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RESUMO 
O uso de ferramentas de processamento analítico de dados (OLAP) para 

realização de análises estratégicas de uma organização possibilita que usuários 
responsáveis pela tomada de decisões possam identificar tendências e padrões, de forma 
a conduzir melhor o negócio da empresa em que atuam. Entretanto, o desenvolvimento 
de sistemas de processamento analítico em dados XML no meio acadêmico e comercial 
não possui todas as funcionalidades das ferramentas OLAP para dados tradicionais e 
também não contempla documentos XML interligados. Portanto, a necessidade de 
desenvolver sistemas OLAP para auxiliar nas análises estratégicas dos dados de uma 
organização, representados no formato XML e interligados por um conjunto de 
referências, constitui a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho. 

Atualmente, pesquisas vêm sendo desenvolvidas no contexto acadêmico com o 
objetivo de realizar processamento analítico em dados representados em XML. No 
entanto, em razão destas tecnologias terem sido originalmente concebidas para 
propósitos distintos, esta não é uma tarefa trivial. Para ajudar no desenvolvimento 
desses sistemas OLAP, neste trabalho é proposto um sistema computacional constituído 
de uma linguagem de consulta analítica, LMDQL, a qual permite a realização de 
consultas a dados multidimensionais baseados em documentos XML interligados entre 
si. Como as linguagens padrões do W3C de consulta a documentos XML (e.g. XPath e 
XQuery) não têm suporte a links, foi especificada, e incorporada ao processador da 
LMDQL, XLPath, uma linguagem de navegação para documentos XML com links. 
Além disso, para modelar cubos de dados em documentos XML interligados e para 
tratar as heterogeneidades sintática, semântica e estrutural encontradas em dados 
representados por XML, é apresentado um metamodelo multidimensional de dados, 
chamado XLDM. A partir destas especificações, foi desenvolvido um protótipo do 
sistema que possibilita a análise de documentos XML interligados. Este protótipo inclui 
a LMDQL, XLDM, XLPath e um driver, sql2xquery, que realiza o mapeamento de 
consultas SQL em XQuery, viabilizando a incorporação deste protótipo em um servidor 
OLAP para dados no formato relacional. 

Para avaliar as propostas apresentadas nesta tese, são realizados estudos de casos 
em três domínios distintos, nas áreas médica, financeira e de vendas, de forma a mostrar 
a expressividade e utilização do sistema proposto. São discutidos resultados de testes de 
desempenho para avaliar o tempo de execução do processamento analítico em 
documentos XML interligados. Nestes testes, foi avaliada a eficiência do driver em três 
SGDB para dados XML e foi investigado o impacto no tempo de execução do 
processamento analítico em documentos XML que usam links para expressar 
informação adicional aos dados XML. O custo de processamento de consultas em 
LMDQL foi comparado com o custo destas mesmas consultas em MDX (um padrão de 
mercado), mostrando que o benefício alcançado com o uso de LMDQL não impacta no 
tempo de execução das consultas. 

Palavras-chave: LMDQL, XLDM, XLPath, XLink, XML, OLAP.
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ABSTRACT 
The use of tools for data analytical processing (OLAP) to perform the strategic 

analysis of an organization allows users responsible for making the decisions to identify 
trends and patterns in order to better conduct the business of the company where they 
work. However, the academic and commercial development of analytical processing 
systems for XML data does not have all the features of the existing OLAP tools for 
traditional data and interrelated XML documents. Therefore, the need for developing 
OLAP systems to assist in the strategic analysis of data from one organization, 
represented in XML format and interconnected by a set of references, is the main 
motivation for developing this work. 

Currently, research is being developed in the academic context in order to 
perform analytical processing of data represented as XML. However, because these 
technologies were originally designed for different purposes, this is not a trivial task. To 
assist in the development of OLAP systems, this work proposes a computational system 
consisting of an analytic query language, LMDQL, to allow queries to multidimensional 
data based on interconnected XML documents be performed. As the W3C standard 
language to query XML documents (e.g. XPath and XQuery) does not support links, a 
navigation language for XML documents with links, namely XLPath, was specified and 
incorporated into the LMDQL processor. In addition, to model data cubes of 
interconnected XML documents and to deal with the syntactic, semantic and structural 
heterogeneities found in data represented as XML, a multidimensional metamodel, 
called XLDM, is given. From these specifications, we developed a prototype system 
that enables the analysis of interrelated XML documents. This prototype includes 
LMDQL, XLDM, XLPath and a driver, sql2xquery, which performs the mapping of 
SQL queries to XQuery, allowing the incorporation of this prototype on a OLAP server 
for relational data. 

To evaluate the proposals presented in this thesis, three case studies from distinct 
areas (i.e. medical, financial and sales) were performed to show the expressiveness and 
use of the proposed system. We also discuss performance tests results aimed at 
evaluating the execution time of the analytical processing over interconnected XML 
documents. In these tests, we evaluated the efficiency of the driver for three DBMSs for 
XML data and investigated the impact on the execution time of analytical processing 
over XML documents that use links to express additional information to XML data. The 
costs of query processing in LMDQL was compared with the costs of processing the 
same queries written in MDX (an industry standard), showing that the benefits achieved 
with the use of LMDQL do not impact the execution time of queries. 

Keywords: LMDQL, XLDM, XLPath, XLink, XML, OLAP. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como propósito contextualizar o processamento analítico em 
dados representados por XML (eXtensible Markup Language) [149], expondo os 
motivos e objetivos que levaram à realização deste trabalho. Na Seção 1.1, são 
discutidas as questões referentes ao uso de OLAP (On-Line Analytical Processing) [26, 
27, 136] em dados XML. Na Seção 1.2, são descritos os conceitos considerados 
importantes para o entendimento da solução proposta nesta tese. Na Seção 1.3, são 
abordados os principais aspectos que motivaram o desenvolvimento deste trabalho. Os 
objetivos almejados nesta tese são descritos na Seção 1.4, e então, na Seção 1.5, é 
apresentada a estrutura deste documento.  

Contextualização 
Utilizando-se linguagens de marcação, derivadas de XML, é possível representar 

informações semanticamente semelhantes de diferentes formas. Isto leva a três tipos de 
heterogeneidade dos dados em XML: (i) semântica, na qual informações similares são 
representadas por diferentes nomes, e.g. empresa e companhia, ou quando informações 
dissimilares possuem nomes iguais, e.g. ativo na área contábil e na área de saúde; (ii) 
sintática de conteúdo, de modo que o conteúdo semanticamente igual é representado de 
diversas maneiras, por exemplo, em idiomas diferentes ou em unidades de medidas 
diversas (metros, pés, moedas, ºC, ºF); e (iii) estrutural, na qual o dado é organizado em 
diversas estruturas, e.g. em diferentes tipos de hierarquias, atributos ou elementos [98]. 
Esta flexibilidade de representação é importante, e.g. permite a criação de linguagens de 
marcação para domínios específicos, porém torna a utilização dos conceitos de OLAP 
sobre dados XML uma tarefa complexa. Por exemplo, as linguagens de consultas XML, 
como XPath (XML Path Language) [154] e XQuery (XML Query Language) [156], 
geralmente são orientadas a caminho, requerendo do usuário o conhecimento prévio 
sobre a estrutura dos documentos a serem processados. 

Aplicações e tecnologias derivadas de XML usam documentos interligados para 
representação da semântica e da estrutura da informação, expressando relacionamentos 
entre conceitos, normalmente definidos em um esquema de dados semi-estruturados. 
Informações sobre os conceitos relatados no documento XML (e.g. sobre hierarquia 
entre eles) podem não estar presentes no próprio documento que contém os dados, 
sendo mantidas em arquivos que possuem linkbases (agrupamento de links). Um dos 
problemas que ocorre no processamento de documentos que possuem ligações com 
outros documentos, está no fato das linguagens padrões de consultas (e.g. XPath, 
XQuery) disponíveis atualmente não proverem suporte para navegação entre as 
referências existentes nos documentos. Por exemplo, apesar de a linguagem XPath ser 
adotada como padrão para consulta em documentos XML, ela não provê suporte à 
navegação em links, dificultando, assim, a manipulação e o acesso a documentos que 
fazem uso deste recurso. Existem algumas propostas de linguagens para navegação em 
links, que serão discutidas no Capítulo 2, entretanto, elas possuem algumas restrições 
que dificultam a realização de processamento analítico em documentos XML 
interligados. Logo, é importante desenvolver soluções para o processamento analítico 
de dados em documentos XML que fazem uso de links, i.e documentos que se 
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interligam com outros por meio de referências. Um exemplo de tecnologia derivada de 
XML que utiliza links para expressar informações é a linguagem XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language), um padrão tecnológico para representação, intercâmbio 
e publicação de informações financeiras adotado por diversas organizações [38]. Desta 
forma, os problemas de heterogeneidade que ocorrem em dados no formato XML e as 
informações distribuídas entre documentos XML que contêm ligações com outros 
documentos tornam o processamento analítico sobre este tipo de dados diferente do que 
é realizado pelas tradicionais ferramentas OLAP disponíveis atualmente no mercado e 
na academia. 

Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos com o propósito de realizar 
consultas analíticas em dados XML [107, 108, 109, 144, 66, 146, 15, 16]. Alguns destes 
ambientes de consultas OLAP sobre dados XML estão sendo referidos por alguns 
autores como XOLAP (OLAP para XML) [143, 146] ou XML-OLAP [107]. Entretanto, 
nenhum desses trabalhos considera o uso de documentos XML interligados. Um aspecto 
importante no contexto em questão é o desenvolvimento de um ambiente de consulta 
multidimensional para dados representados por XML, de forma que os problemas de 
heterogeneidade dos dados XML possam ser solucionados. Uma linguagem de consulta 
multidimensional para dados XML, com informações adicionais estabelecidas em 
relacionamentos entre documentos, possibilitará a recuperação de informações 
possivelmente importantes para o processo de tomada de decisão.  

Além das questões referentes às propostas OLAP para XML, que não consideram 
o uso de documentos XML interligados, sejam como fonte de informação ou como 
meio de estruturar dados, observa-se, tanto no âmbito acadêmico quanto nas soluções 
comerciais para OLAP, a ausência de uma solução que possibilite a realização de 
análises por meio de índices, muito comum em determinados domínios, como o 
financeiro [82, 21]. Os índices são obtidos a partir de relações entre dados e servem de 
suporte à realização de vários tipos de análises. Algumas atividades para a tomada de 
decisão necessitam de avaliações relativas, como as análises estatísticas por meio de 
separatrizes1, análises horizontais e verticais. É importante, então, que no resultado de 
uma consulta existam valores comparativos em termos percentuais, por exemplo, para 
se comparar o percentual de vendas de um determinado produto em relação ao total de 
vendas. A inclusão destes tipos de análises, executadas diretamente por operadores, 
pode tornar as consultas mais concisas e eliminar a necessidade da construção de 
consultas de usuário para este fim. 

Conceitos Básicos 
Esta seção descreve alguns conceitos básicos relacionados ao desenvolvimento 

desta tese. Com relação a dados semi-estruturados, na Seção 1.2.1, são discutidas 
tecnologias usadas para descrever e manipular dados representados por XML, enquanto 
que sistemas de processamento analítico são abordados na Seção 1.2.2. 

1.1.1 Dados Semi-Estruturados 

Dados semi-estruturados apresentam uma representação estrutural heterogênea, ou 
seja, em alguns casos, os dados possuem uma descrição uniforme, em outros, algum 
padrão estrutural pode ser identificado, ou então, praticamente não existem informações 

                                                 
1  Qualquer dos valores de uma variável aleatória para os quais a respectiva função de distribuição assume 
valores múltiplos inteiros de uma fração dada, i.e. a separatriz divide a área de uma distribuição de 
freqüência em domínios de área igual a múltiplos inteiros. 
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descritivas associadas. Além disso, os dados podem ser autodescritivos, ou seja, não há 
descrição separada do tipo ou da estrutura dos dados [2, 36].  

