquecer sua pesquisa se

usadas como elementos de busca. A principal diferença entre

os dois tipos de acesso é que a primeira apenas fornece

ao usuário palavras alfabeticamente vizinhas e a segunda

fornece palavras hierarquicamente relacionadas a uma pala

vra dada.

Dentre as três bases de dados a serem manipuladas

pelo sistema, apenas a base de dados composta de dicioná

rios pode apresentar relações de hierarquia entre seus da

dos. Tal tipo de dicionário é conhecido como THESAURUS, e

só ele poderá ser pesquisado hierarquicamente.

Exemplo:

TAR THESAURUS

• I . ALPHALTITE
|BITUMEXS | QIL SANDS

| OIL SHALES
ASPHALTS WASTE PROCESSING
CARBURAN
COAL TAR
THUCHOLITE

Figura 58: Exemplo de uma palavra e suas relações de hierar

quia.



Através do acesso hierárquico pode se saber que

palavras estão relacionadas a uma palavra dada a partir de

determinada relação. Por exemplo, caso se deseje saber que

palavras estão relacionadas a palavra BITUMENS através da

relação RT serão fornecidas as palavras ASPHALTITE, OIL

SANDS, OIL SHALES e WASTE PROCESSING.

Caia Thesaurus, possui seu próprio conjunto de c§

digos de relação. Por exemplo, uma mesma relação existente

em dois Thesaurus distintos podem possuir ou nâo o mesmo có

digo. Pelo fato de uma mesma relação poder possuir códigos

diferentes para Thesaurus diferentes, torna-se necessário

que durante um acesso hierárquico o usuário tenha conheci

mento dos códigos de relação USÚJOS pelo Thesaurus a ser

pesquisado.

0 contando responsável por este acesso é o SELECIO

NAR, que de forma diferente ã pesquisa direta que o faz ma

nipular o arquivo de índices taiibém devera manipular o arquivo

de dados.

Para implementação deste tipo de acesso utilizan

do-se o comando SELECIONAR torna-se necessário ser enviado

ao sistema o nome da base de dados (neste caso Thesaurus) a

ser utilizada, a palavra a ser pesquisada sob a forma de

elemento de busca e a relação a ser empregada.

0 Thesaurus a sex utilizado deverá ser fornecido

através da área controle do comando SELECIONAR e a palavra
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e relação na área consulta. A relação deverá precedeT a

palavra e estar concatenada a mesma por um hifem (-).

Exemplo:

Area Controle: SELECIONAR

THESINIS

Area Consulta: BT-BITUMENS

0 acesso hierárquico poderá ser processada de

duas formas através do comando SELECIONAR. A primeira forma

será a utilização do elemento de busca concatenado a um có

digo de relação sozinho na área consulta, e a segunda será

utilização deste tipo de acesso como um elemento de uma ex

pressão booleana.

1-) Area Controle: SELECIONAR

THESINIS

Area Consulta: BT-BITUMENS

2a-) Area Controle: SELECIONAR

INIS, THESINIS

Area Consulta: ... OPL BT-BITUMENS OPL ...

OBS: "OPL" operador booleano (E,OU).

A principal diferença entre os dois tipos de aces

so hierárquico, é" que na segunda as palavras resultantes do

acesso serão aplicadas diretamente na expressão de consulta



concatenadas ao operador lógico "OU".

Area Controle: INIS, THESINIS

Area Consulta: LIGA E RT-BITUMENS

Consulta Resultante:

LIGA E (ASFHALTITE OU OIL SAKDS OU OIL SKALES OU

KASTE PROCESSING)

No exemplo acima, a pesquisa hierárquica BT-BITU

NENS foi substituída por quatro acessos indexados â base de

dados bibliográficos conectadas pelo operador 'W:ASFHALTITE ,

OIL SANDS, OIL SHALES, WASTE PROCESSING. Apesar destas pala

vras terem sido aplicadas ã consulta, o usuário não terá co

nhecimento das palavras incluídas na consulta através do

acesso hierárquico. Algumas vezes, é interessante ao usuã

rio, escolher as palavras relacionadas a uma dada palavra se

gundo determinado código, que deverão fazer parte da consul

ta 5 base de dados bibliográficos.

