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SUMARIO

Desenvolve-se uma técnica de processamento de in

formações bibliográficas, em formato padrão de intercâm-

bio ISO 2709 ou ANSI Z39.2, que possibilita obter progra

mas com independência de dados. São especificados uma lin

guagem de definição de formatos e comandos de manipulação

que permitem acesso e armazenamento de dados ao nível lo-

A utilização desta técnica possibilita a imple-

mentação de programas capazes de receber dados oriundos

de qualquer sistema de informações, reduzindo os requisi-

tos de um formato comum de intercâmbio de informações bi-

bliográficas. .



ABSTRACT

r
A technique for bibliographic information pro-

cessing, at the standardized interchange format ISO 2709

or ANSI 239.2, which allows to obtain programs with data

independence is developed. A format definition language

and manipulation commands which enable data storage and

retrieval at the logical level are specified^

iith this technique it is possible to implement

programs which can accept data from any information sys-

tem, reducing, therefore, the requirements of a common bî

bliographic information interchange format. \

t n
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

O crescimento da literatura técnico-científica e

a necessidade de torna-la disponível, de forma seletiva,

ã comunidade de usuários resultou no desenvolvimento de

técnicas de tratamento automático de informações biblio-

gráficas .

Surgiram, em diversos países e várias áreas de c£

nhecimento humano, centros especializados na coleta, in-

corporação e disseminação de informações por sistemas au-

tomatizados. Como exemplo temos o Centro de Informações

Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Bra

sil, o Technical Information Center da Energy Research and

Development Administration, nos Estados Unidos e os Fachin

formationszentrum na Republica Federal da Alemanha.

Implementaram-se também sistemas internacionais,

descentralizados e cooperativos, onde os países partici-

pantes coletam, preparam e enviam a literatura nacional

para um organismo central e recebem, como retorno, o acei*

vo total formado. Nestes moldes funciona o International

Nuclear Information System coordenado pela International

Atomic Energy Agency.

No tratamento automático da informação bibliográ-

fica a tarefa inicial consiste em descrever os itens de

-1-
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literatura, de uma forma adequada ã sua posterior recupe-

ração, e transcrever esta descrição para um meio legível

por máquina. Neste meio as informações são armazenadas nu

ma estrutura apropriada para o uso que a instituição pro-

prietária fará do acervo assim formado.

Esta etapa de incorporação da informação ao acer-

vo é responsável por uma parcela considerável dos custos

envolvidos nestes sistemas de informação. Por este motivo,

logo surgiu a necessidade de intercâmbio entre os vários

sistemas. E, com o objetivo de viabilizar este intercâm-

bio, foram adotados formatos padrões de armazenamento de

dados bibliográficos.

Em 1971, foi aprovada pelo American National Stan

dards Institute a ANSI Z39.2 - ANS for Bibliographic In-

formation Exchange on Magnetic Tape. E, em 1973, a Inter-

national Organization for Standardization aprovou a ISO

2709 - Documentation Format for Bibliographic Interchange

on Magnetic Tape.

Ambas as normas definem uma estrutura bastante fie

xível capaz de armazenar qualquer tipo de informação bi-

bliográfica. Praticamente nenhuma padronização quanto ao

conteúdo do formato foi estabelecida, tendo sido previsto

que normas posteriores tratariam deste problema. No entan

to, ate o momento, nada foi adotado neste sentido.

As normas foram amplamente aceitas e a grande ma^

oria dos sistemas existentes pioduz copias de seu acervo
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no formato de intercâmbio. Respeitando a estrutura defini

da nas normas, cada sistema implementou uma versão carac-

terizada pelos dados contidos, suas identificações e dis-

tribuição dentro dos registros bibliográficos.

0 uso de um formato comum de intercâmbio, com um

grau maior de padronização, vem sendo discutido mas as djl

ficuldades envolvidas em sua definição e implementação

(Wilmot1, Lebowitz2) impossibilitam previsão sobre sua a-

doção.

Um centro de informações para utilizar em seus

sistemas os dados recebidos numa implementação do formato

de intercâmbio tem que realizar antes a conversão para seu

formato de trabalho interno. Nesta conversão incluem-se

as compatibilizaçoes necessárias entre os dados recebidos

e aqueles para os quais seus sistemas foram originalmente

projetados.

Em outros termos, os sistemas de informação bi-

bliográfica atualmente em uso são dependentes de uma im-

plementação particular do formato de intercâmbio. A util^

zação de dados armazenados segundo outra implementação do

formato requer esforço de programação e de adaptação do

próprio sistema. Em decorrência, o intercâmbio imediato e

eficiente de informações não foi resolvido pela adoção dos

formatos padrões, justificando-se o desenvolvimento de sis

temas e técnicas que eliminem ou reduzam sensivelmente as

dificuldades envolvidas.
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Tccnicas utilizadas em sistemas de administração

de bancos de dados (Martin3, Date1*) permitem obter progra

mas com independência de dados, ou seja, que não são afe-

tados pelas características de armazenamento físico dos

dados processados. 0 desenvolvimento de técnicas semelhan

tes aplicadas a dados bibliográficos, armazenados em im-

plementações do formato de intercâmbio, viabilizaria a im

plementaçãc de sistemas de informações bibliográficas ca-

pazes de serem utilizados com qualquer acervo.

A característica principal destas técnicas consis

te em retirar dos programas a descrição das estruturas de

armazenamento físico dos dados e fazer a manipulação dos

dados ao nível lógico (Martin3, Date"). Neste trabalho de_

senvolvemos uma linguagem de definição de formatos biblio

gráficos e comandos de manipulação de dados bibliográfi-

cos que atendem aos requisitos descritos.

Utilizando-se a linguagem de definição gera-se uma

descrição adequada da implementação do formato a proces-

sar e, por meio dos comandos de manipulação, que consul-

tam a definição da implementação do formato, acessam-se e

armazenam-se os dados ao nível lógico.

No Capítulo II são definidos os objetivos e limi-

tes do trabalho. 0 Capítulo III contem uma revisão da li-

teratura pertinente, uma descrição sucinta dos formatos

padrões de intercâmbio e a metodologia seguida na especi-

ficação da linguagem de definição de formatos e dos coman

dos de manipulação.
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As especificações da linguagem de definição e dos

comandos de manipulação são apresentadas nos Capítulos IV

e V, respectivamente, e um esboço de implementação ê des-

crito no Capítulo VI.

0 Capítulo VII encerra a apresentação do trabalho

comparando os resultados alcançados com os objetivos defi

nidos, mostrando aplicações da técnica desenvolvida e su-

gerindo trabalhos futuros.



CAPfTULO II

OBJETIVO

O objetivo do trabalho é definir uma técnica de

processamento de informações bibliográficas em formato pa

drão de intercâmbio que permita o desenvolvimento de pro-

gramas com independência de dados.

0 formato padrão considerado é o definido na nor-

ma ISO 27095 e o sistema descrito permite o acesso e arma

zenamento, a nível lógico, dos campos, subcampos e suas

múltiplas ocorrências identificáveis conforme a estrutura

definida na norma.

0 formato padrão definido na norma ANSI Z39.26 tam

bé"m foi considerado por haver pequenas divergências em re

lação â ISO 2709 (53.2.5).

Além do processamento ao nível lógico, sem manipu

lação da estrutura física de armazenamento, a obtenção de

independência de dados exige compatibilizaçao entre as ia

plementações do formato. Para isto o sistema possibilita

também a conversão entre códigos de representação de ca-

racteres e convenções de codificação de dados bibliogrãfi

cos e o grupamento de campos e subcampos.

-6-



CAPÍTULO III

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

3.1 - Revisão da Literatura

O problema principal no intercâmbio de informa-

ções bibliográficas refere-se a necessidade de compatibi-

lidade entre formatos. Lebowitz2 conceituou formatos com-

patíveis com aqueles cujos registros podem ser usados jun

tos em um mesmo sistema, observando que a compatibilidade

não pode ser medida objetivamente por depender de uma de-

cisão do administrador do sistema.

A solução que tem sido estudada para o problema

baseia-se na adoção de um formato comum que garanta a con

patibilidade desejada. 0 International Symposium on Bi-

bliographic Exchange Format7, patrocinado pela UNISIST

(Programa de Informação científico-tecnológica da UNESCO) abordou

diversos aspectos relacionados com um formato comum discu

tindo o tema "Towards a Common Bibliographic Exchange For

mat ?".

Algumas das recomendações do simpósio são a atri-

buição de prioridade ao desenvolvimento de um formato co-

mum, a adoção da estrutura estabelecida na ISO 2709, a e-

laboração de normas complementares relativas aos designa-

dores de conteúdo, elementos de dados e códigos de imple-

mentação e o desenvolvimento de um diretório de dados bi-

bliográficos.

-7-
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Wilmot1 salienta que a função primária da padronji

zação e* aumentar as possibilidades de compartilhamento de

recursos pois, por não ser possível intercambiar dados pro

duzidos por sistemas distintos, há uma grande duplicação

de esforços. Mas o desenvolvimento, manutenção e promoção

do uso de um formato comum pode ter um custo equivalente

aos benefícios auferidos pela comunidade de usuários.

As dificuldades inerentes a um formato comum são

examinadas por Owen8 que enfatiza que o formato e as regras

de descrição de um documento dependem mais das caracterís_

ticas dos usuários que do próprio documento. As diferen-

ças entre os usuários devem ser utilizadas como um limite

natural ao processo de padronização, o que não ê conside-

rado nos formatos que buscam uma "descrição ideal do docu

mento". Examinando as características de um sistema de in

formação bibliográfica do ponto de vista do usuário e de

suas necessidades, Owen conclui que a padronização aumen-

ta a eficiência enquanto a diferenciação aumenta o desem-

penho (eficácia). Para se obter um formato flexível é" pro

posto "um formato geral com elementos estruturais e biblí

ogrãficos mais amplamente definidos. A definição exata de

cada elemento poderia, então, estar contida numa "applica

tion table", referenciada por um código contido no regis-

tro formatado. Tais tabelas poderiam ser distribuídas num

formato padrão e formar parte integrante do próprio forma,

to de intercâmbio".
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As outras experiências divulgadas com relação ao

intercâmbio de informações bibliográficas referem-se a

formatos nacionais CHitzeroth', Devadson10 e Fialkowski11),

formatos de intercâmbio bilateral (Gove12) ou formatos o-

rientados para ãreas específicas (Rowlett13 , Mongar:i> ,

Linfordls, Sutter16 e Dragulev17).