XML é considerada uma mtalinguagem adequada para a descrição e representação 
de dados semi-estruturados [2]. Uma instância XML (documento que contém os dados) 
pode ser validada em um esquema de dados. Um esquema é a representação da 
organização dos dados, definindo tipos, relacionamentos e restrições [36, 52]. O 
esquema descreve a estrutura e restringe o conteúdo dos documentos de instâncias 
XML, além disso, uma instância XML pode fazer uso de mais de um esquema de dados 
[155]. Como uma instância XML pode ser estruturada por mais de um esquema, existe 
um encadeamento de ligações entre a instância e os seus esquemas. Assim, é necessária 
a navegação pelos esquemas para a validação do documento de instância XML. Como 
exemplos de tecnologias usadas para criar esquemas para documentos XML são DTD 
(Document Type Definition) [119] e XML Schema (uma linguagem padrão do W3C 
(Word Wide Web Consortium) [155]), que possibilitam a definição de gramáticas para 
linguagens baseadas em XML. 

A associação entre elementos XML e documentos XML ocorre por meio de links. 
Um link é um mecanismo utilizado para associar dois ou mais recursos. Os links usados 
em XML podem estar contidos no próprio documento XML onde estão os recursos ou 
em outro documento XML, denominado linkbase, que contém uma coleção de links. Os 
links associam recursos locais e remotos. Um recurso local é um elemento XML que 
participa de uma ligação em virtude dele, ou do elemento que o contém (elemento pai), 
ser um elemento de ligação. Já um recurso remoto participa de uma ligação em razão de 
ser endereçado por uma URI (Universal Resource Identifier). Um recurso local é 
especificado “por valor” e um recurso remoto “por referência” [153]. Uma tecnologia 
usada para estabelecer links entre dados representados em XML é XLink (XML Linkink 
Language) [153], que define dois tipos principais de links: os simples e os estendidos. 
Um link simples associa exatamente dois recursos, um local e um remoto. Essa 
associação cria um arco de ligação entre eles, cuja origem é o recurso local e o destino, 
o remoto. Os arcos são representados por elementos que indicam os recursos 
participantes da ligação. Por outro lado, os links estendidos permitem associar um 
número arbitrário de recursos participantes na ligação. Um link estendido consiste 
basicamente de um elemento XML que contém outros elementos, nos quais atributos 
especificados por XLink são declarados, conferindo a estes sub-elementos determinadas 
funcionalidades. XLink provê quatro tipos de sub-elementos: (i) locator, usado para 
referenciar recursos remotos por meio de uma URI; (ii) resource, usado para encapsular 
informações no elemento de link estendido; (iii) arc, usado para estabelecer relações 
direcionais entre pares de elementos locators e/ou resources; e (iv) title, que  provê 
informações descritivas a respeito do link, que devem ser entendidas por pessoas. 

A utilização em conjunto de tecnologias para definir a estrutura e relacionamentos 
entre instâncias XML forma uma rede de documentos XML. A Figura 1.1 ilustra como 
pode ocorrer uma rede de documentos XML usando as tecnologias XML Schema e 
XLink. Uma instância pode apontar para um esquema, que por sua vez pode apontar 
para outro(s) esquema(s). Esses conjuntos de esquemas podem referenciar linkbases. 
Além disso, linkbases podem referenciar outros linkbases, enquanto que a instância, os 
esquemas e linkbases podem possuir links internos. Assim, um encadeamento de 
documentos é formado, sendo necessária a navegação por eles para se encontrar 
informação adicional. Portanto, percebe-se que é possível navegar de uma instância 
XML para esquemas ou para linkbases, ou entre esquemas, ou entre linkbases. Deste 
modo, links internos e externos aos documentos XML podem ser criados. Essa estrutura 
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permite a definição de relacionamentos entre os elementos, servindo de informação 
complementar àquelas presentes nas instâncias XML. 

XML 

Instance

Arcs

xlink: href

xlink: href

schemaLocation

xlink: href

xsi: schemaLocation  / xlink: href

Schema.xsd

Schema.xsd

Linkbase.xml

Arcs

Arcs

xlink: href

xlink: href
xlink: href

xlink: href

 
Figura 1.1 - Rede de documentos XML. 

Uma forma de representação conceitual de um documento XML é uma árvore, na 
qual cada parte do documento representa um nó, sendo que cada nó pode conter um 
número ilimitado de outros nós. Além disso, há exatamente um único nó, chamado de 
raiz, que contém todos os outros nós. A partir desta perspectiva, linguagens de consulta 
para dados semi-estruturados são usadas para capturar nós (ou grupos deles) dessa 
árvore. Essa categoria de linguagens faz uso de expressões de caminho, chamadas 
location path, que especificam como navegar em uma árvore XML de um nó a outro. 
Uma location path é composta por passos, que por sua vez contêm um eixo, uma 
especificação de nó e um predicado, sendo que este último é opcional e consiste de 
testes condicionais para filtrar o resultado da consulta. Para localizar um nó específico 
em um documento XML, podem ser combinados vários passos, sendo cada um deles 
avaliado em relação a um nó em particular, chamado de nó de contexto.  

XPath é uma linguagem de consulta, padrão do W3C, para endereçar partes de um 
documento XML, ou valores computacionais (e.g. strings, números ou valores 
booleanos) que fazem parte do conteúdo de um documento XML. Sendo uma 
linguagem de consulta para dados semi-estruturados, ela explora o contexto hierárquico 
e seqüencial de elementos de um documento XML. XPath é utilizada por outras 
tecnologias, e.g. XQuery, XPointer [53] e XSLT [157], como o mecanismo básico para 
endereçamento de nós XML. Porém, XPath não fornece recursos para a navegação por 
um conjunto de documentos interligados. Outra linguagem de consulta, padrão do W3C, 
é a XQuery, que é baseada em XPath e foi desenvolvida para consultas a documentos 
XML, permitindo o acesso a partes específicas destes, tais como nós ou conjuntos de 
nós. Ela permite acessar as informações armazenadas em arquivos XML de maneira 
similar às consultas SQL [31, 35]. Existem outras linguagens de consultas a dados semi-
estruturados [25, 33, 121, 7], mas além de não serem reconhecidas como padrões pelo 
W3C, nenhuma delas, inclusive XQuery, oferece recursos para navegação por meio de 
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links, restringindo a possibilidade de obtenção de informação adicional por meio de 
conexões entre documentos e elementos XML. 

1.1.2 Processamento Analítico On-Line 

OLAP é um acrônimo para On-Line Analytical Processing, ou seja, 
processamento analítico em tempo real, e diz respeito a aplicações de banco de dados 
que permitem aos usuários (analistas, gerentes e executivos) visualizar, navegar, 
manipular e analisar bancos de dados multidimensionais. Dado multidimensional se 
refere ao fato quantificado por um conjunto de medidas, obtidas a partir da aplicação de 
uma função de agregação (e.g. de contagem, soma, média) aos dados operacionais da 
organização. Tais medidas são caracterizadas por um conjunto de variáveis, chamadas 
de dimensões. A medida é uma propriedade numérica do fato e a dimensão é uma das 
coordenadas de análise do fato. As dimensões fornecem diferentes visões sobre o fato. 
Dimensões típicas para um fato “quantidade vendida” podem ser “produto”, “cliente” e 
“data” [47, 117, 136, 147].  

OLAP é a tecnologia que permite ao usuário extrair e visualizar informações de 
um banco de dados de forma seletiva e sob diferentes pontos de vista [136]. Desta 
maneira, sistemas OLAP são uma categoria de software específica para realizar 
processamento analítico (i.e. consultas de suporte à decisão) sobre os dados de um data 
warehouse (DW) [47, 62, 68], de forma que este processamento deve: (1) ocorrer com 
alto desempenho, consistência e interatividade e (2) auxiliar a tomada de decisão em 
uma organização por meio da interpretação desses dados com uma variedade de visões 
multidimensionais, i.e. dimensões. Essas visões multidimensionais são geradas a partir 
da navegação sobre a estrutura dimensional do data warehouse e podem ser 
compreendidas como eixos e pontos de um espaço multidimensional, no qual cada eixo 
pode ser visto como uma dimensão ou perspectiva (e.g. tempo, área geográfica, tipo de 
transação financeira), e os pontos como um valor medido e correspondente à interseção 
desses eixos [43]. 

A representação da realidade, construída utilizando este modelo dimensional, é 
formada a partir de um conjunto de conceitos. Os conceitos básicos modelados são 
fatos, medidas, dimensões e hierarquias [117, 136, 147]. A partir desses conceitos, um 
software OLAP extrai os dados da fonte, que normalmente está modelada como um 
cubo multidimensional [18]. Um cubo é uma representação virtual de um conjunto de 
dados organizados em uma estrutura multidimensional definida por dimensões e 
medidas. Diversas operações sobre o cubo podem ser efetuadas, por exemplo, Drill 
Down e Drill Up/Roll Up, as quais permitem o aumento e a diminuição do nível de 
detalhe de uma medida [117, 136, 147]. 

Motivação 
A utilização de XML para integração de fontes heterogêneas de dados tem 

tornado esta tecnologia um padrão de fato para o intercâmbio de dados. Desta forma, 
documentos XML podem ser uma rica fonte de informações para a tomada de decisão 
organizacional. Semelhantemente, o uso de sistemas de data warehouse [62, 68] e 
ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing) [26, 27, 136] possibilitam aos 
usuários tomarem decisões. Por isso, o desenvolvimento de sistemas OLAP para 
auxiliar nas análises de dados representados por XML compõe uma das motivações para 
a realização deste trabalho. 
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A análise sobre dados XML difere da análise OLAP tradicional tanto no modelo 
de dados, quanto nos padrões de consulta [18]. Algumas dessas diferenças são 
discutidas a seguir. 

�  Diferenças no modelo de dados: 
• Conteúdo rico semanticamente - Um documento XML é um texto cujo 
conteúdo é delimitado por estruturas de marcadores (tags) autodescritivas e 
hierárquicas. Um documento XML deve seguir as regras da metalinguagem XML 
para ser considerado um documento bem formado e deve respeitar gramáticas 
especificadas por meio de DTD ou XML Schema para ser um documento válido. 
Desta maneira, XML pode ser usada para desenvolver diferentes vocabulários em 
domínios específicos, que podem codificar o conteúdo via a semântica das tags e 
codificar relações inerentes entre os conceitos por meio das hierarquias das tags 
ou de linkbases. Para fins analíticos, os nós de uma árvore XML podem ser vistos 
como membros de dimensões. Os membros de uma dimensão estão relacionados 
uns aos outros por meio da estrutura hierárquica de XML, ou por relacionamentos 
descritos por meio de links. No OLAP tradicional, as medidas são classificadas ou 
agrupadas pelos níveis e atributos da dimensão, cuja organização estrutural é fixa. 
Já em XML, qualquer elemento pode estar associado a um conjunto de atributos 
que fornece informações adicionais sobre este elemento. Tais informações podem 
também ser utilizadas para efeitos de análise. Então, em razão da flexibilidade de 
representação das informações por meio de elementos, subelementos ou atributos, 
o processamento analítico sobre os dados pode ser executado de diversos modos; 
• Dados semi-estruturados - Documentos XML bem-formados estão em 
conformidade com uma representação em forma de árvore, cujos nós são 
ordenados e podem ter hierarquias com diferentes membros. Diferentemente do 
OLAP tradicional, que possui uma estrutura hierárquica definida e única para um 
mesmo cubo, o contexto de um dado XML é definido pela hierarquia em que ele 
está inserido. Sendo assim, um fato analisado pode aparecer em mais de um 
contexto (ou hierarquias), então, uma operação analítica sobre uma medida pode 
não ser aplicável para a mesma medida em outro contexto. Finalmente, uma vez 
que nós XML estão ordenados em um documento, as medidas podem ser 
semanticamente relacionadas por este ordenamento; e 
• Endereçamento para navegação - A navegação na árvore que representa o 
documento XML normalmente é realizada utilizando linguagens de consulta que 
usam expressões de caminho. Isto ocorre por meio de relações entre nós pai-filho 
e entre nós irmãos. Assim, qualquer nó de uma árvore XML pode ser endereçado 
sob diversas formas, inclusive por meio de links. 
Por essas razões, é fundamental a especificação de um modelo de dados para o 

processamento analítico em dados XML, de maneira que problemas relacionados à 
heterogeneidade semântica, sintática e estrutural sejam superados. 

