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ARQUITETURA E INTERFACE GRÁFICA PARA UM CLIENTE SOLAP 

 

RESUMO 

 

SOLAP é uma tecnologia resultante da integração das ferramentas OLAP (Online Analytical 

Processing) e SIG (Sistemas de Informação Geográfica), cujo objetivo é proporcionar novas 

possibilidades de análises, uma vez que permite integrar processamento espacial (SIG) e 

processamento multidimensional-multinível (OLAP) (e.g., qual foi o total de produtos 

vendidos por loja, cliente, ano, semestre e mês para os clientes que residem até 1km da 

matriz?). Embora existam muitos trabalhos relacionados à SOLAP, poucos dão atenção à 

especificação do cliente SOLAP. Neste contexto, ressalta-se que a maioria dos trabalhos 

existentes apenas dá suporte à  manipulação de uma única dimensão espacial e apresentam 

poucos (algumas vezes nenhum) detalhes sobre a arquitetura e/ou recursos visuais para 

especificar e sincronizar graficamente operações OLAP e SIG em um cliente SOLAP. 

Visando propor uma alternativa ao problema descrito, esta dissertação especifica e 

implementa uma arquitetura de software e uma interface gráfica para um cliente SOLAP 

Web, o qual visa especificar graficamente operações SOLAP sobre uma ou mais dimensões 

espaciais, bem como sobre temas externos ao cubo de dados. Como prova de conceito, foi 

realizado um exemplo de uso do cliente SOLAP construído, que testa a realização de 

operações SOLAP com as características citadas. 

Palavras-Chave: Spatial On-Line Analytical Processing (SOLAP), Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), Processamento Analítico Online (OLAP) 



 

ARCHITECTURE AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR A SOLAP CLIENT 

 

ABSTRACT 

 

SOLAP is a technology derived from the integration of OLAP (Online Analytical Processing) 

and GIS (Geographic Information Systems) tools, aiming to provide new analysis 

possibilities, since it permits spatial (GIS) and multidimensional-multilevel (OLAP) 

processing (e.g., how many products have been sold by store, customer, year, semester and 

month, considering customers that reside within 1 km radius from the main store?). Although 

there are many studies related to SOLAP, few highlight the SOLAP client specification. In 

this context, it is worth mentioning that most of the existing works regards only a single 

spatial dimension manipulation and simply presents a few (sometimes none) details about the 

architecture and/or visual resources to graphically specify and synchronize OLAP and GIS 

operations in a SOLAP client. In order to propose an alternative for solving the described 

issues, this dissertation presents the specification and implementation of a software 

architecture and a graphical interface for a SOLAP Web client, allowing graphically the 

specification of SOLAP operations on one or more spatial dimensions, as well as external 

themes to the data cube. With the intention of proving this work, a case study of using the 

SOLAP client built was conducted, so that the proposed SOLAP operations could be tested. 

 

Keywords: Spatial On-Line Analytical Processing (SOLAP), Geographic Information System 

(GIS), On-Line Analytical Processing (OLAP) 
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1   INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

Embora existam muitos trabalhos relacionados à SOLAP, a maioria destes foca a 

especificação e o  desenvolvimento do servidor. Isto é, a camada de processamento de 

consultas como em SILVA; VERA (2007), GOMES (2011) e/ou a infraestrutura de 

armazenamento de dados tal qual MEDEIROS(2006), BIMONTE; TCHOUNIKINE; 

MIQUEL (2005), ou ainda  frameworks que visam a independência de provedores de dados 

tratados SILVA (2013), CARDOSO (2009) dando pouca atenção à especificação dos 

componentes de softwares  e à interface gráfica do cliente.  Ou seja, a especificação de uma 

arquitetura que defina como duas interfaces clientes (OLAP e SIG), que têm funcionalidades 

e componentes gráficos originalmente desenvolvidos para propósitos distintos, podem ser 

integradas/sincronizadas em uma única interface cliente. Neste contexto, ressalta-se que as 

interfaces da maioria dos trabalhos existentes não oferecem recursos gráficos para especificar 

operações SOLAP que utilizem operadores topológicos e métricos (ver Seção 2.3 sobre SIG), 

nem permitem o uso de temas externos ao cubo para a construção de restrições espaciais. 

Tampouco permitem realizar consultas SOLAP sobre mais de uma dimensão espacial.  

Ademais, a falta dessas características diminui o poder de análise dos usuários, uma vez que 

não permite explorar todo o potencial do contexto espacial, impossibilitando, por exemplo, a 

realização de consultas a partir de um filtro espacial (e.g.:“Quais a quantidade de clientes 

localizados nas cidades vizinhas ao Recife”). 

Assim, visando uma alternativa ao problema descrito, este trabalho propõe especificar 

um Cliente SOLAP que possua um conjunto de interfaces gráficas que possibilitem ao usuário 

realizar operações SOLAP com  filtros espaciais, analisar  duas ou mais dimensões espaciais 

diferentes ao mesmo tempo permitindo consultas como“Qual a quantidade de produtos 

vendidos por fornecedores(dimensão 1) da região Norte aos clientes (dimensão2) da região 

Sul”), além de especificar uma arquitetura que ilustre os principais componentes de um 

cliente SOLAP e que descreva  como é feita a sincronização entre os componentes OLAP e 

espacial.  
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1.1. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é especificar e implementar uma arquitetura de software e 

uma interface gráfica para um cliente SOLAP Web que especifique graficamente operações 

SOLAP que utilizem operadores espaciais (topológicos e métricos) sobre uma ou mais 

dimensões espaciais, bem como sobre temas externos ao cubo de dados. A partir do objetivo 

geral, descrevem-se os seguintes objetivos específicos, os quais são divididos em duas partes: 

1. Interface gráfica do Cliente SOLAP: 

a. Usar operadores topológicos e métricos, além de seleção de geometrias (ponto, 

polígono, retângulo) nas restrições ou filtros SOLAP sobre um nível de uma 

dimensão espacial; 

b. Visualizar resultados SOLAP que apresentem duas ou mais dimensões 

espaciais; 

c. Realizar restrições ou filtros espaciais sobre duas ou mais dimensões espaciais; 

d. Realizar restrições espaciais a partir do uso de  tema externo   ao cubo de 

dados (por exemplo, um shapefile);  

e. Visualizar um resultado SOLAP em diferentes tipos de visualização (displays)  

ao mesmo tempo (e.g., mapa, tabela e gráfico) e 

f. Gerar mapas temáticos. 

2. Arquitetura: 

a. Definir os componentes e as conexões entre estes, de modo a ilustrar como 

ocorre a sincronização entre a parte OLAP e a parte espacial de um resultado 

SOLAP.  
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Os próximos capítulos estão organizados da seguinte forma:  

 Capítulo 2:  Aborda os conceitos básicos que conduzem ao entendimento do tema 

em estudo;  

 Capítulo 3: Trata os trabalhos relacionados ao tema SOLAP e as características de 

avaliação utilizadas para avaliar esses trabalhos;  

 Capítulo 4: Apresenta o Cliente SOLAP, isto é,  a sua arquitetura e interface 

gráfica e como o usuário deve interagir com esta para realizar as operações 

SOLAP;  

 Capítulo 5: Apresenta um exemplo de uso de forma a demonstrar a realização das 

operações SOLAP com as características propostas nesta dissertação e, assim, 

validar o Cliente SOLAP proposto e 

 Capítulo 6: Traz as conclusões a respeito do tema pesquisado, contribuições e 

sugestões de trabalhos futuros.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta um resumo sobre os conceitos que são importantes para o 

entendimento dos próximos capítulos desta dissertação. Neste sentido, os seguintes conceitos, 

tecnologias e ferramentas são abordados: OLAP, JPIVOT, SIG, Openlayers, SOLAP e o 

Servidor XML/SA. 

 

2.1. OLAP  

 

OLAP - Online Analytical Processing – (THOMSEN , 2002) (FIDALGO; 

ARCOVERDE, 2012) é uma tecnologia que permite a navegação, visualização e exploração 

de grandes bases de dados (e.g.,Data Warehouses e Data Marts
1
). 

As ferramentas OLAP realizam consultas sobre uma base de dados (materializada ou 

virtual) chamada de cubo de dados, o qual corresponde a sumarizações/agregações sobre um 

subconjunto dos dados da organização (FIDALGO; ARCOVERDE, 2012). Os cubos de 

dados armazenam as informações relacionadas a um determinado assunto, permitindo que 

sejam definidas várias combinações entre elas, resultando na extração de várias perspectivas 

sobre o mesmo tema (HOKAMA et al., 2004). Alguns conceitos básicos sobre cubo de dados 

são (THOMSEN , 2002) (FIDALGO; ARCOVERDE, 2012): 

 Dimensões - São os eixos do cubo de dados, ou seja, os aspectos pelos quais se 

pretende observar as informações do cubo (medidas). Por exemplo: Loja, 

Fornecedor, Tempo, Localização. 

 Níveis - Define a granularidade com a qual a informação contida na dimensão 

pode ser observada. Por exemplo, uma dimensão tempo pode ser observada com 

um maior ou menor nível de detalhe a partir dos níveis mês,  trimestre, semestre e 

ano. 

                                                 
1
  Data Marts: pequenos Data Warehouses contendo um único setor, ou um assunto específico de uma 

organização. (KIMBALL et al., 2008) 
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 Hierarquia - organização dos níveis de forma ordenada. Por exemplo: ano > 

semestre > trimestre > mês. 

 Membros - São as instâncias de valores presentes no cubo, definidos em função da 

dimensão e seus níveis. Por exemplo, a dimensão Tempo possui os seguintes 

membros: 2011, referente ao nível ano e janeiro referente ao nível mês. 

 Medidas - Em geral, são valores numéricos que representam o objeto de principal 

interesse de um cubo, ou seja, a informação que se deseja analisar 

quantitativamente. Por exemplo,  unidades vendidas, número de assaltos. 

 Fato ou células - Valor de uma medida correspondente às interseções dos membros 

multidimensionais de um cubo. Por exemplo, venda de 500 unidades do televisor 

Philips em 2011. 

A Figura 1 ilustra os conceitos apresentados. 

Figura 1 - Principais conceitos de um Cubo de dados. 

 

Fonte: (ALBUQUERQUE, 2013). 

 

 A partir de um cubo de dados, várias operações OLAP podem ser executadas. Dentre 

estas, as principais são: 

 Navegação ao longo das hierarquias 
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 roll up - agregação ou generalização dos dados para um nível imediatamente 

acima. Em outras palavras, ir de um nível de detalhe menor (por exemplo, 

cidade) para um nível de detalhe maior (por exemplo, estado); e 

 drill down - desagregação ou especialização dos dados para um nível 

imediatamente abaixo. Em outras palavras, ir de um nível de detalhe maior 

(por exemplo, estado) para um menor (por exemplo, cidade). 

 Restrição ao longo do cubo de dados 

 Slice - extração de um subcubo, aplicando a operação de projeção da álgebra 

relacional. Por exemplo, vendas de produtos por modelo, ano e tipo de 

fornecedor; e 

 dice - extração de um subcubo, aplicando a operação de seleção da álgebra 

relacional. Por exemplo, vendas na Bahia, no ano de 2012 e de cliente 

casados. 

 Rotação dos resultados das consultas 

 pivoting ou rotate: giro dos eixos do cubo, visando mostrar os resultados de 

forma mais amigável para o usuário. Por exemplo, venda de produtos por ano 

e tipo de cliente ou venda de produtos por tipo de cliente e ano. 

 

A Figura 2 ilustra as operações OLAP apresentadas. 
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Figura 2 - Principais operações OLAP. 

 

Fonte: (ALBUQUERQUE, 2013). 

 

 A linguagem mais utilizada para realizar consultas em um cubo de dados é a MDX 

(Multidimensional Expressions) (MICROSOFT, 2012). MDX é uma linguagem declarativa 

similar à SQL. Embora seja semelhante, MDX não é uma extensão de SQL. 

 A Figura 3 ilustra uma consulta MDX sobre um cubo “Vendas” para gerar um subcubo 

somente com as “unidades vendidas por região, por estado da loja e por tipo do 

produto”(GOMES, 2011) 

Figura 3 - Exemplo de uma declaração MDX e seu subcubo retornado. 

 

Fonte:  (GOMES, 2011). 
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2.2. JPIVOT 

 

JPIVOT (TONBELLER AG, 2003a) (FELBER, 2006) (MACDONALD; RUBIK, 2007) 

é um cliente OLAP de código aberto desenvolvido em Java que disponibiliza uma biblioteca 

de tags JSP (ORACLE, 2013)  personalizada cujo objetivo é fornecer uma interface gráfica na 

web que permita aos usuários analisar e visualizar dados contidos em um servidor OLAP.  

O JPIVOT oferece conexão a vários servidores OLAP, em especial o Mondrian (HYDE, 

2006), além de ser compatível com o padrão XML for Analisys (XML/A) (MICROSOFT, 

2013), o qual é um protocolo eXtensible Markup Language (XML) (REFSNES DATA, 

2013a)  baseado em SOAP (Simple Object Access Protocol) (W3C, 2013), cujo objetivo é 

prover acesso a qualquer fonte de dados multidimensional por meio de uma conexão HTTP.  

No que diz respeito à interface visual, o JPIVOT utiliza um pacote denominado Web 

Component Framework (WCF) (TONBELLER AG, 2003b), que fornece componentes para a 

construção de interface gráfica HTML (REFSNES DATA, 2013b) por meio de XML e 

eXtensible Stylesheet Language (XSLT) (REFSNES DATA, 2013c). 

Com o JPIVOT, o usuário consegue visualizar o cubo de dados (representado 

graficamente como uma tabela cruzada), realizar operações OLAP típicas tais como drill 

down, roll up, slice, dice, pivoting, bem como visualizar gráficos e gerar relatórios que podem 

ser exportados para PDF (Portable Document Format) (ADOBE SYSTEMS SOFTWARE, 

2014) e Microsoft Excel (MICROSOFT, 2014a). Além disso, ele permite a edição, 

visualização e o envio de consultas MDX.  

A Figura 4 apresenta a interface gráfica do JPIVOT. A visualização padrão do JPIVOT é 

composta de uma barra de ferramentas ou menu de navegação e da tabela cruzada.  
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Figura 4 - Interface gráfica do JPIVOT. 

 

Fonte: A autora. 

A partir da barra de ferramentas ou menu de navegação, o usuário acessa as 

funcionalidades do JPIVOT. Cada botão pressionado aciona uma funcionalidade.  Na Figura 

5, enumera-se cada um dos botões cujas funcionalidades descritas por (MACDONALD; 

RUBIK, 2007) e (FELBER, 2006) são apresentadas a seguir.  

Figura 5 - Menu de Navegação do JPIVOT. 

 

Fonte: (MACDONALD; RUBIK, 2007) 

1. Detalhamento do cubo: por onde é possível selecionar exatamente as dimensões e 

medidas desejadas, conforme exibido na Figura 6-a; 

2. Linguagem MDX: para usuários mais avançados e que desejam analisar ou modificar 

a linguagem de acesso ao cubo, conforme exibido na Figura 6-b; 
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Figura 6 - Detalhes da interface Gráfica do Jpivot:  a) Detalhamento do cubo de dados no JPIVOT. b) 

Editor de consultas MDX. 

 

Fonte: A autora. 

3. Configuração do modo de ordenação das consultas: permite a ordenação de consultas e 

também a definição do número dos maiores ou menores valores a serem analisados 

como ilustram a Figura 7; 

Figura 7 -  Modo de ordenação das consultas. 

 

Fonte: A autora. 

4. Mostra ou não os membros superiores, considerados pais dentro da estrutura 

hierárquica. Por exemplo, a Figura 8 exibe uma linha com os dados dos membros 
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superiores onde, na coluna PRODUTO, é exibido o membro superior TODOS 

PRODUTOS. 

Figura 8 - Exibição dos membros pais. 

 

Fonte: (FELBER, 2006). 

5. Suprime ou não labels (rótulos) repetidos, como exemplifica a Figura 9, onde a 

imagem da esquerda suprime os labels repetidos referentes aos membros País4 e 

País5 e a imagem da direita exibe os labels repetidos; 

Figura 9 - Exemplo de aplicação do botão 5. 

 

Fonte: A autora. 

6. Mostra as propriedades das dimensões do cubo, caso existam; 

7. Suprime ou não colunas ou linhas vazias: por exemplo, na Figura 8, caso MARCA 4 

tivesse  a QUANTIDADE vazia, esta linha seria ocultada; 

8. Inversão de eixos, comumente chamado de pivoteamento ou pivoting.  A Figura 10 

exemplifica a inversão de eixos. Antes da inversão, Quantidade Pedida e Total do 

Pedido estavam no eixo coluna. Após a inversão, estes foram para o eixo linha; 
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Figura 10 - Exemplo de pivoting. 

 

Fonte: A autora. 

9. Drill Member: Abre todas as ocorrências daquele item na árvore. Por exemplo, na 

Figura 11 ,foi aplicado Drill Member na coluna PRODUTO; 

Figura 11 -  Exemplo drill member. 

 

Fonte: (FELBER, 2006) 

10. Drill Position: Abre apenas a ocorrência selecionada daquele item na árvore. A Figura 

12 exibe o resultado da consulta onde se pode notar a aplicação do drill position na 

coluna PRODUTO. Nota-se a diferença com o drill member, mostrado na Figura 11; 
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Figura 12- Exemplo drill position. 

 

Fonte: (FELBER, 2006). 

11. Drill Replace: Substitui a raiz da dimensão atual pelo item selecionado, como ilustra a  

Figura 13; 

Figura 13 - Exemplo de Replace 

 

 Fonte: A autora. 
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12. Drill Through: explica a origem do dado calculado. Em outras palavras, esta opção 

exibe os registros da tabela de fato na granularidade armazenada, como mostra a 

Figura 14; 

Figura 14 - Exemplo Drill Through 

 

Fonte: (FELBER, 2006) 

13. Mostrar Gráfico: exibe ou não o gráfico dos dados que estão sendo exibidos para o 

usuário. 

14. Configuração do Gráfico: permite ao usuário configurar o tipo (linhas, barra vertical, barra 

horizontal, 3D), a altura e largura, o título e demais opções do gráfico, como mostra a 

Figura 15; 
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Figura 15 - Tela para configuração de gráfico. 

 

 Fonte: A autora 

15. Configura propriedades para impressão; 

16. Exporta as tabelas e gráficos para formato PDF; e 

17. Exporta as tabelas para o Excel.   

As operações de drill down e roll up são executadas, respectivamente, a partir de cliques 

nos botões ‘+’ e ‘-‘, destacados em vermelho na Figura 16. A seguir, é mostrado um exemplo 

de uso destes operadores. A  Figura 16-a apresenta a quantidade e o total de pedidos para 

todos os consumidores. Ao clicar em ‘+’, a operação drill down é realizada e tem como 

resultado a quantidade e o total de pedidos dos consumidores por continentes, como é 

mostrado na Figura 16-b. Ao clicar em ‘-‘, a operação de roll up é realizada, voltando a 

visualização mostrada na Figura 16-a. 
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Figura 16 - a) Quantidade e Total de pedidos por consumidores e b) Resultado da aplicação do drill down 

na figura ‘a’  

 

Fonte: A autora. 

 

2.3. SIG – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 SIG (CÂMARA, 1998) (ROCHA, 2000) (FILHO, 1996), Sistemas de Informação 

Geográfica, ou ainda GIS – Geografic Information System -, são um conjunto de hardware e 

software e dados geográficos que permite capturar, gerenciar, analisar e apresentar dados 

georreferenciados. 

 O SIG trabalha com dados geográficos, os quais  representam objetos e fenômenos em 

que a localização geográfica é uma característica inerente à informação e indispensável para 

analisá-la (ROCHA, 2000). Os dados geográficos são formados por atributos alfanuméricos e 

sua representação gráfica, ou seja, sua localização geográfica. Assim, eles armazenam a 

geometria, isto é, a localização (coordenadas geográficas representadas em uma projeção 

cartográfica) e os atributos dos dados que estão georreferenciados.  

A Figura 17 mostra um exemplo de dado geográfico, na qual os países da América do 

Sul (representação gráfica) possuem atributos não gráficos (PIB e população). 
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Figura 17 - Dado geográfico. Os atributos país, PIB e população e sua referência geográfica. 

 

Fonte: (CÂMARA et al., 2001). 

 Em um SIG, os dados geográficos são organizados em camadas (temas). Camada é um 

conjunto de elementos geográficos separados ou relacionados de acordo com um tema ou 

assunto. Por exemplo, uma camada pode representar as lojas de uma região (onde “lojas” é 

um tema) e outra pode representar as ruas (outro tema), mas uma única camada não pode 

representar as ruas e as lojas ao mesmo tempo.  

Para representar o modelo do mundo real, as camadas podem ser sobrepostas gerando 

um mapa. Ou seja, um mapa é uma imagem formada pela sobreposição de camadas. A Figura 

18 ilustra a sobreposição de camadas. 

 

Figura 18 - Exemplo de sobreposição de camadas. 

 

                             Fonte: (GOMES, 2011) 
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 As formas mais conhecidas para representar computacionalmente as camadas (dados 

geográficos)  são: vetorial e matricial. A representação matricial usa uma malha quadriculada 

regular sobre a qual se constrói, célula a célula, o elemento que está sendo representado. Esta 

representação supõe que o espaço pode ser tratado como uma superfície plana, onde cada 

célula é associada a uma porção do terreno (CÂMARA, 1998).  A representação vetorial 

consiste em tentar reproduzir um elemento ou objeto o mais exatamente possível. Nesta 

representação, qualquer entidade ou elemento gráfico de um mapa é reduzido a três formas 

(feições ou objetos espaciais primitivos) básicas: pontos, linhas, áreas (também chamado de 

polígonos). A Figura 19 ilustra a diferença entre as estruturas vetoriais e matriciais/raster.  