Uma outra opção para viabilizar o intercâmbio de

informações bibliográficas entre sistemas ê prover meios

automáticos de conversão entre formatos. Na área de ban-

cos de dados numéricos ou formatados há vários trabalhos

desenvolvidos com este objetivo.

Merten18, Smith1' e Fry20»21*22 descrevem o pro-

cesso de "data translation" que consiste em possibilitar

que "dados armazenados em forma processável por um compu-

tador (o arquivo fonte) possam ser transformados em uma

forma Co arquivo alvo) que possa ser utilizada pelo mesmo

ou por outro sistema de processamento num computador pos-

sivelmente diferente". São especificadas duas linguagens

declarativas, a "Storage-Data Definition Language"- SDDL

e a"Translation Definition Language"- TDL. A SDDL permite

especificar a estrutura lógica dos dados e a codificação

física das ocorrências dos dados nos arquivos fonte e al-

vo. A TDL é utilizada para definir como as ocorrências de

dados alvo devem ser obtidas a partir dos dados fonte. Go*

ponentes "procedurals" permitem extensões das linguagens

de alto nível para resolver os problemas para os quais

elas se mostrem inadequadas.
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0 sistema EXPRESS (Data Expression , Processing

and REStructuring System) desenvolvido por Shu23»"*25»2*»27

segue uma abordagem semelhante. São utilizadas duas lin-

guagens de alto nível e "non-procedurals", DEFINE(BEFining

INformation Easily) para definição de estruturas de dados,

e CONVERT para definição de reestruturação de dados. Nes-

te sistema os dados são convertidos para um formato intej-

mediário denominado arquivo linearizado, que seria um ar-

quivo seqüencial para se obter o máximo de independência

de máquina. Estes arquivos são usados como entrada para o

tradutor/conversor para serem reestruturados.

Para o tratamento de informações bibliográficas

não há conhecimento de nenhum trabalho semelhante. Na re_a

lidade a adoção da norma ISO 2709 ou da ANS 139.2 por gran

de parte dos sistemas para intercâmbio de informações sim

plifica o problema tanto pela padronização da estrutura

física dos registros bibliográficos como por terem uma es_

trutura já linearizada no sentido conceituado por Shu2*.

Também na área de sistemas de administração de

bancos de dados foram desenvolvidas técnicas de indepen-

dência de dados (Date30, Martin2 ). Neste caso não se vi-

sa a transferência de dados entre sistemas mas a obten-

ção de programas que não sejam dependentes da estrutura

física de armazenamento dos dados e que possam recebê-los

numa estrutura lógica mais adequada ao processamento que

realizam.
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A técnica consiste, basicamente, em armazenar des_

crições da estrutura física de armazenamento dos dados ,

da estrutura lógica dos dados (modelo de dados) e do ma-

peamento entre elas fora dos programas que processam os

dados. Os programas contém uma descrição da estrutura ló-

gica de dados (submodeIo de dados) mais adequada a seu

processamento e utilizam uma linguagem de manipulação de

dados para acessar o banco de dados. O processador desta

linguagem acessa as definições do modelo de dados, faz o

mapeamento para o submodelo de dados até a estrutura físi^

ca de armazenamento e executa os comandos de manipulação.

A independência de dados no processamento de in-

formações bibliográficas pode ser obtida utilizando técni

ca semelhante. Cada programa contém a descrição de seusub_

modelo de dados, relacionada com a implementação do forma

to para o qual foi desenvolvido, e utiliza comandos de mja

nipulação de dados para acessã-los a nível lógico. O pro-

cessador destes comandos acessa as definições das imple-

mentações do formato envolvidas, incluindo as informações

de mapeamento e de conversões a serem realizadas, e recu-

pera ou armazena os dados segundo o submodelo fornecido.

3.2 - Formatos de Intercâmbio

No intercâmbio de informações bibliográficas são

utilizadas implementp s dos formatos definidos pelas no£

mas ISO 2709 - Forr for Bibliographic Information Ex-
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change on Magnetic Tape5 e ANS 239.2 - American National

Standard for Bibliographic Exchange on Magnetic Tape*.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas prepa-

rou um projeto de norma - NB-672 - Formato Para Intercâm-

bio de Informações Bibliográficas em Fita Magnética31- ba

seado na ISO 2709 cuja adoção se encontra em discussão.

Na descrição dos formatos apresentada a seguir será utili

zada a nomenclatura deste projeto de norma.

As normas definem uma estrutura generalizada ca-

paz de armazenar representações de qualquer tipo de infor

mação bibliográfica e existem apenas pequenas diferenças

entre os dois formatos. Será feita uma descrição sucinta

da estrutura, baseada na norma ISO 2709, e, a seguir, se-

rão relacionadas as diferenças entre os dois formatos.

Cada registro bibliográfico é composto de um rõtu

Io de registro, diretório, campos de dados e de separador

de registros.

3.2.1 - Definições

a - Identificador - um ou mais caracteres que i-

dentificam um subcampo antecedendo-o imediata

mente. Quando utilizado, o primeiro caráter

do identificador é sempre o IS, da norma ISO

646s2 e o número de caracteres é fixo.

b - Indicador - dado associado a um campo que for



-13-

nece informações adicionais sobre o seu con-

teúdo. Quando utilizado, o indicador esta pr£

sente em todos os campos na(s) posiçãofões)

inicial(ais) e o número de caracteres é fixo.

c - Etiqueta - três caracteres associados a cada

campo para identificação do seu conteúdo.

d - Caráter de separação - caráter de controle u-

sado para separar unidades de dados. Na ISO

2709 utiliza-se como separador de registro e

de campo os caracteres IS, e IS- da ISO 64632,

respectivamente.

3.2.2 - Rotulo de Registro

O rótulo de registro tem tamanho fixo e compõe-se

de:

a - comprimento do registro - tamanho do registro

bibliográfico incluindo todos os seus compo-

nentes.

b - situação do registro - código da situação do

registro (por exemplo, novo, alterado, etc).

c - reservado para uso futuro - códigos de imple-

mentação a serem utilizados, conforme defini-

ção a ser ainda padronizada, para indicar ti-

po do registro, nível bibliográfico, etc.
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d - comprimento do indicador - número de caracte-

res usados para os indicadores na implementa-

ção do formato ($3.2.3).

e - comprimento do identificador - número de ca-

racteres usados para os identificadores na im

plementajão do formato (§3.2.3).

f - endereço base dos dados - tamanho total do ro

tulo de registro, do diretório, do separador

de campo do final do diretório.

g - reservado para usuários - a ser utilizado pe-

la implementação.

h - mapa do diretório - números de caracteres, u-

tilizado no diretório, para representar o com

primento dos campos e a posição de início dos

campos

i - reservado para uso futuro.

A figura 1 mostra uma representação esquemática

do rotulo de registro.

O0MPRI

^E^^o
DO

REGIS-

TRO

SITUA

ÇSO

RESERVA-

DO PARA

USO
FUTURO

COMPRI-

MENTO

DO
INDICA-

DOR

O0MPRI-

^CNTO DO

IDENTIH
CADOR

ENDERE-

ÇO BASE

DE
DADOS

RESER-

VADO

PARA
USUS-

RIOS

MAPA DO

DIRETCfóO

Í W .

INIC

OOMP.

CXM>

RESER

VADO

PARA
USO

FUTU-

RO

Figura 1: Rótulo do Registro.
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3.2.3 - Diretório

0 diretório é composto de um número variável de

entradas, cada uma correspondendo a um campo de dados bi-

bliográficos. 0 diretório termina com o caráter separador

de campos.

Cada entrada do diretório é composta de:

a - Etiqueta - identificação do campo de dados ao

qual a entrada do diretório se refere.

b - Comprimento do campo - tamanho do campo de áa

dos correspondente. Quando o número de carac-

teres não for suficiente para representar o

tamanho do campo, este terá tantas entradas a

dicionais no diretório quantas forem necessá-

rias .

c - Posição inicial - início do campo de dados em

relação ao endereço base de dados.

3 c2.4 - Campos de Dados

Os campos de dados terminam por um caráter separa

dor de campos e podem ser de três tipos:

a - Campo identificador do registro(etiqueta 001)-

caracteres associados univocamente a cada re-

gistro bibliográfico.
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b - Campos reservados (etiquetas 002 a 009)- cam-

pos necessários ao processamento do registro

bibliográfico sendo que a etiqueta 002 ê des-

tinada a diretório de subregistro, que terá

a mesma estrutura do diretório e a ele se re-

ferirá, quando o registro estiver subdividido.

c - Campos bibliográficos (etiquetas 010 a 999) -

cada campo é" composto de indicador(opcional) ,

identificador (opcional), dados bibliográfi-

cos e caráter separador de campo. A utiliza-

ção de indicador e identificadores e definida

pelos tamanhos respectivos fornecidos no rotu

Io do registro.

A figura 2, retirada do projeto NB-67231 da ABNT,

fornece uma representação detalhada da estrutura de um r£

gistro bibliográfico.

3.2.5 - Divergências entre a ANS Z39.2 e a ISO 2709

Os formatos definidos pelas duas normas apresen-

tam pequenas diferenças sendo que não há nenhuma incompa-

tibilidade entre eles. Apenas algumas características de-

finidas em um deles não são definidas no outro (e vice-ver

sa). Estas divergências são analisadas com o objetivo de

incluir na linguagem de definição e nos comandos de mani-

pulação características que permitam processar implementa

ções dos dois formatos.
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a - Delimitador - o conceito de delimitador da

ANS Z39.2 corresponde ao primeiro caráter de

identificador definido na ISO 2709 como o ca

ráter IS.̂  da ISO 6463Z. O caráter a ser usa-

do como delimitador não é definido na ANS

Z39.2 ficando, portanto, dependente da imple

mentação.

b - Caracteres de separação - na ANS Z39.2 não

são definidos os caracteres a serem utiliza-

dos como terminador de registro e de campos

(equivalentes aos separadores de registros e

de campos da ISO 2709, respectivamente).

c - Códigos de implementação - na ANS Z39.2 as

posições 1 e 2 deste campo do rotulo de re-

gistro tem utilização definida para indicar

tipo de registro e nível bibliográfico, res-

pectivamente.

d - Mapa do diretório - na ISO 2709 a soma dos

tamanhos do mapa do diretório deve ser 9, en

quanto a ANS Z39.2 não estipula qualquer li-

mite para esta soma.

e - Campo reservado - a ANS Z39.2 destina a eti-

queta 003 para relacionamento entre subregij;

tros quando for necessário sua utilização.
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3.3 - Metodologia Adotada

A independência de dados serã obtida pela utiliza

ção da linguagem de definição (e mapeamento) e dos coman-

dos de manipulação desenvolvidos neste trabalho.