�  Diferenças nos padrões de consulta: 
• Consultas dependentes da ordem - A linguagem XML ordena os nós do 
documento. O nó raiz é considerado pelas linguagens de consulta para dados 
semi-estruturados como a posição base em consultas sobre a representação em 
árvore do documento XML, por exemplo, para identificar o primeiro filho de um 
nó. Similarmente, consultas baseadas na posição, poderão ser utilizadas para 
analisar conjuntos ordenados de dados cuja ordenação exerce alguma semântica; 
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• Agrupamento baseado no caminho - Operações OLAP tradicionais (e.g. Roll 
Up) agrupam tuplas de uma relação baseada em valores de seus atributos. Em 
XML, pode-se também agrupar conceitos com base no caminho dos atributos ou 
por meio de padrões de árvores que expressam relacionamentos entre os 
conceitos. O caminho dos atributos ou padrões generalizados de caminho podem 
ser especificados por meio de expressões de caminho; 
• Consultas baseadas na estrutura - Devido à natureza semi-estruturada de 
documentos XML, análises com base em nome de tags e especificações de 
caminho são afetadas por mudanças na estrutura, erros ortográficos ou 
renomeações. Por exemplo, pode ser feito uso do sobrenome, em vez do último 
nome numa expressão de consulta. Do mesmo modo, a ordem de uma tag na 
especificação de um caminho pode ser invertida, como em 
//pedido/cliente/endereço versus //cliente/pedido/endereço. Nesses casos, 
similaridades semântica [120] e sequencial [54] são importantes para o casamento 
de padrões. Casamento de padrões é uma forma de expressão que é usada para 
determinar se um objeto específico corresponde a um dado critério. Por exemplo, 
ocorre casamento em capitulo//paragrafo quando o elemento corrente é 
paragrafo, o qual está dentro de um elemento capitulo; 
• Consultas Slice e Dice - Em um sistema OLAP tradicional, fatiamento (slicing) 
[136] envolve reduzir dimensões de um cubo de dados e, em seguida, projetar este 
cubo usando a dimensão reduzida. Equivalentemente, uma árvore XML pode ter 
suas dimensões cortadas por eliminação seletiva das subárvores nessas dimensões. 
Do mesmo modo, a operação dice [136] identifica e elimina subárvores baseada 
em valores derivados de propriedades estruturais (por exemplo, profundidade de 
um nó XML) ou valores de nó; e 
• Análise estrutural - Nos sistemas OLAP tradicionais, análises do tipo what-
next têm sido amplamente utilizadas para prever tendências futuras. Análises 
desta natureza envolvem a modificação de algumas medidas e o estudo dos seus 
efeitos sobre o conjunto dos dados utilizando diferentes funções de agregação. Na 
análise sobre XML, pode-se avaliar o impacto das relações alterando as estruturas 
dos dados XML. 
A partir da análise dos trabalhos correlatos descritos neste documento, não se 

verificou a existência de uma linguagem de consulta a dados XML que possibilite: (i) 
consultar uma coleção de documentos XML; (ii) realizar consultas baseadas no valor ou 
na estrutura do documento XML. O primeiro tipo de consulta especifica o conteúdo de 
um documento XML, enquanto que o segundo especifica padrões na estrutura da árvore 
XML; (iii) considerar a existência de linkbases como fonte de informação, e.g. 
ordenamento semântico entre elementos; (iv) expressar valores no cubo de dados que 
indiquem relações percentuais entre outros valores; (v) ser baseada em um modelo de 
dados que solucione os conflitos de heterogeneidade presentes em XML. Em vista 
disso, o desenvolvimento de uma linguagem de consulta OLAP para dados XML, de 
forma a contemplar essas funcionalidades, motivou a realização deste trabalho. 

Objetivos 
O foco central deste trabalho é a proposição de um sistema computacional para 

análise de dados XML que contemple, de forma transparente ao usuário, o poder de 
processamento analítico sobre links. Para alcançar esse objetivo, algumas metas foram 
almejadas: 
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• Definição de um metamodelo de dados multidimensional que solucione os 
problemas de heterogeneidade existentes em XML (Capítulo 3); 
• Especificação e implementação de uma linguagem de consulta para dados 
XML, estruturados e com informações adicionais expressas por meio de links 
(Capítulo 4); 
• Especificação e implementação de uma linguagem para o processamento 
analítico-multidimensional para dados XML (Capítulo 5). Para isso, deve-se 
definir e implementar operadores da linguagem para realização de consultas em 
mais de um documento XML, que permita:  

o a análise por meio de índices e separatrizes, análise vertical e horizontal; 
o realizar consultas baseadas no valor ou na estrutura dos documentos XML;  
o a navegação entre documentos XML. 

• Implementação de um protótipo de sistema OLAP para documentos XML 
interligados (Capítulo 5); 
• Realização de estudos de casos em domínios diferentes, de forma a mostrar a 
expressividade do metamodelo de dados proposto e a realização de consultas 
OLAP em documentos XML interligados (Capítulo 6); e,  
• Realização de testes de avaliação de desempenho do processamento do sistema 
proposto, no que se refere ao tempo de execução de consultas. Os objetivos destes 
testes são avaliar a eficiência do sistema proposto em distintos SGDB para dados 
XML, investigar o tempo de execução do processamento analítico em documentos 
XML interligados e o custo de processamento de consultas da linguagem de 
processamento analítico-multidimensional para dados XML proposta comparado 
com o custo de consultas em MDX [87, 88], uma linguagem padrão de mercado, 
que produzem a mesma resposta (Capítulo 6). 

Estrutura da Tese 
Este documento está organizado em sete capítulos e a Figura 1.2 ilustra esta 

organização. 
• No capítulo dois, discute-se os trabalhos relacionados a consultas baseadas em 
links e a soluções OLAP para dados armazenados no formato XML; 
• No terceiro capítulo, é apresentado um metamodelo de dados (XLDM) como 
solução para os problemas de heterogeneidade sobre dados XML; 
•  No capítulo quatro é especificada uma linguagem de consulta baseada em 
expressões de caminhos, XLPath, para navegação em documentos XML que 
possuem links; 
• O capítulo cinco apresenta uma linguagem de processamento analítico para 
dados multidimensionais, LMDQL, para dados XML interligados por links e a 
implementação do protótipo de sistema OLAP para XML. Para a implementação 
do processador da LMDQL, um processo de tradução de consultas SQL em 
consultas XQuery é apresentado, com a especificação e desenvolvimento de um 
driver, sql2xquery, e sua integração no servidor OLAP Mondrian [92]; 
• No capítulo seis, estudos de caso são discutidos, de forma a avaliar a 
expressividade de XLDM e aplicação de XLPath e LMDQL no contexto da área 
medica, financeira e em um data warehouse de teste da ferramenta OLAP 
Mondrian para a área de vendas de uma organização. Esses estudos de caso 
exemplificam o uso dos operadores da linguagem, assim como discutem sobre a 
criação de operadores financeiros a partir da LMDQL para realização de consultas 
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em documentos XBRL Dimensions [57]. Além disso, os testes de desempenho são 
apresentados e discutidos neste capítulo; 
• No sétimo capítulo, um resumo deste trabalho é dado, bem como as 
considerações finais sobre a pesquisa realizada, além das principais contribuições 
e indicações de trabalhos futuros. 

 
Figura 1.2 – Organização da Tese. 
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CAPÍTULO 2 

OLAP EM DADOS XML 

Introdução 
A base de dados mais comumente utilizada para a realização de consultas OLAP é 

a de data warehouse. Seus benefícios já foram amplamente discutidos e divulgados na 
literatura [27, 62, 68, 69, 70]. Do mesmo modo, a construção de modelos dimensionais 
de dados XML possui diversos trabalhos disponíveis na literatura [11, 32, 19, 20, 30, 
49, 65, 89, 99, 116, 108, 109, 137], mostrando a importância que este assunto tem em 
Tecnologia da Informação. Para facilitar a seleção de um modelo de dados apropriado 
para aplicações que combinem as tecnologias OLAP e XML, Ravat et al. [41] discutem 
diferentes propostas. Tais propostas abrangem todo o processo de warehousing [47, 
117, 147] e discutem desde o uso de dados XML incorporados em data warehouses 
tradicionais [26, 27, 136] até o uso exclusivo de estrutura de dados semi-estruturados 
como solução para o processo de warehousing.  

Ravat et al. definiram dois tipos de documentos, os que são baseados em dados e 
os baseados em informações textuais (data-centric XML documents e document-centric 
XML documents) [96, 64, 52]. Os documentos baseados em dados possuem uma 
estrutura regular, semelhante à de dados relacionais. Esses documentos são usados 
principalmente para o intercâmbio de informações entre aplicações. Já os documentos 
centrados em textos são menos estruturados que os primeiros e não são adequados para 
a troca de informações entre aplicativos. Entre esses documentos podem-se encontrar 
artigos científicos, relatórios e páginas da Web com dados textuais. Com base nesta 
classificação de documentos, os autores fazem distinção de dois tipos de XML 
warehouses: (i) XML data warehouse, que usa documentos XML baseados em dados e 
(ii) XML document warehouse, cujos documentos são baseados em textos. 

No que concerne à realização de consultas OLAP em dados XML, existem duas 
abordagens na literatura. A primeira realiza as análises com base em ferramentas OLAP 
convencionais, migrando os dados de documentos XML para ambientes relacionais 
[158, 159, 111, 112, 110, 107, 108, 109]. Essa abordagem requer o mapeamento dos 
dados semi-estruturados para o modelo relacional, tendo-se um custo de processamento 
adicional. A outra abordagem trata apenas de dados contidos em documentos XML, 
sendo necessário o desenvolvimento de técnicas para o processamento analítico de 
dados XML [107, 99, 142, 18, 146, 15, 16]. Nessa abordagem, XML não é utilizada 
apenas como um mediador entre os diferentes componentes de armazenamentos, mas 
também entre os componentes de armazenamento e as ferramentas de análise. Para isso, 
definem-se estruturas de dados comuns, com a gramática XML, para data warehouses. 
Nesse ambiente, os documentos XML baseados em dados, são organizados para serem 
utilizados por sistemas OLAP.  

As pesquisas realizadas para esta tese se enquadram na categoria de documentos 
XML baseados em dados, de forma que forneçam recursos para o processamento 
analítico em documentos XML interligados. Por isso, este capítulo está dividido em três 
seções. Na Seção 2.2, são discutidas algumas soluções acadêmicas e comerciais para 
navegação em links, uma vez que, para o desenvolvimento deste trabalho, é necessária a 
obtenção de informações em documentos XML interligados para a realização de análise 
dos dados. Na Seção 2.3, discute-se os trabalhos sobre a organização de documentos 
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XML para permitir a análise multidimensional, na Seção 2.4 são avaliadas as propostas 
para realização de consultas OLAP em dados XML, e as conclusões do capítulo são 
discutidas na Seção 2.5. 

Navegação em Dados XML que Usam Links 
Para suprir a necessidade de navegação em links mantidos em documentos XML 

existem algumas propostas comerciais e na literatura acadêmica. Lizorkim e Lisovsky 
[81] definem algumas categorias para implementações de XLink, entre elas a categoria 
de API (Application Programming Interface), a qual provê ao usuário recursos para 
navegação e gerenciamento de links. Os trabalhos discutidos nesta seção se enquadram 
nessa categoria. 