 

Figura 19 -  Diferença entre estruturas vetoriais e matriciais/raster. 

 

Fonte: (LISBOA FILHO, 2000). 

 Os SIG podem realizar diversos tipos de consultas espaciais, as quais podem ser 

classificadas em (QUEIROZ; FERREIRA, 2006) (CORDEIRO; BARBOSA; CÂMARA, 

2007) (BRINKHOFF; KRIEGEL; SEEGER, 1993): 

 Projeção espacial: projeção sobre atributos de um conjunto de objetos 

espaciais, onde pelo menos um desses atributos é geométrico; 

 Seleção temática: seleção, dado um ou vários predicados convencionais, sobre  

um atributo descritivo de um conjunto de objetos espaciais; 

 Seleção espacial: seleção, dado um ou vários predicados espaciais, sobre um 

atributo geométrico de um conjunto de objetos espaciais;  

 Junção espacial: junção de dois conjuntos de objetos espaciais a partir de um 

predicado de seleção espacial; e 



33 

 

 Fusão espacial: união geométrica de dois ou mais objetos espaciais de um 

mesmo conjunto. 

A seleção espacial ainda pode ser especializada nas seguintes seleções por geometrias 

(QUEIROZ; FERREIRA, 2006): 

 Seleção por ponto: retorna todos os objetos espaciais cujas geometrias satisfaçam 

um predicado de seleção espacial com um dado ponto P; 

 Seleção por região: retorna todos os objetos espaciais cujas geometrias satisfaçam 

um predicado de seleção espacial com um dado polígono R; e 

 Seleção por janela: retorna todos os objetos espaciais cujas geometrias satisfaçam 

um predicado de seleção espacial com um dado retângulo J. Ressalta-se que as 

retas de J devem ser paralelas aos eixos de coordenadas espaciais. 

Um predicado de seleção espacial é uma expressão booleana S(x) com uma variável 

livre (x), varrendo geometrias, tal que S(x) envolve apenas operações espaciais. De maneira 

semelhante, um predicado de junção espacial J(x,y) é uma expressão booleana com duas 

variáveis livres, x e y, varrendo geometrias, tal que J(x,y) envolve apenas operações espaciais 

(QUEIROZ; FERREIRA, 2006). Ademais, um predicado espacial é entendido em 

(CORDEIRO; BARBOSA; CÂMARA, 2007) como “uma restrição espacial definida através 

de  um relacionamento topológico ou de um relacionamento métrico”. Onde relacionamento 

métrico diz respeito às  relações que  tratam da distância existente entre feições geográficas e  

o topológico é o estabelecimento de uma relação espacial entre os objetos geográficos. São 

exemplos de predicado espacial: rio que cruza a cidade do Recife,  bairros que fazem fronteira 

com o bairro de Setubal e estão dentro da cidade do Recife. 

Os relacionamentos topológicos diferem de acordo com o tipo da feição geográfica (por 

exemplo, uma geometria é do tipo ponto e a outra do tipo linha). A partir da análise das 

configurações possíveis entre os tipos de geometria ponto-linha-área, Clementini et al 

propõem um modelo que  contempla um conjunto de 52 relacionamentos topológicos, o que 

não é conveniente do ponto de vista do usuário. Para resolver este problema, os 

relacionamentos topológicos foram agrupados em cinco mais gerais - touch, in, cross, 

overlap, disjoint - os quais são descritos a seguir (CORDEIRO; BARBOSA; CÂMARA, 

2007) (QUEIROZ; FERREIRA, 2006): 

 Toca (Touch) - aplica-se a pares de geometrias dos tipos região/região, linha/linha, 

linha/região, ponto/região e ponto/linha; 
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 Dentro (In ou Inside ou Within - aplica-se a pares de geometrias com qualquer 

combinação de tipos, desde que não sejam tipos iguais. Por exemplo, ponto/ponto não 

é permitido, mas ponto/multipoint o é; 

 Cruza (Cross) - aplica-se a pares de geometrias dos tipos linha/linha e linha/região; 

 Sobrepõe (Overlap) - aplica-se a pares de geometrias dos tipos região/região e 

linha/linha; e 

 Disjunto (Disjoint) - aplica-se a pares de geometrias com qualquer combinação de 

tipos. 

 

Para finalizar, a Figura 20 ilustra as possibilidades de relacionamento topológico para os 

tipos ponto/multipoint, linha/linestring e polígono/multipolygon a partir dos operadores 

topológicos apresentados. 

 

Figura 20 -  Exemplos do relacionamento topológico entre os tipos de geometrias para os operadores 

“dentro”, “toca”, “cruza”, “sobrepõe”, “disjunto”. 

 

Fonte: (CORDEIRO; BARBOSA; CÂMARA, 2007) 
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2.4. OPENLAYERS 

 

Openlayers (OSGEO, 2006) é uma biblioteca open source (i.e., de código aberto) com 

licença BSD
2
 para exibir mapas em páginas da web. Criada pela MetaCarta e disponibilizada 

em junho de 2006,  ela oferece uma API  (semelhante à Google Maps API ) que consiste 

basicamente de um pequeno conjunto de classes JavaScript (REFSNES DATA, 2013d) que 

fornece a interface necessária para que o usuário possa construir aplicações geográficas na 

web. Openlayers pertence à OSGeo, Open Source Geospatial Foundation, organização que 

apoia e promove o desenvolvimento cooperativo de tecnologias e dados geoespaciais. 

 A biblioteca Openlayers implementa métodos padrão de acesso a dados geográficos, 

como os protocolos Web Map Service (WMS) (OGC, 2001) e Web Feature Service (WFS) 

(OGC, 2002), além  de dar suporte a uma variedade de fontes de dados, tais como Ka-Map 

(MAPTOOLS.ORG, 2005), Google Maps (GOOGLE, 2013), Geographically Encoded 

Objects for RSS (GeoRSS) (GEORSS.ORG, 2013)  e formatos de arquivos como  

Arc eXtensible Markup Language (ArcXML) (ESRI, 2006), Keyhole Markup Language 

(KML) (OGC, 2013), Well-Know Text (WKT) (DALY, 2001) permitindo  também adição de 

marcadores, controles de zoom, eventos, ícones e seleção de camadas. A Figura 21 mostra o 

mapa com os principais controles padrão disponibilizados pelo Openlayers, a saber: 

 Controle de zoom/pan - permite ao usuário navegar sobre o mapa (e.g,: ir para direita, 

esquerda, para cima e para baixo), realizar zoom (i.e., aumentar ou diminuir o detalhe 

na visualização do mapa) e pan (i.e., visualização panorâmica ou total do mapa); 

 Escala - exibe a escala com a qual o mapa está sendo exibido; 

 Visualizador de Camadas (Overlay) - lista as camadas que estão sendo exibidas no 

mapa, permitindo escondê-las. Isso é feito marcando ou desmarcando o campo 

referente à camada. Por exemplo, a camada DM Solutions Demo na Figura 21 não está 

sendo exibida no mapa, pois o seu campo está desmarcado. Além disso, este 

                                                 
2
  A licença BSD determina que os créditos dos autores originais devem ser mantidos. Em outras 

palavras, o detentor do copyright cede os direitos comerciais, mas exige crédito pela autoria e propriedade 

(OSGEO, 2006) 
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componente possibilita também escolher a camada base, que, no caso, é a camada que 

está sendo exibida no mapa; e 

 Coordenadas/mouse position - exibe as coordenadas geográficas de acordo com a 

movimentação do ponteiro do mouse. 

Figura 21 - Exemplo de visualização no Openlayers. 

 

Fonte: Adaptada de (OSGEO, 2013a). 

 

2.5. SOLAP 

 

Em linhas gerais, SOLAP (BÉDARD et al., 2009), ou Spatial Olap, ou ainda OLAP 

Espacial, é um termo usado para definir o uso de características de tecnologia SIG em 

conjunto com consultas multidimensionais e multiníveis. Para BÉDARD et al (2009), SOLAP 

é definido como: “uma plataforma visual construída para permitir a análise espaço-temporal 

e exploração de dados com facilidade e rapidez, seguindo uma abordagem multidimensional 

composta por níveis de agregação disponíveis na forma de tabelas, gráficos e mapas”.  

O intuito de unir essas duas tecnologias é dar maior subsídio aos gestores na tomada de 

decisão estratégica por meio do acréscimo do fator geográfico, ou seja, da geolocalização das 

informações presentes em um Data Warehouse (INMON, 1995). A simples visualização dos 
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dados de um cubo em um mapa pode trazer informações relevantes que talvez nunca fossem 

percebidas se exibidos apenas no formato tabular. 

Quanto à classificação, as ferramentas SOLAP podem ser classificadas como (BÉDARD 

et al., 2009): 

  SOLAP SIG dominante - Estende uma ferramenta SIG de forma que esta ofereça 

acesso a fontes de dados multidimensionais. Contudo, nessa abordagem, os recursos de 

análises SOLAP são limitados, uma vez que não é possível processar diretamente os 

operadores fornecidos pelas ferramentas OLAP, não permitindo, por exemplo, realizar a 

operação de drill down espacial.  

SOLAP OLAP dominante -  Provê todas as funcionalidades oferecidas por um 

sistema OLAP. No entanto, as funcionalidades espaciais são reduzidas apenas à visualização e 

seleção de objetos geográficos. 

SOLAP híbrido - Integra as funcionalidades das ferramentas SIG e OLAP em uma 

única ferramenta. Isto é, não há extensão de ferramenta, pois todas as funcionalidades e os 

recursos de SIG e OLAP estão presentes de forma integrada. 

Quanto à arquitetura, uma ferramenta SOLAP é normalmente composta pelas 

seguintes camadas (KHEOPS TECHNOLOGIES, 2005) (GOMES, 2011) (BIMONTE; 

WEHRLE, 2006): 1) Camada de armazenamento – contém um DWG (data warehouse 

geográfico) que armazena dimensões e/ou medidas espaciais e numéricas; 2) Camada servidor 

- formada pelos serviços SIG e OLAP integrados que acessam e analisam os dados 

geográficos e multidimensionais. Essa camada pode ser formada por um servidor OLAP 

(e.g.,Pentaho Mondrian (HYDE, 2006) e MS Analysis Service (MICROSOFT, 2014b)) 

integrado a um serviço espacial (e.g.,Oracle espacial (ORACLE, 2014a) e PostGIS (OSGEO, 

2013b)) e 3) Camada cliente - interface gráfica de usuário para visualização, exploração e 

análise de tabelas, gráficos e mapas. Essa camada pode ser formada por um cliente OLAP 

(e.g.,JPIVOT (TONBELLER AG, 2003a) ou Microstrategy (MICROSTRATEGY, 2014)) 

integrado a um mecanismo de visualização cartográfica (e.g.,Oracle MapViewer (ORACLE, 

2014b) ou Google Maps (GOOGLE, 2013)).  

No que tange às operações SOLAP, não existe um consenso sobre o conjunto básico 

de operações que atendam às aplicações SOLAP. GOMES (2011) entende que uma operação 
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SOLAP é, em sua essência, uma operação espacial. Assim, ele propõe as seguintes operações 

SOLAP: 

 Projeção SOLAP – projeta no mapa um conjunto de níveis geográficos. Por exemplo, 

“qual o total de homicídios por cidade, bairro, mês e tipo de arma?”. Nessa consulta, 

as informações descritivas (meses, tipos das armas, nomes das cidades e nomes dos 

bairros) são projetadas em uma tabela e as informações espaciais (geometrias) de cada 

nível geográfico (cidade e bairro) são projetadas em suas respectivas camadas do 

mapa; 

 Seleção SOLAP – aplica um ou vários predicados espaciais (e.g.,topológico ou 

métrico) sobre um nível geográfico. Por exemplo, “qual o total de homicídios, por mês 

e tipo de arma, ocorridos em cidades disjuntas a Ilhéus e distantes até 100 Km do 

centróide de Itabuna?”. Nessa consulta, têm-se os seguintes predicados espaciais: 

“cidades disjuntas a Ilhéus” e “cidades distantes até 100 km do centróide de Itabuna”; 

e 

 Junção SOLAP – aplica um predicado espacial sobre dois níveis geográficos ou sobre 

um nível geográfico e um tema geográfico externo ao cubo de dados. Por exemplo, a) 

considerando os níveis geográficos “cidade” e “bairro” – “qual o total de homicídios, 

por mês e tipo de arma, ocorridos em bairros de João Pessoa?”, e b) considerando o 

nível geográfico “local do homicídio” e o tema geográfico “pontos de venda de 

drogas” – “qual o total de homicídios, por mês e tipo de arma, ocorridos em locais até 

400 m de um ponto de venda de drogas?”. 

Além dessas operações de aplicação mais geral, as operações de Projeção SOLAP e 

Seleção SOLAP ainda podem ser especializadas em:  

 Projeção SOLAP de Navegação – realiza uma projeção espacial para um nível 

geográfico acima (Roll-Up espacial) ou abaixo (Drill-Down espacial) de um dado 

nível geográfico. Por exemplo, “qual o total de homicídios por mês e tipo de arma, 

fazendo um Roll-Up (ou Drill-down) espacial no nível cidade?”; e 

 Seleção SOLAP Geométrica – realiza uma seleção espacial onde o predicado 

espacial é composto por um operando que deve ser um ponto, uma região 

(representado por um MULTIPOINT, POLYGON ou MULTIPOLYGON) ou uma 
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janela. Por exemplo, “qual o total de homicídios por mês e tipo de arma, no bairro que 

contém um dado ponto P?”, “qual o total de homicídios por mês e tipo de arma, nos 

bairros disjuntos a uma dada região R?” ou “qual o total de homicídios por mês e tipo 

de arma, nos bairros que intersectam uma dada janela J?”.  

No mais, é importante destacar que SOLAP é uma classe de sistemas que, a partir  de 

operações OLAP espaciais, integram os recursos presentes em ferramentas SIG e OLAP para 

a realização de consultas que não são processadas, individualmente, por essas 

ferramentas(BARROS, 2009). 

 

2.6. ENGENHO  XML/SA 

 

GOMES (2011) propõe algoritmos, metamodelos e arquitetura para o desenvolvimento 

de um Engenho SOLAP, chamado Engenho XML for Spatial Analysis (XML/SA). Além 

disso, GOMES (2011) define um conjunto de operações SOLAP: Projeção SOLAP, Projeção 

SOLAP de Navegação, Seleção Espacial e Junção Espacial, as quais foram abordadas na 

Seção 2.5. 

O objetivo do Engenho proposto é apresentar uma arquitetura desacoplada de provedores 

de dados OLAP ou Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Espaciais (SGBDE) e 

desenvolvida com tecnologias abertas, extensíveis e de acordo com padrões consolidados, 

capaz de executar  operações SOLAP. 

Para executar as operações SOLAP propostas, o Engenho XML/SA, também chamado de 

Servidor XML/SA, disponibiliza uma interface de comunicação que permite a execução das 

operações SOLAP supracitadas. Dessa forma, foram disponibilizados quatro servlets 

(ORACLE, 2013), os quais a aplicação cliente deve utilizar para enviar consultas SOLAP ao 

Servidor XML/SA. São eles: Solap4jProjecao, Solap4jNavegacaoGeo, Solap4jSelecao e 

Solap4jJuncao. 

Para escrever as consultas, GOMES (2011) apresenta um  metamodelo de requisição 

(MR) para cada operação SOLAP disponibilizada. Esse metamodelo  descreve  os  metadados 

necessários para a requisição de cada uma das operações SOLAP que o Servidor XML/SA 



40 

 

oferece (GOMES, 2011). Assim, foram definidos quatro MR: MR de Projeção SOLAP, MR 

de Projeção SOLAP de Navegação, MR de Seleção SOLAP e  MR de Junção SOLAP. 

Como resposta a qualquer uma das operações SOLAP definidas, esse Engenho retorna 

um documento denominado resposta XML/SA. Esta resposta é composta por um conjunto de 

metadados que descrevem um subcubo de dados (parte OLAP) mais um conjunto de 

metadados que descrevem as camadas de um mapa (parte espacial) (GOMES, 2011). 

Ressalta-se que a parte OLAP da resposta é totalmente compatível com o padrão XML/A.  O 

metamodelo da resposta XML/SA pode ser visto na Figura 22. 

Figura 22 - Metamodelo da Resposta XML/SA. 

 

 Fonte: (GOMES, 2011) 

Finalmente, por todas as características apresentadas pelo Servidor XML/SA, como 

metamodelos definidos para submeter operações SOLAP, interface de comunicação 

disponível para execução de consultas SOLAP, e parte OLAP da resposta XML/SA 

compatível com o padrão XML/A, o Cliente SOLAP proposto no presente trabalho utiliza o 

Servidor XML/SA para executar as operações SOLAP abordados na Seção 2.5. 
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2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou uma visão geral dos conceitos e tecnologias relacionados a 

OLAP, SIG, bem como sobre tecnologias e ferramentas para utilizar, na prática, os conceitos 

abordados, tais como JPIVOT (cliente OLAP) e Openlayers (API para geração de mapas na 

WEB). Por fim, foram destacados os conceitos sobre SOLAP, que integra características de 

OLAP e SIG e uma implementação de um engenho SOLAP capaz de executar as operações 

SOLAP, o Engenho XML/SA ou Servidor XML/SA. No próximo capítulo, são tratadas 

algumas pesquisas relacionadas a este trabalho.  
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3  TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo, os principais trabalhos relacionados ao tema SOLAP são discutidos. De 

forma a realizar uma discussão sistematizada, este capítulo está organizado da seguinte forma: 

inicialmente são apresentadas as características utilizadas para avaliação dos trabalhos 

relacionados; posteriormente, são discutidos os trabalhos mais recentes e relevantes sobre 

ferramentas SOLAP, onde se buscou evidenciar os pontos fortes e fracos de cada trabalho e, 

por fim, os trabalhos relacionados são comparados segundo as características previamente 

definidas. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS PARA AVALIAÇÃO 

 

Para realizar uma discussão sistematizada são apresentadas as características utilizadas 

para avaliar os trabalhos relacionados. Essas características foram obtidas a partir de alguns 

aspectos abordados por RIVEST et. al. (2005), além da observação de trabalhos SOLAP 

encontrados na literatura e das operações SOLAP propostas por GOMES (2011). 

Ambiente: avalia qual é a plataforma do cliente SOLAP. Isto é, se o cliente SOLAP 

foi desenvolvido para a Web, desktop ou dispositivo móvel; 

Open source: avalia se o cliente SOLAP foi desenvolvido usando tecnologias de 

código aberto. Isto é, se as tecnologias usadas não são proprietárias; 

Múltiplas dimensões espaciais: avalia se o cliente SOLAP permite realizar análises 

simultâneas a partir de duas dimensões espaciais. Por exemplo: “Quais são os fornecedores da 

região Sul (dimensão 1) que vendem para as lojas da região Nordeste (dimensão 2)”; 

Drill-down espacial em hierarquias híbridas – Avalia se o cliente SOLAP 

disponibiliza a operação de drill-down em hierarquias com níveis convencionais e espaciais. 

Por exemplo, dada a seguinte hierarquia: Loja (Região > Tipo > Estado > Município), uma 
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operação de drill-down espacial, a partir do nível espacial Região, deve ir para o nível 

espacial Estado, e não para o nível convencional Tipo; 

Roll-up espacial em hierarquias híbridas – Avalia se o cliente SOLAP disponibiliza 

a operação de roll-up em hierarquias com níveis convencionais e espaciais. Por exemplo, 

dada a seguinte hierarquia: Loja (Região > Tipo > Estado > Município), uma operação de 

roll-up espacial, a partir do nível espacial Estado, deve ir para o nível espacial Região, e não 

para o nível convencional Tipo; 

Slice espacial – Avalia se o cliente SOLAP permite realizar operações de projeção 

espacial (ver Seção 2.5). Por exemplo, visualização de mapas;. 

Dice espacial – Avalia se o cliente SOLAP permite realizar operações de seleção ou 

junção SOLAP (ver Seção 2.5). Por exemplo, uma operação de dice espacial (ou seleção/filtro 

espacial) seria: 1) vendas por Estados das Lojas que são adjacentes ao Estado “PE” - no caso 

de uma seleção espacial sobre nível espacial Estado - e 2) vendas por Municípios dos Clientes 

que são adjacentes ao Estado “PE” – no caso de uma junção espacial entre os níveis 

espaciais Município e Estado; 

Fontes espaciais externas – Avalia se o cliente SOLAP permite realizar consultas 

geográficas sobre diferentes fontes espaciais que estão fora do DWG. Por exemplo, 

acrescentar uma camada Microrregião a partir de um outro SGBDE, de um arquivo shapefile 

ou de um servidor de mapas que está fora do DWG; 

Recursos visuais empregados: elenca os recursos visuais que a proposta usa para 

analisar os dados. Por exemplo, mapas temáticos e gráficos; e 

Apresentação de múltiplos mapas: Visualização de múltiplos mapas para observar a 

evolução de fenômenos, por exemplo, do decorrer do tempo. Essa característica também é 

chamada por alguns trabalhos de Slider. 
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A seguir, são abordados alguns  trabalhos relacionados a clientes SOLAP encontrados 

na literatura. 

3.2. JMAP SPATIAL OLAP 

 

 JMAP (JEAN-ROBERT DESBIENS-HADDAD, 2008) (KHEOPS 

TECHNOLOGIES, 2005) (RIVEST et al., 2005)  (BÉDARD, Y., RIVEST, S. & PROULX, 

2006) é uma ferramenta web proprietária, desenvolvida em Java, criada pela empresa Kheops 

em conjunto com pesquisadores da Universidade de Laval - Canadá, que combina 

funcionalidades de SIG e OLAP, utilizando a abordagem SOLAP híbrida.  