Para atender a esta necessidade, utiliza-se o aces

so hierárquico com o elemento de busca ocorrendo isoladamen

te na área consulta. Através do comando SELECIONAR se obterá

a lista de endereços das palavras relacionadas e o comando

ACESSAR irá então fornecer estas palavras na área dados sepa

rados pelo delimitador "$".

lã Parte: A. Controle: SELECIONAR
THESINIS

A. Consulta: RT-BITUMENS



2- Parte: A. Controle: ACESSAR

A. Dados : ASPHALTITE $ OIL SANDS $

OIL $ WASTE PROCESSING

A seguir e apresentado um esquema de como o conan

do SELECIONAR irá processar a pesquisa hierárquica.

ACESSO HIERÁRQUICO

A. Controle : SELECIONAR

..., THESINIS

A. Consulta : ... RT-BITUMENS ...

Arq. índices Arq. Dados

1 THESINIS.BITUMENS \

Arq. Listas

I.U 1

BITUMENS 1

ASPHALTITE

OIL SANDS

OIL SHALES

WASTE PROCESSING

Figura 59 : Exemplo de acesso hierárquico sobre um Thesaurus.

O último tipo de acesso tratado pelo sistema e o

acesso qualificado. Este tipo de acesso pode ser feito sobre



qualquer campo do arquivo de dados, tendo sido declarado

como canpo de recuperação ou não na descrição da base de da

dos bibliográficos.

Como já foi discutido, o acesso ao arquivo de da

dos ê feito a partir de ura conjunto (podendo ser unitário)

de endereços previamente selecionados. Assim sendo, o aces

so qualificado só será feito era cima de um subconjunto do

arquivo de dados.

REG. J O , ACESSO I J REG

SELECIONADOS \^^*^) QUALIFICADO \^*'"*^) RECOPBIADOS

DADOS DADOS

Figura 60: Esquema representativo de um acesso qualificado.

O comando responsável por este tipo de pesquisa é

o ACESSAR. O elemento de busca deverá aparecer na área

consulta concatenado ã esquerda ao campo entre barras.

Exemplo:

A. Controle : ACESSAR

A. Consulta : /DATA/1980

A busca do elemento 1980 sô será feita sobre o

conteúdo do campo DATA dos registros selecionados. Apenas os

registros que possuirem 1980 como conteúdo do campo DATA se

rão recuperados.
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ACESSO ^ _ _ ^ _ _ ^ _ ^
DIRETÓRIO1 DOC

1

"1
1
1

•

. . . D A T A | . . . |

' ' A R E A PARA
PESQUISA

IQUALIFICADO , . ,
AREA DADOS

Figura 61: Atuação do acesso qualificado sobre o diretório

e a área de dados.

Para o estudo dos quatros tipos de acesso, o ele

mento de busca foi considerado como sendo um conjunto de ca

racteres que deveria aparecer como conteúdo de um índice

(acessos indexado, indexado seqüencial e hierárquico) ou co

mo conteúdo de um campo do registro bibliográfico (acesso

qualificado).

ELEMENTO DE . ARQUIVO DE ÍNDICES

BUSCA . ARQUIVO DE DADOS

Com a finalidade de enriquecimento de uma pesqui

sa, são definidas duas técnicas para o tratamento de um ele

mento de busca:

- truneagem
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A técnica de trucagem consiste na representação

do elemento de busca com a omissão de alguns caracteres em

determinado local, representados pelo caracter ?.

Exemplos:

COMPUT?

ELI? TE

No prir.eiro exemplo a truncagem foi feita ã direi

ta. 0 elemento de busca COMPUT? ira recuperar todos os re

gistros que possuírem uma das seguintes palavras: COMPUTE,

COMPUTERS, COMPUTING. No segundo caso, com a truncagem sen

do feita no meio da palavra, serão recuperados todos os re

gistros que possuírem como conteúdo ELIETE, ELITE, ELIZABE

TE entre outras.