May e Malheiro [84, 85, 86] propõem a criação de um modelo de documentos 
XML e de linkbases. Esta abordagem, LoPiX, é voltada para o tratamento de casos em 
que a navegação por meio de links envolve documentos que não estão presentes em um 
mesmo repositório. É proposta uma extensão para o namespace xlink, dbxlink, que 
possibilita a especificação de comportamentos dos links no momento da consulta. 
Assim, são sugeridas novas formas de avaliação e armazenamento dos links e dos 
documentos apontados por estes links. Por meio da inclusão do namespace dbxlink, é 
possível escolher como os elementos do linkbase são adicionados ao documento XML 
original. Na consulta, a distribuição dos arquivos é totalmente transparente ao usuário. 
No entanto, para isso, deve-se alterar o documento XML, incluindo ao menos, a 
configuração dbxlink:transparent. Isto é pouco prático em aplicações reais e não é 
aplicável em documentos cuja semântica dos relacionamentos representados por links é 
importante, pois com a semântica dos relacionamentos nos linkbases, o que se espera é 
recuperar os significados sem alterar os documentos. A partir desta abordagem, dbxlink, 
May et al. [83] propõem a realização de consultas em documentos XML interligados. 
Para isso, o sistema de banco de dados nativo XML eXist [40] é estendido. No entanto, 
nesse trabalho os links não são vistos como ligações explícitas, nas quais os usuários 
devem estar cientes dos links e determinar como atravessá-los em suas consultas. Esse 
mecanismo implícito de navegação pode provocar a recuperação de informações não 
desejadas pelo usuário.  

Bry e Eckert [22] propõem uma extensão de XLink para o processamento de 
linkbases na Web. Eles introduzem o conceito de interface para a estrutura de links e um 
mecanismo de gerenciamento de linkbases baseado em três modos de ligações entre 
linkbases e o documento XML (ou um conjunto de documentos): “ transient”, 
“ temporary” e “permanent”. Isto ocorre pela definição de três valores para o atributo 
xlink:arcrole [153] que informam o modo como um linkbase é carregado em um 
browser ou aplicação de usuário. No modo transient, o linkbase é carregado no 
documento corrente e quando o usuário atravessa um link, deixando o documento, o 
linkbase e toda informação contida no link é descarregada. O modo permanent tem 
efeito oposto ao transient, o linkbase é carregado no documento corrente e em todos os 
futuros documentos navegados. Uma vez carregado o linkbase, este permanece em 
memória até a sessão do browser expirar. No terceiro modo, temporary, o linkbase é 
ligado a um grupo restrito de documentos. Os links permanecem disponíveis para este 
grupo de documentos até que o usuário navegue para um documento que não esteja no 
grupo. Além das definições dos arcroles, uma extensão de XLink foi feita com a 
definição de elementos de ligação para a definição de interfaces 
(xlink:type=”interfacedef”) e para o referenciamento das interfaces 
(xlink:type=”interfaceref”). Uma interface fornece um nome simbólico para uma 
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homepage, tornando os links menos vulneráveis a mudanças na localização física dos 
documentos.  

O trabalho de Lizorkim [78] sugere a extensão de XPath, a partir da adição de três 
eixos: traverse, arc e traverse-arc. O primeiro, traverse, trata dos nós que são destinos 
para todos os arcos que se iniciam no nó de contexto. O segundo, arc, refere-se a uma 
lista de nós, filtrada a partir de um determinado requisito, que são retornados se o nó 
contexto é o início de, pelo menos, um arco. Por fim, o eixo traverse-arc equivale ao 
uso dos dois eixos anteriores em conjunto. A implementação desta solução é realizada 
com base em expressões S, um tipo nativo na linguagem funcional Scheme. Isto requer a 
conversão de arquivos XML para o formato SXML, uma representação da XML 
Information Set [150] em forma de S-expression. 

A proposta SXPath [77, 79, 80, 81] refere-se à implementação da linguagem 
XPath para manipular links na linguagem funcional Scheme. Tal abordagem é 
justificada pela eliminação do conflito de impedância de correspondência (impedance 
mismatch) [36], causado pelas diferentes formas de representações de um documento 
XML em contextos: (i) interno a uma aplicação, por meio de modelos de documento 
como DOM, e (ii) externo, por meio de texto, que é a forma geralmente utilizada [77]. 
A impedância de correspondência ocorre quando se usa diferentes modelos de dados e 
paradigmas de programação, como por exemplo, Java, C e SQL que usam tipos de 
dados diferentes [36]. Sendo assim, na abordagem SXPath, há inicialmente a conversão 
do documento XML para SXML. Esta etapa pode ser realizada por intermédio do 
framework SSAX [125]. Em termos gerais, documentos XML e SXML são bastante 
similares, possuindo poucas diferenças sintáticas. Porém, como a nova representação é 
uma S-expression, há maior compatibilidade com as funções desenvolvidas em Scheme, 
as quais são utilizadas para a realização das consultas. Outra característica dessa 
abordagem é que funções podem ser definidas para uso posterior.  

XLink Processor (XLip) é uma implementação da Fujitsu [150] para extrair 
informações do tipo XLink e XPointer em documentos XML. Baseada em Java e DOM, 
ela possibilita o uso de todos os tipos de links expressos por XLink. No entanto, é uma 
solução proprietária. Outra solução comercial para lidar com XLink, baseada em Java e 
DOM, é a Batavia XBRL Java Library (BXJL) [12], todavia é específica para manipular 
apenas documentos XBRL.  

Java XBRL API Implementation [149] é um projeto de código aberto que fornece 
um processador XLink para documentos XBRL. Esse processador é uma solução 
baseada em SAX [123], manipulando eventos XLink, em lugar de uma árvore DOM. 
Outra abordagem baseada em SAX é a XLink Filter [72], que cria uma coleção de links 
para atender requisições de aplicações para identificar quais elementos contêm links. 
Alega-se que desta forma os usuários ganham em conveniência, uma vez que não é 
necessário construir processadores XLink em aplicações que utilizam SAX [72]. A 
utilização de SAX tem a vantagem de ser mais eficiente quanto ao uso de memória, mas 
não é uma solução padronizada pelo W3C. 

XLinkit [100] é uma ferramenta para gerar links de acordo com regras e verificar a 
consistência dos documentos. Como entrada, a ferramenta recebe um grupo de 
documentos XML e um grupo de potenciais regras que ligam o conteúdo destes 
documentos. As regras expressam restrições de consistências entre os documentos. 
XLinkit retorna um linkbase com um grupo de links do tipo XLink, os quais permitem a 
navegação entre os elementos dos documentos. 

Ahmedi [5, 6] baseou-se no protocolo LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) para consultar, por meio de expressões XPath, documentos XML interligados 
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com links do tipo XLink. Um modelo de representação de links XML em LDAP foi 
apresentado, permitindo realização de consultas XPath sobre dados XML. Como LDAP 
possui um modelo de dados diferente de XML, os documentos XML interligados 
precisam ser mapeados para este modelo. Essa proposta tem a vantagem de possibilitar 
o acesso aos dados e realizar consultas em arquivos XML em diferentes locais, como 
servidores internos de uma organização ou na Internet. Solução semelhante para a 
realização de consultas em documentos XML interligados a partir de expressões XPath 
é feita por Ahmedi e Arifaj [3, 4], nessa proposta não há necessidade de mapeamento 
para um modelo de dados diferente do XML. No entanto, as consultas XPath, nesses 
trabalhos [3, 4, 5, 6], são baseadas no atributo xlink:href, não explorando todo o poder 
de expressão semântica de XLink, i.e., o processamento de consultas não considera os 
atributos semânticos de XLink (title, role e arcrole), os de comportamento (show e 
actuate), nem os valores para o atributo xlink:type (resource, locator, arc e title). 

 XSPath [23] é uma linguagem derivada de XPath, porém com foco em consultas 
sobre documentos XML Schema [155]. Em XSPath, a noção de consultas realizadas em 
passos, presentes em expressões XPath, é estendida para permitir a navegação por meio 
das ligações entre os elementos e seus tipos de dados, contidos no esquema de dados, 
especificado em documentos XML Schema, inclusive dentro da estrutura hierárquica 
dos tipos complexos de dados [141]. Contudo, nem sempre há interesse em explorar 
essa estrutura complexa. Por conseguinte, XSPath oferece duas abordagens distintas de 
navegação: expressões de baixo nível, que analisam a estrutura interna de tipos 
complexos, e expressões de alto nível, cujos passos independem de como elementos são 
combinados para formar tipos complexos. Essas abordagens são utilizadas na linguagem 
proposta nesta tese para navegação em links. 

Cubo de Dados XML 
Nas Seções 2.3.1 e 2.3.2, são descritos os trabalhos sobre a organização de 

documentos XML para permitir o processamento de consultas OLAP. Na Seção 2.3.1 é 
discutido um modelo de dados, X-Cube, baseado em XML Schema, que define 
estruturas para dimensões, fatos e cubos. Na Seção 2.3.2, é detalhada XBRL 
Dimensions, uma solução específica para a representação de relatórios financeiros, que 
se fundamenta em XML Schema e XLink para estruturar dados multidimensionais.  

2.1.1 XCube 

Uma arquitetura para intercâmbio de dados multidimensionais na Web foi 
proposta por Hümmer [59]. Ela se baseia numa arquitetura cliente-servidor, na qual o 
servidor envia ao cliente o esquema dos dados e os dados do data warehouse. Essa é 
uma solução não proprietária que se propõe a ser uma padronização de dados XML 
multidimensionais. Para isso, foi definido um conjunto de modelos de documentos 
XML para armazenar e trocar dados, chamado de XCube. XCube é composto por três 
esquemas XML para a definição do modelo de dados para o cubo: (i) XCubeSchema, 
que armazena o esquema multidimensional dos dados; (ii) XCubeDimension, que 
explicita a estrutura hierárquica das dimensões; e (iii) XCubeFact, que contém os fatos 
do data warehouse. Essa divisão de esquemas possibilita o reuso de alguns desses 
documentos. 

XCubeSchema é o esquema central para descrever a estrutura multidimensional do 
cubo de dados. Uma instância desse tipo de documento pode ser observada no Quadro 
2.1. O elemento cubeSchema do documento contém a coleção de fatos e dimensões, 
enquanto que o elemento classSchema descreve os níveis de classificação das 



Análise Multidimensional de Dados XML Baseados em Links: Modelos e Linguagens 

14 

Paulo Caetano da Silva 

dimensões envolvidas. Ao lado do subelemento attribute, que determina o nível atual, 
rollUp aponta para o nível superior, definindo assim a hierarquia das dimensões do 
cubo. A ligação entre a dimensão e a hierarquia acontece pela referência que ocorre 
entre cubeSchema/dimension e classSchema/classLevel. 

Quadro 2.1 - Documento XCubeSchema [59]. 
<multidimensionalSchema version=“0.4” 
 xmlns=”http://www.xcube-open.org/V0_4/XCubeSchema. xcsd”> 
 <cubeSchema id=“sale”> 
    <fact id=“sales”/> 
    <fact id=“revenue”/> 
    <dimension id=“geography” granularity=“branch”/ > 
    <dimension id=“product” granularity=“article”/>  
 </cubeSchema> 
 <classSchema> 
    <!—geography--> 
    <classLevel id=“branch”> 
     <attribute id=“manager”/> 
     <rollUp toLevel=“city”/> 
    </classLevel> 
    <classLevel id=“city”> 
       <rollUp toLevel=“region”/> 
    </classLevel> 
    <!--product--> 

    <classLevel id=“article”> 
          <attribute id=“articleName”/> 
           <attribute id=“brand”/> 
                  <rollUp toLevel=“productGroup”/> 
    </classLevel> 
    <classLevel id=“productGroup”> 
     <rollUp toLevel=“productFamily”/> 
    </classLevel> 
 </classSchema> 
</mutidimensionalSchema> 

XCubeDimension possui o propósito de formalizar estruturas dimensionais. Em 
essência, um documento XCubeDimension contém os nós pertencentes aos níveis de 
classificação definidos em XCubeSchema, instanciando as hierarquias das dimensões do 
cubo. A estrutura básica do documento XCubeDimension pode ser visualizada no 
Quadro 2.2, no qual o elemento units define unidades e o elemento classification define 
um grupo de nós para cada nível da dimensão com seus possíveis valores. 

É importante notar que, apesar da similaridade existente entre os relacionamentos 
Roll Up, nos documentos dos Quadros 2.1 e 2.2 eles representam associações distintas, 
pois enquanto nos documentos XCubeSchema os elementos rollUp expressam os 
relacionamentos entre níveis de classificação (e.g. branch – city, no Quadro 2.1), em 
XCubeDimensions eles expressam as associações entre nós, isto é, instâncias dos níveis 
ou membros (e.g. Northern Germany – Germany, no Quadro 2.2). 