A arquitetura do JMAP é dividida em três camadas: cliente, servidor e dados, conforme 

mostra a Figura 23. A camada cliente  pode ser implementada de várias maneiras, de acordo 

com o ambiente em que será utilizado, por exemplo, HTML para aplicação web. A camada 

servidor contém o componente JMap Server, que é um servidor SOLAP, além de um servidor 

Web e uma ferramenta de administração. Na camada de dados estão os diferentes tipos de 

fontes de dados com os quais a ferramenta é compatível. 
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Figura 23 - Arquitetura JMAP SPATIAL OLAP. 

 

Fonte: (K2 GEOSPATIAL, 2013) 

 A ferramenta é dividida em dois módulos: um módulo administrador e um módulo 

cliente. O módulo administrador é responsável pela configuração do banco de dados, criação 

do cubo (definir dimensões, medidas de um cubo, bem como membros calculados), pela 

definição das regras de classificação e semiologia gráfica, ou seja, aplicação de cores, 

intervalos de legendas, adição de camadas cartográficas, entre outros  (KHEOPS 

TECHNOLOGIES, 2005). Na Figura 24, apresenta-se a interface gráfica do módulo 

administrador onde podem ser observadas as opções citadas acima, como configuração do 

cubo e informação sobre medidas e dimensões.  
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Figura 24 - Módulo de administração do JMAP Spatial Olap. 

 

 Fonte: (KHEOPS TECHNOLOGIES, 2005) 

 O módulo cliente apresenta uma interface gráfica que permite visualizar dados 

espaciais em mapas temáticos, bem como no formato tabular, além de oferecer vários tipos de 

gráfico, tais como gráfico de barras e de pizza. Embora não descreva como, fornece 

sincronização entre os dados exibidos nas tabelas, gráficos e mapas.  

Na Figura 25, mostra-se a visão geral do módulo cliente do JMAP. A organização da 

interface gráfica do cliente é constituída por barra de ferramentas; visualização das dimensões 

e membros e visualização de dados em mapas, gráficos e tabelas. 
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Quanto as características e funcionalidades, a ferramenta permite realizar operações de 

agregação e desagregação, isto é, navegação espacial, a partir de quatro operadores: drill 

down espacial, roll up espacial, open e close. Open e close equivalem, respectivamente, ao 

drill down e roll up espaciais, diferindo destes apenas por manter o contexto dos outros 

membros das dimensões. Por exemplo, ao aplicar a operação Open sobre um membro, são 

exibidos os membros filhos deste membro, ou seja, os membros do nível abaixo, e mantidos 

os membros do mesmo nível do membro “pai”, que já estavam sendo exibidos antes da 

operação Open, como ilustra a Figura 26. Isso é diferente do drill-down, que substitui os 

membros do nível atual pelos membros do nível mais detalhado. Ressalta-se que a referida 

ferramenta permite navegação espacial sobre hierarquias híbridas. 
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Figura 25 - Interface Gráfica JMAP. 

 

  Fonte: Adaptada de  (KHEOPS Technologies, 2005). 
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Figura 26 - Aplicação da operação Open sobre a província Quebec. O resultado é um mapa que mostra os 

membros de Quebec, mas mantendo também as outras províncias. 

 

Fonte:  (Rivest et al., 2005) 

O JMAP proporciona ainda operações de zoom, slider (i.e., visualização de múltiplos 

mapas), pan, cálculo da distância entre dois pontos, impressão de relatórios, além de aceitar 

vários formatos de dados, tais como vetorial e raster (matricial). A ferramenta ainda apresenta 

uma linha do tempo denominada drillable timeline, que permite ao usuário controlar a 

visualização de dimensões temporais. Além disso, esta linha do tempo oferece a exibição de 

mapas animados que facilitam a visualização da evolução dos fenômenos ao longo do tempo. 

A ferramenta não fornece operações espaciais, tais como topológicas e métricas . Ou seja, 

o JMAP é incapaz de realizar dice espacial, embora permita dices convencionais. Ressalta-se, 

ainda, que a referida ferramenta não trabalha com duas dimensões espaciais simultaneamente.  
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3.2.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, no Quadro 1, é apresentada a 

avaliação da proposta JMAP.  

Quadro 1 - Avaliação da proposta Jmap. 

Características de Avaliação  

Ambiente Web  

Open source Não  

Múltiplas dimensões espaciais Não  

Realiza a operação de drill-down ou roll-up espacial em 

hierarquias híbridas. 

Sim  

Slice Espacial Sim  

Realiza operação de Dice Espacial por meio de seleção 

SOLAP, com operadores métricos e topológicos e seleção de 

geometria. 

Não  

Realiza operação de Dice espacial por meio de Junção 

SOLAP. 

Não  

Realiza consultas geográficas sobre diferentes fontes 

espaciais externas. 

Não. Permite visualizar 

temas externos, mas não 

executar operações 

espaciais sobre elas. 

 

Recursos visuais empregados: Mapa temático, gráficos, 

drillable timeline. 

 

Apresentação de múltiplos mapas Sim (drillable timeline)  

  

Fonte: A Autora 
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3.3. GEWOLAP 

 

GeWOlap (Bimonte. et al, 2006) (BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 

2007)(GOMES, 2011) é uma proposta de uma solução Web para integração das tecnologias 

OLAP-SIG baseado no modelo multidimensional denominado GeoCube (BIMONTE; 

TCHOUNIKINE; MIQUEL, 2007). O foco desse trabalho consiste na definição de medidas 

espaciais como objetos geográficos, ou seja, em objetos que possuem atributos descritivos 

(informações alfanuméricas) e geométricos, em um modelo de dados multidimensional. 

A arquitetura do protótipo GeWOlap é composta por três camadas, sendo: 1) uma camada 

para a persistência dos dados que utiliza o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGBD) proprietário Oracle com extensão espacial; 2) uma camada de aplicação para o 

servidor OLAP que utiliza o servidor Mondrian; e 3) uma camada cliente web que acopla a 

interface gráfica OLAP-SIG formada, respectivamente, pelo JPIVOT para interação OLAP e 

pela ferramenta proprietária Java Mapxtreme (Mapxtreme) para a interação e visualização dos 

mapas. A Figura 27  mostra a arquitetura do GeWOlap.  

Figura 27 - Arquitetura GeWOlap. 

 

 Fonte: (BIMONTE; WEHRLE, 2006) 
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A interface gráfica, exibida na Figura 28, é formada por dois painéis: o Painel de 

Controle e o Painel de Dados. 

Figura 28 - Organização da Interface Gráfica GeWOlap. 

 

Fonte: (BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 2007) 

No painel de controle estão as funcionalidades administrativas como listagem de 

cubos disponíveis, navegação sobre o cubo exibindo dimensões, níveis e hierarquias, formatos 

de visualização e de exportação disponíveis, escolha das medidas e dimensões que serão 

visualizadas. Na Figura 29, ilustra-se o Painel de Controle. 
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Figura 29 - Painel de Controle. 

 

Fonte: (BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 2007) 

O painel de dados é composto por 1) tabela cruzada com barra de ferramenta OLAP; e 

2)  mapa com barra de  ferramentas SIG. Na Figura 30 é mostrada a organização do painel de 

dados. Nota-se que a barra de ferramentas OLAP é a mesma do JPIVOT, que já foi tratada na 

Seção 2.2. 
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Figura 30 - Painel de Dados. 

 

Fonte:  (BIMONTE; WEHRLE, 2006) 

Quanto às funcionalidades, são oferecidas: 

 Operações OLAP (barra de ferramentas OLAP): funcionalidades para modificar a 

visualização de tabela cruzada por meio das operações de agregação e desagregação. 

Os operadores disponíveis são drill-down replace (i.e., substitui a exibição do 

membro, sobre o qual o drill down está sendo aplicado, pela exibição dos seus filhos), 

drill-down position (i.e., exibe o membro sobre o qual o drill down está sendo 

aplicado e também os seus filhos de forma hierárquica), expand all (i.e., desagregação 

de todos os membros visíveis na tabela). Além disso, é possível exibir os resultados a 

partir  de gráficos, tal como o gráfico de barras; 

 Operações SIG: zoom, pan, obtenção de informações alfanuméricas de objetos 

geográficos, impressão e exportação de mapas e sobreposição de camadas 
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(BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 2007). Ressalta-se que não foi possível 

avaliar se as camadas são provindas de fontes de dados externas; e 

 Operações SOLAP: Spatial drill-down replace, Spatial drill-down position, Spatial 

rollup, Spatial expand-all, que são as mesmas operações OLAP descritas acima, 

dentro do contexto especial. Ou seja, a ferramenta estende as operações OLAP 

permitindo ao usuário navegar pelas dimensões e medidas a partir da interação com 

mapa.  

Na Figura 31, ilustra-se a barra de ferramentas SIG e SOLAP, bem como a descrição de 

suas funcionalidades, citadas no parágrafo anterior.  

Figura 31 - Barra de ferramentas SIG e SOLAP. 

 

Fonte: (BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 2007) 

Sobre as medidas, estas podem ser exibidas a partir de mapas temáticos e na forma de 

gráficos, como pode ser visto na Figura 32. 
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Figura 32 – a)  Medidas representadas por intervalo de temas representados por cores diferentes e b) 

Medidas representadas por gráficos 

Na Figura 32, pode-se observar ainda que tabelas, mapas e gráficos estão 

sincronizados. Contudo, o trabalho não descreve como isso é feito. 

No que diz respeito às operações espaciais, além do cálculo da distância entre dois 

pontos, os autores citam apenas a introdução das operações buffer e cálculo de área. Contudo, 

não apresentam nenhum exemplo de utilização dessas operações, bem como não 

disponibilizam o uso de operadores topológicos (BIMONTE; TCHOUNIKINE; MIQUEL, 

2007). Ressalta-se que a ferramenta proposta trabalha com hierarquias híbridas. No entanto, 

não possibilita a utilização de mais de uma dimensão espacial ao mesmo tempo. Também não 

foi possível avaliar se a ferramenta permite análises a partir de múltiplos mapas. 
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3.3.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, no Quadro 2 é apresentada a 

avaliação da proposta GeWolap.   

   Quadro 2 - Avaliação da proposta GeWolap. 

Características de Avaliação 

Ambiente Web 

Open source Não 

Múltiplas dimensões espaciais Não 

Realiza a operação de drill-down ou roll-up 

espacial em hierarquias híbridas. 

Sim 

Slice Espacial Sim 

Realiza operação de Dice Espacial por meio de 

seleção SOLAP, com operadores métricos e 

topológicos e seleção de geometria. 

Não 

Realiza operação de Dice espacial por meio de 

Junção SOLAP. 

Não 

Realiza consultas geográficas sobre diferentes 

fontes espaciais externas. 

Em partes. Permite adição de 

camadas, mas não informa se são 

de fontes externas. 

Recursos visuais empregados: Mapa, Mapa temático, gráficos. 

Apresentação de múltiplos mapas. Não foi possível avaliar. 

 

Fonte: A Autora 
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3.4. SOLAP+  

 

 SOLAP+ (Silva, 2010), é uma ferramenta SOLAP para Web que utiliza a abordagem 

híbrida. SOLAP+ foi desenvolvido pelo departamento de Informática da Universidade Nova 

Lisboa – Portugal e seu objetivo é: 1) oferecer análises com utilização de dois atributos 

espaciais de dimensões diferentes em simultâneo; e 2) integrar à ferramenta SOLAP 

algoritmos de agrupamento espacial para garantir a visibilidade  do mapa em situações de 

excesso de objetos geográficos. 

Para o primeiro objetivo, o autor utiliza arcos para demonstrar a relação entre duas 

dimensões espaciais, como pode ser visto na Figura 33, que corresponde ao mapa resultante 

da consulta: “O total de passageiros que partiram do aeroporto da dimensão aS1(aEP1) para o 

aeroporto da dimensão aS2(aEP2) num dado ano”.  

Figura 33 - Relação entre duas dimensões espaciais. 

 

 Fonte: (Silva, 2010) 

No exemplo, cada arco é uma linha orientada que conecta um atributo espacial do tipo 

ponto a um atributo espacial, também do tipo ponto. Assim, o objeto espacial A (ver destaque 

em vermelho na tabela) se conecta ao atributo espacial 1. A espessura do arco corresponde à 

medida numérica  mN1, que representa o total de passageiros que saíram da origem 

representada pela dimensão aS1(aEP1) para o destino representado pela dimensão aS2(aEP2). 

Nota-se que, quanto maior o número de passageiros, maior é a espessura do arco. 

O autor mostra, ainda, como seria a relação entre o tipo dos objetos espaciais dos 

atributos espaciais de duas dimensões espaciais diferentes. Por exemplo, se dimensão d1 fosse 
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do tipo espacial ‘ponto’ e a dimensão d2 fosse do tipo espacial “polígono”, como seria o 

modelo? As situações estudadas por este trabalho são: Ponto e  Ponto; Ponto e Polígono ou 

vice-versa; Polígono e Polígono; Ponto e Linha ou vice-versa;  Polígono e Linha ou vice-

versa; Linha e  Linha. 

Sobre a situação Polígono e Polígono em especial, o autor trata de duas maneiras: 1) 

polígonos que não compartilham o mesmo espaço geográfico; e 2) polígonos que 

compartilham o mesmo espaço geográfico.  No primeiro caso, a representação gráfica do 

relacionamento entre eles (atributos espaciais do tipo polígono de dimensões diferentes) 

baseia-se apenas no uso de centróides como extremidades dos arcos. Na Figura 34 é mostrada 

a relação entre dois atributos espaciais de dimensões diferentes cujos espaços geográficos 

também são diferentes, onde um espaço geográfico é representado pelos Estados Unidos e o 

outro por Portugal. 

Figura 34 - Representação da relação entre  dois atributos espaciais polígono-polígono de duas dimensões 

diferentes  pertencentes a espaços geográficos diferentes. 

 

 Fonte: (Silva, 2010) 

 

No caso do relacionamento de polígonos que estão em um mesmo espaço geográfico, 

para melhorar a legibilidade do mapa e não confundir o usuário, há a necessidade de ter 

diferentes representações visuais dos centróides. Na Figura 35, os centróides dos atributos 
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espaciais da dimensão aS2(aEP2) têm representações diferentes (centróides maiores e na cor 

azul) dos centróides da dimensão aS1(aEP1). 

Figura 35 - Representação da relação entre  dois atributos espaciais Polígono-polígono de duas dimensões 

diferentes. 

 

 Fonte: (Silva, 2010) 

O conjunto elevado de arcos pode deixar o mapa com baixa legibilidade e, para tentar 

contornar este problema, o autor apresenta o segundo objetivo do trabalho, isto é, a utilização 

de agrupamento espacial. Para tanto, o autor utiliza os algoritmos DBSCAN (Silva, 2010) 

(i.e., algoritmo que identifica grupos como regiões densas de objetos e considera como ruído 

regiões com baixa densidade de objetos) para o agrupamento de pontos e o P-DBSCAN 

(Silva, 2010), que é uma extensão  do algoritmo anterior para o agrupamento de polígonos. 

Para o tipo espacial linha, não há solução proposta. A Figura 36 mostra um exemplo da 

aplicação de agrupamento espacial para visualizar todas as reservas que têm como partida 

aeroportos de Portugal e, destino, aeroportos do Brasil. Nota-se que na parte direita da 

imagem há um excesso de objetos geográficos. Após aplicação do agrupamento espacial, tem-

se um mapa mais legível, conforme mostrado no lado esquerdo da Figura 36. 
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Figura 36 -Resultado da aplicação do agrupamento espacial. 

 

Fonte: Adaptada de (SILVA, 2010). 

A arquitetura do SOLAP+ é composta pelos componentes: cliente, servidor, SGBD, 

servidor de mapas e repositório de metadados. O cliente, que apresenta uma interface gráfica 

por onde o usuário interage com a ferramenta, é responsável pela visualização dos dados, 

geração de requisições ao servidor e solicitação, ao servidor de mapas, dos mapas que serão 

exibidos. O servidor tem como função receber as requisições do cliente, processá-las 

utilizando os metadados necessários e comunicar-se com o SGBD. O servidor de mapas é o 

componente responsável pela geração dinâmica de mapas. A Figura 37 ilustra a arquitetura 

descrita. 

   

Figura 37 - Arquitetura do SOLAP+. 

 

Fonte: (SILVA, 2010). 
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Quanto às tecnologias utilizadas, a ferramenta utiliza a linguagem de programação  Java 

para implementação do servidor, webservices para comunicação do cliente com o servidor, jsf 

e Oracle Maps para implementação da aplicação cliente e, por fim, o servidor de mapas 

Mapviewer e o SGBD Oracle, ambos de tecnologias proprietárias. 

Sobre a interface gráfica do SOLAP+, esta é dividida em seis áreas (SILVA, 2010): 

 Componente mapa - local onde o mapa é visualizado; 

 Tabela de suporte - representa, no formato tabular, cada objeto espacial representado 

pelo mapa. Esta tabela possui relacionamento de 1:1 com o mapa. Isto é, cada objeto 

espacial representado pelo mapa corresponde a uma linha da tabela de suporte; 

 Tabela de detalhe - disponibiliza informação mais detalhada sobre a linha selecionada 

na tabela de suporte; 

 Descrição do modelo multidimensional (painel da direita) - contém informação sobre 

o cubo de dados, tais como as dimensões disponíveis, medidas, camadas e objetos 

espaciais; 

 Área de slices - local onde os filtros e restrições (multidimensionais ou espaciais) são 

realizados. Na Figura 38, pode-se visualizar a interface gráfica para realização de 

slices espaciais; e 

 Área para configuração de aspectos no mapa (map control): permite ao usuário 

controlar propriedades de visualização do mapa, tais como rótulos, zoom, legenda, uso 

de gráficos de pizza e visualização de camadas. 

A interação com a ferramenta se dá por cliques e arrastos de mouse. Por exemplo, para 

adicionar uma medida, o usuário deve selecioná-la e arrastá-la para a tabela de suporte. A 

interface gráfica do SOLAP+ pode ser visualizada na Figura 38. 
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Figura 38 - Interface gráfica do SOLAP+. 

 

 Fonte: (Silva, 2010)
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No que se refere às funcionalidades, o trabalho oferece aplicação de camadas, drill-

down/roll-up espacial, dois tipos de gráficos (barra e de pizza), sliders (i.e., visualização de 

múltiplos mapas),  e dice espacial. Quanto ao último, dice espacial, ao qual SOLAP+ se refere 

como slice espacial, este permite realizar as seguintes operações espaciais: 1) distância até um 

ponto (within_distance); 2) dentro ou inside (ex: instalações que se encontram dentro de uma 

determinada geometria); e 3) vizinhos ou neighbours (top/buttom, ex.:"Os 10 rios mais 

próximos da fábrica X"). O trabalho cita também a possibilidade de utilizar operadores 

topológicos para realização de dices espaciais.  No entanto, observa-se no exemplo mostrado 

no vídeo demonstrativo (“SOLAP+ - Example1,” 2009) e ilustrado na Figura 39, que apenas 

as operações espaciais inside, within_distance e neighbours são disponibilizadas para a 

realização de dices espaciais. Além disso, o dice espacial não disponibiliza operadores lógicos 

(e, ou) para montar as restrições espaciais e nem permite realizar a operação de junção 

SOLAP.  Ademais, não foi possível avaliar se a ferramenta permite realizar esta operação 

sobre hierarquias híbridas.  

Figura 39 - Exemplo de dice espacial e operadores disponíveis no SOLAP+. 

 

 Fonte: (“SOLAP+ - Example1,” 2009) 
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3.4.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, no Quadro 3 é apresentada a 

avaliação da proposta SOLAP+. 

Quadro 3- Avaliação da proposta SOLAP+ 

Características de Avaliação 

Ambiente Web 

Open source Não 

Múltiplas dimensões espaciais Permite duas dimensões espaciais 

Realiza a operação de drill-down ou roll-up 

espacial em hierarquias híbridas. 

Realiza, mas não é possível dizer se 

sobre hierarquias híbridas. 

Slice Espacial Sim 

Realiza operação de Dice Espacial (seleção 

SOLAP) com operadores métricos e 

topológicos 

Sim, mas disponibiliza apenas três 

operações espaciais para isso: 

inside, within_distance e 

neighbours. 

Realiza operação de dice-espacial por meio de 

Junção SOLAP. 

Não 

Realiza consultas geográficas sobre diferentes 

fontes espaciais externas. 

Sim, mas fazem parte do servidor de 

mapas. Não é externo ao cubo. 

Recursos visuais empregados: Mapa temático, gráficos, sliders. 

Apresentação de múltiplos mapas. Sim 

 

Fonte: A Autora 
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3.5. UM FRAMEWORK PARA A ANÁLISE ESPACIAL DE FONTES DE DADOS MULTIDIMENSIONAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo a proposição de um framework SOLAP que forneça 

acesso a várias fontes de dados espaciais multidimensionais, o uso de operadores espaciais e a 

utilização de uma linguagem de consulta visual que permita definir as consultas espaciais e as 

visualizações dos dados (SILVA, 2013). 

Para fornecer acesso a várias fontes de dados multidimensionais, a solução apresenta 

um framework com alguns pontos de extensão, que devem ser implementados para cada fonte 

de dados multidimensional que se deseja explorar. Isso possibilita, por exemplo, utilizar 

cubos de dois servidores OLAP diferentes que utilizam o protocolo XML/A, tais como 

GeoMondrian e Analysis Services, numa mesma aplicação, para realização de análises 

multidimensionais. 

Para atingir os objetivos propostos, a Figura 40 apresenta a arquitetura do framework, 

que se divide em três camadas: a camada de cliente, a camada de aplicação e a camada de 

dados. 
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Figura 40 - Arquitetura da Solução SOLAP. 

