
Resumo  

Uma regra activa ou gatilho ("trigger") é um termo evento-condição-acção com o seguinte significado: 

se o evento ocorrer, avaliar a condição e, se esta for verdadeira, executar a acção. O termo "regra 

activa" surgiu na área das bases de dados activas, onde as regras activas são usadas para a 

imposição de restrições de integridade estática (nos estados válidos dos dados) ou dinâmica (nas 

transições de estado válidas), para o cálculo automático de dados derivados (calculados em função 

doutros), para o controlo e registo de acessos, para a imposição de regras de negócio, etc. Em alguns 

sistemas, é possível especificar prioridades absolutas ou relativas entre as regras, que condicionam a 

sua ordem de execução.  

Uma aplicação interactiva de bases de dados é um programa de computador que permite a um 

utilizador visualizar e manipular dados armazenados numa bases de dados através de um interface 

com o utilizador baseado em formulários, relatórios e gráficos. Na área de desenvolvimento rápido de 

aplicações (de bases de dados) também se usam gatilhos (mais limitados) para a validação e 

possível correcção dos dados introduzidos pelo utilizador, para o cálculo automático de dados 

derivados (por exemplo, campos de formulários ou relatórios calculados em função doutros campos), 

para o controlo dinâmico de propriedades dos campos, para a extensão e redefinição de 

comportamentos automáticos embebidos nas ferramentas de desenvolvimento, etc.  

Uma regra activa dirigida pelos dados é uma regra activa com eventos implícitos de um tipo restrito - 

eventos de modificação de dados - que podem ser inferidos a partir da parte de condição e/ou da 

parte de acção da regra, segundo certos pressupostos. As regras activas dirigidas pelos dados 

diferem das regras activas com eventos explícitos no modo de definição mas não no modo de 

execução, que é dirigido por eventos por razões de eficiência e de integração. Fórmlulas de cálculo 

de dados derivados em folhas de cálculo ou em ferramentas de desenvolvimento rápido de 

aplicações e asserções genéricas em SQL, são exemplos de entidades que podem ser tratadas como 

regras activas dirigidas pelos dados.  

A principal contribuição deste trabalho é a proposta de um tipo (ou modelo) de regras activas dirigidas 

pelos dados especialmente adaptado para a manutenção de dados derivados (calculados) e 

restrições de integridade (validações) em aplicações interactivas de bases de dados (nomeadamente 

em formulários de ecrã e relatórios), mais flexível e melhor integrado do que outros tipos de regras 

activas dirigidas pelos dados propostos anteriormente tanto na área de bases de dados como na área 

de desenvolvimento rápido de aplicações. Duas características importantes do modelo de regras 

proposto são a semântica de ponto fixo e a execução sequencial. A semântica de ponto fixo significa 

que uma regra deve ser executada (i.e., a condição deve ser avaliada e, se for verdadeira, a acção 

deve ser executada) sempre que dessa execução possa resultar uma alteração no estado dos dados. 

A execução sequencial é importante para garantir que as alterações causadas pela execução duma 

regra não são afectadas pela existência doutras regras. São estabelecidas regras de inferência dos 

eventos activadores de cada regra e das prioridades entre as regras, por forma a garantir a sua 



execução segura e eficiente, possivelmente em combinação com outros tipos de regras activas. São 

determinadas as condições a que um conjunto de regras do tipo proposto deve obedecer para 

garantir a terminação e o determinismo da sua execução. A natureza especializada destas regras 

permite obter condições menos conservadoras do que as que são conhecidas para regras activas 

genéricas. Mostra-se ainda como podem ser incorporadas no modelo de regras proposto as 

optimizações necessárias para lidar eficientemente com dados complexos, de que se destacam a 

diferenciação de regras orientadas a conjuntos e o encapsulamento de regras em objectos.  

Finalmente, é descrita uma implementação concreta de um sistema de regras activas numa 

ferramenta de desenvolvimento rápido de aplicações desenvolvida no INESC, suportando regras 

dirigidas pelos dados e regras dirigidas por eventos, demonstrando as vantagens da abordagem 

proposta em relação às abordagens seguidas por outras ferramentas, apesar de alguns 

compromissos considerados na implementação.  

Abstract  

An active rule or trigger is an event-condition-action rule with the following meaning: if the event 

occurs, evaluate the condition and, in case it evaluates to true, execute the action. Active rules have 

appeared in active database systems, where they are used for the enforcement of static or dynamic 

integrity constraints, the automatic calculation of derived data, the enforcement of business rules, etc. 

In some systems, it is possible to specify absolute or relative priorities among rules that condition the 

order by which multiple triggered rules are executed.  

An interactive database application is a computer program that allows a user to query and manipulate 

data stored in a database through a user interface based on forms, reports, graphics, etc. In rapid 

application development tools, triggers with more limited capabilities are also used for data validation, 

for the automatic calculation of derived data, for the dynamic control of properties of data items, to 

extend or override automatic behavior embedded in those tools, etc.  

A data-driven active rule is an active rule with implicit triggering events of a restricted type-data 

modification events-which can be inferred from the condition and/or the action of a rule, according to 

some assumptions. Data-driven active rules differ from event-driven active rules (i.e., active rules with 

explicit events) in the way they are defined, but not in the way they are executed; the execution of 

data-driven active rules is also event-driven for efficiency and integration reasons. Formulae for the 

calculation of derived data in spreadsheets or in rapid application development tools and generic 

assertions in SQL are examples of entities that may be treated as data-driven active rules.  

The main contribution of the work reported in this thesis is the proposal of a model of data-driven 

active rules specially suited for the maintenance of derived data (calculated data) and integrity 

constraints (data validation) in interactive database applications (namely screen forms and reports), 

more flexible and with better integration than other types of data-driven active rules previously 



proposed. Two important characteristics of the proposed model are the fixpoint semantics and the 

sequential execution. The fixpoint semantics means that a rule should be executed (i.e., the condition 

should be evaluated and, in case it evaluates to true, the action should be executed) whenever a 

change in the state of the data may result from its execution. Sequential execution is important to 

guarantee that the changes caused by the execution of a rule are not affected by the existence of 

other rules. Inference rules are established to obtain the triggering events and priorities of data-driven 

active rules, for their efficient and safe execution, possibly in combination with other types of active 

rules. Conditions on sets of rules are determined that guarantee termination and determinism of rule 

execution. The specialized nature of the proposed rules allows the determination of less conservative 

conditions than the ones that are known for generic active rules. It is shown how to incorporate into the 

proposed model the optimizations required to deal efficiently with complex data, by means of the 

differentiation of set oriented rules and the encapsulation of rules within objects.  

Finally, it is described a concrete implementation of an active rule system integrated in a rapid 

application development tool developed at INESC, supporting both data-driven and event-driven rules, 

demonstrating the advantages of the proposed approach by comparison to other tools, in spite of 

some compromises taken in the implementation.  