Após descrever as dimensões e seus relacionamentos, as células dos cubos de 
dados podem ser definidas utilizando-se um esquema XCubeFact. Com base nesse 
esquema, para cada cubo, uma coleção de células é especificada. Cada célula é 
constituída de duas partes: a dimensão, representando as coordenadas dimensionais; e o 
valor do fato. Um exemplo ilustrando o uso de XCubeFact é mostrado no Quadro 2.3. 
Nesse exemplo, nota-se que uma célula pode conter vários fatos, ou seja, as medidas 
sales e revenues se relacionam com as mesmas dimensões e isso é explicitado no 
elemento cell do documento. Além da descrição básica de cubos de dados, XCube 
contém outros componentes, como XCubeText que representa descrições textuais e 
comentários, em diversos idiomas, para os elementos dos documentos XCubeSchema e 
XCubeDimension. Portanto, esta representação de cubos com esquemas definidos pode 
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facilitar o uso de XCube em diferentes data warehouses, além de fornecer a 
possibilidade de suporte a diversos idiomas e domínios diferentes de aplicações, por 
meio de XCubeText. 

Quadro 2.2 - Documento XCubeDimension [59]. 
<dimensionData version=“0.4” 
 xmlns= “http://xcube-open.org/V0_4/XCubeDimension_ base.xcsd> 
 <units> 
    <entry unitType=“currency” unit=“BUR”/> 
 </units> 
 <classification> 
  <!-- dimension geography--> 
  <level id=“country”> 
   <node id=“Germany”/> 
   <node id=“Switzerland”/> 
   <node id=“Fance”/> 
   <!-- ... --> 
  </level> 
    <level id=“region”> 
   <node id=“Northen Germany”> 
      <rollUp toNode=“Germany” level=“country”/> 
   </node> 
   <node id=“Western Germany”> 
      <rollUp toNode=“Germany” level=“country”/> 
   </node> 
   <node id=“Eastern Germany”> 
      <rollUp toNode=“Germany” level=“country”/> 
   </node> 
   <node id=“Southern Germany”> 
      <rollUp toNode=“Germany” level=“country”/> 
   </node> 
   <!-- ... --> 
  </level> 
  <!-- ... --> 
 </classification> 
</dimensionData> 

Quadro 2.3 - Documento XCubeFact [59]. 
<cubeFacts version=“0.4” 
   xmlns=“http://www.xcube-open.org/V0_4/XCubeFact_ base.xcsd”/> 
   <cube id=“sale”> 
      <cell> 
         <dimension id=“geography” node=“branch48”/ > 
         <dimension id=“product” node=“MA-450”/> 
         <dimension id=“time” node=“2003-07-24”/> 
         <fact id=“sales” value=“3”/> 
         <fact id=“revenue” value=“960”/> 
      </cell> 
      <cell> 
         <dimension id=“geography” node=“branch75”/ > 
         <dimension id=“product” node=“MA-450”/> 
          <dimension id=“time” node= “2003-07-24”/>  
          <fact id=“sales” value=“3”/> 
         <fact id=“revenue” value=“960”/> 
      </cell> 
         </cube> 
</cubeFacts> 

XCube é uma proposta de padronização de cubos de dados para documentos 
XML, na qual são apresentados esquemas para representação de dimensões, fatos e 
cubos para a construção de data warehouses baseados em XML. Esta abordagem tem as 
vantagens inerentes a um ambiente padronizado, facilitando a reutilização de 
documentos (e.g. documentos de dimensões) para domínios diferentes. XCube resolve 
parte dos problemas de heterogeneidade em XML, tais como: (i) estrutura do 
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documento, que é definida em esquemas baseados em XML Schema; e (ii) diferença 
sintática de conteúdo, que é resolvida parcialmente, quando uma mesma informação 
está representada em unidades diferentes, as quais são definidas pelo atributo units. 
Porém, não é discutido o tratamento dado a elementos com conteúdos similares, mas 
com nomes diferentes ou escritos em idiomas diferentes. A heterogeneidade semântica 
não é abordada em XCube. Outras questões não consideradas são a especificação de um 
mesmo membro em mais de uma dimensão, nem as questões relativas ao ordenamento 
dos elementos e à apresentação destes ao usuário, em idiomas diferentes. 

2.1.2 XBRL Dimensions 

XBRL 2.1 (eXentensible Business Reporting Language) é uma especificação 
baseada em XML Schema e XLink. Essa linguagem é um padrão aberto e gratuito, 
desenvolvido por um consórcio de aproximadamente 650 organizações e agências 
governamentais de aproximadamente 30 países [153, 34]. Sua concepção tem como 
base a criação, o intercâmbio e a análise de relatórios de informações financeiras. Como 
tal, permite que investidores, pesquisadores e analistas do mercado financeiro analisem 
e extraiam informações por meio de suas aplicações, simplificando uma das fases 
principais da análise financeira, a obtenção e conversão de formatos de dados. 

XBRL especifica a sintaxe a ser utilizada para reportar o valor de um fato 
financeiro, baseada em um conjunto de conceitos definidos dentro de um contexto 
particular. XBRL divide a informação do relatório financeiro em dois componentes 
distintos: instância e taxonomia. A instância contém os fatos reportados, enquanto a 
taxonomia, formada por um ou mais esquemas de dados e linkbases, fornece os 
conceitos comunicados pelos fatos. A combinação de uma instância XBRL, do esquema 
de sua taxonomia e do conjunto de linkbases associados, constitui um relatório 
financeiro XBRL. A Figura 2.1 ilustra o conjunto de documentos usados na estrutura de 
XBRL para descrever os fatos financeiros. 

 
Figura 2.1 - Documentos na Estrutura XBRL. 

Uma taxonomia é definida por um documento XML Schema e um conjunto de 
links estendidos, referenciados no documento XML Schema. A terminologia de XBRL 
descreve conceitos para os quais os fatos são reportados. Conceitos são criados pela 
especificação de elementos no documento XML Schema, definindo um esquema de 
dados. No esquema de dados de uma taxonomia, um conceito recebe um nome e o tipo 
de dado que ele representa. Os links estendidos expressam o significado dos conceitos, 
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por meio da representação das relações existentes entre eles e associando conceitos com 
sua documentação. Relações entre fragmentos de informações em XML ocorrem em 
XBRL como relações entre a instância XBRL e sua taxonomia, ou como relações 
internas às instâncias (e.g. entre fatos e notas de rodapé). A semântica destes conceitos é 
expressa por meio de linkbases, i.e. os linkbases expressam: relações hierárquicas entre 
elementos; criam rótulos em diversos idiomas para os elementos; definem ordem de 
apresentação dos elementos em uma instância; e relações de cálculos e referências. 
XBRL expressa esses relacionamentos usando as sintaxes de links simples e links 
estendidos, definidas na especificação de XLink. 

A instância XBRL, por sua vez, contém os valores a serem reportados para cada 
conceito definido em uma ou mais taxonomias. Um documento de instância XBRL 
pode ser baseado em mais de uma taxonomia. Por sua vez, taxonomias podem ser 
interconectadas, estendendo ou modificando umas às outras de várias maneiras. De um 
modo geral, é necessário considerar múltiplos esquemas de taxonomias e linkbases 
relacionados para interpretar uma instância XBRL.  

Complementando a especificação XBRL 2.1, XBRL Dimensions foi desenvolvida 
para representar múltiplas dimensões relativas a determinado fato financeiro. A 
especificação XBRL 2.1 padronizou apenas a representação de duas dimensões: a 
dimensão tempo e a dimensão entidade. Porém, para muitos propósitos de análise, 
múltiplas dimensões são requeridas em relatórios financeiros. XBRL Dimensions define 
quatro possíveis funções de taxonomias para informações multidimensionais: (i) uma 
taxonomia primary é uma taxonomia que não possui elementos dimensionais. É a 
taxonomia puramente baseada na especificação XBRL 2.1, que define os elementos, 
chamados de itens primários [57], que representam os fatos financeiros; (ii) uma 
taxonomia domain-member é aquela cujos itens formam um conjunto de membros 
pertencentes a um determinado domínio. Por exemplo, uma taxonomia do domínio de 
territórios geográficos, ou do domínio de linhas de produtos financeiros. A taxonomia 
domain-member modela o conteúdo das dimensões; (iii) a taxonomia dimensions 
determina como um fato pode ser observado, i.e. define os elementos dimensionais e as 
relações entre eles e os domínios; e (iv) uma taxonomia template importa todas as 
taxonomias primary e domain-member e adiciona estruturas dimensionais a serem 
usadas pelo documento de instância. Particularmente, uma taxonomia template define 
hipercubos, que, por sua vez, especificam um produto cartesiano de dimensões. Cada 
dimensão é definida sobre seus domínios, que são compostos por membros. O propósito 
da taxonomia template é definir a estrutura dos hipercubos e associá-los aos elementos 
primários. Um documento de instância pode usar qualquer número de taxonomias 
dimensionais para representar as possíveis combinações entre membros de domínios e 
fatos.  

A Figura 2.2 mostra como estas definições estão inseridas na construção de uma 
instância XBRL Dimensions. A especificação XBRL 2.1 foi estendida com dois 
arquivos XML Schema que definem as restrições necessárias para a construção de 
taxonomias Dimensions. A especificação dimensional define a sintaxe e a semântica 
necessárias à criação de taxonomias dimensionais, as quais, por sua vez, definem as 
dimensões a serem usadas nos documentos de instância. Essa especificação define: (i) a 
sintaxe dos elementos que representam dimensões e seus membros e (ii) os arcos 
padrões que definem os relacionamentos existentes entre esses elementos para a criação 
da estrutura hierárquica, e entre elementos dimensionais e os que representam os fatos, 
permitindo, assim, a formação do cubo de dados. Essas taxonomias são sintaticamente 
idênticas àquelas definidas com base na especificação XBRL 2.1, com restrições que 
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devem ser seguidas quando forem usadas como taxonomias dimensionais. Destarte, é 
fornecida a semântica necessária para uma análise multidimensional, a qual divide o 
documento de instância XBRL em uma parte não dimensional, que reporta os fatos, e 
em outra parte dimensional, na qual estão presentes as estruturas para a análise dos 
fatos. 

Figura 2.2 - Instância e Taxonomia XBRL Dimensions. 

Embora a definição dos linkbases em XBRL não tenha sido realizada com o 
propósito de tratar a heterogeneidade em dados XML, nem a literatura específica de 
XBRL tenha abordado este assunto [149, 153, 135, 115, 57, 42, 34, 38, 17, 14, 37, 129], 
suas características solucionam tais questões. Por exemplo, a heterogeneidade semântica 
em XBRL tem seu impacto resolvido pelo uso dos linkbases definition e label. O uso do 
atributo unit no contexto da instância e também do linkbase label, resolvem a 
heterogeneidade sintática de conteúdo. Questões relativas à heterogeneidade estrutural 
são solucionadas com o esquema de dados, baseado em XML Schema, e o linkbase 
definition. O ordenamento dos elementos para a apresentação ao usuário é feito pelo 
linkbase presentation. Entretanto, como não é determinada pela especificação XBRL a 
obrigatoriedade do uso desses linkbases, o tratamento desses problemas podem não ser 
considerados pelo usuário desenvolvedor da taxonomia, o que indica que a solução para 
a heterogeneidade dos dados pode ser resolvida apenas parcialmente. Outra situação 
presente em XBRL é que sua aplicação é restrita ao domínio financeiro e dentro deste 
domínio ainda existem restrições de uso, já que as relações matemáticas que podem ser 
representadas neste contexto referem-se apenas àquelas de soma, não podendo ser 
representadas outras relações, tal como a divisão, que é muito utilizada para indicar 
índices financeiros. 