 

 Fonte: (SILVA, 2013) 
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A camada cliente é constituída por uma interface gráfica web e propicia a interação do 

usuário com o sistema, permitindo acesso a um cubo espacial multidimensional, 

geocodificação de membros, composição de consultas e visualização dos dados. A Figura 41 

apresenta a interface gráfica da solução proposta. Do lado esquerdo, são exibidos os 

metadados do cubo, com suas dimensões e medidas. Do lado direito, encontram-se, 

destacados em verde, as divisórias ou eixos para a especificação visual da consulta. São eles: 

Colunas, Linhas, Filtros, Páginas e Camadas. Para fazer uma consulta, o usuário deve 

adicionar campos, tais como medidas e hierarquias, a essas divisórias.  

Figura 41 - Interface de especificação visual. 

 

Fonte: Adaptada de (SILVA, 2013). 

A camada de aplicação é responsável por toda a lógica da aplicação e é composta por um 

conjunto de módulos, dentre os quais, se destaca o Engenho SOLAP. Este módulo tem como 

função prover a comunicação entre a aplicação e os servidores multidimensionais, OLAP ou 

SOLAP, acoplados na camada de dados  (SILVA, 2013). 

Já a camada de dados é composta de servidores OLAP ou SOLAP, que disponibilizam 

acesso às fontes de dados multidimensionais, e um SGBD PostgreSQL com extensão espacial 

PostGIS como repositório de dados espaciais. Este repositório armazena as geometrias 

utilizadas no processo de geocodificação. Este processo tem como função associar 

coordenadas geográficas aos membros caso o servidor OLAP não trabalhe com dados 
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espaciais. Ressalta-se que, após o processo de geocodificação, os membros do nível 

geocodificado ficam disponíveis para realização de filtros espaciais. 

Para demonstrar a aplicação do framework na realização de análises SOLAP, o 

referido trabalho apresenta um cliente SOLAP. Esse cliente estende soluções já existentes, 

tais como a interface Polaris (STOLTE; HANRAHAN, 2000) e sua linguagem de 

especificação visual - VizQL -, acrescentando, a esta linguagem, a divisória Camadas, um 

painel para exibição de mapas e operadores espaciais. A divisória Camada propicia a 

utilização de um nível espacial como a camada de um mapa. O painel de exibição de mapas 

possibilita a visualização dos dados em mapas com sobreposição de camadas. Os operadores 

espaciais topológicos acrescentados à VizQL são os definidos pela OGC e baseados na matriz 

de nove intersecções. São eles: Touches, Within, Crosses, Overlaps, Disjoint, Contains, 

Equals, Instersects e Relate. Além disso, foram acrescentados outros operadores espaciais, 

tais como buffer, boundary, convexHull, centroid, envelop e PointOnSurface. A tela para 

realizar uma restrição espacial pode ser vista na Figura 42. 

Figura 42 -  Interface gráfica para realização de filtros espaciais. No exemplo, o usuário seleciona as 

cidades que tocam o município de Rio Branco. 

 

 Fonte: (SILVA, 2013) 
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Quanto às funcionalidades, a solução proposta permite realizar análises OLAP 

convencionais, tais como drill down, roll up, exibição de resultados a partir de tabelas e 

gráficos, dices convencionais a partir de filtros nos membros e paginação. Esta última 

possibilita a visualização de resultados (exemplo, gráfico, mapa ou tabela) de acordo com o 

critério escolhido, por exemplo, o ano. 

No que diz respeito às funcionalidades SOLAP, o framework, que utiliza a abordagem 

SOLAP híbrida, permite executar operações de projeção espacial; navegação espacial por 

meio de drill down e roll up (ilustrado na Figura 43); dice espacial a partir de filtros espaciais 

que utilizam as operações espaciais mencionadas anteriormente; mapa temático; exibição de 

gráficos (ilustrado na Figura 44); tabelas; sobreposição de camadas; e, por fim, a paginação. 

Sobre as interações com o mapa, as operações oferecidas são zoom in, zoom out e pan. 

Figura 43 - Interface gráfica para realização de navegação espacial. O drill down é realizado a partir  de 

cliques no sinal '+' e o roll up no sinal '-'. 

 

Fonte: (SILVA, 2013) 
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Figura 44 - Interface gráfica  que exemplifica  um resultado exibido no formato gráfico. 

 

Fonte: (SILVA, 2013) 

Para ilustrar as operações de paginação e sobreposição de camadas, o trabalho mostra um 

exemplo no qual é exibido o valor gasto com o ensino de graduação, o ensino fundamental e o 

ensino regular dos meses do ano de 2012, na microrregião Rio Branco e no município 

Tarauacá. Para efetuar esta consulta, o usuário escolhe a medida Valor Pagamento para ser 

adicionada à divisória Colunas, a hierarquia Descrição Programas, para a divisória Linhas, a 

hierarquia Ano –Mês – Dia à divisória Páginas, e as hierarquias Microrregião e Município à 

divisória Camadas. Essas escolhas podem ser visualizadas na parte destacada em vermelho na 

Figura 45. Para a paginação, foi selecionado o membro 2012 e realizado um drill down para 

detalhar as páginas por mês. Ressalta-se que o nível de maior detalhe é o que será utilizado na 

exibição do resultado, o que significa que o critério para mostrar o resultado, no que diz 

respeito à paginação, será o mês. Além disso, foram selecionados os membros Rio Branco, do 

nível Microrregião, e Tarauacá, do nível Município. O resultado da consulta pode ser visto na 
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Figura 45, na parte destacada em azul. Percebe-se que a medida Valor Pagamento aparece no 

mapa e que um mapa é gerado para cada linha da tabela. Sobre a paginação, a solução permite 

a exibição de tabelas diferentes de acordo com o mês escolhido.  Quanto à sobreposição de 

camadas, nota-se, pelo mapa gerado, que não é possível distinguir no mapa qual nível 

corresponde à Microrregião e qual nível corresponde ao Município. Os rótulos identificam a 

medida, mas não informam a qual município ou microrregião se referem. Se as camadas 

fossem representadas por cores,  como comumente são representadas nos SIG, onde cada 

camada possui uma cor diferente, seria possível  identificá-los. 

Quanto às limitações, a solução proposta não permite 1) dices com restrições espaciais a 

partir de seleção de uma geometria ou definição de área no mapa; 2) não disponibiliza 

operadores espaciais métricos; e  3) não permite que dados sejam visualizados no formato 

tabular e em outros formatos, de forma sincronizada. Ou seja, não é possível visualizar dados 

no formato tabular e no mapa ao mesmo tempo, como é permitido pela solução GeWOlap. 

Embora o modelo do DW apresentado possua apenas uma dimensão espacial 

(DIM_UNIDADE_GESTORA) (SILVA, 2013), ainda assim não é possível afirmar se esta 

permite trabalhar com mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Por fim, o trabalho 

apresentado não permite realizar filtros espaciais utilizando uma fonte de dado externa, por 

exemplo, um shapefile, e nem permite realizar Junção SOLAP. 
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Figura 45 - Exemplo de paginação e sobreposição de camadas. 

 

Fonte: (SILVA, 2013). 
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3.5.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, no Quadro 4, é apresentada a 

avaliação da proposta “Um framework para a análise espacial de fontes de dados 

multidimensionais”.    

Quadro 4 - Avaliação do framework para a análise espacial de fontes de dados multidimensionais. 

Características de Avaliação 

Ambiente Web 

Open source Sim 

Múltiplas dimensões espaciais Não foi possível avaliar 

Slice Espacial Sim 

Realiza operação de Dice Espacial por meio 

de seleção SOLAP, com operadores 

métricos e topológicos e seleção de 

geometria. 

Sim, Topológicos, espacial, buffer, 

boundary, convexHull, centroid. No 

entanto, não oferece seleção de 

geometria. 

Realiza operação de Dice espacial por meio 

de Junção SOLAP. 

Não 

Realiza consultas geográficas sobre 

diferentes fontes espaciais externas. 

Não 

Recursos visuais empregados Mapa temático, gráficos, paginação. No 

entanto, não permite a exibição desses 

tipos de visualização ao mesmo tempo. 

Apresentação de múltiplos mapas. Sim 

 

Fonte: A Autora. 
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3.6. SOVAT 

 

SOVAT, Spatial OLAP Visualization and Analysis Tool (SCOTCH; PARMANTO, 

2005a) (SCOTCH; PARMANTO, 2005b)  (SCOTCH; PARMANTO; MONACO, 2007) é 

uma aplicação desktop  destinada a pesquisadores e profissionais da área da saúde pública. A 

aplicação integra características OLAP e SIG com o objetivo de auxiliar o seu público-alvo, a 

partir da realização de análises analítico-espaciais, no processo de tomada de decisão. 

Dentre as principais características desta ferramenta estão a manipulação de grandes 

conjuntos de dados, visão multidimensional dos dados, apresentação espacial a partir de 

mapas e apresentação descritiva por meio de gráficos visuais.  

A arquitetura do SOVAT é dividida em três camadas: camada de dados (data 

Subsystem), a camada de aplicação (Data-UI Subsystem Interface) e a camada de cliente 

(User Interface Subsystem), como mostra a Figura 46. 

Figura 46 - Arquitetura da ferramenta SOVAT. 

 

Fonte: (SCOTCH; PARMANTO, 2005b) 

Na camada de dados estão os repositórios da aplicação. SOVAT usa a abordagem 

federada dos dados, isto é, mantem os dados espaciais e multidimensionais em bases distintas, 

e utiliza para este último, o SGBD proprietário Microsoft ® SQL Server ™ 2000. 
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(MICROSOFT, 2003)Na camada de aplicação encontra-se o engenho de integração cuja 

responsabilidade é integrar dados espaciais e multidimensionais, bem como realizar o 

processamento das consultas SOLAP.  A camada cliente, assim como a camada anterior, foi 

desenvolvida na plataforma .NET e exibe uma interface gráfica capaz de apresentar resultados 

tanto a partir de  um cubo OLAP, como por meio de mapas e gráficos, além de permitir 

realizar análises espaciais (SCOTCH; PARMANTO, 2005a). Contudo, a ferramenta não 

permite exibição de dados em tabelas.  

A interface gráfica é dividida em quatro partes: na parte superior esquerda estão as 

dimensões separadas em abas; na parte direita estão os gráficos (parte superior) e mapa (parte 

inferior), respectivamente; na parte destacada em azul estão as linhas e colunas, as quais o 

usuário utiliza para escolher como quer visualizar os dados no gráfico; e, finalmente, os 

botões com funções espaciais destacadas em verde, como pode ser visto na Figura 47. 

A ferramenta fornece uma visão multidimensional dos dados permitindo, ao usuário, 

percorrer as dimensões, tanto por meio de abas, quanto a partir de  drill-down e roll-up sobre 

gráficos. Além disso, o componente OLAP tem o potencial de ser ligado a pacotes de 

software de análise estatística que realiza transformações sobre  os dados, tais como ajustes de 

idade e suavização espacial. As consultas são realizadas arrastando e soltando (drag and 

drop) componentes para a área do gráfico e os resultados são mostrados por gráfico e mapa. 

Outra forma de realizar consultas é selecionando elementos do mapa. Para tanto, as operações 

disponíveis são spatial drill-up, spatial drill-down, ambas utilizadas para realizar 

desagregação e agregação espaciais e drill-out. Drill out é uma operação apresentada pela 

solução que combina recursos OLAP e SIG cuja função é detectar as fronteiras de uma 

geometria selecionada no mapa. Por exemplo, ao aplicar a operação drill-out sobre uma 

geometria selecionada no mapa, a ferramenta detecta os objetos espaciais adjacentes a esta 

geometria ("Quais municípios fazem fronteira a um município específico?") e, em seguida, 

usa recursos OLAP para agregar informações numéricas nas fronteiras identificadas e permitir 

comparação geográfica ("Para os municípios que fazem fronteira com o município 

selecionado, quais os que têm a taxa mais elevada de câncer?").  
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Figura 47 - Interface gráfica de SOVAT. 

 

Fonte: (M Scotch; B Parmanto; Monaco, V, 2007) -  adaptada pela autora. 

Quanto às operações espaciais, SOVAT disponibiliza as funções espaciais buffer e 

cálculo do caminho mais curto.  No entanto, operadores topológicos e métricos não estão 

disponíveis nessa ferramenta. A solução também não trabalha com hierarquias híbridas e nem 

permite análises a partir da utilização simultânea de duas dimensões espaciais, já que o 

modelo apresenta apenas uma dimensão geográfica. Além disso, SOVAT não trabalha com 

fontes espaciais externas e também não permite análises a partir de múltiplos mapas. 

Finalmente, o trabalho não descreve como é feita a integração dos componentes OLAP e SIG. 
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3.6.1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Segundo as características discutidas na Seção 3.1, no Quadro 5, é apresentada a 

avaliação da proposta SOVAT.  

Quadro 5 - Avaliação da proposta SOVAT. 

Características de Avaliação 

Ambiente Desktop 

Open source Não 

Múltiplas dimensões espaciais Não 

Realiza a operação de drill-down ou roll-up 

espacial em hierarquias híbridas. 

Realiza, mas não sobre 

hierarquias híbridas. 

     Slice Espacial Sim 

Realiza operação de Dice Espacial (seleção 

SOLAP) com operadores métricos e 

topológicos e seleção de geometrias. 

Não 

Realiza operação de Dice espacial por meio de 

Junção SOLAP. 

Não 

Realiza consultas geográficas sobre diferentes 

fontes espaciais externas. 

Não 

Recursos visuais empregados: Mapa temático, gráficos. 

Apresentação de múltiplos mapas Não 

 

Fonte: A autora. 
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3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, foram abordadas as principais pesquisas que estão relacionadas ao 

presente trabalho. Isto é, trabalhos que, de alguma maneira, têm características relacionadas a 

um Cliente SOLAP.  

Com a finalidade de visualizar as diferenças entre os trabalhos relacionados, o Quadro 6 

compara os referidos trabalhos de acordo com as características de avaliação levantadas na 

Seção 3.1.  

Quadro 6 - Quadro comparativo dos trabalhos relacionados. 

 1) Jmap  2) GeWolap 3) SOLAP+ 4) Framework*  5) SOVAT 

Ambiente Web      

Open source      

Múltiplas 

dimensões 

espaciais 

   (duas) Não foi possível 

avaliar 

 

Drill-down ou 

Roll-up 

espacial 

 , além de 

open e close. 

    

Slice Espacial      

Dice Espacial 

(seleção 

SOLAP) com 

operadores 

métricos e 

topológicos 

  Apenas inside, 

within_distance e 

neighbours 

Topológicos, 

espacial, buffer, 

boundary, 

convexHull, 

centroid 

 

Dice Espacial 

(junção) 

     

Consultas 

geográficas 

sobre 

diferentes 

fontes espaciais 

externas. 

 Permite uso de 

temas externos, 

mas não 

possibilita 

operações 

espaciais sobre 

elas. 

Permite adição 

de camadas, 

mas não 

informa se são 

de fontes 

externas. 

Sim, mas fazem 

parte do servidor 

de mapas. Não é 

externo ao cubo 

  

Recursos 

Visuais 

 

Gráficos, 

drillable 

timeline, mapa 

temático,tabela. 

Mapa, gráficos, 

mapa temático e 

tabela. 

Mapa temático, 

gráficos, 

sliders,tabela. 

Mapa temático, 

gráficos, paginação 

e tabela, mas não 

simultaneamente. 

Mapa 

temático, 

gráficos. 

Apresentação 

de múltiplos 

mapas 

 (drillable 

timeline) 

Não foi possível 

avaliar 

 (sliders)  (paginação)  

*Um framework para a análise especial de fontes de dados multidimensionais. Fonte: A autora. 
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A partir do quadro, pode-se observar que todos os trabalhos abordados neste capítulo  

possibilitam efetuar operações de slice espacial (i.e., Projeção SOLAP) e de Projeção SOLAP 

de Navegação, isto é, drill-down e roll-up espaciais, com algumas variações, por exemplo, os 

operadores Open e Close do JMAP. Além disso, todos os trabalhos permitem gerar mapa 

temático e visualizar resultados a partir de vários tipos de visualização. Contudo, o trabalho 4 

não permite visualizar vários displays (formatos de visualização), simultaneamente, e o 

SOVAT não proporciona a visualização no formato tabular. 

Quanto ao ambiente, com exceção do SOVAT que é desktop, todos os outros são 

disponibilizados na web. Sobre a característica Open source, todos os trabalhos, com exceção 

do 4, Framework*, utilizam tecnologias proprietárias. Sobre a característica “apresentação de 

múltiplos mapas”, apenas os trabalhos 1, 3 e 4 permitem essa visualização a partir, 

respectivamente, das opções drillable timelines, sliders e paginação. 

No que diz respeito à operação de Dice Espacial do tipo Seleção SOLAP, apenas dois 

dos trabalhos apresentados (SOLAP+ e Framework*) propiciam a realização de restrições 

espaciais sobre um nível de uma dimensão, com destaque para o trabalho 4 (Framework*), 

que disponibiliza os operadores topológicos para tal propósito. Contudo, não possibilitam o 

uso de operadores métricos e de seleção de geometrias para gerar essas restrições. Além disso, 

nenhum trabalho abordado possibilita executar Dice Espacial por meio de Junção SOLAP, 

isto é, restrições espaciais entre dois níveis espaciais, bem como nenhum dos trabalhos 

estudados permite  gerar  consultas espaciais  utilizando temas externos o cubo. Ressalta-se 

que apenas o  SOLAP+ permite análises sobre mais de uma dimensão espacial, e ainda assim, 

apenas sobre duas dimensões. Ademais, nenhum dos trabalhos apresentados especifica, sob a 

perspectiva do cliente SOLAP, uma arquitetura para realizar a integração e sincronização dos 

componentes OLAP e SIG. 

Por fim, ressalta-se que além das características elencadas, alguns trabalhos abordados 

adicionam algumas características específicas, tais  como a geocodificação apresentada pelo 4 

(Framework*),  que permite 1) geocodificar membros que contêm endereços contidas nos 

cubos OLAP, possibilitando assim vizualizar e realizar filtros espaciais sobre endereços 

anteriormente apenas textuais; e  2) os pacotes estatísticos oferecidos pelo SOVAT, o qual 

adiciona análises estatísticas ao contexto SOLAP. Essas características são importantes 

porque  aumentam o pontecial analítico das ferramentas SOLAP. 
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No próximo capítulo são apresentadas as contribuições deste trabalho. Isto é, uma 

arquitetura de software que faz a integração, do ponto de vista do cliente SOLAP, entre as 

tecnologias OLAP e SIG e uma interface gráfica que possibilite realizar operações SOLAP 

que englobe as características descritas na Seção 3.1, em especial: Dice espacial a partir de 

Seleção e Junção SOLAP, análises sobre mais de uma dimensão espacial e consultas espaciais 

com tema externo ao cubo. 
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4  CLIENTE XML/SA 

 

Este capítulo apresenta a proposta de Cliente SOLAP - denominado  Cliente XML/SA -

que possibilita realizar análises sobre duas ou mais dimensões espaciais, realizar operações de 

slice espacial (i.e., Projeção SOLAP), utilizar operadores métricos e topológicos, além de 

seleção de geometrias (ponto, polígono e retângulo) e de temas externos ao cubo para realizar 

filtros espaciais e, por fim, gerar mapa temático. Para subsidiar as características propostas, 

são apresentadas a arquitetura, que detalha a integração entre os componentes OLAP e 

espacial, a interface gráfica, bem como as operações SOLAP disponíveis no Cliente 

XML/SA.  

 

4.1. ARQUITETURA 

 

A arquitetura proposta para o Cliente XML/SA divide-se em três camadas: camada de 

apresentação, camada de aplicação, as quais constituem o Cliente XML/SA e camada de 

dados, cuja implementação está fora do escopo deste trabalho. A Figura 48 mostra as camadas 

e a organização dos componentes de software que compõem a arquitetura. A descrição das 

camadas é apresentada a seguir. 
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Figura 48 - Arquitetura do Cliente XML/SA. 

 

Fonte: A autora.



84 

 

Camada de Apresentação - exibe a interface gráfica ou Graphical User Interface (GUI) do 

Cliente XML/SA para o usuário, o que é feito a partir de um navegador Web, e envia uma 

solicitação deste à camada de aplicação.  A GUI do Cliente XML/SA é formada por dois 

componentes: Visualizador OLAP e Visualizador SOLAP. 

Visualizador OLAP - formado por três subcomponentes: 1) Gerenciador de tabela: exibe a 

tabela cruzada e permite realizar as operações OLAP sobre ela (e.g.,  drill-down, e roll-up); 2) 

Gerenciador de gráfico -  configura e exibe um gráfico (e.g., linha, barra e pizza) a partir dos 

dados da tabela cruzada; e 3) Navegador OLAP: permite selecionar (operação de dice) e 

projetar (operação de slice) dados e metadados do cubo  (e.g., selecionar níveis e medidas a 

serem projetados). Ressalta-se que o componente Visualizador OLAP pode ser uma solução 

existente no mercado. Para a implementação da arquitetura em questão, o Visualizador OLAP 

escolhido foi o JPIVOT, pois este é open source (i.e., código livre), compatível com o padrão 

XML/A, desenvolvido em Java e oferece as principais operações OLAP. 

Visualizador SOLAP – permite definir uma consulta espacial a partir da tabela cruzada e 

exibir o seu resultado em um mapa (temático ou não). O Visualizador SOLAP é composto por 

três componentes: 1) Gerenciador de Mapa: exibe e manipula um mapa (e.g,: operações 

como pan, zoom, esconder camadas); 2) Gerenciador de Mapa Temático: configura e exibe 

um mapa temático; e 3) Navegador SOLAP: permite selecionar (operação de dice espacial) e 

projetar (operação de slice espacial) dados espaciais (e.g., selecionar camadas e objetos 

espaciais a serem projetados), bem como navegar (operações de drill-down e roll-up 

espaciais) entre as camadas do mapa (e.g., ir para uma camada acima ou abaixo da camada 

corrente). Ressalta-se que não foi encontrada nenhuma solução pronta para o componente 

Visualizador SOLAP. Deste modo, para a implementação da arquitetura em questão, este 

componente foi desenvolvido a partir de tecnologias como: Openlayers,  HTML, jQuery (The 

jQuery Foundation, 2014), Javascript (Refsnes Data, 2013c), ajax (GREG, 2006) e JSP. 