Na especificação da linguagem de definição consi-

deraram-se os seguintes requisitos:

a - a linguagem deve permitir a definição de to-

dos os elementos do formato que são dependen-

tes da implementação;

b - a linguagem deve permitir a identificação dos

campos, subcampos e suas múltiplas ocorrên-

cias ao nível lógico Cou seja, a partir dos

nomes que lhes são atribuídos por meio da pró

pria linguagem de definição) numa implementa-

ção qualquer do formato;

c - a linguagem deve permitir a definição dos ma-

peamentos entre campos e subcampos e códigos

de representação utilizados em implementações

do formato.

Os comandos de manipulação foram especificados de

forma a permitir acesso e armazenamento, a nível lógico,

dos dados bibliográficos e suas múltiplas ocorrências e

as compatibilizaçoes decorrentes das definições das imple

mentações do formato envolvidas no processamento.
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Especifiçados estes dois componentes do sistema

foram feitos testes simbólicos com implementações do for-

mato. Estes testes tiveram como objetivo verificar a e-

xaustividade da linguagem de definição e dos comandos de

manipulação com implementações praticas para se ter indi-

cação das possíveis reformulações necessárias. Os testes

consistiram em verificar se a linguagem de definição era

capaz de definir todos os dados contidos em cada implemen

tação fornecendo as informações necessárias para que os

comandos de manipulação executassem acesso e armazenamen-

to ao nível lógico. Os comandos de manipulação foram tes-

tados para verificar a capacidade de acesso e armazenamen

to dos campos, subcampos e ocorrências de campos múlti-

plos.

As implementações utilizadas neste teste foram as

dos sistemas International Nuclear Information system33»3*,

Energy Information Data Base35, International Information

of the Physics and Engineering Communities3*, National

Technical Information System37 e Computerized Engineering

Index38.



CAPÍTULO IV

LINGUAGEM DE DEFINIÇÃO

4.1 - Características Gerais

A linguagem de definição será utilizada para for-

necer as informações necessárias para a manipulação de da

dos bibliográficos, representados segundo uma implementa-

ção qualquer do formato padrão, a nível lógico e para a

compatibilização entre duas implementações quaisquer do

formato.

Para a manipulação dos dados bibliográficos ao ní

vel lógico, ou seja, sem conhecimento das características

de armazenamento físico dos dados, é necessário descrever

adequadamente o conteúdo de cada etiqueta. Esta descrição

deverá permitir a manipulação de campos, sub-campos e suas

múltiplas ocorrências quando armazenadas de acordo com as

características previstas nas normas ISO 2709 e ANSI Z39.2.

Não se incluiu na linguagem características que permitis-

sem definir sintaxes de etiquetas diferentes das estabel£

cidas nas normas. No entanto, por existirem implementa-

ções importantes que se desviam um pouco das normas, fo-

ram incluídas sugestões que poderiam ser acrescentadas ã

linguagem para permitir a definição destas implementações.

Definido o conteúdo de cada etiqueta e conhecida

a estrutura física de armazenamento, que ê a definida pe-

las normas ISO 2709 e ANSI Z39.2, torna-se viável a utili

-21-
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zação de comandos de manipulação dos dados bibliográficos.

A compatibilização entre implementações do forma-

to ê indispensável para que se possa obter programas capa

zes de receber dados num formato qualquer e também para

tornar possível uma conversão automática entre duas impl£

mentações do formato.

Para se obter a compatibilização é preciso especi

ficar o mapeamento entre os códigos de representação de

caracteres, as convenções de codificação utilizadas para

os dados bibliográficoseos campos e sub-campos.

0 mapeamento de campos e sub-campos será definido

implicitamente, ou seja, através de atribuição de nomes

idênticos em suas definições. Adicionalmente, como será

visto, uma declaração da linguagem permitirá renomear e a

grupar campos para se obter o mapeamento desejado.

As normas ISO 64632 e ANSI Z39.23' definem códi-

gos de representação de caracteres e as normas ISO 20331*°

e ANSI X3.41*1, respectivamente, técnicas de extensão de£

te conjunto de caracteres. A linguagem definida permite a

definição e o mapeamento entre códigos .de representação

especificado em acordo com estas normas.

Quanto ao mapeamento entre convenções de codific;a

ção de dados bibliográficos, uma declaração da linguagem

permite especificá-lo diretamente.
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A estrutura definida pelas normas permite variação

entre implementações no que se refere ao tamanho de cara£

teres de controle e de campos especiais (por exemplo, ta-

manho de indicadorese do tamanho da posição de início da

etiqueta). Para os comandos de acesso aos dados o proces-

sador dos comandos de manipulação poderá obter estas in-

formações nos rótulos dos registros lidos. No entanto, pa

ra os comandos de armazenamento de dados esta informação

terá que ter sido fornecida através de uma declaração da

linguagem de definição.

Resumindo tem-se declarações da linguagem com as

seguintes funções básicas:

ã - identificação da implementação do formato

b - descrição do conteúdo das etiquetas

c - renomear ou agrupar campos e sub-campos

d - definição do código de representação de cara£

teres

e - mapeamento entre códigos de representação de

dados

f - definição das características variáveis de ar

mazenamento.

A linguagem de definição é" de alto nível, por ser

de mais fácil utilização. Codificada a descrição de umaiin

plementação do formato, esta será compilada e gerada a de

finição num formato interno apropriado ao uso posterior
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pela linguagem de manipulação.

4.2 - Descrição da Linguagem

As declarações que compõem a linguagem de defini-

ção de formato serão sintaticamente descritas utilizando-

se uma extensão da forma de Backus-Nauí*? Os símbolos da

meta-linguagem e seus significados são os seguintes:

< a > Símbolos não terminais da linguagem são en-

volvidos por parênteses angulares

(a|b) Significa a ou b

an n£ N e a° =A e am = a a™"1 sendo X a cadeia

vazia

{a} Significa a

[a] Significaria sendo X a cadeia vazia

{a} Significa a^.

0 espaço é utilizado como delimitador na lingua-

gem não sendo indicado na especificação da sintaxe para

efeito de melhor legibilidade.

As declarações da linguagem, e uma descrição sus-

cinta de suas finalidades são as seguintes:

FORMATO - atribui nome â implementação do formato

ROTULO - define características do rótulo na im-

plementação
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ETIQUETA - define o conteúdo e sintaxe de cada e-

tiqueta

C0DIGO - define o código de representação de ca-

racteres utilizado

REDEFINIÇÃO - atribui nome a grupos de dados

MAPEAMENTO - define mapeamento entre convenções

de representação de dados bibliográ-

ficos em duas implementações do for-

mato.

As declarações FORMATO, ROTULO, ETIQUETA, CÓDIGO

e REDEFINIÇÃO referem-se a uma única implementação do for

mato, embora forneçam implicitamente informações que se-

rão utilizadas no mapeamento entre implementações confor-

me sera visto na definição da linguagem de manipulação

(ver Capítulo V). Já a declaração MAPEAMENTO fornece a de

finição explícita do mapeamento entre duas implementações

do formato.

A seguir são descritas detalhadamente a finalida-

de e a sintaxe de cada declaração da linguagem com exem-

plificação de seu uso.

4.2.1 - Declaração FORMATO

Finalidade - identificar o formato que está sendo de-

finido atribuindo-lhe um nome único e e£

pecificar a norma seguida pelo formato.
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Slntaxe - <declaração-formato>"= FORMATO <iome-de-formato>

[ NORMA <jiome-da norma>];

<nome-da-norma>:: - (ANSl|lSO)

•^iome-de-format<i>"= <carãter>{<carãter>}

<carãter>::= {A|B|C|...

Exemplo - FORMATO ERDA NORMA ANSI;

Comentários - O nome atribuído ao formato nesta decia

ração será utilizado em todas as refe-

rências na linguagem de manipulação des_

crita no Capítulo V. A especificação do

nome do formato será suficiente para re

cuperar sua definição.

- A especificação da norma seguida pela

implementação do formato ê necessária

para permitir lidar com diferenças exi£

tentes entre as normas ISO 2709 e ANSI

Z39.2 (§3.2.5). Em caso de omissão será

suposto o uso da norma ISO 2709.

4.2.2 - Declaração R0TULO

Finalidade - Definir os campos do rotulo do registro

que são dependentes da implementação do

formato.
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Sintaxe - <declaração-rótulo>."= RO*TULO<«ojne-de-ca:mpa>

<númertí>(CARACTERES I CARÁTER)

{<Oiome-de-campcE><húmero> (CARÁTER | CARACTERES)};

Oiome-de-campo>:> (INDICADOR|IDENTIFICADOR|

INÍCIO|COMPRIMENTO)

<iúmerd> = {0 |l|2l 3]4|5|7 |8|9}

Exemplo: RÓTULO INDICADOR 2 CARACTERES

IDENTIFICADOR 2 CARACTERES

INÍCIO 5 CARACTERES

COMPRIMENTO 4 CARACTERES;

Comentários - Esta declaração pode ser omitida na def.i

nição de uma implementação do formato quan

do forem usados apenas comandos de mani-

pulação de entrada (INICIAR , LER ou

ACESSAR - ver Capítulo V ) . Neste caso as

informações fornecidas por esta declara-

ção serão obtidas pelo processador dos

comandos no rótulo do registro lido.

- O parâmetro INDICADOR fornece o número

de caracteres de cada indicador na imple

mentação do formato; IDENTIFICADOR, o nu

mero de caracteres do identificador; COM

PRIMENTO, o número de caracteres do tama

nho do campo no diretório, e INÍCIO, o

número de caracteres da posição inicial

do campo no diretório.
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A norma ISO 2709 especifica que o tama-

nho do campo e posição inicial do campo

ocupam no diretório um total de 9 carac-

teres . Logo, numa implementação deste fo£

mato, o valor de INÍCIO e o de COMPRIMEN-

TO somarão sempre 9.

As posições 6 a 9 do rótulo são reserva-

das pela ISO 2709 para conter códigos de

implementação a serem definidos por nor-

ma. Esta norma encontra-se atualmente em

estudo sendo cue na proposta são utiliza

das as posições 6 para tipo de registro,

7 para nível bibliográfico e 9 para meia

A posição 8 continua não definida.