OLAP em XML 
Nas seções seguintes, serão discutidos trabalhos relativos a consultas OLAP sobre 

dados representados em XML. Nas seções 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 são descritas 
propostas de linguagens que apresentam operadores para consultas OLAP em XML, 
enquanto que na Seção 2.4.5 é vista uma extensão para incorporar em XQuery alguns 
recursos de consultas OLAP. 
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2.1.3 XQ-Cube 

Um framework para análise multidimensional sobre documentos XML, chamado 
XML-OLAP, foi proposto por Park et al. [107]. XML-OLAP baseia-se em um data 
warehouse composto por dados no formato XML, chamado de XML Warehouse, no 
qual tanto os fatos como as dimensões são armazenadas como documentos XML. 
Então, cubos são construídos a partir desses dados, contendo não apenas dados 
numéricos como valores de medidas, como geralmente ocorrem em um data warehouse 
convencional, mas também dados de texto. Esse trabalho apresenta uma linguagem de 
consulta a dados multidimensionais, denominada XML-MDX, inspirada na linguagem 
MDX. Sentenças XML-MDX usam expressões XQuery para indicar dados de medidas, 
dimensões e operações de seleção. O modelo do XML Warehouse possui um repositório 
de documentos XML para os fatos, no qual cada fato é descrito em um documento 
XML. Esse modelo baseou-se no trabalho apresentado por Nassis et al. [99, 139, 140] 
cujos fatos têm uma estrutura de árvore contendo dados estruturados e não estruturados. 
Dimensões também são descritas em documentos XML, então diversos repositórios são 
utilizados, um para cada dimensão. A Figura 2.3 ilustra esse modelo de dados. 
Estruturas de índices são usadas para relacionar os fatos com as dimensões. Esses 
índices são construídos junto com o repositório das dimensões. 

 
Figura 2.3 - Modelo Multidimensional de um XML Warehouse [107]. 

Como o XML Warehouse possui documentos XML para representar os fatos, o 
cubo construído deve ter células cujos valores são uma agregação de documentos XML. 
Esses cubos, denominados XQ-Cube, são construídos por XML-MDX com valores 
descritos por uma expressão XQuery. XML-MDX possui duas sentenças: (i) CREATE 
XQ-CUBE, para criar um novo XQ-Cube; (ii) e SELECT, para realizar consultas sobre 
o XQ-Cube. 

O Quadro 2.4 exibe a sintaxe básica de CREATE XQ-CUBE. O nome do cubo a 
ser criado é especificado pelo valor <XQ-Cube name>. Além disso, duas cláusulas, 
FROM e WHERE, compõem a sentença. A cláusula FROM especifica os dados usados 
para construir o XQ-Cube, a partir de uma expressão XQuery. Operadores de agregação 
são definidos para serem aplicados no resultado desta expressão. ADD é usado para 
agregação de dados numéricos, enquanto outros operadores se aplicam a operações não 
aditivas, incluindo um operador de manipulação de texto. LIST mostra os dados em 
uma seqüência. COUNT mostra a quantidade de dados da medida. Os operadores 
SUMMARY, TOPIC e TOP KEYWORDS exibem um resumo, um tópico e as 
principais palavras chaves de todos os dados de texto usados na agregação. A cláusula 
WHERE, opcional, determina quais dimensões são utilizadas para o fatiamento do 
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cubo, restringindo a extração dos dados de determinadas dimensões. Uma descrição 
mais detalhada das sentenças CREATE XQ-CUBE e SELECT, e um exemplo de uso 
podem ser encontrados em [107]. 

Quadro 2.4 - Sentença CREATE XQ-CUBE [107]. 
CREATE XQ-CUBE <XQ-cube name> 
FROM < XQ-cube specification> 
[WHERE <slice specification>] 

A modelagem dimensional para XML discutida nesta seção tem a vantagem de 
permitir a realização de consultas analíticas sobre documentos XML. Possuindo XML 
uma estrutura hierárquica, a representação das hierarquias das dimensões é facilitada. 
Porém, por XML ser flexível na representação hierárquica, pode ocorrer divergência na 
estrutura interna dos documentos. A utilização de expressões XQuery para construir o 
cubo é vantajosa, pois além de ser um padrão W3C, XQuery manipula dados tanto 
numéricos como do tipo texto, possibilitando a construção de cubos de ambos os tipos. 
A linguagem XML-MDX, além de possuir as características da MDX, adiciona recursos 
para a realização de consultas analíticas sobre documentos XML. No entanto, observa-
se a ausência da definição do esquema de dados dos documentos XML que definem o 
data warehouse. Isso implica na falta de tratamento das questões de heterogeneidade em 
XML. 

2.1.4 Xaggregation 

Wang et al. [142, 143, 144] apresentam conceitos de XOLAP (OLAP para XML) 
e a operação Xaggregation, que por meio de expressões XPath e de operadores de 
agregação para documentos XML, dimensões e medidas baseadas em dados XML são 
construídas.  

Esse trabalho considera que medidas e dimensões são representadas em um 
documento XML por meio de seus elementos. O elemento no qual a agregação é 
baseada, tal qual uma tupla no ambiente relacional, é definido como objeto de 
agregação, cujo nó que o identifica é chamado de nó raiz. O resultado de Xaggregation 
consiste na agregação dos fatos sobre um objeto de agregação, é agrupado pelas 
dimensões e satisfaz uma expressão XPath dada na consulta. Assim, Xaggregation é 
uma agregação baseada na medida m agrupada pelas dimensões d1, d2,..., dn, sendo m, 
d1, d2, ..., dn, descritos por expressões XPath. 

Em Xaggregation, as medidas e dimensões não possuem uma descrição simples 
como em um ambiente relacional. Se um objeto de agregação tem mais do que uma 
medida, a agregação pode ser considerada pelos valores das medidas. Para um mesmo 
nó raiz, pode haver mais de um nível de dimensão com o mesmo elemento (tag), mas 
com diferentes valores ou expressão XPath variada. Isto ocorre porque um nó em uma 
árvore XML não é representado apenas por seu valor, mas também pelo seu caminho, 
ou seja, é possível ter em XML, para um elemento raiz, mais de um nível de dimensão 
com o mesmo elemento. Então, uma agregação pode acontecer pelo valor das 
dimensões, pelo seu caminho ou pela combinação de valores e caminhos. Assim, a 
semântica de uma expressão de agregação pode ter diferentes significados, o que 
implica na definição de restrições para Xaggregation, tais como: 

• ANY_VALUE - se há múltiplos níveis de dimensões com um único valor, em 
um mesmo objeto de agregação, eles são considerados como único durante a 
agregação; 
• ANY_PATH - somente quando o valor e o caminho dos níveis das dimensões 
são iguais, é que são considerados como únicos durante a agregação; 
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• COMPOUND_VALUE - se um objeto de agregação possui mais de um nível 
de dimensão, então este objeto é computado pela combinação dos seus valores; e 
• COMPOUND_PATH - se um objeto de agregação possui mais de um nível de 
dimensão, este objeto é obtido pela combinação dos valores e dos caminhos dos 
níveis da dimensão. 
Desta maneira, uma expressão de Xaggregation pode ser descrita como 

fun([patha] / a / [pathb] / b ) group by [feature] [patha] / a / [pathk] / k. Sendo patha, 
pathb e pathk os caminhos dos elementos a, b e k, fun representa qualquer função de 
agregação, tal como avg, sum, count, min. A semântica da expressão consiste em: (i) 
agregar todos os valores de b em um objeto a satisfazendo o pathb com um único valor 
de k que satisfaça o caminho pathk e (ii) mostrar o valor agregado e o valor de k no 
resultado. feature é uma das definições ANY_VALUE, ANY_PATH, 
COMPOUND_VALUE ou COMPOUND_PATH. Então, esta expressão pode ser 
embutida em uma consulta XQuery, como mostra o exemplo da consulta de agregação 
dado no Quadro 2.5. 

Quadro 2.5 - Consulta XQuery com operação Xaggregation  [142]. 
for $pn in distinct-values (document (document_name )// [path a]/a/[ path k]/k) 
let $i := document(document_name)//[path a]/a 
group by $pn 
return 
<result> 
 <dimension>$pn</dimension> 
 <aggvalue> {fun($i/[path b]/b)} </aggvalue> 
</result> 

A possibilidade de uma mesma dimensão ocorrer diversas vezes e com diferentes 
estruturas hierárquicas é que irá diferenciar uma operação de agregação de outra. Para 
que esta diferenciação seja explicitada na consulta OLAP, foram definidas restrições a 
serem adicionadas em uma expressão XPath, que avaliam os diversos valores, caminhos 
e composições hierárquicas das dimensões. Desta maneira, a operação de agregação em 
documentos XML é enriquecida com expressões XPath que levam em conta as 
diferenças hierárquicas existentes, buscando solucionar o problema da heterogeneidade 
estrutural. Essa operação pode ser embutida em uma consulta XQuery, que traz a 
vantagem de ser uma linguagem de consulta padrão para XML. Esse trabalho procura 
resolver a questão da heterogeneidade estrutural em XML, entretanto, por manipular 
documentos com estruturas diversas, não é explicitado um modelo de dados 
multidimensional persistindo a heterogeneidade semântica. 

2.1.5 IX-Cube 

IX-Cube, Iceberg XML cube [71], consiste em uma abordagem de cubo de dados 
para XML, que foi desenvolvida para permitir a execução de consultas OLAP sobre 
dados XML, considerando que estes dados não possuem esquemas disponíveis (i.e. 
dados do mesmo tipo podem estar armazenados de formas distintas). Jian et al. 
apresentam o conceito de IX-Cube [66], um cubo de dados derivado de documentos 
XML. Portanto, operações OLAP são estendidas para dados XML e um algoritmo para 
as consultas sobre IX-Cube é apresentado. 

Dada uma árvore XML, um IX-Cube é especificado por uma 3-tupla (Excube, 
Mxcube, Dxcube), na qual Excube é uma entidade, Mxcube é uma medida e Dxcube, um grupo 
de dimensões. Excube é obtida por uma expressão XPath que fornece um caminho até um 
nó de interesse, o nó de contexto. Uma dimensão é definida por uma 2-tupla (DName, 
Paths), sendo DName, o nome da dimensão e Paths um grupo de caminhos iniciados 
pelo nó de contexto. A medida é definida por uma 3-tupla (AggFunction, Paths, 
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min_supp), sendo AggFunction uma função de agregação, Paths um grupo de caminhos 
a ser considerado para a agregação, cujo ponto de partida é o nó de contexto, e 
min_supp a restrição da agregação. Considere a seguir o exemplo de especificação do 
IX-Cube, baseado na Figura 2.4 e ilustrado no Quadro 2.6. A dimensão publisher indica 
que dado o nó book (o nó de contexto), a informação acerca do editor pode ser 
encontrada em um nó texto filho de um nó publisher, filho de book, representado pelo 
caminho Pp1, listado no Quadro 2.6. Esta mesma informação pode estar presente em um 
atributo name do nó publisher, representado pelo caminho Pp2, mostrado no Quadro 2.6. 
Ambos os caminhos podem ser visualizados pelos destaques da Figura 2.4. A medida 
(COUNT, {.}, 2500), conta o número de livros encontrados no documento, a partir da 
raiz, com um limite de 2500. 

 
Figura 2.4 - Exemplo de árvore XML [66]. 

Com base na árvore XML da Figura 2.4, e na definição do IX-Cube do Quadro 
2.6, o IX-Cube é construído e armazenado em uma árvore dirigida e rotulada Txcube = 
(root, V, E, lE), sendo: 

•  root, o nó raiz; V, o grupo de nós, E, o grupo de arestas de Txcube e lE  uma 
função de mapeamento da aresta para uma dimensão; e 
• Para cada e ∈ V U {root} existem os atributos val, ins e agg. Além disso, val 
ou Ф (como ilustrado na Figura 2.5) é o valor de uma dimensão válida, ins é um 
grupo de nós de contexto e agg é o agregado calculado sobre os valores da medida 
aplicada aos nós de contexto. 