Camada de Aplicação – faz a comunicação entre a GUI (camada de apresentação) e a 

camada de dados (Servidor OLAP/SOLAP). Isto é, recebe uma requisição da GUI, 

encaminha-a para o Servidor OLAP (requisição OLAP) ou SOLAP (requisição SOLAP) e 

devolve o resultado obtido para a GUI. Esta camada é composta pelos componentes: 

Gerenciador de Requisição OLAP, Gerenciador de Requisição SOLAP e pelo Processador de 

Mapa Temático, explicados a seguir. 
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Gerenciador de Requisição OLAP - recebe e processa uma consulta OLAP, a qual deve ser 

100% compatível com o padrão XML/A. A implementação deste componente também pode 

ser feita a partir de uma solução existente no mercado. Por isso, pelos mesmos motivos 

citados anteriormente, optou-se pelo JPIVOT para a implementação deste componente. 

Ressalta-se que foi necessário fazer uma pequena adaptação no JPIVOT, a qual é explicada na 

apresentação do componente Gerador de consulta OLAP, o primeiro dos dois componentes a 

seguir: 

 Gerador de consulta OLAP - gera um documento XML/A referente à consulta 

OLAP do usuário e o envia ao servidor OLAP. Além disso, este componente sofreu 

uma pequena adaptação para permitir identificar se a consulta enviada pela GUI 

não é OLAP,  pois, neste caso, a consulta é encaminhada para o Gerenciador de 

Consultas SOLAP (ver a seguir); 

 Processador de resposta OLAP - recebe uma resposta OLAP (documento 

XML/A), que pode vir tanto do Servidor OLAP quanto do Controlador SOLAP, e 

a envia para o Visualizador OLAP. Ressalta-se que o Controlador SOLAP retorna 

apenas a parte OLAP (100% compatível com o padrão XML/A) da resposta 

SOLAP, pois a parte espacial do resultado SOLAP é retornada para o componente 

Processador de Resposta SOLAP (ver a seguir).  

Gerenciador de Requisição SOLAP: Este é o principal componente da arquitetura, pois 

processa as solicitações SOLAP (no formato XML/SA) e realiza a sincronização entre os 

componentes SOLAP e OLAP. Este componente é composto por três componentes, os quais 

foram desenvolvidos em Java.  

Controlador SOLAP - gerencia todo o processamento SOLAP. Isto é, faz a mediação entre 

os componentes do Gerenciador de requisições OLAP e os subcomponentes Gerador de 

Consulta SOLAP e Processador de Resposta SOLAP, de modo a enviar uma consulta SOLAP 

para o Servidor SOLAP e processar sua resposta.  

 Gerador de Consulta SOLAP - inicia recebendo uma requisição de projeção 

SOLAP sobre a tabela cruzada e, a partir do mapa gerado por esta requisição, 

permite especificar operações de “projeção SOLAP de navegação”, “seleção 

SOLAP” ou “Junção SOLAP”.  Isto é, baseado no mapa gerado pela operação de 

projeção SOLAP, o Gerador de Consulta SOLAP pode acrescentar ou remover 
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camadas do mapa (operação de projeção SOLAP de navegação) e definir 

operações espaciais (e.g., topológicas e métricas) em uma única camada (operação 

de seleção SOLAP) ou entre duas camadas (operação de junção SOLAP). 

Ressalta-se que as operações: projeção SOLAP, Projeção SOLAP de navegação e 

Seleção/Projeção SOLAP são equivalentes às operações: slice espacial, drill-

down/roll-up e dice espacial, respectivamente (ver Seção 3.1).   

 Processador de Resposta SOLAP - processa uma resposta SOLAP  recebida pelo 

Controlador SOLAP. Para isso, este componente separa a parte espacial da 

resposta SOLAP, processando-a (e.g., hierarquizar os membros e níveis espaciais 

de cada dimensão e obter suas respectivas geometrias para gerar o mapa e o 

navegador SOLAP) e encaminhando-a ao Visualizador SOLAP. Na sequência a 

isto, o Processador de Resposta SOLAP também separa a parte OLAP da resposta 

SOLAP e a encaminha ao Controlador SOLAP. Ressalta-se que a sincronização 

entre as partes espacial e OLAP ocorre neste momento, uma vez que o resultado 

espacial encaminhado ao Visualizador SOLAP é 100% baseado no resultado 

encaminhado ao Visualizador OLAP. Isso significa que a GUI exibirá no 

Visualizador SOLAP as informações geográficas correspondentes aos dados da 

tabela cruzada apresentada no Visualizador OLAP, isto é, apresentará um resultado 

SOLAP. 

Processador de Mapa Temático - este componente tem como função receber e processar os 

parâmetros necessários para gerar um mapa temático e retorná-lo ao Visualizador SOLAP.  

Nota-se que este componente está fora do Gerenciador de Requisição SOLAP, pois a criação 

de um mapa temático não altera o resultado SOLAP, apenas redesenha o mapa existente 

segundo uma classificação definida pelo usuário. 

A última camada da arquitetura é a camada de dados. Esta camada é composta por 

dois servidores: o Servidor SOLAP - utilizado para executar as consultas SOLAP sobre o  

Servidor XML/SA (GOMES, 2011) - e o Servidor OLAP – utilizado para executar as 

consultas OLAP sobre qualquer servidor OLAP que esteja em conformidade com o padrão 

XML/A. Para a implementação da arquitetura em questão, optou-se pelo servidor  Mondrian, 

pois este é open source (i.e., código livre), desenvolvido em Java e tem uma grande 

comunidade de usuários. Sobre a comunicação com o servidor SOLAP,  são utilizados 

servlets específicos para cada tipo de consulta SOLAP, isto é, um servlet diferente para 
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Projeção SOLAP, Projeção SOLAP de Navegação, Seleção SOLAP e Junção SOLAP. Esses 

servlets recebem como entrada um documento XML para cada tipo de consulta SOLAP que 

se deseja executar. Ressalta-se que os documentos XML são  baseados nos metamodelos de 

requisição definidos  em GOMES (2011) e  todas as consultas enviadas para o servidor 

SOLAP retornam, como resposta SOLAP, um documento XML/SA . 

  De modo simplificado, o funcionamento da arquitetura acontece da seguinte forma: 

usando a GUI, o usuário envia uma requisição para a camada de aplicação e, 1) caso esta 

requisição seja OLAP, o Gerenciador de Requisições OLAP, por meio do Gerador de 

Consulta OLAP, gera uma consulta OLAP a partir da solicitação do usuário e a envia para o 

servidor OLAP (Mondrian). Na sequência, o Processador de Resposta OLAP processa a 

resposta OLAP retornada pelo servidor e envia o resultado deste processamento ao 

Visualizador OLAP; e 2) caso a requisição seja SOLAP, o Gerador de Consultas OLAP a 

encaminha para o Controlador SOLAP (subcomponente do Gerenciador de Requisição 

SOLAP), o qual a repassa para o Gerador de Consultas SOLAP, que irá gerar a requisição de 

acordo com o metamodelo de requisição SOLAP específico e retorna a requisição gerada ao 

Controlador SOLAP. Este, então, conecta-se ao Servidor SOLAP e envia a requisição gerada.  

Ao receber a resposta SOLAP, o Controlador SOLAP a repassa para o Processador de 

Resposta SOLAP, que separa a resposta SOLAP em duas partes, OLAP e espacial, as quais 

são encaminhadas, sequencialmente, ao Controlador SOLAP e Visualizador SOLAP, 

respectivamente. Na sequência, o Controlador SOLAP encaminha a parte OLAP para o 

Processador de Resposta OLAP, que, por fim, a retorna para o Visualizador OLAP, 

finalizando, assim, o processo. Para melhorar o entendimento deste processo, o diagrama de 

atividades da Figura 49 ilustra os passos descritos. 
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Figura 49 - Diagrama de Atividades com o fluxo de passos da arquitetura. 

 

Fonte: A autora.
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4.2. APRESENTAÇÃO  DA  INTERFACE GRÁFICA  SOLAP 

 

Conforme apresentado na Seção anterior, a interface gráfica do Cliente XML/SA é 

composta por dois componentes: Visualizador OLAP e Visualizador SOLAP.  A disposição 

desses componentes na GUI é mostrada na Figura 50. 

Figura 50 - GUI  do Cliente XML/SA 

 

 Fonte: A autora. 

Na  Figura 50, a organização da GUI se dá da seguinte forma: na parte superior da 

GUI está o Visualizador OLAP. Nesta parte, estão localizados o Navegador OLAP, a barra de 

ferramentas OLAP, a tabela cruzada e o gráfico.  Ressalta-se que a barra de ferramentas 

OLAP é idêntica à do JPIVOT, com exceção do botão de Projeção SOLAP, que foi 

acrescentado para realizar a operação de mesmo nome. Mais detalhes sobre cada componente 

gráfico do Visualizador OLAP pode ser visto na Seção 2.2. 

Na parte inferior da GUI encontra-se o Visualizador SOLAP. Esta parte contém duas 

áreas: a área onde estão localizados o mapa e seus controles e a área do Navegador SOLAP. 

 O mapa apresentado na GUI é formado pelo resultado da sobreposição de várias 

camadas. Cada camada corresponde a um nível espacial, e cada membro deste nível 
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corresponde a um objeto/feição espacial. Assim, o conjunto de membros de um nível forma 

uma camada, e um conjunto de camadas sobrepostas forma um mapa. A Figura 51 mostra a 

diferença na representação de um nível e um membro no mapa. 

Figura 51 -  Diferença entre membro e nível espaciais. 

 

 Fonte: A autora. 

Cada nível ou camada é representado por uma cor. Por exemplo, na Figura 50, o nível 

espacial País é representado pela cor azul, enquanto o nível Estado é representado pela cor 

amarela, o que também pode ser visto  pelo Navegador SOLAP.  

Um membro espacial é formado por uma descrição (e.g., nome) e uma geometria. 

Neste trabalho, as geometrias são representadas no formato WKT, pois é um padrão da OGC 

(Open Geospatial Consortium) (OGC, 1994) que é livre, amplamente utilizado e mais leve 

que os formatos GML (Geography Markup Language)(OGC, 2007) e KML. 

Quanto aos controles do mapa, estes estão distribuídos em três locais da área do mapa: 

na barra de ferramentas do mapa, no controle padrão do openlayers e no Visualizador de 

Camadas e permitem ao usuário interagir com o mapa. A Figura 53 mostra o resultado da 

interação do usuário com o mapa a partir do Visualizador de Camadas (Overlay), tendo como 

cenário o mapa apresentado na Figura 50, que é composto por dois níveis (camadas): País, 

representado pela cor azul, e Estado, representado pela cor amarela, como pode ser visto no 

Navegador SOLAP. A sobreposição dessas duas camadas forma o mapa de cor esverdeada. Se 

o usuário desejar visualizar apenas a camada País, então ele desmarcaria no Overlay, 

mostrado na Figura 52, a camada Estado, o que resultaria na imagem mostrada na  Figura 53-
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a. No entanto, se quisesse visualizar apenas a camada Estado, então desmarcaria a camada 

País, resultando na Figura 53-b. 

Figura 52 - Overlay. 

 

Fonte: A autora. 

 

Figura 53 - Exemplo de uso do Overlay. 

 

Fonte: A autora. 

O Navegador SOLAP permite manipular as informações sobre as dimensões, níveis e 

membros contidos no mapa. Dessa forma, este componente faz uma ligação entre o mapa e a 

tabela cruzada. Por exemplo, enquanto no mapa é possível visualizar apenas os membros e 

níveis, onde cada nível é representado por uma cor, no Navegador SOLAP, além de mostrar 

qual a cor atribuída a cada nível, é possível ver a disposição hierárquica de membros e níveis, 

bem como suas dimensões. Além disso, é via  Navegador SOLAP que as operações SOLAP, 

exceto Projeção SOLAP, são realizadas. Para isso, este componente apresenta botões (no 

formato de um triângulo) ao lado de cada nível (i.e., geonível ou nível espacial) e cada 

membro (i.e., geomembro ou membro espacial), por meio dos quais se executa a operação 

Projeção SOLAP de Navegação (i.e., drill-down/roll-up espaciais) e um menu, pelo qual é 
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possível executar as operações de Dice Espacial (i. e., operações de restrição espacial, tais 

como seleção e junção SOLAP),  gerar mapa temático e configurar o tipo de Navegação 

SOLAP que se deseja realizar( i.e., drill-down/roll-up espacial com ou sem a opção replace - 

esta opção será explicada na Seção 4.2.3). O Navegador SOLAP ainda oferece a opção de 

trocar a cor de cada nível. Esta opção, assim como a opção de poder esconder/visualizar um 

nível espacial, ajuda o usuário a entender melhor o mapa quando da visualização de muitos 

níveis espaciais por vez. 

No Cliente XML/SA proposto, optou-se por começar uma consulta a partir da 

operação SOLAP de projeção, pois entende-se que é mais intuitivo visualizar, em um mapa, 

os dados espaciais de um cubo OLAP do que o contrário. Contudo, não existe nenhum 

impedimento para fazer no sentido contrário. Portanto, na atual implementação do Cliente 

XML/SA, primeiramente é preciso ter uma consulta OLAP definida e, a partir disso, verificar 

se existe correspondência geográfica aplicando uma operação de Projeção SOLAP. Se existir, 

então o mapa correspondente à consulta OLAP é exibido e, a partir daí, operações SOLAP 

(e.g., Seleção e Junção) poderão ser aplicadas, mapas temáticos poderão ser construídos ou 

outras operações OLAP poderão ser realizadas. Neste último caso, como o botão de Projeção 

SOLAP  está ativado, qualquer operação OLAP executada gerará um novo mapa a partir 

dos dados espaciais contidos no resultado. Ressalta-se que, a cada nova operação OLAP ou 

SOLAP executada, uma nova tabela cruzada é gerada e, consequentemente, um novo mapa é 

projetado. Se desejar, o usuário pode ainda clicar no botão de Projeção SOLAP para desativar 

a correspondência geográfica e realizar apenas operações puramente OLAP.  

Por se tratar de um Cliente XML/SA, deve existir uma correspondência entre as 

informações exibidas na parte OLAP (i.e., tabela cruzada, gráfico e navegador OLAP) e na 

parte espacial (i.e., mapa padrão ou mapa temático e Navegador SOLAP). Isto é, todas estas 

informações devem estar sincronizadas. Esse fato é ilustrado na Figura 54. Nesta figura, pode-

se observar a correspondência entre as partes espacial e OLAP da interface SOLAP. Nota-se 

que as dimensões (destacados pelos números 1 e 2) e membros exibidos na tabela cruzada 

(destacados pelos números 1.1 e 2.2) são os mesmos exibidos no mapa e no Navegador 

SOLAP. Na tabela cruzada, são exibidas duas dimensões: Consumidor e Fornecedor. O único 

membro da dimensão Consumidor é PAIS3 (destacado pelo nº 1.1) , e os membros da 

dimensão Fornecedor são ESTADO8, ESTADO9, ESTADO10, ESTADO11 e ESTADO12 

(destacados pelo número 2.2). Os níveis (País e Estados) estão ocultos na tabela OLAP. No 
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Navegador SOLAP, eles não estão ocultos, pois representam cada camada do mapa 

apresentado. 

Figura 54 - GUI do Cliente XML/SA - Componentes OLAP e Espacial sincronizados. 

 

Fonte: A autora. 

Observa-se, também, na Figura 54, que estão sendo exibidas duas dimensões 

espaciais, Consumidor e Fornecedor. No mapa, as duas dimensões estão representadas a partir 

de seus níveis espaciais. Desta forma, são exibidos o nível espacial Estados da dimensão 

Fornecedor e o nível espacial País da dimensão Consumidor. Como já foi dito, cada nível 

espacial é representado por uma cor, tanto no mapa quanto no Navegador SOLAP. Os dados 

convencionais são mostrados na tabela cruzada, localizada no Visualizador OLAP. Neste 

cenário, é possível observar que a quantidade pedida pelo consumidor do País3, no ano de 

1992, ao fornecedor do Estado11, foi de 140.450, enquanto que, no mesmo ano, para o 
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fornecedor do Estado 10, a quantidade pedida foi de apenas 136.406. Ou seja, embora o 

fornecedor do Estado10 esteja geograficamente mais próximo do País3 do que o fornecedor 

do Estado11, este teve um número de pedidos maior do que o fornecedor do Estado10. Essa 

relação de proximidade entre membros das duas dimensões só é perceptível por meio da 

visualização de níveis de duas dimensões em um único mapa.  

Além disso, o Cliente XML/SA oferece a operação Junção SOLAP, que possibilita 

utilizar níveis espaciais de diferentes dimensões para realizar uma restrição geográfica. Esta 

operação é detalhada na Seção 4.2.5. 

A seguir, são mostradas as principais operações SOLAP realizadas pelo cliente XML/SA. 

 

4.2.1. OPERAÇÕES SOLAP 

 

As funcionalidades SOLAP oferecidas pelo Cliente XML/SA  são as mesmas operações 

SOLAP disponibilizadas pelo Servidor XML/SA (GOMES, 2011). Isto é: Projeção SOLAP, 

Seleção SOLAP, Junção SOLAP e Projeção SOLAP de Navegação, ou apenas Navegação 

SOLAP ( ver Seção 2.5). 

Para construir as telas do Cliente XML/SA, foi necessário analisar cada um dos 

metamodelos definidos para submeter uma requisição SOLAP ao Servidor XML/SA e extrair 

seus metadados, ou seja, os parâmetros que precisam ser informados para definir uma 

requisição SOLAP. Dessa forma, as telas apresentam, graficamente, uma maneira de os 

usuários informarem os parâmetros necessários para executar uma consulta SOLAP apenas 

utilizando cliques em campos e botões, abstraindo a complexidade de ter que conhecer e 

manipular cada metamodelo definido para submeter uma requisição SOLAP ao Servidor 

XML/SA. Além disso, também abstrai a complexidade de ter que escrever consultas em MDX 

e em SQL espacial. Ressalta-se que o recurso de escrever consultas MDX manualmente ainda 

continua disponível; para isto, basta clicar no botão . As telas e os passos necessários 

para submeter uma consulta SOLAP por meio da GUI do Cliente XML/SA são apresentados a 

seguir.  
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4.2.2. PROJEÇÃO SOLAP 

 

A projeção SOLAP é a operação que precede todas as outras operações SOLAP, pois é 

a partir dela que a correspondência espacial é iniciada. Para permitir realizar a operação de 

projeção SOLAP, o usuário precisa clicar no botão , que se encontra na barra de 

ferramentas do JPIVOT. O Cliente XML/SA, então, obtém o MDX da consulta OLAP em 

vigor e, por meio da camada de aplicação, gera um documento XML baseado no metamodelo 

de requisição para Projeção SOLAP definido em GOMES (2011). Basicamente, o Cliente 

XML/SA adiciona uma tag chamada SolapProjection a um envelope  Simple Object Access 

Protocol  (SOAP) que contém um documento XML/A. Após isso, o cliente se conecta ao 

Servidor XML/SA por meio de um servlet específico para esta operação e envia a requisição. 

A Figura 55 mostra a tela com o resultado de uma consulta de Projeção SOLAP  “Qual o total 

do pedido dos consumidores dos Estados do PAIS3”? 

Figura 55 - GUI com o resultado de uma consulta de Projeção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 
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4.2.3. PROJEÇÃO SOLAP  DE NAVEGAÇÃO 

 

Uma consulta de Projeção SOLAP de Navegação (Seção 2.5), ou simplesmente 

Navegação SOLAP, permite navegar pelo mapa a partir das hierarquias espaciais. Para 

possibilitar a realização dessa operação, foram adicionados dois botões ao lado dos membros 

e níveis espaciais localizados no Navegador SOLAP, o GeoDrill-Down e o GeoRoll-Up, 

como pode ser visto na Figura 56. 

Figura 56 - Botões utilizados para realizar Projeção SOLAP de Navegação. 

 

Fonte: A autora. 

Quando localizado ao lado de um nível espacial, os botões GeoDrill-down e o 

GeoRoll-up realizam, respectivamente, as operações de Drill-Down Level e Roll-Up Level 

espacial, ou seja, dada a hierarquia País -> Tipo -> Estado, se for aplicado  operador 

GeoDrill-Down sobre o nível País, como resultado, serão mostrados os membros espaciais do 

nível espacial imediatamente abaixo, ou seja, os membros de Estado. Já quando os referidos 

botões estão localizados ao lado de um membro espacial, então será realizada a operação de  

GeoDrill-Down/Roll-Up Member, ou drill-down/roll-up member espaciais. Isso significa que, 

dado o membro PAIS3, do nível País, se for aplicada sobre ele a operação de GeoDrill-Down 

Member, serão mostrados os membros filhos de PAIS3. Para ilustração, a Figura 57-a mostra 

o cenário antes de ser aplicada a operação  GeoDrill-Down Member e a  Figura 57-b mostra o 

resultado da aplicação da operação  GeoDrill-Down Member sobre o geomembro PAIS3. 
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Figura 57 - Antes e depois da aplicação do Geo-Drill-Down Member. 

 

Fonte: A autora. 

Além disso, está disponível na ferramenta a opção Replace, que pode ser acessada 

pelo menu SOLAP, como mostra a Figura 58.  