Na norma ANS Z39.2 a utilização das pos:L

ções 6 e 7 coincidem com e s u proposta

sendo as 8 e 9 reservadas para uso futu-

ro. Considera-se na definição desta lin-

guagem a utilização das posições 6 e 7

para tipo de registro e nível bibliográ-

fico, respectivamente, por coincidir com

a utilização na norma ANS Z39.2 e na pro

posta da ISO para os códigos de implemen

tação. As posições 8 e 9 foram considera

das não utilizadas ficando na dependên-

cia de sua normalização.
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- Conforme será v is to nos comandos de ma-

nipulação (Capítulo V) os campos s i tua-

ção, t ipo de reg is t ro e nível bibl iogr£

fico do rótulo poderão ser acessados e

armazenados sendo reconhecidos, pelo pro

cessador dos comandos, as palavras r e -

servadas SITUAÇÃO, TIPO-DE-REGISTRO e

NÍVEL BIBLIOGRÁFICO que dispensam defi-

nições por declaração ETIQUETA.

4.2.3 - Declaração ETIQUETA

Finalidade - Definir o conteúdo das et iquetas u t i l i z a

das na implementação do formato, de maneî

ra a permitir a identif icação do campo e

sub-campos componentes, possibi l i tando

também a individualização de cada ocor-

rência no caso de campo múltiplo.

Sintaxe - <declaração-etiqueta>"= ETIQUETA<húnero-da-etiquetá>

[ NÍVEL <hível-bibliográfico>]

[CONTEM <Lista-de-dados>]

{<definição-indicadores>}

{<definição-identificadores>};

<iúmero-da-etiqueta>"= {<húmero>|<5:arãter>}3

<hível-bibliográficô>::= (ANALÍTICO |SERIADO |MDNOGRA"-

FICO|COLETIVO)
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<listã-âe-daãQ$>"= <íiome-do-dad<i>{ <hímerd>

(CARÍ1ER|CARACTCRES)]

{,<jiome-do-dadcJ>[<Jiúnero>

(CARÃTERlCARACTERES)]}

[ OCORRENDCXhunerOl A<númer<l>] VEZES]

<home-do-dad(>::= <fcarlte£>{<carátei>}

<definição-indicadores>::= INDICAD0ROiímer(>I ,<iumer<3>]

INDICA<home-do-dad(í>

{,INDICAD0R<5iiinerOl ,<3iúmercj>]

INDICA <jiome-do-dadd>}

<aefinição-identificadoreâ>"= IDENTIFICADOR

<3efinição-siÍ3-carapo

{,<j3efinição-siib-cançK»

<definição-siib-camp<3>:.'= <hcme-do-carátet>{ ,<3iome-do-

caráte£>}

IEENTIFICA<nQine-do-dadd>

<Jiúmera>:: ={011121 |9}

<fcaráte£> ={A|B|C|.... |X|Y|Z|-}

<Jiome-do-carãtef>"= <Earãte£>{<;aráte£>}

Exemplos:

1 - Etiqueta para campos reservados (etiquetas 001 a

009 conforme necessário segundo definido pela nor

ma)



- 3 1 -

ETIQUETA 0 0 1 CONTEM CODIGO-ALTERACAO

TRN

IEENTIFICACAO-roaM3í

TO

IDENTIFICACAO-BASE-DA

DOS

VOLUME

NIM3RO

1

9

6

6

2

2

CARÁTER,

CARACTERES,

CARACTERES,

CARACTERES,

CARACTERES,

CARACTERES;

2 - Etiqueta com ocorrência de dado múltiplo e com uso

de delimitador

ETIQUETA 8 0 1 CONTEM EESCRITORES OCORRENDO 0 VEZES;

3 - Etiqueta com ocorrência de sub-campos e indicado-

res e identificador de tamanho 2

ETIQUETA 1 0 0 CONTEM NOME-PESSOAL-PRINCIPAL

INDICADOR 1 INDICA TIPO-NC*E,

2 INDICA ASSUNTO-S-N,

IDENTIFICADOR A-MINUSC IDENTIFICA NOME,

B-MINUSC IDENTIFICA NUMERAÇÃO,

C-MNUSC IDENTIFICA TITULO,

D-MINUSC IDENTIFICA DATA,

E-MINUSC IDENTIFICA RELATOR;

4 - Etiqueta onde o conteúdo depende do nível b i b l i o -

gráfico

ETIQUETA 230 NÍVEL S CONTEM TITULO-SERIE;

ETIQUETA 230 NÍVEL M CONTEM TITULO-MDNOGRAFIA;
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Comentários - Na definição de uma implementação do fo£

mato ocorrera uma declaração etiqueta

para cada etiqueta e nível bibliográfi-

co quando a mesma etiqueta for utiliza-

da para diferentes níveis bibliográfi-

cos (ver exemplo 4).

- A cláusula CONTEM é adequada para defi-

nição de etiquetas contendo dados mú"lt.i

pios onde cada ocorrência seja identifi

cada por posição e tamanho ou pelo uso

de delimitador.

- A definição dos identificadores permite

a definição de etiqueta com sub-campos

identificáveis nas implementações onde

se fez uso deste tipo de sintaxe confo£

me previsto nas normas.

- Em algumas implementações do formato (por

exemplo, INIS 33>3l9não se usa identifi

cadores mas há utilização de caracteres

separadores em etiquetas contendo dado

múltiplo. Para abranger estes casos, im

plementações desta linguagem poderiam

alterar a cláusula CONTEM para incluir

a definição do separador utilizado.

- As normas ISO 2709 e ANSI Z39.2 prevêem

o uso da etiqueta 002 para diretório de
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sub-registros quando houver necessidade

de sub-divisão do registro bibliográfico

(por exemplo, em níveis bibliográficos

quando se desejar descrever o item bibli

ográfico em mais de ura nível). No entan-

to, as normas não definem como seria im-

plementado este diretório. Apenas na nor

ma ISO 2709, é° especificado que este di-

retório seria "construído da mesma forma

que o diretório e referindo-se ao diret£

rio". Em várias implementações que utili

zam o diretório de sub-registro tem sido

adotada a estrutura do sistema INIS.

Neste sistema, o primeiro caráter do cam

po etiqueta do diretório indica o nível

bibliográfico do sub-registro correspon-

dente. Adicionalmente foi criado um pseu

do-nível bibliográfico para indicar os

sub-registros definidos por cada grupo

de descritores relacionados a um aspecto

do item bibliográfico ("linked group").

A descrição na linguagem de um diretório

d? sub-registro com esta estrutura seria

a seguinte:
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ETIQUETA 002 CONTEM

NÍVEL-SUB-REGISTRO 1 CARÁTER,

SEQÜENCIAL 2 CARACTERES,

TAMANHO-SUB-REGISTRO 4 CARACTERES,

INICIO-SUB-REGISTRO 5 CARACTERES,

OCORRENDO 0 VEZES;

Neste caso as palavras NfVEL-SUB-REGIS-

TRO e SEQÜENCIALsão palavras reservadas

da linguagem e permitirão distinguir o

nível bibliográfico de uma etiqueta e

consequentemente o dado contido(ver exem

pio 4).

Outra sugestão de implementação consta

como apêndice (Apêndice B) da norma

139.2 e pode ser descrita de forma seme

lhante.

Nos comandos de manipulação para armaz£

namento de dados (ver Capítulo V) em ia

plementação onde seja definido o direto

rio de sub-registro, deverá ser especi-

ficado o nível bibliográfico de cada e-

tiqueta de forma a permitir a constru-

ção da etiqueta 002. Numa implementação

pratica desta linguagem que abrangesse

uma estrutura da etiqueta 002 do tipo

utilizado no sistema INIS a sintaxe da
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cláusula nível seria modificada para per

mitir a criação do pseudo-nível biblio-

gráfico referido acima.

<hível-bibliográfic<>:> ANALÍÍIOD |SERIAD0 |M3N0-

GRÃFIO0|O0LETIVD|

(<carátef> |<rimero>)

Quando a implementação do formato permi-

tir a existência de mais de um sub-regi£

tro para o mesmo nível (ou pseudo nível)

bibliográfico os comandos de armazenamen

to fornecerão a identificação do sub-re-

gistro para construção do diretório de

sub-registros.

A estrutura do diretório de sub-registro

não deve ser padronizada em prazo curto.

Numa proposta de modificação de ISO 2709,

a etiqueta 002 é* eliminada e passa-se "a

definir a etiqueta com dois caracteres

que especificariam o nome de um campo de

dados e um terceiro caráter que poderia

ser usado para especificar um subconjun-

to de campos de dados do qual o campo as_

sociado é um membro" (Lebowitz)2.

As etiquetas cujos dados não vão ser uti

lizados no processamento que será feito
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não precisam ser definidos por uma declíi

ração etiqueta.

- Os dados contidos no rotulo e definidos

nas normas podem ser manipulados através

de palavras-chave reconhecidas pelo sis-

tema sem que tenham sido definidos como

conteúdo de nenhuma etiqueta (§4.2.2).

4.2.4 - Declaração C0*DIGO

Finalidade - Definir o código de representação de ca-

racteres utilizado na implementação do for

mato. Opcionalmente, o código pode ser es_

pecificado como uma alteração dos códigos

ASCII ou EBCDIC.