Quadro 2.6 - Especificação de um IX-Cube [66]. 
Entidade alvo  //book 
Medida  (COUNT, {.}, 2500) 
Dimensões   
Nome Caminhos  

Publisher 
{P p1 = . / publisher/text(),  
Pp2 = . / .. / .. / .. / publisher/@name/text()} 

Category 
{P c1  = . / category/text(),  
Pc2  = . / .. /  category/text()} 

Author 
{P a1 = . / autor/text(),  
 P p2 = . / author/name/text()} 
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A Figura 2.5 ilustra o IX-Cube produzido, no qual foi usado o valor do membro 
de um nível da dimensão para representar um nó, correspondente neste exemplo, ao 
membro “CUPress” da dimensão “publisher”. O número entre parênteses situado ao 
lado do valor do nó é o agregado calculado, e.g. “CUPress” tem 2 publicações, como é 
destacado na Figura 2.5 pelo retângulo tracejado. O nó associado à espiral tracejada, 
valor de ins, é o nó correspondente ao rótulo b1 da Figura 2.4. O caminho entre a raiz e 
um nó representa uma célula em IX-Cube, então, o nó representado pela espiral 
tracejada, representa a célula “({CUPress}, *, {Ben, John} : 1)", que indica que o 
número de livros publicados por CUPress e escritos em conjunto por Ben e John é 1. 
Neste caso, o valor “*” informa que todas as categorias devem ser avaliadas na 
expressão. As linhas tracejadas da Figura 2.5 particionam os agregados em diferentes 
dimensões e separam o IX_Cube em diferentes camadas, uma para cada dimensão. 

Para realizar uma consulta tal como “o número total de livros escritos por Ben e 
John e publicados por CUPress” e obter a resposta dada na Figura 2.5 pela espiral 
tracejada, foi usada a consulta exibida no Quadro 2.7, que possui uma sintaxe 
semelhante a SQL. 

 
Figura 2.5 - Exemplo de um IX-Cube [66]. 

Quadro 2.7 - Exemplo de um IX-Cube [66]. 
SELECT  COUNT ("/library//book/")  
FROM ACUBE (Entity="//book") 
WHERE publisher=CUPress AND author=Ben,John 

Esta abordagem para realização de consultas OLAP sobre documentos XML 
apresenta a vantagem de usar uma sintaxe semelhante à SQL e um método simples para 
construir o cubo de dados XML. Por se basear em XPath, são fornecidas facilidades ao 
usuário para a construção do cubo de dados XML e elaboração das consultas analíticas. 
Todavia, é necessário o conhecimento prévio das possíveis estruturas hierárquicas 
presentes no documento, restringindo a consulta a um universo de documentos com 
estruturas iguais. Também não se considera um esquema multidimensional para os 
dados XML. A ausência de um modelo de dados multidimensional acarreta o problema 
de heterogeneidade estrutural para uma coleção de documentos. Uma característica 
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dessa abordagem é que a consulta é realizada em um documento XML, mas não sobre 
uma coleção de documentos, o que é esperado por aplicações de banco de dados. 

2.1.6 OLAP XML 

Bordawekar e Lang [18] apresentam uma solução OLAP, fundamentada em dois 
tipos de consultas: baseada em valor e na estrutura do documento XML. O primeiro tipo 
especifica o conteúdo de texto em um documento XML, que pode ser o valor de 
atributos ou de nós do tipo texto. O segundo especifica padrões na estrutura de uma 
árvore XML. Para exemplificar estes dois tipos de análise, considere a estrutura de 
árvore de um documento XML, ilustrado pela Figura 2.6, representando uma estrutura 
organizacional composta de divisões, departamentos e grupos, os quais possuem 
empregados com os atributos salário e data de nascimento.  

Uma análise baseada em valor seria “//employee/dob”, que representa o grupo de 
todas as datas de nascimento de todos os empregados. Já uma análise baseada na 
estrutura poderia ser “//division/{$x | $x/$y}/group”, que encontraria os padrões 
/division/departament/group e /division/departament/departament/group. O primeiro 
corresponde à variável $x para os nós departament e o segundo coincide com as 
variáveis $x e $y, ambas para os nós departament. Então, baseados nesses conceitos, 
são especificados os operadores OLAP Group-By, Roll-Up e Cube para lidar com 
documentos XML. 

 
Figura 2.6 - Representação em árvore de uma estrutura organizacional [18]. 

Para responder à pergunta “Qual a renda média por data de nascimento?”, a 
consulta do Quadro 2.8 seria especificada. Avaliando a questão “Qual o salário médio 
por departamento?”, requereria uma análise baseada na estrutura e a definição da 
consulta seria como ilustrado no Quadro 2.9. 

Quadro 2.8 - Consulta para análise baseada em valor [18]. 
for $e in //employee 
GROUP BY(//employee/dob) 
let $s := avg( $e/salary ) 
return 
<ageGroup> 
    <dob_range> $e/dob </dob_range> 
    <avgSalary> $s </avgSalary> 
</ageGroup> 

De forma semelhante, consultas baseadas em outros operadores OLAP (e.g. roll 
up, group by) podem ser realizadas. Nesse trabalho, também é apresentada uma forma 
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reduzida para os usuários realizarem suas consultas. Com o acréscimo da palavra 
reservada Topological, o usuário não precisa ter um conhecimento exato do esquema do 
documento XML. O Quadro 2.10 exibe um exemplo de uma consulta que faz uso dessa 
palavra chave e o Quadro 2.11 mostra a mesma consulta sem o uso de Topological. 

Quadro 2.9 - Consulta para análise baseada na estrutura [18]. 
var d,d1,d2=department 
for $e in //employee 
GROUP BY (//division/{$d | $d1/$d2}/employee ) 
let $s := avg( $e/salary ), 
     $l := ( $d1 == NULL ? 1 : 2 ) 
Return 
<levelGroup> 
     <level> $l </level> 
     <avgSalary> $s </avgSalary> 
</levelGroup> 

Quadro 2.10 - Consulta com a palavra reservada topological [18]. 
GROUP BY TOPOLOGICAL CUBE(//division/$d1/$d2/employ ee, 
//division/$d1/$d2/budget) 

Quadro 2.11 - Consulta sem a palavra reservada topological [18]. 
GROUP BY CUBE(//division/employee, 
//division/$d1/employee, //division/$d1/$d2/employe e, 
//division/budget, //division/$d1/budget, 
//division/$d1/$d2/budget) 

Esse trabalho possui a vantagem de realizar o processamento da consulta baseado 
em valor ou na estrutura do documento, fornecendo maior flexibilidade ao usuário. A 
forma reduzida de consulta, pelo uso da palavra-chave Topological, elimina a 
necessidade de conhecimento prévio das estruturas presentes no documento, permitindo 
assim, a realização de consultas mais flexíveis. Outra característica dessa abordagem diz 
respeito a ela ser uma extensão de XQuery, fornecendo os mesmos benefícios e 
restrições já discutidos nas seções anteriores. Apesar de tratar a heterogeneidade 
estrutural, ela é restrita a apenas um documento XML. Em razão de não se ter um 
esquema de dados definido, os outros tipos de heterogeneidade, semântica e sintática, 
não são abordados. 

2.1.7 X^3 Cube 

O operador X^3, apresentado por Wiwatwattana et al. [146], para realizar 
consultas OLAP sobre dados XML, foi definido para considerar possíveis variações de 
estruturas nas árvores de documentos XML. São discutidos alguns algoritmos que 
manipulam problemas de sumarização [73], tais como a ausência de um elemento 
opcional em uma das ramificações da árvore do documento. Esta situação pode, por 
exemplo, acarretar na exclusão de um elemento usado como parâmetro de agrupamento 
em uma agregação, produzindo um resultado incorreto. Outro problema de mesma 
categoria considerado na especificação do X^3 é a contagem repetida de sub-elementos 
que ocorrem em grupos distintos. Por exemplo, analisando a Figura 2.7, a primeira 
publicação é membro dos grupos (John, p1, 2003) e (Jane, p1, 2003).  Então, o grupo 
(p1, 2003) contém somente a primeira publicação e sua contagem resulta no valor um. 
No entanto, uma operação de roll-up no nível dos grupos mencionados, resultará em 
uma contagem individual, que somados produzirão o valor dois, o qual é errado. 

Devido à heterogeneidade dos dados XML, que dificulta em algumas situações a 
definição de um único padrão de árvore que coincida com todos os itens que o usuário 
deseja agrupar, ou para situações nas quais não se tenha uma informação precisa do 
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esquema de dados XML, é proposto um relaxamento no padrão da estrutura da árvore 
de agrupamento: 

• Parent-Child to Ancestor-Descendant Edge Generalization (PC-AD) - é um 
relaxamento estrutural da relação entre dois elementos, do tipo pai-filho para 
ancestral-descendente. Por exemplo, na Figura 2.7, o padrão publication/author não 
está presente em todas as publicações, no entanto, com o relaxamento de padrão, 
publication//author, coincidirá com todas as publicações; 
• Sub-tree Promotion (SP) - move uma subárvore de um nó n para ser filha de um 
nó ascendente de n. Por exemplo, publication[./author/name] pode ser flexibilizada 
para [./author][.//name]; e 
• Leaf Node Deletion (LND) - permite que padrões de árvores sejam considerados, 
mesmo na ausência de um elemento folha. Por exemplo, uma consulta que inclua 
publisher na busca, não pode ser encontrada no terceiro elemento publication da 
Figura 2.7. Porém, se o nó publisher é opcional, então a terceira árvore fará parte do 
padrão de busca. 

 
Figura 2.7 - Documento XML para publicações [144]. 

A cláusula X^3 é incluída em expressões XQuery para identificar explicitamente 
os relaxamentos permitidos em cada variável e garantir que a agregação seja computada 
da forma desejada pelo usuário. O Quadro 2.12 ilustra o uso deste operador com 
expressões XQuery. 

Quadro 2.12 - Xˆ3 em expressões XQuery [144]. 
for  $b in doc("book.xml")//publication, 
$n in $b/author/name, 
$p in $b//publisher/@id, 
$y in $b/year 
Xˆ3  $b/@id by $n (LND, SP, PC-AD), $p (LND, PC-AD) , $y (LND) 
return COUNT($b) 

Esse trabalho apresenta a vantagem de efetuar consultas sobre documentos XML 
considerando a flexibilidade das estruturas de árvores dos documentos. Com o uso de 
expressões XQuery e a inserção dos relaxamentos nas estruturas hierárquicas da árvore 
XML, a consulta se torna mais flexível e precisa, já que se evita os problemas 
provenientes da heterogeneidade da estrutura de dados XML. No entanto, não é levado 
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em conta que determinados domínios podem utilizar documentos XML interligados 
para expressar as relações semânticas e hierárquicas dos elementos presentes nas 
instâncias XML. Além disso, não é considerada uma estrutura multidimensional para 
representar o cubo de dados nem uma linguagem de consulta com este fim (e.g. MDX). 
Assim sendo, as heterogeneidades semântica e sintática dos dados XML não são 
sanadas. 

2.1.8  Estendendo XQuery com Consultas OLAP 

É importante para a manipulação de documentos XML que o padrão XQuery 
permita a realização de consultas analíticas. Apesar de ser possível expressá-las 
implicitamente com a atual sintaxe de XQuery, a falta de construtores explícitos de 
agregação torna a construção destas consultas difícil e não intuitiva. Com o objetivo de 
suprir estas deficiências, é proposta, em Beyer et al. [16, 15], uma extensão das 
expressões FLWOR de XQuery [154] com sintaxe de agrupamento e de numeração dos 
resultados. 

Os autores desse trabalho acrescentam uma cláusula opcional group by, seguida 
da cláusula where, na sintaxe das expressões FLWOR. Estando a cláusula group by 
presente na expressão da consulta, então podem ocorrer, opcionalmente, as cláusulas let 
e where. A cláusula nest, introduzida na sintaxe de XQuery por esse trabalho, permite 
que todas as informações sobre a seqüência de tuplas que contribuem para o 
agrupamento, sejam usadas em outras computações após o group by. O Quadro 2.14 
ilustra uma consulta de agregação sobre um documento XML, mostrado no Quadro 
2.13. A mesma consulta realizada com as extensões propostas para XQuery é ilustrada 
no Quadro 2.15. Essa consulta, além de simplificar a expressão, permite que uma 
seqüência vazia seja considerada como um valor distinto para os propósitos de 
agrupamento. 