Pode-se perceber que esta técnica permite a orais

são de qualquer número de caracteres no elemento de busca.

Existirão casos em que o usuário irá desejar definir o nume

ro de caracteres omitidos e então deverá ser usada a técni

ca de mascaramento.

No caso do elemento de busca se apresentar como

ELI$Af onde o símbolo $ indica o mascaramento de um caraç

ter, só serão recuperados os registros que possuírem pala

vras do tipo ELIZA, ou seja possuindo apenas um caracter en

tre "ELI" e "A".
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Essas duas técnicas irão permitir maior flexibili

dade na utilização do elemento de busca para formulação de

uma consulta. Ate agora foram discutidas formas de acesso

utilizando elementos de busca coso um conjunto de caracte

res que deve aparecer CORO conteúdo de um índice ou de um

campo do registro bibliográfico. No caso do elemento de bus

ca ser um dedo numérico (ano, por exemplo), e se desejar re

cuperar todos os registros cujo campo DATA contém um ano in

ferior a 1930, a formulação desta consulta com os mecanis

mos até então estudados seria maçante.

Area Consulta

/ANO/1980 ou /AXO/1978 ou /ANO/1977 ...

Assim sendo, torna-se necessário a definição de

um mecanismo de consulta capaz de usar operadores relacio

nais (> ,< ,*<, >*, /) para sua formulação. Este mecanismo

irá utilizar tais operadores entre aspas, na área consulta

e concatenados 5 esquerda ao campo ou índice e ã direita ao

elemento de busca. Assim a consulta acima dada como exera

pio, escrita utilizando-se operadores relacionais, ficaria:

Area Consulta

/ANO/"<" 1980

Esta técnica pode ser utilizada não só com dados

numéricos, mas também com dados alfabéticos ou alfanumôri

cos. Cabe ressaltar, que esta técnica não só irá facilitar
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o usuário na escrita da consulta comi também o tempo de res

posta para um acesso indexado. Ou seja, a primeira forma a

presentada, irá representar un grande número de acessos in

dexados ao arquivo de índices e a segunda, irá representar

apenas um acesso indexado e vários acessos seqüenciais.

A técnica de utilização de operadores relacionais

numa consulta poderá ser utilizada não só em acessos inde

xados como tambén em acessos qualificados.

Para a formulação de consultas utilizando-se aces

so indexado ou qualificados, o sistema oferece duas estraté

gias que irão combinar uni ou mais elementos de busca: co-

ocorrência e adjacência.

A técnica de co-ocorrência irá recuperar os regis

tros que possuam um ou mais elementos de busca ocorrendo em

uma mesma frase.

A indicação de busca por co-ocorrência pode seT

feita colocando-se os elementos de busca a serem utilizados

entre colchetes e separados por virgula.

Exemplo: Area Consulta

... [INFORMAÇÕES, BIBLIOGRÁFICAS] ...

No caso da estratégia de busca ser a de adíacên

cia, o usuário poderá definir a distância máxima ou mínima
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que os elementos estão entre si, para recuperação de um re

gistro. Esta distância poderá ser positiva ou negativa.

A indicação de utilização desta técnica na área

consulta poderá ser feita de forma parecida a da técnica de

de co-ocorrência, ou seja, os elementos estarão entre col

chetes mas separados pela sua distância colocada entre bar

ras. No caso de utilização de distância máxima, o valor des

ta distância deverá estar precedida da letra S (limite supe

rior), no caso de distância mínima, a letra a ser utilizada

deverá ser I (limite inferior) e no caso de se desejar fi

xar o valor desta distância não deverá aparecer letra ne

nhuma.

Area Controle

... [RECUPERAÇÃO/13/AÜTOMATICA] ...

... QRECUPERAÇAO/S5/AUTOMÁTICA] ...

... [RECUPERAÇAO/I /AUTOMÁTICA] ...

A implementação destas duas estratégias de busca

no caso de acesso indexado é feita a partir de informações

obtidas nas listas de ocorrências.As listas de ocorrências

referentes a índices que permitem a utilização destas estra

tégias deverão possuir a indicação da frase em que o valor

do índice ocorreu para o caso de co-ocorrência e mais a po

sição que a palavra ocupa dentro da frase para o caso de ad

jacência.