Sintaxe - <declaração-código>::= CÕDIGO<Jiúraero> BITS

BASE CASCIIlEBCDIC)

{ { FONlE<i:onfiguraçã<I>}

<representaçoes> } ;

<representação>"= <:onfiguração> REPRESENTA

<íiome - do - carãt er>

{,<conf iguração>REPRESENTA

<jiome-do-carãter> }

«CconfiguraçãcD»::* B '^umero-b inar i^ 1 j

H l<Jiúmero-hexadecima1>
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<nome-do-carâtei>::= ( < c a r á t e i > { < c a r á t e í > } ) J

SEPARADOR-REGISTROS|

SEPARADOR-CAMPOS|

SEPARADOR-UNIDADES j

ESCAPE

<nú"mero-binãrio>.'> ( 0 | l )

<aiúmero-hexadecima3>"= (0 | l | . . . | 9 |AjB|... |E|F)

<númerí>:: = ( 0 | l | 2 | , . . . | 9 )

<carãter>::= C AIB | C | . . . . | Y | Z | - )

Exemplo: Definição de um código de representação que

utiliza caráter fonte

CÓDIGO 8 BITS

H'1B' REPRESENTA ESCAPE,

H'lD" REPRESENTA SEPARADOR-REGISTROS,

H'lE1 REPRESENTA SEPARADOR-CAMPOS,

H'lF1 REPRESENTA SEPARADOR-UNIDADES,

H'201 REPRESENTA ESPAÇO,

H'241 REPRESENTA DÓLAR,

H'251 REPRESENTA PERCENTUAL,

FONTE H'01'

H'BA1 REPRESENTA ALFA,

H'BB1 REPRESENTA BETA,

H'BC REPRESENTA BETA,
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H'FF' REPRESENTA XI;

Comentários - Os caracteres SEPARADOR-REGISTROS, SEPA-

RADOR-CAMPOS e SEPARADOR-UNIDADES são na
t

ISO 2709 os caracteres IS3, IS2 e ISj da

norma ISO 64632, sendo que o SEPARADOR-

UNIDADE ê o primeiro caráter dos identi-

ficadores. Na ANSI Z39.2 estes caracte-

res são denominados terminador de regis-

tros , terminador de campos e delimitador,

respectivamente.

- Os caracteres separadores são definidos

na ISO 2709 referindo-se ã norma ISO 646Í2

que especifica um código de representa-

ção de 7 bits. Não sendo este o código u

tilizado, os separadores devem ser defi-

nidos mesmo se tratando de uma implemen-

tação do formato ISO 2709.

- A forma de extensão de códigos é defini-

da nas normas ISO 2022*° e ANSI X3.411*1.

Um caráter denominado escape, que tem uma

configuração reservada no código, permi-

te adicionar conjuntos de caracteres, ca

da um deles identificados pela configurji
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ção seguinte denominada fonte. Por exem

pio, na implementação do sistema ERDA35

a configuração hexadecimal IB represen-

ta o escape e a configuração 01 o fonte

identificador de um conjunto de caract£

res adicional. Na versão atual, só é u-

tilizado um fonte que corresponde a um

conjunto de configurações que represen-

ta letras do alfabeto grego, números sii>

escritos e superescritos.

4.2.5 - Declaração REDEFINIÇÃO

Finalidade - Permitir a criação de grupos de dados e-

lementares (campos e subcampos e indica-

dores) atribuindo um nome de campo ao gru

po definido. Em particular, a declaração

permite atribuir um outro nome para o cam

po.

Sintaxe -

<declaração-redef in ição>"= CAMPO <3iome-do-dado>

REffiFINE<lista-de-dadoS>;

<lista-de-dados>»= <home-do-dada>{, <nome-do-dado> }

<home-do-dado"= <eará"te£>{<£arater>}

<carater>::= {A|B |C | JY|2 |->
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Exemplos:

1 - Criação de um grupo de dados (os dados PRENOME e

NOME já terão sido definidos como conteúdo de al̂

guma etiqueta)

CAMPO AUTOR REDEFINE PRENOME, NOME;

2 - Atribuição de outro nome a um campo já definido

CAMPO ORIGEM REDEFINE INSTITUIÇÃO;

Comentários - A redefinição de campos e importante pa-

ra permitir a obtenção de programas com

independência de dados.

No caso ilustrado pelo exemplo 1 caso hou-

vesse um programa que acesse o dado AUTOR

a independência não seria mantida para

processamento de uma implementação do

formato onde PRENOME e NOME ocorressem

como campos óu subcampos identificáveis.

Com o uso da declaração redefinição con-

forme indicado não há necessidade de al-

terar o programa.

- Dados de ocorrência múltipla não podem

ser componentes de item de grupo por não

haver utilização para esta redefinição.
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4.2.6 - Declaração MAPEAMENTO

Finalidade - Definir o mapeamento entre as convenções

de codificação u t i l i zadas para represen-

tação de elementos de dados b ib l iográ f i -

cos em implementações do formato.

Sintaxe - ^eclaração-mapeamentó -̂̂ I-fóPEAMENTO^ome-de-format̂

PARA <nome-de-formatc >

<iome-de-dadô><lista-mapeamentô>;

<home-de-formatâ>::= <;arSte£>{<cará"tei>}

<home-de-dad<>::= <car£tei> {<£axã.te£> }

<lista-mapeamentò>::={ «lista-de-caracteres> | OUTROS) PARA.

(<Jista-de-caracteres> J =)}

<Lista-caracteres>::= <iome-de-caráteí>{<home-de-caráte:>}

•cjioros-de-caráte^::* <tarateí>{<í:aráteí>}

<£arátel>::= { |

Exemplo: MAPEAMENTO INIS PARA CIN

TIPO-DE-REGISTRO B PARA L

OUTROS PARA = ;

Comentários - Esta declaração ê u t i l i zada para mapear

quaisquer dados bibl iográficos represen

tados sob a forma de campo, subcampo ou

indicador.

- Os nomes dos caracteres nas l i s t a s de

mapeamento são os atribuídos na declara.
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ção CÓDIGO (§4.2.4) que define a repre-

sentação utilizada na implementação do

formato correspondente.

0 uso da palavra-chave OUTROS permite

especificar o mapeamento para o caráter

definido de todos os caracteres cujo ma

peamento não tenha sido definido.

De forma semelhante, o símbolo = permi-

te especificar que os caracteres cujo

mapeamento não tenha sido definido seja

mantido sem alteração.



CAPÍTULO V

COMANDOS DE MANIPULAÇÃO

5.1 - Características Gerais

Na definição dos comandos de manipulação de da-

dos bibliográficos considerou-se as seguintes caracterís-

ticas básicas:

- os comandos devempermitir acesso e armazenamen

to de dados, em qualquer implementação dos for

matos, ao nível lógico, ou seja, sem lidar com

aspectos relacionados ao armazenamento físico

dos mesmos;

- os comandos devempermitir a conversão automáti

ca entre códigos de representação interna e en

tre convenções utilizadas para representação de

dados bibliográficos em implementações dos fo£

matos.

Obtidas estas características será possível, uti

lizando os comandos e as definições das implementações dos

formatos envolvidos, codificar-se programas que aceitem

como entrada ou produzam como saída registros bibliogrãfi

cos em qualquer implementação do formato.

Considerou-se como indispensável que os dados ma

nipulados fossem acessíveis ao usuário de forma a se po-

-43-
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der resolver incompatibilidades entre as implementações

envolvidas que não pudessem ser tratadas pela linguagem.

Optou-se, então, pela definição dos comandos de manipula-

ção na forma de passagem de parâmetros, adequada ã sua im

plementação sobre a forma de chamada de subrotina. Desta

forma os dados transferidos entre o processador dos coman

dos e o programa do usuário podem passar pelo processamen-

to adicional que seja necessário em cada caso.

Os parâmetros a serem recebidos pelos comandos

de manipulação de formato e sua descrição sucinta são a-

presentados a seguir. Na descrição de cada comando é defi

nida a função específica de cada parâmetro naquele coman-

do.

a - Bloco de Controle do Comando - contém os parâmetros

gerais de comando

a.l - Código de Comando - identifica o comando cuja

execução é solicitada. Os comandos de manipula-

ção de dados são INICIAR, ENCERRAR, LER, ACESSAR,

ARMAZENAR, GRAVAR.

a.2 - Formato de Origem - fornece o nome da implemen-

tação do formato no qual estão armazenados os

dados que serão acessados pelo comando. Este n£

me é o atribuido a implementação do formato na

declaração FORMATO da linguagem de definição

(§4.2.1).
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a.3 - Formato de Destino - fornece o nome da implemen

tação do formato no qual serão armazenados os

dados que serão acessados pelo comando. Este no

me ê o atribuido ã implementação do formato na

declaração FORMATO da linguagem de definição

(§4.2.1).

a.4 - Áreas de dados - fornece o numero de áreas para

comunicação de dados que estão sendo fornecidos

no comando.

E* o número de itens existentes na tabela passa-

da no parâmetro b do comando.

a.5 - Identificação do sub-registro - código de iden-

tificação do sub-registro bibliográfico ao qual

pertencem os dados referenciados pelo comando.

Este parâmetro sõ pode ser utilizado com versões

que contenham o diretório de sub-registros (eti

queta 00 2) e fornece a identificação conforme

consta neste diretório.

a.6 - Nível Bibliográfico - código do nível bibliogra

fico dos dados manipulados pelo comando.

b - Bloco de Controle de Dados - contém os parâmetros re-

lativos aos dados a serem manipulados pelo comando.

Este parâmetro é uma tabela onde cada item se refere

a um dado bibliográfico a ser manipulado. No caso pa£

ticular de se manipular um único dado bibliográfico a
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tabela terá dimensão 1. A dimensão da tabela é" forne-

cida ao processador dos comandos no parâmetro a.5.

b.l - Nome do Dado - fornece o nome do dado a ser ma-

nipulado conforme atribuído na declaração ETI-

QUETA (§4.2.3) ou REDEFINIÇÃO (§4.2.5) da lin-

guagem de definição.

b.2 - Tamanho da Area de Dados - fornece o tamanho da

área de memória disponível para armazenamento

deste dado.

b.3 - Tamanho do Dado - fornece o tamanho efetivo do

dado sendo manipulado.

b.4 - Código de Retorno - área de comunicação entre o

processador dos comandos e o programa aplicação

para indicação da condição de processamento o-

corrida na manipulação deste dado.

b.5 - Nível Bibliográfico - fornece o nível bibliogrã

fico do dado a que se refere a entrada da tabe-

la.

b.6 - Tamanho de Campo Múltiplo - no caso de campo de

ocorrência múltipla e que o usuário deseja recu

perar cada ocorrência em tamanho fixo, este pa-

râmetro fornece o tamanho escolhido; sendo uti-

lizada esta opção o tamanho da área fornecida

para o dado em questão deve ser múltiplo deste

tamanho.
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b.7 - Ordem de Etiqueta - indica se o dado manipulado

se refere a uma nova etiqueta ou ã mesma etiqu£

ta.

b.8 - Identificação de sub-registro - código de iden-

tificação do sub-registro ao qual pertence o âa

do referenciado por este item da tabela. Este

parâmetro sõ pode ser utilizado com versões que

contenham o diretório da sub-registros (etique-

ta 002) e fornece a identificação conforme cons

ta neste diretório.

c - Áreas de Comunicação de Dados - uma ou mais áreas que

conterão os valores dos dados sendo transferidos en-

tre o programa do usuário e o processador de comandos.