Figura 58 - Opção Replace disponível no menu do Navegador SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 

Dessa maneira, tendo como cenário a  Figura 57-a, ao clicar no botão de GeoDrill-

Down do membro PAIS3 da dimensão Consumidor com a opção Replace  marcada, o membro  

PAIS3 do nível País é substituído pelos seus respectivos filhos (que são membros do nível 

imediatamente abaixo, Estado), como mostra a Figura 59-a. Sem a opção replace, seriam 

mostrados tanto o membro PAIS3, que é do nível País, quanto seus filhos, (ESTADO8, 

ESTADO9, ESTADO10,ESTADO11 E ESTADO12), que são do nível Estado, como ilustra a 

Figura 59-b. 
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Figura 59 - Diferença entre geodrill-down sem replace (a) e com replace (b). 

 

Fonte: A autora. 

Ao clicar no botão de GeoDrill-Down ou GeoRoll-Up, a GUI dispara a ação para 

realizar a operação de Projeção SOLAP de Navegação, obtendo:  1) a operação escolhida (isto 

é, se é GeoDrill-Down ou GeoRoll-Up); 2) o nome do geomembro ou geonível do botão 

clicado;  3) a dimensão;  4) o geonível do elemento (membro ou nível)  cujo botão foi clicado, 

além de 5) verificar se a opção replace está marcada. Obtidas as informações, o Cliente 

XML/SA gera um documento XML baseado no metamodelo de requisição para Projeção 

SOLAP de Navegação definido em GOMES (2011)(GOMES, 2011).  

Após isso, uma requisição é enviada para a camada de aplicação, que processa essa 

requisição adicionando-lhe o MDX da consulta em vigor e a envia para o Servidor XML/SA. 

 

4.2.4. SELEÇÃO SOLAP 

 

A Seleção SOLAP (Seção 2.5) é uma das opções para se realizar uma operação de 

dice espacial. Esta operação aplica um ou vários predicados espaciais (e.g.,topológico ou 

métrico) sobre um nível espacial.  

Para realizar a Seleção SOLAP, deve-se clicar em dice espacial -> Seleção Espacial do 

menu do Navegador SOLAP, como mostra a Figura 60. Esta ação abre a tela mostrada na  

Figura 62, que foi projetada a partir da análise dos parâmetros especificados no metamodelo 

de requisição de Seleção SOLAP necessários para realizar uma operação de Seleção SOLAP. 
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Figura 60 - Menu para acessar a tela de Seleção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 

Para realizar uma consulta de seleção SOLAP, o usuário deve primeiramente escolher 

a dimensão espacial (campo GeoDimension). Após isso, uma lista com os níveis espaciais 

dessa dimensão é carregada no campo GeoLevel. Ressalta-se que o Cliente XML/SA não 

guarda o histórico de consultas realizadas. Assim, todas as operações SOLAP realizadas são 

sempre sobre o resultado da última consulta realizada. Portanto, os níveis espaciais carregados 

são os níveis da dimensão escolhida que estão exibidos no Navegador SOLAP. 

Após escolher uma dimensão e um nível, sobre o qual será aplicada a restrição 

espacial, é preciso escolher uma operação espacial. As operações espaciais permitidas  pelo 

Cliente XML/SA são as topológicas e métricas. Estas são tratadas pelo Geotools 

(GEOTOOLS, 2012), API utilizada por GOMES no servidor utilizado por este trabalho, o 

Servidor XML/SA (GOMES, 2011). 

 As operações topológicas disponíveis são disjoint (disjunto), touches (toca), contains 

(contém), inside (dentro) , overlaps (sobreposto), equals (igual), crosses (cruza) e intersects 

(intersecta). Já as operações métricas permitidas são dwithin e beyond, as quais testam, 

respectivamente, se duas geometrias estão dentro (dwithin) ou além (beyond) de uma 

determinada distância uma da outra.  Por exemplo, o dwithin seria utilizado para responder a 

consulta “Quais  as nações da América que se encontram até uma distância X do dado Ponto 

1”, enquanto beyond responderia  “Quais são as nações da América que se encontram além 

uma distância X do dado Ponto 1”. Esses operadores são apresentados por meio de botões, e 

cada botão possui uma imagem que representa o que este operador faz, de modo que o 

usuário, só de visualizar o botão, já consegue inferir qual o propósito deste. A  Figura 61 

mostra como os operadores topológicos são apresentados na GUI. A maioria das imagens foi 

gentilmente fornecida por  MELO (2010). 
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Figura 61 - Apresentação dos operadores topológicos. 

 

 Fonte: A autora. 

As operações topológicas ficam disponíveis para o usuário assim que ele escolhe o 

nível espacial. Isso porque a GUI exibe as operações topológicas permitidas de acordo com o 

tipo do nível (e.g.,polígono/multipolygon, linestring ou linha, point ou ponto) escolhido.  

Após escolher a dimensão, o nível e o operador espacial a ser aplicado, o próximo 

passo é escolher o atributo que será utilizado como restrição da consulta espacial. Nesse 

ponto, é possível escolher entre duas opções: escolher um geomembro ou escolher uma 

geometria. Para a primeira opção, basta escolher algum geomembro que esteja disponível no 

campo Geomember. Os geomembros disponíveis neste campo são os membros do nível 

escolhido anteriormente. Já para selecionar uma geometria, o usuário: 1) clica no botão 

“Selecionar Geometria”  (ver Figura 62); e  2) ao abrir a tela mostrada na Figura 63, desenha 

um ponto, um polígono ou um retângulo no mapa, seleciona o desenho para obter sua 

geometria e clica em “Adicionar”. A restrição com a geometria adicionada pode ser vista na 

Figura 64. Ressalta-se que o mapa apresentado na tela de Seleção Geométrica se refere ao 

nível espacial escolhido.  

Dessa maneira, para responder à consulta “Qual o total do pedido por estados da 

dimensão Consumidor que não fazem fronteira com o ESTADO4?”, O usuário deve: 1) 

Escolher a dimensão Consumidor; 2) Escolher o geonível ou nível espacial Estado; 3) 

Escolher o operador espacial disjoint; 4) Escolher o membro ou a geometria referente a 

ESTADO4. Após isso, o usuário clica em “Adicionar Restrição” e uma restrição é adicionada 

na aba de Restrições, na parte inferior da tela. Nesse ponto, o usuário pode marcar a opção 

“Não” para negar a operação espacial escolhida (por exemplo, “Não disjuntos”). O usuário 

ainda pode adicionar outra restrição. Para isso, deve marcar o campo “conectivo” com as 

opções “or” ou “and”.  
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Ressalta-se que  é permitido aplicar várias condições espaciais na seleção SOLAP com 

geomembro, mas apenas sobre um nível de uma dimensão espacial por vez. Por exemplo, na 

consulta “Qual o país que toca o Brasil e está disjunto ao Peru”, há duas restrições espaciais 

sobre um único nível, no caso País, o que é permitido. No entanto, quando o atributo 

escolhido for uma geometria, só é permitido aplicar uma condição espacial por consulta, pois  

assim está definido no metamodelo de seleção SOLAP para tratar seleção de geometrias 

definido em GOMES (2011). 

Figura 62 - Tela de Consulta de Seleção Espacial com geomembro. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 63 - GUI para Seleção Geométrica. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 64 - Tela de Consulta de Seleção Espacial com geometria. 

 

Fonte: A autora. 

Por fim, para enviar uma requisição SOLAP, o usuário deve clicar no botão 

“Submeter”, que obtém  para cada restrição adicionada: 1) a dimensão; 2) o nível; e 3) o 

membro ou geometria; 4) o operador espacial; 5) o “Não”, caso este tenha sido marcado; 6) o 

“or” ou “and” (caso exista mais de uma restrição espacial e o atributo do passo 3 tenha sido 

um membro). Além disso, adiciona o tipo do atributo escolhido (member para o caso da 

escolha de membro espacial e geometricMember quando uma geometria é escolhida). Após 

isso, uma requisição é enviada para a camada de aplicação, que processa essa requisição, 

adicionando o MDX da consulta em vigor, e a envia para o Servidor XML/SA. 
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4.2.5. JUNÇÃO SOLAP 

 

Outra forma de realizar dice espacial é por Junção SOLAP. Esta operação aplica uma 

condição geográfica sobre dois conjuntos de objetos espaciais, que podem ser: 1) dois níveis 

espaciais diferentes, pertencentes ou não à mesma dimensão ou 2) Um nível espacial e um 

tema geográfico (ou geotema) externo ao cubo, (por exemplo, um shapefile). 

Para realizar a Junção SOLAP, deve-se  clicar em dice espacial -> Junção Espacial no 

menu do Navegador SOLAP, como mostra  a Figura 65. Essa ação abre a tela mostrada na 

Figura 66. Essa tela foi projetada de acordo com os parâmetros apresentados no metamodelo 

de requisição de Junção SOLAP e, a partir dela, podem ser geradas requisições de Junção 

SOLAP tanto entre dois geoníveis quanto entre um geonível e um geotema. 

Figura 65 - Menu para acessar a tela de Junção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 66 - Tela de Junção SOLAP. 

 

 Fonte: A autora. 

 A Junção SOLAP é feita da seguinte maneira: Primeiro, o usuário 1) escolhe o nível 

espacial de uma  dimensão sobre a qual o resultado será mostrado; e 2) escolhe um geonível 

de uma dimensão ou geotema sobre a qual restrições espaciais serão aplicadas.  

Os campos  GeoDimension e GeoLevel Fixed se referem, respectivamente, à dimensão 

e ao nível espacial sobre o qual o resultado será mostrado.  Já os campos GeoDimension e 

Geolevel Restrictive são os campos sobre os quais a condição espacial será aplicada. Ademais, 

esses campos funcionam como explicados na Seleção SOLAP: ambos os campos de geoníveis 

são carregados de acordo com a dimensão escolhida. Por exemplo, se no Navegador SOLAP a 

dimensão Fornecedor possui os níveis País e Estado então, na tela de junção, ao escolher a 
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dimensão Fornecedor, os geoníveis País e Estado ficarão disponíveis para a escolha do 

usuário.  Na sequência, tem-se o campo Geomember, que contém os membros do nível 

escolhido pelo usuário no campo Geolevel  Restrictive. 

Os operadores espaciais permitidos na junção SOLAP são os topológicos e tem o 

funcionamento semelhante ao de Seleção SOLAP, ou seja, os operadores ficam disponíveis ao 

usuário de acordo com a combinação dos tipos dos dois geoníveis escolhidos. Diferentemente 

da Seleção SOLAP, na junção, os operadores métricos não estão disponíveis, pois estes 

operadores são aplicados como condição geométrica apenas sobre um único nível espacial.  

Os campos Geolevel Type exibem o tipo dos geoníveis escolhidos pelo usuário. A aba 

“Restrições” contém todas as restrições incluídas pelo usuário. Uma restrição possui as 

informações sobre as escolhas do usuário feitas por meio da GUI e que são necessárias para 

gerar uma requisição de junção. São elas: 1) geonível1, nível espacial sobre o qual o resultado 

será mostrado; 2) o operador topológico escolhido; 3) o geonível2, ou seja, o nível sobre o 

qual será aplicada a condição espacial; e 4) um membro espacial. As outras opções “Não” e 

“Conectivo” já foram descritos na Seção 4.2.4. 

Para realizar uma junção com terma externo (geotema), o usuário segue os passos no 

parágrafo anterior, que descreve uma consulta de Junção SOLAP entre dois geoníveis, com a 

diferença que, em vez de escolher o segundo geonível e o geomembro, irá escolher um 

geotema. Dessa maneira, os passos para realização da junção SOLAP com geotema são 1) 

escolher a dimensão e o nível (Geolevel Fixed) sobre o qual o resultado será exibido, 

semelhante a junção com geoníveis; 2) Escolher um geotema; 3) Escolher o operador 

topológico; e 4) Adicionar a restrição.  Na aba de Restrições adicionadas, há o campo 

“Geotema”, que identifica o tema utilizado na restrição adicionada. Ressalta-se que o tema 

externo não pode ser visualizado pelo Cliente XML/SA, pois ele não tem ligação com o cubo 

OLAP, ou seja, ele não reflete geograficamente as informações contidas no cubo OLAP, 

sendo utilizado apenas para realizar uma restrição espacial (filtro) sobre um nível espacial. 

Após adicionar as restrições desejadas para realizar a Junção SOLAP, é necessário 

submetê-la ao Servidor XML/SA (servidor SOLAP). Para isso, o usuário deve clicar no botão 

“Submeter”. Esta ação gera uma requisição com os parâmetros obtidos a partir das escolhas 

do usuário e a envia para a camada de aplicação, que processa essa requisição adicionando a 

esta o MDX da consulta em vigor e, em seguida, a envia para o Servidor XML/SA. 
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4.2.6. MAPA TEMÁTICO 

 

Para gerar um mapa temático, o usuário deve clicar na opção “Mapa Temático”, do 

menu do Navegador SOLAP (Figura 67), que abre uma tela onde o usuário informa os 

parâmetros necessários para geração do mapa temático, mostrada na Figura 68. 

Figura 67 - Menu Mapa Temático. 

 

Fonte: A autora. 

Figura 68 - GUI para gerar mapa temático. 

 

Fonte: A autora. 

A partir da tela aberta, o usuário informa a dimensão (campo GeoDimension), o nível 

espacial (GeoLevel), o nome da medida  (Measure), a quantidade de classes ou  quantidade de 

grupos que se deseja ter, a cor, com a qual os grupos gerados serão mostrados no  mapa 

temático e clica em “Submeter”.  Esta ação envia para o componente Mapa Temático, 

pertencente à camada de aplicação, os parâmetros para geração do mapa temático. Este 

componente, então, obtém os valores da medida informada pelo usuário (i. e., os valores da 

medida que está sendo exibida na tabela cruzada do Visualizador SOLAP), os  associa a cada 

respectivo membro do nível informado, e com base na quantidade de grupos, realiza a geração 

dos intervalos. Os intervalos são gerados da seguinte maneira: obtêm-se as medidas e a 

quantidade de grupos, ordenam-se os valores dessas medidas e as divide de acordo com a 

quantidade de grupos informada, gerando assim os  intervalos. Por exemplo, se  os valores das 
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medidas são: 40,60,30,10,50,20, e a quantidade de grupos é 3, o resultado será três intervalos: 

1º) 10 a 2; 2º) 30 a 40; e 3º)50 a 60. Terminado este processo, são retornados à GUI os 

intervalos gerados e as geometrias dos membros do nível informado. Depois disso, a GUI 

gera o mapa, associando a cada membro, de acordo com o intervalo ao qual este se encaixa, 

uma tonalidade diferente da cor escolhida. Por exemplo, se a cor escolhida for vermelha, 

então as geometrias dos membros que se encaixarem no primeiro intervalo (ou seja, que 

tiverem as medidas com os menores valores) serão coloridas com vermelho-claro, as do 

segundo intervalo terão um vermelho um pouco mais forte e as do 3º intervalo (medidas com 

maior valor), vermelho-escuro. Quanto às cores, é importante observar que, quando há uma 

grande quantidade de grupos, usar apenas uma cor variando a sua tonalidade pode deixar o 

mapa com pouca legibilidade. Em outras palavras, o olho humano não consegue captar as 

diferenças de tonalidade quando há muitos grupos envolvidos. Para esses casos, uma 

alternativa é usar cores diferentes para gerar mapas temáticos. No entanto, ressalta-se que essa 

característica não é disponibilizada pelo Cliente XML/SA. 

 

4.3.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentadas as propostas deste trabalho, a saber: definição de 

uma arquitetura e de uma interface gráfica para um Cliente XML/SA, na qual:  1) a 

arquitetura especifica os componentes de software responsáveis pela comunicação entre o 

Cliente XML/SA e os Servidores OLAP e SOLAP e detalha como ocorre a sincronização 

entre as partes OLAP e espacial da resposta SOLAP;   e 2) a interface gráfica especifica, 

graficamente, as operações SOLAP sobre uma ou mais dimensões espaciais, bem como sobre 

temas externos ao cubo de dados. 

Sobre a arquitetura proposta, esta é formada por três camadas, sendo que o foco deste 

trabalho está nas camadas de apresentação e de aplicação (controle). A primeira apresenta os  

componentes gráficos, a partir dos quais o usuário interage com o Cliente XML/SA, e envia 

consultas SOLAP. A segunda mostra a colaboração e sincronização dos componentes de 

software da parte OLAP e da parte espacial visando garantir que os elementos de interface 

gráfica responsáveis pela apresentação da parte OLAP e da parte espacial da resposta SOLAP 

estejam sincronizados. 
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Quanto à interface gráfica web, foi definido o layout, ou seja, a organização das áreas 

onde cada componente gráfico OLAP  (que forma o Visualizador OLAP) e espacial (que 

forma o Visualizador SOLAP) é apresentado. Para implementar o Visualizador OLAP, foi 

utilizado uma solução já existente,o JPIVOT. Já o Visualizador SOLAP foi desenvolvido 

utilizando tecnologias livres, tais como openlayers, Javascript, HTML, jQuery, JSP e ajax. 

Este componente é dividido em mapa e Navegador SOLAP, onde o primeiro apresenta o 

mapa gerado a partir de uma consulta SOLAP e o segundo complementa as informações 

contidas no mapa, isto é, exibe a cor com a qual cada nível é representado no mapa, 

representa a hierarquia espacial entre níveis e membros,  faz a integração entre o mapa e a 

tabela cruzada OLAP,  e finalmente,  disponibiliza as operações SOLAP para o usuário. 

Além disso, foram definidos botões e  telas do Cliente XML/SA e a maneira como o 

usuário deve interagir com estes para gerar mapa temático e consultas SOLAP.  Sobre as 

consultas disponíveis, estas permitem projetar em um mapa níveis de dimensões espaciais 

(Projeção SOLAP),  navegar (e.g., drill-down e roll-up) sobre as hierarquias espaciais 

(Projeção SOLAP de Navegação) e realizar restrições espaciais a partir de 1) Seleção SOLAP: 

permite realizar restrições espaciais sobre um nível a partir do uso de operadores métricos e 

topológicos. Além disso,  também permite  utilizar seleção de geometrias (ponto, polígono 

retângulo) na construção de restrições espaciais; e 2) Junção SOLAP: permite realizar 

restrições espaciais utilizando operadores topológicos entre dois níveis (ou camadas) de uma 

ou duas dimensões e/ou entre um nível e um de tema externo ao cubo. 

Por fim, com o objetivo de avaliar o Cliente XML/SA, foi gerado o Quadro 7, que 

compara as características de avaliação, definidas na Seção 3.1, dos trabalhos relacionados 

abordados no Capítulo 3 e do trabalho proposto por esta dissertação.  
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Quadro 7- Quadro que compara o Ciente XML/SA e os trabalhos relacionados. 

 Jmap GeWolap SOLAP+ *Framework SOVAT Cliente XML/SA 

Ambiente Web       

Open source       
Múltiplas dimensões 

espaciais 

   (duas)    

Drill-down ou Roll-up 

espacial 

 , além de open 

e close. 

    , inclusive com 

replace e sobre 

níveis e membros 

Slice Espacial       

Dice Espacial (seleção 

SOLAP) com 

operadores métricos e 

topológicos e seleção 

de geometria 

  Apenas inside, 

within_distance e 

neighbours 

Topológicos, especial:buffer, 

boundary, convexHull, centroid. 

Não permite selecionar 

geometria 

 Topológico e 

métricos , além de 

seleção geométrica 

Dice Espacial 

(junção) 

      

Consultas geográficas 

sobre diferentes 

fontes espaciais 

externas. 

Permite uso de 

temas externos, 

mas não 

possibilita 

operações 

espaciais sobre 

elas. 

Permite adição 

de camadas, mas 

não informa se 

são de fontes 

externas. 

Sim, mas fazem parte 

do servidor de mapas. 

Não é externo ao cubo 

   

Recursos Visuais 

 

Gráficos, 

drillable timeline 

e mapa 

temático,tabela 

Mapa, gráficos e 

mapa temático, 

tabela 

Mapa temático, 

gráficos, sliders,tabela 

Mapa temático, 

gráficos,paginação e tabela, mas 

não simultaneamente 

Mapa temático, gráficos Navegador 

SOLAP, 

gráfico,tabela, 

mapa, mapa 

temático 
Apresentação de 

múltiplos mapas 

 (drillable 

timeline) 

Não foi possível 

avaliar 

 (sliders)  (paginação)   

*Um framework para a análise especial de fontes de dados multidimensionais. Fonte: A autora.
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Dentre os trabalhos investigados, o trabalho proposto é o único que: 1) permite 

manipular temas externos ao cubo SOLAP e, 2) especifica, sobre o ponto de vista do Cliente 

XML/SA, uma arquitetura para realizar a integração e sincronização dos componentes de uma 

GUI OLAP e uma GUI SIG. Por fim, o trabalho proposto é um dos poucos que permite 

analisar, simultaneamente, mais de uma dimensão espacial, tanto por meio da visualização de 

mais de uma dimensão espacial no mapa, quanto por possibilitar restrições espaciais sobre 

níveis de duas dimensões espaciais (junção SOLAP). 

No próximo Capítulo é apresentado um exemplo de uso do Cliente XML/SA que 

permite mostrar que as propostas desse trabalho são factíveis. 
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5  EXEMPLO DE USO 

 

Neste capítulo é apresentado um exemplo que visa servir como prova de conceito para 

mostrar que a arquitetura e a interface gráfica propostas no Capítulo 4  são factíveis. Dessa 

forma, são realizadas consultas ou operações SOLAP a partir do protótipo do Cliente 

XML/SA proposto e os resultados são apresentados a partir da interface gráfica projetada.  

Para realizar as consultas, utilizou-se o Servidor XML/SA como servidor SOLAP. Para o 

entendimento do cenário utilizado para a realização das operações SOLAP, é apresentada a 

estrutura do cubo (i.e., as dimensões, hierarquias níveis e membros que compõem o cubo), 

bem como o esquema lógico utilizado pelo Servidor XML/SA. Ressalta-se que esta parte não 

é o foco deste trabalho, e,  a apresentação feita aqui, tem apenas o intuito de contextualização 

para melhor entendimento das consultas realizadas.  