102

CO-OCORRÊNCIA: Acesso Indexado

Area Controle

SELECIONAR

INIS

Area Consulta

/RES/l INFORMAÇÕES, BIBLIOGRÁFICAS]

Arq. í n d i c e s

| INIS.RES.INFORMAÇÕES | |—

llNIS.RES.BIBLIOGRÃFICASl h
Jã. I

Listas de Ocorrências

1000 I 1 | 1001 | 3 | 1005 | 1 | 1009 [ 1

íooi j i iToosiTi ion 12 \
único endereço selecionado

ADJACÊNCIA: Acesso Indexado

Area Controle

SELECIONAR

INIS

Area Consulta

/RES/Í RECÜPERAÇAO/S5/AUTOMATICA]

Arq. Indices

IINIS.RES.RECüPERAÇÃOl

jlNIS.RES.AUTOMÁTICA \

Listas

1000 I 1 I 5

1000 I 2 [ 2 1001 I 3| 3 1005 li |5

ioo9TTTii

endereços selecionados

Figura 62; Exemplo de utilização das técnicas de adjacência e co-ocor
rência sobre acesso indexado.
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Cabe observar, que nos exemplos mostrados acima

o índice RES foi declarado como mono-significado, ou seja

o arquivo de índices aponta diretamente para a lista de

ocorrências. As técnicas de adjacência e co-ocorrência tam

bem poderão ser aplicadas ao acesso qualificado, sendo a

pesquisa feita sobre o arquivo de dados. Neste caso o tempo

de resposta sera grande pois neste arquivo a pesquisa deve

rá ser feita de forma exaustiva na área de dados.



CAPITULO V

CONCLUSÃO

O sistema de recuperação de informações bibliogra

ficas apresentado neste trabalho possui CORO principal ca

racterística a independência de dados na leitura e recupera

ção das informações.

0 sistema como proposto pode receber como entra

da, qualquer base de dados armazenada segundo as normas in

ternacionais de intercâmbio bibliográficos ISO 2709 e ANSI

239.2.

Entretanto, devido ao fato de que em muitas iraple

mentações de formatos as normas de intercâmbio bibliográfi

co não foram aplicadas integralmente, tornou-se necessário

prever-se, a utilização de rotinas especiais para o devido

tratamento destas incompatibilidades.

A utilização do sistema de manipulação de forma-

tos, permitiu alcançar o objetivo proposto, ou seja a inde

pendência de dados.

Na definição do sistema, foi levado em considera

ção a necessidade de fornecer ao usuário mecanismos de recu

peração de informações de modo a fornecer um alto Índice de

relevância no resultado das pesquisas realizadas. Procurou-
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se dotar o sistema com as técnicas de recuperação que têm de_

monstrado atender com eficiência as necessidades dos usuá -

rios, ou seja, expressões booleanas, peso/patamar, adjacên

cia.

O sistema possibilita o uso de dicionários na car

ga e na recuperação de dados bibliográficos, de modo a forne

cer ao usuário maiores recursos na formulação de suas con-

sultas e consequentemente a recuperação de documentos que me

lhor atendam as suas necessidades.

A utilização de senhas permite que se restrinja o

acesso a informações da base de dados, tornando possível a

utilização do sistema por diversas aplicações.

A forma de implementação do sistema através de cha

madas de subrotinas permite ao usuário uma grande facilidade

no que diz respeito ao tratamento de casos específicos.

Pelo exposto pode-se concluir que o sistema alcan

ça os índices necessários a um sistema de recuperação de in-

formações bibliográficas permitindo uma facilidade de utili

zação e alto grau de relevância às pesquisas efetuadas.

Como continuação deste trabalho propõe-se o enri -

quecimento do sistema através do desenvolvimento de técnicas de recupera

ção por semelhança fonetica e semelhança gráfica ou mesmo a deteçâo

e correção de erros de grafia por semelhança gráfica e foné-
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