0 número de áreas ê especificado pelo parâmetro a.5.

Cada área de dados corresponde a um item da tabela for

necida no parâmetro b e, neste item da tabela, estão

especificadas as características da área corresponden

te (tamanho e dado contido).

5.2 - Descrição dos Comandos

Os comandos de manipulação são descritos especi-

ficando-se a finalidade de cada um deles, os parâmetros

necessários às suas execuções e as diversas opções de ut_i

lização são exemplificadas.
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5.2.1 - Comando INICIAR

Finalidade - comunicar ao processador dos coman-

dos quais as implementações do formato que serão manipula

dos pelo programa do usuário. A partir destas informações

o processador obterá e processará adequadamente todos os

dados gerados pelo tradutor da linguagem de definição.

0 uso específico de cada parâmetro neste comando

de manipulação é" o seguinte:

a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código de Comando - identificação do comando

INICIAR.

a.2 - Formato de Origem - especifica em que formato S£

rão recebidos os dados de entrada pelo processa

dor dos comandos. Nos demais comandos de manipu

lação só poderá ser especificado como formato

de origem o mesmo fornecido no comando INICIAR.

Caso o programa do usuário execute comando de

acesso a dados (comandos LER ou ACESSAR) este

parâmetro não pode ser omitido no comando INICIAR.

a.3 - Formato de Destino - especifica em que formato

serão armazenados pelo processador dos comandos

os dados de saída. Nos demais comandos de mani-

pulação só poderá ser especificado como formato

de destino o mesmo fornecido no comando INICIAR.

Caso o programa do usuário execute comandos de
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armazenamento de dados (comandos ARMAZENAR ou

GRAVAR) este parâmetro não pode ser omitido no

comando INICIAR.

a.4 - Área de Dados - não utilizado neste comando.

a. 5 - Código de Retorno - código da condição de pro-

cessamento do comando a ser devolvido pelo pro-

cessador dos comandos.

a.6 - Identificação do Sub-registro - não utilizado

neste comando.

a.7 - Nível Bibliográfico - não utilizado neste coman

do.

b - Bloco de Controle de Dados - não utilizado neste co-

mando .

c - Áreas de Comunicação de Dados - não utilizadas neste

comando.

Exemplos:

1 - a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - INICIAR

a.2 - Formato de Origem - ERDA

a.3 - Formato de Destino- INIS
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Neste exemplo o comando seria utilizado para re-

ceber dados de entrada no formato denominado ERDA e con-

vertê-los para o formate denominado INIS. Poderiam ser u-

sados comandos de acesso e de armazenamento segundo con-

venções descritas nestes comandos.

2 - a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - INICIAR

a. 2 - Formato de Origem - INIS

a.3 - Formato de Destino- omitido

Nos comandos seguintes não haveria nenhuma con-

versão entre formatos, sendo utilizados apenas comandos de

acesso e os dados, acessados a nível lógico, seriam disp£

níveis na memória com as características do formato INIS.

3 - a - Bloco de Controle de Comandos

a.l - Código do Comando - INICIAR

a.2 - Formato de Origem - omitido

a.3 - Formato de Destino- NTIS

Serão utilizados apenas comandos de armazenamen-

to e os dados serão fornecidos ao processador dos coman-

dos segundo as características do formato NTIS pois, ten-

do sido omitido ó formato de origem, os dados serão arma-

zenados sem qualquer conversão.



-51-

5.2.2 - Comando ENCERRAR

Finalidade - comunicar ao processador dos coman-

dos o final do processamento.

0 único parâmetro exigido por este comando é o

código do comando do Bloco de Controle do Comando (parâme

tro a.l).

Exemplo: a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - ENCERRAR.

5.2.3 - Comando LER

Finalidade - obter um novo registro bibliográfi-

co completo que passa a ser o novo registro corrente cu-

jos dados podem ser acessados por comandos ACESSAR.

0 uso específico de cada parâmetro neste comando

de manipulação ê o seguinte:

a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - identificação do comando LER

a.2 - Formato de Origem - o mesmo do comando INICIAR

a.3 - Formato de Destino - não utilizado neste coman-

do

a.4 - Áreas de Dados - não utilizadas neste comando
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a.5 - Código de Retorno - código da condição de pro-

cessamento do comando a ser devolvido pelo pro-

cessador dos comandos

a.6 - Identificação do Sub-registro - não utilizado

neste comando

a.7 - Nível Bibliográfico - não utilizado neste coman

do.

b - Bloco de Controle de Dados - não utilizado neste co-

mando.

c - Áreas de Comunicação de Dados - não utilizado neste co

mando.

Exemplo:

a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - LER

a.2 - Formato de Origem - NTIS

5.2.4 - Comando ACESSAR

Finalidade - obter dados bibliográficos do regi£

tro corrente. Os nomes dos dados a serem obtidos são esp£

cifiçados ou obtém-se os dados, um a um, numa ordem deter

minada pelo processador dos comandos. Os dados são obti-

dos na memória jã realizada a conversão determinada pelos

parâmetros de chamada.
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0 uso específico de cada parâmetro neste comando

de manipulação ê o seguinte:

a - Bloco de Controle cíe Comando

a.l - Código do Comando - identificação do comando

ACESSAR
)
J

a.2 - Formato de Origem - nome da implementação do

formato segundo a qual estão representados os

dados bibliográficos e que foi fornecido no co-

mando INICIAR

a.3 - Formato de Destino - nome da implementação do

formato para o qual a representação dos dados

deve ser convertida antes de serem armazenadas

nas áreas de Comunicação de Dados (parâmetro c).

Este formato, quando fornecido, tem que ser o

mesmo especificado no comando INICIAR. Se omiti

do, os dados solicitados serão recebidos pelo u

suário no formato de origem sem nenhuma conver-

são.

a.4 - A"reas de Dados - especifica o número de dados

que serão acessados no comando. Este número cor

responde ao número de itens da tabela fornecida

no parâmetro b e ao número de áreas passadas no

parâmetro c Caso seja usada a opção de obter

os dados sem definição dos nomes (mima ordem de

terminada internamente pelo processador da lin-
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guagem) só ê passada uma área pois o acesso ê a

um dado por cada comando.

a.5 - Código de Retorno - código de condição de pro-

cessamento do comando a ser devolvido pelo pro-

cessador dos comandos.

a.6 - Identificação do Si;b-registro - caso os dados a

serem acessados se refiram a um sub-registro de_

terminado, este parâmetro fornece o código de

identificação do sub-registro conforme consta

da sub-diretório (etiqueta 002) desta implemen-

tação. SÓ poderá ser usado em implementação do

formato que contenham o diretório de sub-regis-

tro. A omissão deste parâmetro fará com que os

dados solicitados sejam acessados independente-

mente do sub-registro a que pertençam.

a. 7 - Nível Bibliográfico - código do nível bibliogrã_

fico a que pertencem os dados que se deseja a-

cessar. Caso seja emitido, os dados serão recu-

perados sem se considerar o nível bibliográfico

correspondente.

b - Bloco de Controle de Dados

b.l - Nome do Dado - fornece o nome do dado a ser re-

cuperado na área ds Comunicação de Dados (parâ-

metro c) corresponcente a este item da tabela.

Caso este parâmetro seja omitido, o processador
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dos comandos recuperará dados por uma ordem de-

terminada internamente e devolvera o nome do cam

po recuperado a cada comando executado.

b. 2 - Tamanho da Área de Dados - tamanho da área de

comunicação de dados correspondente ao dado es-

pecificado por esta entrada de tabela.

b.3 - Tamanho do Dado - tamanho efetivo do dado aces-

sado devolvido pelo processador da linguagem a-

pos execuçlo do comando.

b.4 - Código de Retorno - código da condição de pro-

cessamento ocorrido no acesso ao dado solicita-

do (devolvido pelo processador dos comandos).

b.5 - Nível Bibliográfico - código do nível bibliográ

fico para o qual se quer acessar o dado especi-

ficado.

b.6 - Tamanho do Campo Múltiplo - para recuperar mais

de uma ocorrência de campo múltiplo por Área de

Comunicação de Dados este parâmetro fornece o

tamanho fixo para cada ocorrência.

b.7 - Ordem de Etiqueta - número seqüencial da etique_

ta onde o dado foi acessado para o caso de haver

mais de uma ocorrência de uma etiqueta.
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fa. 8 - Identificação do Sub-registro - i-

dêntico ao parâmetro a.6 referindo-

se ao dada especificado pela entra-

da da tabela. São válidas as mesmas

observações do parâmetro a.6 sendo

que o parâmetro fornecido para o da

do prevalece sobre o fornecido para

o comando.

c - Areas de Comunicação de Dados - uma ã-

rea para cada dado acessado correspon-

dendo a cada entrada da tabela do parâ-

metro b e destinada a conter os valores

dos campos recuperados pelo comando.

Os dados bibliográficos na memória estarão repre

sentados segundo as características de um formato determi

nado pelos formatos de origem e destino fornecidos confo_r

me indica a tabela 1.

TABELA 1: Representação dos dados bibliográficos na memó-

ria.

FORMATO FORMATO REPRESENTAÇÃO DA MEMÓRIAORIGEM DESTINO KfcfKfcbfcWlAgAU ÜA MfcMUKlA

FORNECIDO OMITIDO FORMATO ORIGEM

FORNECIDO FORNECIDO FORMATO DESTINO
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0 comando ACESSAR pode ser executado várias ve-

zes para o mesmo registro bibliográfico corrente possibili^

tando uma recuperação exaustiva de todos os dados de ocor-

rência múltipla. A cada execução os códigos de retorno in-

dicariam a existência ou não de outras ocorrências ou mes-

mo de outras etiquetas contendo outras ocorrências. 0 cõdi^

go de retorno do comando indica o final de todas as ocor-

rências para todos os dados acessados.

Exemplos:

1 - a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando - ACESSAR

a.2 - Formato de Origem - ERDA

a.3 - Formato de Destino - INIS

a.4 - Areas de Dados - 8

a.5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a.6 - Identificação de sub-registro - omiti^

do

a.7 - Nível Bibliográfico - omitido

b - Bloco de Controle de Dados
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b.l

NOME DO DADO

ID - ITEM

TITULO PRIMARIO-A

SUB-TITULO A

AUTOR-PESSOAL-A

LOCAL-PUBLIC

DESCRITORES

DESCRITORES-SPLIT

RESUMD 1

b.2

10

ISO .