 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O DW utilizado pelo Servidor XML/SA neste estudo de caso foi construído a partir de 

dados hipotéticos usando a ferramenta de Benchmark SSB (Star Schema Benchmark)  

(O’NEIL; O’NEIL; CHEN, 2011). Portanto, o DW deste estudo de caso é composto por 

dados fictícios que não representam a realidade. Por meio da ferramenta SSB é possível medir 

e avaliar a capacidade de carga de ferramentas de banco de dados que utilizam um DW. O 

SSB permite definir parâmetros que indicam o fator de escala para geração da massa de dados. 

Este fator influencia na quantidade de registros e tabelas geradas. Para o DW deste estudo de 

caso, foi definido o fator de escala mínimo (i.e., Fator de escala
3
 = 1: aproximadamente 6 

milhões de tuplas na tabela de fatos). Como resultado foram gerados cinco arquivos, que são 

explicados no Quadro 8, e cada arquivo se  refere a uma tabela do DW. Posteriormente os 

arquivos foram carregados no SGBD PostgreSQL/PostGIS. 

 

                                                 
3
 Fator que determina a quantidade de tuplas que serão geradas pelo Star Schema Workbench (SSB). 
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Quadro 8 - Quantidade de registros do DWG  

Tabelas Descrição Quantidade de Registros 

Customer Dimensão consumidor do DWG 30.000 

Supplier Dimensão fornecedor do DWG 10.000 

Part Dimensão item pedido do DWG 200.000 

LineOrder Tabela de fatos (pedidos) do DWG 6.001.170 

Date Dimensão data do DWG 2.556 
 

Fonte: (GOMES, 2011) 

O SSB só gera informações alfanuméricas, por isso, foi necessário inserir dados 

geométricos no DW gerado para transformá-lo em um Data Warehouse Geográfico (DWG). 

Esta tarefa foi feita utilizando a ferramenta de ETL chamada PDI (Pentaho Data Integration) 

(PENTAHO CORPORATION, 2005). A Figura 69 mostra o esquema lógico do DWG, o qual 

foi construído no SGBD PostgreSQL com a extensão espacial PostGIS. Este esquema 

apresenta a tabela de fato Pedidos (lineorder),  as dimensões Item Pedido (part) e Data (date), 

além das dimensões  Região (region), Nações (nation) e Cidades (city), que armazenam as 

geometrias das dimensões Consumidor (customer) e Fornecedor (supplier). Por fim, as 

dimensões Endereços dos Clientes (c_address) e Endereços dos Fornecedores (s_address) 

armazenam as geometrias dos endereços das dimensões Consumidor e Fornecedor, 

respectivamente. 
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Figura 69 - Esquema lógico do DWG do estudo de caso. 

 

Fonte: (GOMES, 2011). 

O cubo utilizado nesta aplicação possui quatro dimensões, Consumidor, Fornecedor, 

Tempo, Item Pedido; e cinco medidas: Prioridade do Pedido, Quantidade Pedida, Tipo de 

Entrega, Total do Pedido e Custo do Fornecimento. Dessas dimensões, Tempo e Item do 

Pedido possuem hierarquias convencionais enquanto Fornecedor e Consumidor possuem  

hierarquia espacial, que é formada pelos níveis espaciais Região, Nação, Cidade e Endereço, 

onde: uma região (region) possui várias nações (nation); uma nação possui várias cidades 

(city); e uma cidade possui vários endereços (address). Ressalta-se que essas informações não 

condizem com o mundo real. Dessa maneira, para facilitar o entendimento, foi feita uma 

analogia entre os níveis espaciais e a realidade das divisões territoriais conhecidas, que pode 

ser vista no  Quadro 9. Além disso, este quadro mostra também como é feita a formação dos 

nomes dos níveis geográficos citados. 
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Quadro 9- Formato dos valores das hierarquias geográficas 

Atributo Formato Exemplo 

Região Formado por nomes análogos aos 

continentes reais. 

América, África e Europa 

Nação Formado por nomes de países que 

correspondem aos países da região 

que a compreende. 

Para a região América, as nações 

Brasil, Argentina e United States. 

Cidade Formado pelo nome da nação que a 

compreende seguido de um número 

ordinal iniciado em 0 (zero) até 9 

(nove). 

Para a nação Brasil, as cidades 

Brasil 1 e Brasil 2 

Endereço Cadeias de textos aleatórias geradas 

a partir de um conjunto formado por 

caracteres alfanuméricos e especiais 

(e.g.,$, @). 

“Sdf,sdsdf@hgjhk” 

 

Fonte: (GOMES, 2011) 

Por fim, as geometrias geradas também não refletem as geometrias do mundo real. 

Assim, para entendimento das disposições das geometrias das regiões, nações e cidades do 

DWG em questão, é mostrada a Figura 70. A seguir, com o objetivo de mostrar que a 

arquitetura e a interface gráfica propostas no capítulo  são factíveis, são apresentados os 

exemplos de uso do Cliente XML/SA. 
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Figura 70 - Mapa com as geometrias do DWG do estudo de caso. 

 

Fonte: (GOMES, 2011)
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5.2. PROJEÇÃO SOLAP 

 

O pré-requisito para que a operação de projeção SOLAP  seja feita é que uma consulta 

OLAP tenha sido realizada. Posto isto, a Figura 71 mostra o resultado da seguinte consulta 

OLAP: “Qual é a quantidade de itens pedidos, no ano de 1992, pelos consumidores das 

nações China, Índia, Japão, França, Alemanha, Romênia e Rússia aos fornecedores das 

regiões África e Oriente Médio?”. Tendo este cenário, para realizar a operação de projeção 

SOLAP o usuário deve clicar no botão de Projeção SOLAP, que se encontra na barra de 

ferramentas do Visualizador  OLAP (JPIVOT).  O resultado desta operação consiste em exibir 

ou projetar no mapa os níveis geográficos das dimensões contidas na consulta OLAP. A 

Figura 72 mostra o resultado da consulta de Projeção SOLAP. Nota-se que a tabela cruzada 

do Visualizador  OLAP exibe as informações convencionais dos membros de duas  

dimensões, Consumidor e Fornecedor, enquanto o mapa, juntamente com o Navegador 

SOLAP, mostra a projeção geográfica dos níveis e membros dessas duas dimensões. Tanto no 

mapa quanto no Navegador SOLAP, a cor azul representa os membros  do nível Nação da 

dimensão Consumidor enquanto a cor amarela representa os membros do nível Região da 

dimensão Fornecedor.  

Figura 71 - Cenário Inicial para uma consulta de Projeção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 72 - Resultado da operação de Projeção Espacial. 

 

Fonte: A autora. 

 A consulta a seguir apresenta um gráfico gerado pelo JPIVOT para representar as 

medidas. Para demonstração, será realizada a consulta: “Mostre  o mapa e o gráfico do total 

de pedidos e da quantidade de pedidos dos fornecerdores das regiões África, América, Ásia, 

Europa e Oriente Médio”. Para isso, pressupondo que o botão de projeção SOLAP já esteja 

ativado, o usuário clica no botão de gráfico, conforme destacado na Figura 73. O resultado 

desta consulta também pode ser visto nessa figura. 

O gráfico gerado mostra que o total de pedidos das cinco regiões é bem semelhante. 

Mostra também que o total do pedido possui valores muito maiores que a quantidade do 

pedido. Por exemplo, o total de pedido da África foi de 2.674.439.690,534 enquanto que a 

quantidade pedida foi de 3.603,182.  Por isso, as barras em vermelho, que representam a 

medida total de pedido, são bem maiores que as barras em azul, que representam a quantidade 

pedida.
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Figura 73 - Consulta com gráfico. 

 

Fonte: A autora.
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5.3. NAVEGAÇÃO SOLAP 

 

Para demonstrar a operação de Projeção SOLAP de Navegação será usado, como cenário 

inicial, a consulta apresentada na Figura 72. Para o primeiro exemplo, será realizada a 

operação de drill-down espacial (ou drill-down geográfico) sobre o membro África, que 

resulta na seguinte consulta: “Qual é a quantidade de itens vendidos no ano de 1992 pelos 

fornecedores da região Oriente Médio (Middle East) e das nações Moçambique 

(Mozambique), Algeria (Argelia), Quênia (Kenya), Etiópia (Ethiopia), Marrocos (Mororco) 

da região África aos consumidores das nações China, Índia, Japão, França, Alemanha, 

Romênia e Rússia,”. Dessa maneira, para executar esta operação, o usuário deve clicar no 

botão GeoDrill-Down do membro África, como mostra a Figura 74. 

Figura 74 - Aplicação de GeoDrill-Down sobre  o membro África. 

 

Fonte: A autora. 

O resultado desta operação é mostrado na Figura 75. Nota-se que, após a realização da 

consulta,  os membros filhos de África estão sendo exibidos tanto na tabela quanto mapa e no 

Navegador SOLAP, coforme destacado na Figura 75. 
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Figura 75 - Resultado da consulta Navegação SOLAP, após aplicar GeoDrill-Down no membro África. 

 

Fonte: A autora.
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O próximo exemplo mostra a aplicação do replace em uma consulta de Projeção 

SOLAP de Navegação. A Figura 72  da Seção 5.2 é o cenário utilizado para demonstrar o uso 

desta opção. Para realizá-la, o usuário clica no menu Navegação SOLAP e marca a opção 

replace. Depois ele clica no botão GeoDrill-Down do membro África. O resultado desta 

consulta é mostrado na Figura 76. Nela, pode-se observar que o membro África não aparece 

nem na tabela OLAP, nem no mapa e nem no Navegador SOLAP. Isso porque, na opção 

replace, os membros pais são substituídos pelos membros filhos.  

Figura 76 - Mapa resultante da aplicação da opção replace no GeoDrill-Down sobre um membro. 

 

Fonte: A autora. 

Os exemplos mostrados só foram aplicados sobre os membros. O exemplo a seguir 

mostra a aplicação do operador GeoRoll-UP sobre um nível, configurando assim a operação 

de GeoRoll-UP Level. Assim, dado como cenário inicial Figura 75, deseja-se realizar a 

consulta: “Qual é a quantidade de itens vendidos no ano de 1992 pelos  fornecedores das 

regiões  África, América, Europa, Ásia e Oriente Médio (Middle East) aos consumidores das 

nações China, Índia, Japão, França, Alemanha, Romênia e Rússia?”. Para isso, o usuário 

clica sobre o operador de GeoRoll-UP do nível Nação da dimensão Fornecedor. O resultado 
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desta consulta é mostrado na Figura 77, que exibe no mapa todos os membros do nível acima 

de Nação, da dimensão Fornecedor (i.e., os membros do nível Região, representado pela cor 

vermelha), e continua a mostrar os membros do nível Nação, da dimensão Consumidor, 

(representado pela cor azul), como pode ser visto também no Navegador SOLAP. 

Figura 77 - Resultado de uma operação de GeoRoll-UP Level. 

 

Fonte: A autora.
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5.4. SELEÇÃO SOLAP 

 

Para a seleção SOLAP, o cenário inicial será o resultado da consulta “Qual  o tipo de 

entrega e a quantidade pedida pelos consumidores das nações Brasil, Canadá, Peru, 

Argentina e Estados Unidos?”, mostrada na Figura 78. 

Figura 78 - Cenário inicial - seleção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 

Posto isto, para exemplificar a operação Seleção SOLAP será realizada a seguinte 

consulta: “Qual é o tipo de entrega e a quantidade de itens vendidos, no ano de 1992, para 

fornecedores das nações da América que estão disjuntas ao Brasil?”. A restrição espacial 

presente nesta consulta é “nações disjuntas ao Brasil”. A Figura 79 apresenta a tela para 

construção de consultas de Seleção SOLAP e mostra restrição espacial da consulta acima. A 

Figura 80 exibe o resultado da consulta de seleção SOLAP, que mostra que as nações Peru e 

Estados Unidos (United States) estão disjuntas ao Brasil. 
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Figura 79 - GUI para operação de Seleção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 80 - Resultado da consulta de Seleção SOLAP. 

 

Fonte: A autora. 

 

5.4.1. SELEÇÃO SOLAP COM  OPERADORES MÉTRICOS 

 

Os exemplos, a seguir, mostram a aplicação dos operadores métricos nas consultas de 

Seleção Espacial. O primeiro exemplo mostra o uso do operador dwithin por meio da 

consulta: “Qual é a quantidade de itens vendidos e o valor total dos pedidos, no ano de 1992, 

para consumidores das nações da América que se encontram a uma distância de até 2km do 

Brasil?” Para realizar essa consulta o usuário deve utilizar a operação métrica dwithin e 

informar o valor da distância. O resultado dessa consulta pode ser visto na Figura 81, onde se 

observa que os únicos países que estão há uma distância de 2 km do Brasil são Canadá e  

Argentina. 

 

 



127 

 

Figura 81 - Resultado de uma Seleção com uso de operador métrico dwithin. 

 

Fonte: A autora. 

O segundo exemplo utiliza o operador métrico beyond, para o qual  foi realizada a 

seguinte consulta: “Qual é a quantidade de itens vendidos e o valor total dos pedidos, no ano 

de 1992, para consumidores das cidades da Argentina que estão fora (além) do raio de 1 km 

da cidade Argentina 3? Para isso, a Figura 82 apresenta o cenário inicial. Para realizar essa 

consulta, o usuário deve utilizar a operação métrica beyond e informar o valor da distância, 

além do nível e dos membros sobre os quais serão aplicados a condição espacial, como mostra 

tela de consulta de seleção SOLAP da Figura 83.  O resultado dessa consulta pode ser visto na  

Figura 84, onde se observa que as cidades Argentina0, Argentina 8 e Argentina 9 são as 

cidades fora do raio de 1 km da cidade Argentina 3. Para melhorar a visualização do mapa, a 

área onde este aparece foi maximizada, não exibindo, assim, a tabela. 
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Figura 82 - Cenário inicial para a aplicação do operador beyond. 

 

Fonte: A autora.
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Figura 83 - Seleção espacial com o operador métrico beyond. 

 

Fonte: A autora. 

 

Figura 84 - Resultado da consulta de Seleção SOLAP com operador métrico beyond. 

 

Fonte: A autora. 
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5.4.2. SELEÇÃO SOLAP GEOMÉTRICA 

 

Para exemplificar o uso de geometria em uma operação de seleção SOLAP, a seguinte 

consulta será realizada: “Qual é a quantidade de itens vendidos e o valor total dos pedidos, no 

ano de 1992, para consumidores das nações da América que não tocam um dado Ponto 1?”.  

Para realização desta consulta tem-se, como cenário inicial, a consulta mostrada na Figura 78. 

Posto isto, o usuário deve abrir a tela de consulta de Seleção SOLAP pelo menu  do 

Navegador SOLAP -> Dice Espacial. Em seguida, na tela de seleção SOLAP, deve escolher a 

dimensão “Consumidor”, o nível “Nação”  e o operador topológico disjoint. Feito isso, o 

usuário, então, clica no botão  “seleção geométrica”. Esta ação abre a tela, apresentada na 

Figura 85, pela qual o usuário obtém um ponto, um polígono ou um retângulo. Para isso, o 

usuário desenha um ponto sobre o mapa mostrado e clica sobre o ponto desenhado para obter 

a geometria deste. Por fim basta clicar em  “adicionar”. 

Figura 85 - Seleção Geométrica. 

 

Fonte: A autora. 

A geometria selecionada recebe o nome de “geometria1”, como mostra a Figura 86. 

Em seguida, o usuário clica no botão “Adicionar restrição” e submete a consulta ao Servidor 
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XML/SA. O resultado desta consulta pode ser visto na Figura 87, onde se pode observar que 

todos as nações da América, com exceção do Canadá, não tocam o ponto selecionado. 

Figura 86 - Consulta de Seleção SOLAP com geometria. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 87 - Resultado da consulta de Seleção SOLAP com geometria 

 

Fonte: A autora.
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5.5. JUNÇÃO SOLAP 

 

Para exemplificar a operação de junção, é realizada a seguinte consulta: “Qual o total de 

itens vendidos, no ano de 1992, pelos fornecedores das nações da região América  aos 

consumidores das cidades da Argentina, Brasil e Canadá que tocam o lago X”. 

A Figura 88 apresenta o cenário inicial para aplicação da Junção.  

Figura 88 - Cenário inicial. 

 

Fonte: A autora. 

 

Embora os geotemas (i.e., temas externos ao cubo) estejam disponíveis para serem 

utilizados como filtro espacial, estes não podem ser visualizados a partir do Cliente XML/SA. 

Dessa forma, apenas para melhor compreensão do cenário, a visualização do geotema 

utilizado nesta consulta é mostrada na  Figura 89. 
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Figura 89 - Cenário inicial com geotema (tema externo) “Lago”. 

 

Fonte: (GOMES, 2011) 

Para realizar esta operação, o usuário informa a dimensão Consumidor, e o nível fixo 

Cidade, sobre o qual o resultado vai aparecer. Depois, informa as restrições espaciais. Para 

tanto,o usuário escolhe a dimensão Fornecedor e o nível restritivo Nação e, em seguida, 

escolhe: 1)  o geomembro Argentina, o operador topológico “inside” (within) e adiciona a 

restrição espacial; 2) o geomembro Brasil, o operador topológico “inside” e adiciona outra 

restrição espacial; e 3) o geomembro Canadá, o operador topológico “inside”  e adiciona 

outra restrição espacial. Nota-se que essas três restrições adicionadas são sobre geoníveis. Na 

sequência, o usuário seleciona o geotema “Lago”, o operador “intersects” e adiciona esta 

restrição. Por fim, o usuário seleciona os conectivos ‘and’ para interligar as restrições 

espaciais adicionadas e submete a consulta. A Figura 90 exibe a tela de Junção SOLAP com a 

consulta do usuário, contendo as três restrições sobre geonível  e uma restrição sobre um 

geotema. O resultado desta consulta pode ser visto na  

Figura 91, que mostra as cidades das nações Argentina,  Brasil e Canadá que tocam o 

lago X.  
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Figura 90 - Consulta de Junção SOLAP entre geoníveis. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 91 - Resultado da consulta de junção SOLAP que utiliza geoníveis e tema externo(geotemas). 

 

Fonte: A autora. 

 

5.6. MAPA TEMÁTICO 

 

Para o exemplo de geração de mapa temático, é realizada a consulta: “Visualizar mapa 

temático que mostre a variação da Quantidade de Pedidos (ou quantidade pedida), por 

consumidores, das cidades do Brasil e da Argentina”. Para isso, tem-se como cenário a 

Figura 92. 

Para fazer o mapa temático, o usuário dever clicar no menu “Mapa Temático” do 

Navegador SOLAP. Esta ação abre uma tela de configuração para gerar o mapa temático, 

mostrada na Figura 93. Ressalta-se que o mapa temático só pode ser gerado sobre um nível e 

com apenas uma medida. Assim, o usuário deve escolher: a dimensão, o nível sobre o qual 

deseja realizar o mapa temático, a medida (i.e., o valor, por exemplo, “Quantidade de 

Pedidos”), a quantidade de grupos ou classes e a cor com a qual o mapa temático será gerado. 
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Em seguida, o usuário deve submeter estas informações à camada de aplicação.  Nota-se, na 

Figura 93, que o usuário escolhe visualizar quatro grupos de valores para a medida 

Quantidade de Pedidos.   

Figura 92 - Cenário Inicial - Mapa temático. 

 

Fonte: A autora. 

 

Figura 93 - Tela para gerar/configurar mapa temático. 

 

Fonte: A autora. 
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O mapa temático gerado é apresentado na Figura 94. As cidades com cor mais escura 

possuem a quantidade de pedidos maior, enquanto as mais claras, uma quantidade de pedidos  

menor. Pelo mapa, é possível perceber que, para o Brasil, as cidades ao norte (Brazil 9 e 

Brazil 1) possuem as maiores quantidades de pedidos, enquanto na Argentina, estas cidades 

estão localizadas principalmente na parte central (Argentina 2 e Argentina 4). 
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Figura 94 - Mapa temático com a quantidade de pedidos das cidades da Argentina e Brasil. 

 

Fonte: A autora.
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5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentado o exemplo de uso do Cliente XML/SA cujo intuito é 

mostrar que as propostas deste trabalho, a seguir, são factíveis: uma arquitetura que permita 

ao Cliente XML/SA se comunicar com o Servidor XML/SA e realizar consultas OLAP e 

SOLAP por meio dos padrões XML/A e XML/SA, de forma a prover sincronização entre o 

que é apresentado na parte OLAP e na parte espacial; um conjunto de interfaces gráficas para 

realizar operações SOLAP sobre o Servidor XML/SA; análises simultâneas a partir de duas 

dimensões espaciais; uso de operadores topológicos, métricos, tema externo e de seleção de 

geometrias (ponto, polígono, retângulo) para realização de consultas SOLAP com restrição 

espacial (junção e seleção SOLAP) e, por fim, mapa temático.  

Para isso, foram executadas onze consultas que exemplificam o uso do protótipo do 

Cliente XML/SA para realização de operações SOLAP e apresentação de resultados SOLAP 

(XML/SA), ambas com as características apresentadas no parágrafo anterior. As consultas 

realizadas foram: 1) projeção SOLAP com duas dimensões espaciais; 2) apresentação de 

resultado com gráfico; 3) projeção SOLAP de navegação do tipo drill-down member 

geográfico sem replace; 4) projeção SOLAP de navegação do tipo drill-down member 

geográfico com replace; 5) projeção SOLAP de navegação do tipo roll-up level geográfico 

sem replace;  6) seleção SOLAP com operador topológico; 7) seleção SOLAP com uso de 

operador métrico (dwithin); 8) seleção SOLAP com uso de operador métrico (beyond), 9) 

seleção SOLAP geométrica utilizando a geometria ponto,  10) junção SOLAP entre geoníveis 

e tema externo ao cubo; e 11) construção de mapa temático sobre um nível de uma dimensão 

utilizando uma medida. 