150

400

80

800

800

.200

b.3
Tarn.
Dado

. . - . .

-.

. .- .

-

-

-

-

-

b.4
Cod.
Ret.

. - .

- .

-

-

. -

-

-

-

b.5
Nível
bibl.

-

-

-

-

-

- -

-

b.6
Tarn.
Dado
Mult.
-

-

-r

100

-

40

40

-

b.7
Ordem
etiq.

. -

-

-

-

-

-

-

-

b.8
Ident.
Sub-reg.

-

-

-

-

-

-

-

-

c - Areas de Comunicação de Dados

A.I - Tamanho 10 bytes

A.2 - Tamanho 150 bytes

etc.

Os dados serão convertidos do formato ERDA para o

INIS na execução do comando. Os dados AUTOR-PESSOAL-P, DEjJ

CRITORES e DESCRITORES-SPLIT serão recuperados çom tamanho

fixo de 100, 40 e 40 bytes, respectivamente, sendo acessa-

dos a cada comando um máximo de 4,20 e 20 ocorrências, res

pectivamente.
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2 - a - Bloco de Controle de Comando

a.l - Código do Comando ACESSAR

a.2 - Formato de Origem - INIS

a.3 - Formato de Destino - omitido

a,4 - Areas de Dados - 5

a.5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a.6 - Identificação de sub-registro - omitj^

do

a,7 - Nível Bibliográfico - omitido

b - Bloco de Controle de Dados

b.l

Nome do Dado

INSTITUIÇÃO

AUIÜR-PESSQAL

TITULO ORIG.

LINGUA

DESCRITORES

b.2
Tam.A
Dados

500

800

200

300

900

b.3
Tam.
Dados

-

-

-

-

-

b.4
Código
Retorno

-

-

-

-

b.5
Nível
Bibl.

-

-

-

-

b.6
Tam.
Dado
Múlt.

100

-

-

-

30

b.7
Ordem
Etiq.

-

-

-

-

-

b.S
Ident.
Sub-reg.

-

-

-

-

-

c - Areas de Comunicação de Dados

Area 1 - 500 bytes

Area 5 - 900 bytes
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Neste exemplo os dados acessados estariam dispo-

níveis na memória com as características do formato INIS

sem nenhuma conversão. Os campos INSTITUIÇÃO e DESCRITORES,

de ocorrência múltipla, seriam recuperados com tamanho fi

xo de 100 e 30, respectivamente, e a cada comando executa

do seriam obtidos um máximo de 5 e 30 ocorrências de cada

dado respectivamente.

3 - a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - ACESSAR

a.2 - Formato de Origem - IFIS

a.3 - Formato de Destino - omitido

a.4 - Áreas de Dados - 1

a.5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a.6 - Identificação do Sub-registro - omiti-

do

a.7 - Nível Bibliográfico - A

b - Bloco de Controle de Dados

b . l

Nome do Dae

- .

b .2
l o Tarn.A

600

b .3
Tarn.
Dado

Código
s Retorno

. . . . . . .

b,5
Nível
Bibl.

. . A . .

b.6
Tarn.

Mult.

. .-. . .

b,7
Ordem
Etiq.

. . . . . . . .

K8
Ident.
Sub-reg.
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c - Areas de Comunicação de Dados

Area I - 600 bytes

Neste exemplo serão recuperados, por cornando, um

a um, ocorrência a ocorrência, todos os dados constantes

do registro corrente no nível bibliográfico A(analítico).

Após cada comando, o nome do dado recuperado será devolvi,

do no parâmetro b.l.

4 - a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - ACESSAR

a.2 - Formato de Origem - INIS

a.3 - Formato de Destino - EBCDIC

a.4 - Areas de Dados - 3

a.5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a.6 - Identificação do Sub-registro - omi-

tido

a.7 - Nível Bibliográfico - omitido

b - Bloco de Controle de Dados

b . l

Nome do Dado

TÍTULO

AUTOR

CÕDIGO-
DESC.

b.2
Tam. A
Dados

200

150

300

b.3
Tam.
Dado

— • •

• - -

-

b.4
Código
Retorno

-

-

b.5
Nível
Bibl.

- A -

A

b.6
Tam.
Dado
Múlt.

—

-

30

b.7
Ordem
Etiq.

—

- •

-

b.8
Ident.
Sub-reg.

—

-

901
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Neste exemplo são recuperados descritores do sub

registro identificado pelo código 901 (que no caso do fo£

mato INIS corresponde ao primeiro "linked-group" do item

bibliográfico).

0 formato de destino, denominado EBCDIC, seria ±

dêntico ao INIS ã excessão do código de representação de-

finido como ABCDIC (ASCII no formato INIS).

5.2.5 - Comando ARMAZENAR .

Finalidade - permite armazenamento de dados bi-

bliográficos numa implementação do formato ao nível lógi-

co fazendo as conversões determinados pelos parâmetros u-

tilizados.

O uso específico de cada parâmetro neste comando

de manipulação ê o seguinte:

a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - identificação do comando AR

MAZENAR.

a.2 - Formato de Origem - especifica em que implemen-

tação do formato estão os dados que serão rece-

bidos pelo processador dos comandos para armaz^

namento. Quando especificado este formato tem

que ser o mesmo fornecido no comando INICIAR.

Se omitido, os dados recebidos na Area de Comu-

nicação de Dados (parâmetro c) serão armazenados

sem nenhuma conversão.
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a.3 - Formato de Destino - especifica em que implemen

tação do formato serão armazenados os dados re-

cebidos no comando.

Este parâmetro é* obrigatório no comando e tem

que ser o mesmo formato fornecido no comando INI-

CIAR.

a.4 - Áreas de Dados - especifica o numero de áreas

de dados que serão passados ao processador dos

comandos para armazenamento. Este número correŝ

ponde ao número de itens da tabela fornecida no

parâmetro b e ao número de áreas passados no pa

râmetro c.

a.5 - Código de Retorno - código da condição de execu

ção do comando a ser devolvido pelo processador

dos comandos.

a.6 - Identificação do Süb-registro - se o formato de

destino utiliza o diretório de sub-registro (e-

tiqueta 002), este parâmetro deve fornecer o có

digo de identificação do sub-registro ao qual

pertencera os dados que serão armazenados pelo

comando. Em qualquer caso, a omissão dos parâme_

tros implica na não criação do diretório de sub

registros. Observar que a mesma identificação

pode ser fornecida individualmente para cada da

do no parâmetro b.8. O parâmetro será ignorado

no caso de versão do formato que não contém o

diretório de sub-registros.
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a.7 - Nível Bibliográfico - código do nível bibliogrâ

fico ao qual se referem os dados que se deseja

armazenar. Caso seja omitido os dados serão ar-

mazenados sem se considerar o nível bibliogrãfl

co.

b - Bloco de Controle de Dados

b.l - Nome do Dado - fornece o nome do dado a ser ar-

mazenado, atribuído na definição do formato des^

tino, e cujo valor é" fornecido na Area de Comu-

nicação de Dados (parâmetro c) correspondente a

este item da tabela. Este parâmetro não pode ser

omitido.

b.2 - Tamanho da Ãrea de Dados - tamanho da Área de

Comunicação de Dados (parâmetro c) corresponden

te a este item da tabela.

b.3 - Tamanho do Dado - não utilizado neste comando;

o processador dos comandos armazenara o dado e-

liminando os espaços à direita.

b.4 - Código de Retorno - código da condição de pro-

cessamento ocorrido no armazenamento dos dados

(devolvido pelo processador dos comandos).

b.5 - Nível Bibliográfico - código do nível bibliogrâ

fico ao qual se refere o dado deste item da ta-

bela.
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b.6 - Tamanho de Campo Múltiplo - para armazenar mais

de uma ocorrência de campo múltiplo por Área de

Comunicação de Dados, este parâmetro especifica

o tamanho fixo com o qual cada ocorrência será

fornecida.

b.7 - Ordem da Etiqueta - número seqüencial da etique

ta na qual o dado será armazenado. A cada novo

número atribuído a este campo pelo programa do

usuário o processador dos comandos cria uma no-

va etiqueta para armazenamento do dado.

b.8 - Identificação do Sub-registro - idêntico ao pa-

râmetro a.6 referindo-se ao dado especificado

pela entrada da tabela. São válidas as mesmas

observações do parâmetro a.6, sendo que o parâ-

metro fornecido para o dado prevalece sobre o

fornecido para o comando.

c - Áreas de Comunicação de Dados - uma área para cada i-

tem da tabela do parâmetro b contendo o valor do dado

correspondente a ser armazenado.

Exemplos:

1 - a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - ARMAZENAR

a.2 - Formato de Orige» - ERDA

a.3 - Formato de Destino - NTIS
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a.4 - Areas de Dados - 4

a.5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a.6 - Identificação de Sub-registro - onú

tido

a.7 - Nível Bibliográfico - M

b - Bloco de Controle de Dados

b . l
Nome do Dado

TfTULO

AUTOR

DESCRITORES

DATA-PUBL.

b.2
Tam.
Área
Dado

200

150

60

15

b .3
Tam.
Dado

-

-

-

b.J
Código
Retorno

-

-

. - .

-

b.5
Nível
Bibl .

-

-

- .

-

b.6
Tam.
Campo
Mult.

-

-

30

-

b.7
Ordem
Etiq.

-

-

-

-

b.8
Ident.
Sii)-reg.

-

-

-

-

c - Áreas de Comunicação de Dados

ÁREA

1

. .2

3

4.

TAMANHO

200

150

60

15

CONTEÚDO

Issues in data type construction facilities

Carlos J.Lucena, Daniel Schwabe, Daniel Berry

Cluster data abstraction

August, 1975
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2 - a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - ARMAZENAR

a. 2 - Formato de Origem - omitido

a.3 - Formato de Destino - INIS

a.4 - Areas de Dados - 3

a. 5 - Código de Retorno - devolvido pelo

sistema

a. 6 - Identificação de Sub-registro - omi

tido

a.7 - Nível Bibliográfico - omitido

b - Bloco de Controle de Dados

b . l
Nome do Dado

DESCRITOR

DESCRITOR

DESCRITOR

b.2
Tam.
Area
Dado

300

300

300

b.3
Tam.
Dado

-

-

-

b.4
Código
Retorno

- . . .

-

-

b.5
Nível
Bibl.

-

-

b.6
Tam.
Campo
Mult.

30

30

30

b.7
Ordem
Etiq.

-

-

-

b.8
Ident.
Svb-reg.

901

902

903

c - Areas de Comunicação de Dados

AREA

í

2

3

TAMANHO

300

300

300

CONTEÚDO

ENERGY

URANIUM

THORIUM

ECONOMICS

ENRICHMENT ORES

PROSPECTION
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5.2.6 - Comando GRAVAR

Finalidade - gravar um registro bibliográfico com

pleto, na implementação do formato definido no comando

INICIAR, contendo os dados fornecidos nos comandos ARMAZIs

NAR anteriormente executados.

0 uso específico de cada parâmetro neste comando

de manipulação é" o seguinte:

a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - identificação do comando

GRAVAR

a.2 - Formato de Origem - não utilizado neste comando

a.3 - Formato de Destino - o mesmo do comando INICIAR

a.4 - Areas de Dados - não utilizado neste comando

a.5 - Código de Retorno - código da condição de pro-

cessamento do comando a ser devolvido pelo pro-

cessador dos comandos

a.6 - Identificação do Sub-registro - não utilizado

neste comando

a.7 - Nível Bibliográfico - não utilizado neste coman

do

b - Bloco de Controle de Dados - não utilizado neste co-

mando
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c - Area de Comunicação de Dados - não utilizado neste c£

mando

Exemplo: a - Bloco de Controle do Comando

a.l - Código do Comando - GRAVAR

a.2 - Formato de Origem - omitido

a.3 - Formato de Destino - NTIS



6.1 -

CAPÍTULO VI

ESBOÇO DE IMPLEMENTAÇÃO

Tradutor da Linguagem de Definição

As declarações componentes da definição de uma

implementação do formato são processadas por um tradutor

que produz uma definição objeto a ser utilizada pelo pro-

cessador dos comandos de manipulação.

0 tradutor é composto de um analisador léxico e

de um analisador sTntático e semântico (ver figura 3).

í Definição

1 fonte

/Definição/

I objeto 1'
\ '

decla-

rações

f

Analisador

léxico

\

símbolos

Analisador

sintático e

semântico

Tabelas

de

símbolos

e

constantes

Figura 3: Tradutor da linguagem de definição.

-70-
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A forma interna para a qual são transformadas e

armazenadas as declarações da linguagem é mostrada na fi-

gura 4. 0 campo tipo de registro identifica o conteúdo es_

pecífico de cada registro que conterá a forma interna da

definição.

Nome do formato Tipo de registro Dados

Figura 4: Forma interna.

Os tipos de registros e as declarações que lhes

dão origem são definidos na tabela 2.

TABELA 2: Tipos de registros e suas origens.

Tipo de registro

Formato

Campos

(e subcampos)

Indicador

Código

Redefinição

Mapeamento

Declaração

Formato e

rotulo

Etiqueta

Etiqueta

Código

Redefinição

Mapeamento

Observação

Um para cada definição

de implementação

Um gara cada dado bibli
ográfico contido em cam
po ou subcampo

Um para cada dado conti

do nos indicadores

Um para cada definição

de implementação

Um para cada dado defi-

nido por redefinição

Um para cada valor ma-

peado na declaração
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Os dados específicos de cada tipo de registro são

os especificados na figura 5.

Nome do Registro Norma Imagem do rõtulo(figura 2)
Formato formado

Nome do Registro Nome do Etique Nível Identi-
formato campo dado ta b ib l . ficador

Número ocorrências Posição Tamanho
mínimo máximo in ic ia l

Nome do Registro Nome do Etique- Nível Posição Tama
formato indicador dado ta Bibl. inicial nho

Nome do

formato

Nome do

formato

Nome do

formato

Registro

código

Registro

redefinição

Registro

mapeamento

Nome do

caráter

Configuração

Nomes dos dados redefinidos

Formato

origem

Nome do Valor

dado origem

Valor

destino

Figura 5: Conteúdo de cada tipo de registro.
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6.2 - Processador dos Comandos de Manipulação

0 processador dos comandos de manipulação é" com-

posto dos módulos representados na figura 6 e que têm as

seguintes funções básicas:

Gerenciador - controla a interação entre os módulos comp£

nentes para execução dos comandos.

Verificador - testa validade dos parâmetros passados no

comando e identifica os dados manipulados nas

tabelas internas do processador.

Inicializador - recupera as definições objeto das imple-

mentações do formato sendo processadas e

inicializa as tabelas internas do proces-

sador com as especificações destas imple-

mentações.

Conversor - executa conversão entre códigos de representa

ção de caracteres.

Mapeador - executa conversão entre convenções de represen

tação de dados bibliográficos.

Acesso - acessa dados armazenados segundo a estrutura do

formato a partir da definição contida nas tabe-

las internas do processador.

Armazenamento - armazena dados segundo a estrutura da nor

ma e de acordo com a definição contida nas

tabelas internas do processador.
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Entrada/Saída - interface entre dispositivo físico e memó

ria principal que trata também da subdivî

são de registros, quando esta for necessjí

ria.

Parâmetros Gerenciador

Verificador

Conversor

Acesso

Inicializadoi

Mapeador

Armazenamentc

Entrada/
Saída

Definição

objeto

Dados

PROCESSADOR

Figura 6: Módulos do processador dos comandos de manipula

ção.

As tabelas internas do processador, esquematiza-

das na figura 7, são carregadas pelo módulo Inicializador

durante o processamento do comando INICIAR.

A tabela de dados é* carregada a partir dos regls

tros de campos (e subcampos), indicadores e redefinição



TABELA DADOS (CAMPOS, SUBCAMPOS, INDICADORES E REDEFINIÇÕES)

TtlClt rtNTII

«MMAMt
TAMU
tfllttl

•

TAItl*

ommtvMdt
cantv

amwiitçlo
IUTIHO

»• (NTfttM «»
TAItL* l»K>NI«Tt

IMIK

V»L»K
•IITIÜ»

Figura 7: Tabtlts inttrna* do processador. In
I
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produzidos pelo tradutor da linguagem de definição. Na fi

gura 7, os campos da tabfcia nào utilizados nas entradas

correspondentes a cada tipo de registro são indicados pe-

lo hachurado.

Na tabela de dados são carregadas as definições

de todos os dados bibliográficos contidos nos formatos de

origem e destino especificados no comando INICIAR. Para

cada registro redefinição, a entrada correspondente na ta

bela de dados fornece o número de dados redefinidos e um

apontador para a entrada inicial da tabela de redefinições

referente a este dado. Cada item da tabela de redefinições

contem a identificação de um dado redefinido na forma de

um apontador para a própria tabela de dados. As identifi-

cações dos dados redefinidos são as entradas consecutivas

na tabela de redefinições a partir da posição inicial in-

dicada na tabela de dados.

Tendo sido especificado mapeamento de um dado bi

bliogrãfico a entrada correspondente na tabela de dados

contem um apontador para a entrada inicial na tabela de

mapeamentos e o número de valores com mapeamento declara-

do para o dado (correspondente ao número de entradas con-

secutivas na tabela de mapeamento a partir da entrada ini

ciai).

A tabela de códigos fornece o mapeamento entre

configurações dos códigos de origem e de destino. Para ca

da conjunto de configurações correspondente a uma fonte,
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a tabela de fontes aponta para a entrada inicial na tabe-

la de códigos. Ocorrendo a configuração "escape", a confl

guração que a segue idêntica, por meio da tabela de fon-

tes, a parte da tabela de códigos a ser utilizada na con-

versão.

As tabelas descritas e suas interrelações permi-

tem controlar o acesso ou armazenamento dos dados em im-

plementações do formato, executando os mapeamentos especi

ficados pelas definições fornecidas.



CAPÍTULO VII

CONCLUSÃO

Um sistema de informações bibliográficas que uti

lize a técnica desenvolvida neste trabalho pode receber

como entrada dados armazenados em uma implementação qual-

quer dos formatos ISO 2709 ou ANS Z39.2. Conhecida a des-

crição da implementação, cabe ao administrador do sistema

decidir sobre sua compatibilidade em relação ao próprio

sistema de informações. Codifica-se, então, uma definição

adequada â utilização do novo acervo no sistema de infor-

mações existente.

De forma semelhante, também se pode armazenar in

formações bibliográficas numa implementação qualquer do

formato, e, combinando as duas utilizações com o uso das

opções apropriadas dos comandos de manipulação, obter-se

programas que fazem conversão automática entre duas impl£

mentações do formato que sejam considerados compatíveis.

Uma dificuldade que surge na aplicação da técni-

ca descrita é a existência de implementações nas quais não

se aplicam os mecanismos previstos nas normas para identi^

ficação dos dados bibliográficos. No sistema INIS, por e-

xemplo, não são utilizados identificadores embora haja e-

tiquetas onde há ocorrência de dados múltiplos e também de

subcampos. Nesta implementação as ocorrências múltiplas

são separadas por vírgulas e subcampos identificáveis por

-78-



-79-

uso de parênteses e mesmo sintaxes próximas ãs da lingua

gem corrente.

Além de atingir o objetivo proposto, conforme de£

crito acima, a independência de dados obtida permite redu

zir os requisitos de padronização de um formato para uso

comum. Desta forma a definição deste formato comum pode

ser bastante flexível, adaptável ãs características de ca

da usuário e, simultaneamente, utilizável sem dificulda-

des no intercâmbio entre sistemas.

A opção de implementação dos comandos de manipu-

lação por chamada de subrotina permite ao usuário lidar

com as incompatibilidades não resolvidas diretamente. Tam

bem neste caso, a redução do esforço de conversão e signi

ficativa tendo em vista que o processamento ao nível logi.

co elimina a necessidade de manipulação da estrutura de

armazenamento do formato de intercâmbio.

Finalizando, cabe observar que a técnica desenvql

vida aplica-se â etapa inicial de incorporação a um sist£

ma de informações produzidas por um outro sistema. No en-

tanto, para que estas informações possam ser utilizadas

no sistema ê necessário que ele seja suficientemente fle-

xível a nível de todos os seus componentes. Por exemplo,

num sistema de busca retrospectiva de informações biblio-

gráficas, a estrutura de armazenamento não deve ser depen

dente das características particulares de um determinado

acervo. Como sugestão para futuros trabalhos propõe-se o
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desenvolvimento de técnicas semelhantes que tornem os de-

mais componentes de um sistema de informações bibliogrãfi

cas independente do acervo e capaz, inclusive, de utili-

zar conjuntamente dados provenientes de acervos distintos.
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