Por fim, os exemplos realizados  mostram que o Cliente XML/SA proposto cobre todos 

os critérios de avaliação estabelecidos na Seção 3.1. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Embora existam muitos trabalhos relacionados a SOLAP, a maioria destes dedica pouca 

atenção à especificação da interface gráfica para um Cliente XML/SA e a sua arquitetura, 

principalmente no que se refere aos detalhes da integração entre a parte analítica (OLAP) e 

espacial contida numa resposta SOLAP. Além disso, a partir do levantamento do estado da arte, 

apresentado no Capítulo 3, foi verificado que as interfaces dos trabalhos existentes, em sua 

maioria, não oferecem recursos gráficos para especificar operações SOLAP que utilizem 

operadores topológicos (e.g., ícones representando estas operações espaciais) e façam uso de 

temas externos para realização de restrições espaciais. Tampouco permitem realizar consultas 

SOLAP sobre mais de uma dimensão espacial. 

Nesse contexto, este trabalho especificou e implementou um Cliente XML/SA com um 

conjunto de interfaces gráficas que possibilitam ao usuário realizar operações SOLAP, 

(incluindo as que fazem restrição espacial por meio de operadores topológicos, métricos e de 

temas externos ao cubo), análises simultâneas sobre duas ou mais dimensões espaciais 

diferentes, além de especificar uma arquitetura que ilustra como pode ser feita  a 

sincronização entre os componentes OLAP e espacial e a comunicação entre o servidor 

(Servidor XML/SA) e um Cliente XML/SA. 

Para atingir os objetivos propostos, foi escolhido o Servidor XML/SA para atuar do lado 

do servidor SOLAP, por este dispor de uma interface de comunicação (i. e. servlets) para 

executar operações SOLAP sobre mais de duas dimensões espaciais. Depois disso, foi 

apresentada a arquitetura do Cliente XML/SA, a qual é composta por três camadas, onde a 

camada de apresentação define os componentes da GUI necessários para que o usuário possa 

interagir e realizar consultas SOLAP, a de aplicação detalha quais os componentes de 

software são necessários e como estes devem colaborar para realizar a comunicação entre a 

GUI e o Servidor XML/SA de forma que os componentes gráficos OLAP e espacial estejam 

sincronizados e, a terceira, que está fora do escopo deste trabalho, contém os servidores de 

dados, isto é, servidor SOLAP (Servidor XML/SA) e OLAP (Mondrian). 
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Em sequência, foi definido o layout para apresentação da resposta SOLAP, isto é, 

definição das áreas da interface gráfica responsáveis por apresentar as informações analítico-

espaciais, de forma simultânea e sincronizada. Para tanto, definiu-se uma GUI dividida em 

duas partes: uma para apresentação das informações analíticas (Visualizador OLAP) e outra 

para visualização espacial (Visualizador SOLAP). Para exibição das informações analíticas 

foi escolhida a solução OLAP JPIVOT, por este apresentar todos os requisitos necessários, 

tais como utilização do padrão XML/A, apresentação de  resultados a partir de gráficos e 

tabela cruzada, bem como por permitir interação do usuário com o cubo OLAP (Navegador 

OLAP). Para exibição da informação espacial, foi desenvolvido, por meio de tecnologias 

livres, um componente composto por um visualizador de mapas e o Navegador SOLAP. Este 

último foi desenvolvido para melhorar a correspondência entre a parte espacial e analítica 

(OLAP) principalmente quando da ocorrência de duas ou mais dimensões espaciais sendo 

apresentadas ao mesmo tempo. Este componente apresenta ainda a hierarquia espacial dos  

níveis e membros de uma dimensão espacial. Além disso, foram especificados componentes 

gráficos, tais como botões e telas de consulta, a partir dos quais o usuário consegue submeter 

consultas SOLAP com restrição espacial (i.e., Seleção e Junção SOLAP) ou sem (Projeção 

SOLAP, Projeção SOLAP de Navegação e mapa temático), abstraindo do usuário a 

complexidade de ter que escrever consultas em MDX e SQL ou de  manipular metamodelos 

de requisição SOLAP.  

Por fim, foi apresentado o exemplo de uso do Cliente XML/SA a partir  da realização de 

onze consultas SOLAP, com as características citadas anteriormente, a saber:  

 Análise sobre duas ou mais dimensões espaciais; 

 Uso de operadores topológicos e métricos, além de seleção de geometria para 

construção de restrições espaciais sobre um nível; 

 Uso de operadores topológicos para construção de restrições espaciais sobre dois 

níveis de dimensões (iguais ou diferentes) ou sobre um nível de uma dimensão e 

um tema externo ao cubo; 

 Geração de Mapa Temático; e 

 Apresentação da resposta SOLAP a partir de vários displays (mapa, tabela 

cruzada e gráfico)  sincronizados, onde os componentes refletem o mesmo 

resultado. 

Posto isto, o Cliente XML/SA mostrou-se viável.  
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6.1.  CONTRIBUIÇÕES 

 

As principais contribuições oriundas deste trabalho são: 

 Especificação de interface gráfica para apresentar resultados e gerar consultas 

SOLAP, tais como: 

o Projeção de geometrias de níveis e membros em um mapa (Projeção 

SOLAP) 

o Execução de Drill-Down/Roll-Up sobre um membro ou nível, com ou sem 

replace (Projeção SOLAP de Navegação). 

o Aplicação de restrição espacial com operadores topológicos, alguns 

operadores métricos (dwithin e beyond) e com seleção de geometria (ponto, 

polígono ou região, retângulo) sobre  um nível de uma dimensão (Seleção 

SOLAP).   

o Aplicação de restrição espacial (operação topológica) sobre  dois  níveis de 

uma dimensão ou de duas dimensões diferentes, ou entre um nível e um 

tema externo ao cubo (Junção Espacial). 

 Análises simultâneas a partir de duas dimensões espaciais. 

 Especificação de arquitetura com componentes necessários para fazer a 

comunicação entre o Cliente XML/SA e o Servidor XML/SA e com a explicação 

detalhada de como é feita a sincronização entre componentes da parte OLAP e 

espacial. 
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6.2. LIMITAÇÕES 

 

Por questões de tempo e escopo, o presente trabalho apresenta algumas limitações, a 

saber: 

 O Cliente XML/SA não armazena as consultas realizadas em um repositório. Dessa 

forma, qualquer tipo de consulta é realizada a partir das informações que estão sendo 

exibidas na tela naquele momento, visto que o estado não é guardado e nem consultas 

anteriores podem ser armazenadas; 

 Operadores espaciais: apesar de oferecer operadores topológicos e métricos, para este 

último, apenas dois operadores são oferecidos: dwithin e beyond. Além disso, 

operadores direcionais  e de conjunto também não estão disponíveis; 

 Recursos Visuais: a ferramenta não disponibiliza a apresentação de sliders 

(visualização de múltiplos mapas, por exemplo, através do tempo) e dashboards 

(visualização de vários indicadores em uma interface gráfica intuitiva); 

 Mapa Temático: o Cliente XML/SA  gera mapa temático para uma medida de um nível 

de uma dimensão. Assim, não oferece a opção de gerar mapa temático com gráfico, o 

qual representa mais de uma medida sobre o mapa. Além disso, os mapas são exibidos 

através de uma cor só (exemplo vermelho) em degradê, ou seja, não disponibiliza 

escolher cores diferentes para gerar mapa temático;  

 Custo de visualização: o custo para exibição de mapas com grande número de 

geometrias é considerável. Em outras palavras, a exibição de um mapa com grande 

número de geometrias pode ser um pouco demorada, principalmente na primeira vez 

em que este é gerado; 

 Pacotes estatísticos: o cliente XML/SA não disponibiliza pacotes estatísticos; e 

 Geocodificação: o Cliente XML/SA não permite geocodificar informações geográficas 

textuais ( i.e, endereço) contidos em um cubo de dados. 
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6.3.  TRABALHOS FUTUROS 

 

Apesar de este trabalho ter atingidos os objetivos, foram identificados melhorias, 

implementações e temas de pesquisas que podem vir a ser realizados: 

 

 Melhoraria do desempenho, tanto para receber o retorno do Engenho SOLAP, quanto 

para gerar e exibir o mapa na tela, quando da utilização de muitas camadas 

geográficas. Uma sugestão a ser avaliado é a troca do formato da geometria de WKT 

para imagem ou GeoJSON. 

 Armazenar as consultas realizadas em um repositório. Atualmente, qualquer tipo de 

consulta é realizado a partir das informações que estão sendo exibidas na tela naquele 

momento, visto que o estado não é guardado e nem consultas anteriores podem ser 

armazenadas. 

 Apresentar mapa temático que forneça visualização de mais de uma medida sobre um 

mapa, por exemplo, por meio de gráfico sobre o mapa. 

 Aumentar o número de operadores espaciais oferecidos, como operadores direcionais. 

 Especificação e desenvolvimento de sliders e dashboards. 

 Avaliação da usabilidade das interfaces gráficas propostas. 

 Melhoria da interface gráfica, de forma a torná-la mais bonita e padronizada. 

 Realizar um estudo de caso com dados reais. 

 

 

 

 



146 

 

REFERÊNCIAS 

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE. Sobre o Adobe PDF. Disponível em: 

<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/adobepdf.html>.  

ALBUQUERQUE, E. A. DE. UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE FUNÇÕES MDX 

NOS SERVIDORES ANALYSIS SERVICES E MONDRIAN. [s.l.] Dissertação de 

Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2013. 

BARROS, D. M. V. AGIS – Um Serviço para Processamento Geográfico e Analítico 

Multinível. [s.l.] Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2009. 

BÉDARD, Y. et al. Spatial Olap. Disponível em: <http://spatialolap.scg.ulaval.ca/ >. Acesso 

em: 19 fev. 2012.  

BÉDARD, Y., RIVEST, S. & PROULX, M.-J. Spatial On-Line Analytical Processing 

(SOLAP): Concepts, Architectures and Solutions from a Geomatics Engineering Perspective, 

Data Warehouses and OLAP : Concepts, Architectures and Solutions. 2006.  

BIMONTE, S.; TCHOUNIKINE, A.; MIQUEL, M. Towards a spatial multidimensional 

modelProceedings of the 8th ACM international workshop on Data warehousing and OLAP - 

DOLAP. Anais...ACM Press, 2005 

BIMONTE, S.; TCHOUNIKINE, A.; MIQUEL, M. Spatial OLAP : Open Issues and a Web 

Based Prototype. n. figure 2, p. 1–11, 2007.  

BIMONTE, S.; WEHRLE, P. Gewolap: A web based spatial olap proposalSecond 

International Workshop on Semantic based Geographical Information Systems. Anais...2006 

BRINKHOFF, T.; KRIEGEL, H.-P.; SEEGER, B. Efficient processing of spatial joins using 

R-treesSIGMOD ’93 Proceedings of the 1993 ACM SIGMOD international conference on 

Management of data. Anais...New York, NY: 1993 

CÂMARA, G. Modelos, Linguagens e Arquiteturas para Bancos de Dados Geográficos. 

Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/teses/gilberto/>. Acesso em: 20 dez. 2013.  

CÂMARA, G. et al. CONCEITOS BÁSICOS EM GEOPROCESSAMENTO. Disponível 

em: <http://www.ufpa.br/sampaio/curso_de_sbd/sig/cap02-conceitos.pdf>. Acesso em: 7 dez. 

2013.  

CARDOSO, F. M. Um Framework para Data Warehouse Espacial. [s.l.] Universidade 

Federal de Campina Grande, 2009. 

CORDEIRO, J. P.; BARBOSA, C. C. F.; CÂMARA, G. ÁLGEBRA DE CAMPOS E 

OBJETOS. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap8-algebra.pdf>. 

Acesso em: 28 dez. 2013.  



147 

 

DALY, M. OpenGIS Coordinate Transformation Service Implementation Specification. 

Disponível em: <http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=999>. Acesso em: 15 dez. 

2013.  

ESRI. Introduction to ArcXML. Disponível em: 

<http://webhelp.esri.com/arcims/9.3/General/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/introd

uction.htm>. Acesso em: 9 dez. 2013.  

FELBER, E. PROPOSTA DE UMA FERRAMENTA OLAP EM UM DATA MART 

COMERCIAL: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA NA INDÚSTRIA CALÇADISTA. [s.l.] 

Trabalho de Conclusão de Curso. Centro Universitário Feevale, 2006. 

FIDALGO, R.; ARCOVERDE, S. DE F. Adição de termos semânticos a consultas OLAP. In: 

Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados - SBBD 2012. [s.l: s.n.]. p. 105 – 112.  

FILHO, J. L. Projeto de Banco de Dados para Sistemas de Informação Geográfica. 

Disponível em: <http://www.ufpa.br/sampaio/curso_de_sbd/semin_bd_para_sig/eri-

norte.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2013.  

GEORSS.ORG. GeoRSS. Disponível em: <http://www.georss.org/>. Acesso em: 9 dez. 2013.  

GEOTOOLS. GeoTools The Open Source Java GIS Toolkit. Disponível em: 

<http://www.geotools.org/>. Acesso em: 15 dez. 2013.  

GOMES, E. A. Arquitetura , Metamodelos e Algoritmos para um Engenho SOLAP. [s.l.] 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, 2011. 

GOOGLE. Google Maps. Disponível em: <https://maps.google.com/>. Acesso em: 9 dez. 

2013.  

GREG, M. Asynchronous JavaScript Technology and XML (Ajax) With the Java 

Platform. Disponível em: <http://www.oracle.com/technetwork/articles/javaee/ajax-

135201.html>. Acesso em: 27 dez. 2013.  

HOKAMA, D. D. B. et al. A modelagem de dados no ambiente Data Warehouse. [s.l.] 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2004. 

HYDE, J. Mondrian Documentation. Disponível em: 

<http://mondrian.pentaho.com/documentation/olap.php>. Acesso em: 28 dez. 2013.  

INMON, H. W. What is a data warehouse. Vol. 1 ed. [s.l.] Prism Tech Topic, 1995.  

JEAN-ROBERT DESBIENS-HADDAD. JMap Spatial OLAP Concepts and usage in 

decision. Disponível em: <http://www.geoplace.com/Media/MediaManager/Jean-Robert 

Desbiens-Haddad.pdf>.  

K2 GEOSPATIAL. Jmap - Global interface GIS solution. Disponível em: 

<http://k2geospatial.com/en/products/jmap/>. Acesso em: 3 nov. 2013.  



148 

 

KHEOPS TECHNOLOGIES. Innovative technology to support intuitive and interactive 

exploration and analysis of spatio-temporal multidimensional data. Disponível em: 

<http://issuu.com/descargas.demos/docs/wp_jmap_solap>. Acesso em: 10 abr. 2012.  

KIMBALL, R. et al. The Data Warehouse Lifecycle Toolkit. 2nd. ed. [s.l.] John Wiley & 

Sons, 2008.  

LISBOA FILHO, J. Projeto de Banco de Dados para Sistemas de Informação Geográfica. 

VIII Escola de Informática da SBC Sul, p. 115–146, 2000.  

MACDONALD, G. C.; RUBIK, J. R. Pesquisa e Seleção de Ferramentas Livres e 

Baseadas em Padrões de Sistemas Abertos para a Elaboração de Interfaces OLAP sobre 

a Web. [s.l.] Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. 

MAPTOOLS.ORG. Ka-Map. Disponível em: <http://ka-

map.maptools.org/index.phtml?page=home.html>. Acesso em: 10 dez. 2013.  

MEDEIROS, V. DA N. Uma Infra-Estrutura Eficiente de Data Warehouse Geográfico 

Apoiada em Software Livre. [s.l.] Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Pernambuco, 2006. 

MICROSOFT. Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Versão A. 

Disponível em: <http://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=22661>. Acesso 

em: 20 mar. 2014.  

MICROSOFT. MDX Function Reference (MDX). Disponível em: 

<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms145970.aspx>. Acesso em: 5 dez. 2013.  

MICROSOFT. XMLA. Disponível em: <http://msdn.microsoft.com/pt-

br/library/bb522619.aspx. >. Acesso em: 1 dez. 2013.  

MICROSOFT. Excel. Disponível em: <http://office.microsoft.com/pt-br/microsoft-excel-

software-de-planilhas-FX010048762.aspx>. Acesso em: 18 mar. 2014a.  

MICROSOFT. Analysis Services. Disponível em: <http://technet.microsoft.com/pt-

br/library/bb522607.aspx>. Acesso em: 19 mar. 2014b.  

MICROSTRATEGY. MicroStrategy Business Intelligence. Disponível em: 

<http://www.microstrategy.com.br/software/business-intelligence/>.  

O’NEIL, P.; O’NEIL, E.; CHEN, X. Start Schema Benchmark. Disponível em: 

<http://www.percona.com/docs/wiki/benchmark:ssb:start>. Acesso em: 22 dez. 2013.  

OGC. OGC - Making Location count. Disponível em: <http://www.opengeospatial.org/>. 

Acesso em: 15 dez. 2013.  

OGC. Web Map Service. Disponível em: <http://www.opengeospatial.org/standards/wms>. 

Acesso em: 9 dez. 2013.  



149 

 

OGC. Web Feature Service. Disponível em: 

<http://www.opengeospatial.org/standards/wfs>. Acesso em: 9 dez. 2013.  

OGC. Geography Markup Language. Disponível em: 

<http://www.opengeospatial.org/standards/gml>. Acesso em: 15 dez. 2013.  

OGC. KML. Disponível em: <http://www.opengeospatial.org/standards/kml/>. Acesso em: 

15 dez. 2013.  

ORACLE. Java Servlet Technology. Disponível em: 

<http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135475.html>. Acesso em: 8 jan. 2014.  

ORACLE. Oracle Spatial e Oracle Locator. Disponível em: 

<http://www.oracle.com/br/products/database/options/spatial/index.html>. Acesso em: 19 

mar. 2014a.  

ORACLE. Oracle Fusion Middleware MapViewer. Disponível em: 

<http://www.oracle.com/technetwork/pt/middleware/mapviewer/overview/index.html>. 

Acesso em: 18 mar. 2014b.  

OSGEO. OpenLayers: Free Maps for the Web. Disponível em: 

<http://www.openlayers.org/>. Acesso em: 10 dez. 2013.  

OSGEO. Opernlayers. Disponível em: <http://openlayers.org/>. Acesso em: 15 dez. 2013a.  

OSGEO. PostGIS. Disponível em: <http://postgis.net/>. Acesso em: 19 mar. 2014b.  

PENTAHO CORPORATION. Pentaho Data Integration. Disponível em: 

<http://www.pentaho.com/products/data_integration/>. Acesso em: 22 dez. 2013.  

QUEIROZ, G. R.; FERREIRA, K. R. Tutorial sobre Bancos de Dados Geográficos. 

Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/TutorialBdGeo_GeoBrasil2006.pdf>. Acesso em: 7 

dez. 2013.  

REFSNES DATA. XML Tutorial. Disponível em: <http://www.w3schools.com/xml/>. 

Acesso em: 30 nov. 2012a.  

REFSNES DATA. HTML Tutorial. Disponível em: 

<http://www.w3schools.com/html/default.asp>. Acesso em: 13 dez. 2013b.  

REFSNES DATA. XSLT Tutorial. Disponível em: <http://www.w3schools.com/xsl/>.  

REFSNES DATA. JavaScript Tutorial. Disponível em: <http://www.w3schools.com/js/>. 

Acesso em: 13 dez. 2013d.  

RIVEST, S. et al. SOLAP technology: Merging business intelligence with geospatial 

technology for interactive spatio-temporal exploration and analysis of data. ISPRS Journal 

of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 60, n. 1, p. 17–33, dez. 2005.  



150 

 

ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento – Tecnologia Transdisciplinar. Juiz de Fora, MG: 

[s.n.].  

SCOTCH, M.; PARMANTO, B. SOVAT : Spatial OLAP Visualization and Analysis Tool. v. 

00, n. C, p. 1–7, 2005a.  

SCOTCH, M.; PARMANTO, B. Development of SOVAT: a numerical-spatial decision 

support system for community health assessment research. International journal of medical 

informatics, v. 75, n. 10-11, p. 771–84, 2005b.  

SCOTCH, M.; PARMANTO, B.; MONACO, V. Usability evaluation of the spatial olap 

visualization and analysis tool (sovat). Journal of Usability Studies, v. 2, n. 2, p. 76–95, 

2007.  

SILVA, J. DA; VERA, A. Querying Geographical Data Warehouses With GeoMDQL. SBBD, 

p. 223–237, 2007.  

SILVA, T. E. DA. Um framework para a análise espacial de fontes de dados 

multidimensionais. [s.l.] Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Campina 

Grande, 2013. 

SILVA, R. F. SOLAP+. [s.l.] Dissertação de Mestrado. Universidade Nova de Lisboa 

Faculdade, 2010. 

SOLAP+ - Example1. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=0aW2p3olDI4>. 

Acesso em: 22 dez. 2012.  

STOLTE, C.; HANRAHAN, P. Polaris: A System for Query, Analysis and Visualization of 

Multi-dimensional Relational Databases. Proceedings of the Sixth IEEE Symposium on 

Information Visualization, p. http://www.graphics.stanford.edu/projects/polaris/, 2000.  

THOMSEN E. OLAP Solutions: Building Multidimensional Information Systems. 2nd ed 

ed. [s.l.] John Wiley & Sons, 2002.  

TONBELLER AG. Jpivot. Disponível em: <http://jpivot.sourceforge.net/index.html>. Acesso 

em: 10 nov. 2013a.  

TONBELLER AG. Web Component Framework. Disponível em: 

<http://jpivot.sourceforge.net/wcf/index.html>. Acesso em: 10 nov. 2013b.  

W3C. Simple Object Access Protocol. Disponível em: <http://www.w3.org/Protocols/>. 

Acesso em: 4 dez. 2013.  

 