Quadro 2.13 - Documento XML [16]. 
<book> 
    <title>Transaction Processing</title> 
    <author>Jim Gray</author> 
    <author>Andreas Reuter</author> 
    <publisher>Morgan Kaufmann</publisher> 
    <year>1993</year> 
    <price>59.00</price> 
    <discount>6.00</discount> 
</book> 

Outras extensões foram definidas, como a cláusula using, que especifica uma 
função de comparação, usada em expressões de comparação de agrupamentos, e a 
possibilidade de usar a cláusula order by após a cláusula next, de maneira que seja 
possível ordenar o resultado dentro do agrupamento. 

Quadro 2.14 - Expressão XQuery para uma consulta de agregação [16]. 
for $p in distinct-values(//book/publisher),  
     $y in distinct-values(//book/year)  
let $netprices :=  //book[publisher = $p and year =  $y]/(price – discount)  
where fn:exists($netprices)  
order by $p, $y  
return   
   <group>  
      <publisher>{$p}</publisher>  
      <year>{$y}</year>  
      <avg-net-price>{avg($netprices)}</avg-net-pri ce>  
   </group> 
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A extensão proposta, além de simplificar a escrita e semântica de consultas 
analíticas com XQuery, abrange não só os casos de agrupamentos básicos, mas também 
questões de ordenação. O trabalho descrito nesta seção não apresenta uma solução para 
resolver os problemas de heterogeneidade de dados XML, discutidos nesta tese, mas 
uma extensão de XQuery é apresentada para realização de consultas analíticas. 

Quadro 2.15 - Expressão XQuery estendida com a cláusula group by [16]. 
for $b in //book  
group by $b/publisher into $p, $b/year into $y  
nest $b/price - $b/discount into $netprices  
return   
   <group>  
      {$p, $y} 
      <avg-net-price>{avg($netprices)}</avg-net-pri ce>  
   </group> 

Considerações Finais 
De acordo com o estudo das propostas para navegar em documentos XML 

interligados por links, algumas soluções requerem uma transformação do documento 
XML, como as propostas baseadas em SXML, a LoPiX, e a que define três modos de 
navegação em linkbases (transient, temporary e permanent), outras são limitadas a 
soluções específicas, como as para XBRL e a XLinkit. Java XBRL API Implementation e 
XLink Filter são fundamentadas pelo uso de SAX, o que restringe sua aplicação, já que 
SAX não é um padrão W3C. Ademais, com exceção de SXPath, nenhuma das outras 
soluções são especificadas como linguagem para navegação em links do tipo XLink. 
Porém, SXPath também não é baseada em padrões W3C. 

Quadro 2.16 - Comparação entre trabalhos para navegação em links. 
Trabalhos Modifica o 

documento 
XML 

Baseada em 
padrões 

W3C  

Solução de 
código aberto 

Linguagem de 
navegação 

para XLink  
dblink [84, 85, 86] Sim Não Não Informado Não 
SXML / SXPath [77, 78, 79, 80, 81] Sim Não Sim Sim 
Xlink Filter [72] Não Não Não Informado Não 
XLiP [148] Não Sim Não Não 
Batavia XBRL [12] Não Sim Não Não 
Java XBRL API [147] Não Não Sim Não 
Xlinkit [100] Sim Sim Não Informado Não 
Gerenciamento de Linkbases [22] Sim Não Sim Não 
XSPath [23] Não Sim Sim Não 

O Quadro 2.16 apresenta uma comparação entre as soluções para a navegação em 
links discutidas na Seção 2.2. Esta análise é feita considerando se a solução requer 
modificação nos documentos XML originais, se é de código aberto e baseada em 
padrões W3C (DOM, XPath, XML Schema e XLink.) e se é uma linguagem de 
navegação para XLink. Estas características são consideradas importantes para a 
definição de uma linguagem de navegação em links. 

Observa-se que um modelo multidimensional de dados baseado em XML é 
bastante flexível, podendo ser especificado de diversas maneiras. No entanto, a 
utilização de XML Schema e XLink permite a definição de um modelo de dados, 
adaptável ao domínio, ao tempo em que possibilita a inclusão de novas definições de 
fatos, dimensões e de seus relacionamentos. As abordagens X-Cube e XBRL 
Dimensions definem, com base em XML Schema e XLink, o modelo para o cubo de 
dados, definindo dimensões, fatos e cubos, assim como o modelo de dados para o 
documento XML, o qual possibilita a estruturação dos dados na instância XML. No 
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entanto, estes dois trabalhos não abordam as questões relacionadas a consultas OLAP 
em dados XML. 

Em XQ-Cube, discutido na Seção 2.4.1, é apresentado um modelo de data 
warehouse baseado em documentos XML e uma extensão da linguagem MDX, que 
permite a criação do cubo sobre o qual diversos tipos de consulta podem ser 
processados. O uso de XQuery na extensão proposta de MDX, flexibiliza a realização 
de consultas, desde que possibilita a manipulação tanto de dados numéricos como do 
tipo texto. Porém, as questões relacionadas à heterogeneidade dos dados XML não são 
consideradas. 

Na Seção 2.4.2, sobre Xaggregation, observa-se que elementos de mesmo nome 
podem representar dimensões com caminhos diferentes. Por isto, foram definidas 
restrições para as expressões XPath, as quais avaliam os diversos valores, caminhos e 
composições hierárquicas das dimensões. Desta maneira, a operação de agregação em 
documentos XML é utilizada com expressões XPath que levam em conta as diferenças 
hierárquicas existentes. Porém, heterogeneidades semânticas não são abordadas. 

Os trabalhos descritos nas Seções 2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5 (IX-Cube, OLAP XML, X^3 
Cube), requerem o conhecimento antecipado das possíveis e diferentes estruturas 
hierárquicas. A necessidade de conhecimento prévio do esquema do documento e a 
realização de consulta em apenas um documento XML são desvantagens destas 
abordagens, pois, para a análise das informações, uma grande quantidade de dados é 
fundamental, os quais normalmente estão distribuídos em diversos documentos. Este 
problema é agravado quando não se tem uma definição do modelo de dados usado para 
organizar os documentos.  

A utilização de processamento baseado em valor e na estrutura do documento, 
discutida na Seção 2.4.4 (OLAP XML), diversifica as consultas do usuário. 
Flexibilidade também ocorre quando é utilizada a forma de consulta com sintaxe 
reduzida, pela combinação das possíveis estruturas que podem ocorrer no documento, 
sem seu prévio conhecimento. Contudo, heterogeneidade semântica não é considerada. 

A proposta de extensão de XQuery, descrita na Seção 2.4.6, é uma alternativa 
para padronização de consultas OLAP com base na especificação do W3C. No entanto, 
é restrito a consultas baseadas apenas no valor. 

Embora XCube não considere o uso de documentos XML interconectados, ele 
representa cubo, dimensões e fatos. XBRL Dimensions, único dos trabalhos avaliados a 
considerar o uso de links em documentos XML, tem seu modelo de dados projetado 
para um domínio especifico de aplicação, o financeiro.  

No Quadro 2.17 é apresentada uma comparação entre os trabalhos analisados 
neste capítulo, no que se refere às questões do modelo de dados e ao tratamento dado à 
heterogeneidade existente nos dados XML. Apesar de a heterogeneidade estrutural ter 
sido considerada nos trabalhos discutidos nas Seções 2.4.1, 2.4.4 e 2.4.5, (XQ-Cube, 
OLAP XML e X^3 Cube), ela é restrita a apenas um documento XML. Os trabalhos 
discutidos nas seções 2.3.1, 2.3.2 e 2.4.2 (XCube, XBRL Dimensions e Xaggregation) 
buscam solucionar esta questão para permitir a realização de consultas analíticas em 
mais de um documento, mas não abordam todas as questões de heterogeneidade 
presentes em dados XML. Os trabalhos discutidos nas Seções 2.4.1 e 2.4.6 (XQ-Cube e 
extensão de XQuery) não resolvem a heterogeneidade estrutural. Observa-se que as 
abordagens discutidas nas Seções 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 e 2.4.6 (IX-Cube, OLAP XML, 
X^3 Cube e extensão de XQuery) não propõem ou fazem uso de um modelo de dados 
para o cubo e para o documento XML. Apesar de XQ-Cube apresentar uma solução 
para a criação do cubo de dados, para o documento XML, não é definido um modelo a 
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ser adotado. Isto implica na ocorrência dos problemas de heterogeneidade nos dados 
XML. 

Quadro 2.17 - Tratamento da heterogeneidade de dados XML nas propostas OLAP- XML. 
Propostas 
Correlatas 

Heterogeneidade 
Semântica 

Heterogeneidade 
Sintática de 
Conteúdo 

Heterogeneidade 
Estrutural 

Modelo 
de dados 
para o 
cubo de 
dados 

Modelo de 
dados para o 
documento 
XML  

Domínio 
de 
Aplicação 

X – Cube 
[59] 

Não Parcialmente Sim Sim Sim 
Qualquer 

XBRL 
Dimension
s [57] 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Sim Sim 
Financeiro 

XQ – Cube 
[107] 

Não Não Não Sim Não 
Qualquer 

Xaggregati
on [142] 

Não Não Sim Não Não 
Qualquer 

IX – Cube 
[71] 

Não Não Sim Não Não 
Qualquer 

OLAP-
XML [18] 

Não Não Sim Não Não 
Qualquer 

X^3 Cube 
[146] 

Não Não Sim Não Não 
Qualquer 

Extensão 
de XQuery 
[57] 

Não Não Não Não Não 
Qualquer 

O Quadro 2.18 apresenta uma comparação entre os trabalhos, no que diz respeito 
às consultas OLAP sobre documentos XML. Esta comparação é feita com base nas 
características consideradas relevantes para o desenvolvimento de uma solução OLAP 
para XML, abordadas na Seção 1.3. X-Cube e XBRL Dimensions não abordam as 
questões relacionadas às consultas OLAP, por isso, eles foram excluídos deste quadro 
comparativo. Os demais trabalhos possuem a característica comum de não considerarem 
o uso de links entre documentos XML, já que as tecnologias utilizadas, XPath e 
XQuery, para elaboração das soluções, não navegam entre documentos XML. 

Quadro 2.18 - Características das consultas nas propostas OLAP – XML. 
Proposta 
Correlata 

Consulta 
baseadas 
no valor 

Consulta 
baseadas 
na 
estrutura 

Consulta sobre 
mais de um 
documento 
XML 

Consulta 
sobre o 
cubo de 
dados 

Consulta 
baseadas em 
MDX 

Consulta 
em Links 
(XLink) 

XQ – Cube [107] Sim Não Sim Sim Sim Não 
Xaggregation[142] Sim Sim Sim Não Não Não 
IX – Cube[71] Sim Sim Não Sim Não Não 
OLAP-XML[18] Sim Sim Não Não Não Não 
X^3 Cube[146] Sim Sim Não Não Não Não 
Extensão de 
XQuery[57] 

Sim Não Sim Não Não Não 

O capítulo seguinte apresenta o metamodelo de dados proposto nesta tese, que 
tem como objetivo dirimir os problemas de heterogeneidade nos dados XML, de 
maneira que consultas analíticas possam ser processadas em documentos XML 
baseados neste modelo. 
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CAPÍTULO 3 

XLDM: UM METAMODELO MULTIDIMENSIONAL DE 
DADOS BASEADO EM LINKS 

Introdução 
Nesta tese, foram discutidos três modelos multidimensionais de dados para XML, 

XCube, XBRL Dimensions e XQ-Cube, contemplados no Capítulo 2. Cada um desses 
modelos adota uma abordagem diferente para representar o cubo de dados, usando de 
formas distintas XML Schema, a instância XML e, alternativamente, XLink. Esta 
versatilidade de representação de dados em XML faz com que os problemas de 
heterogeneidade, discutidos no Capítulo 1, sejam evidenciados. Contudo, a 
especificação de um esquema de dados, em conjunto com a definição de 
relacionamentos entre os elementos definidos no esquema, pode solucionar tais 
problemas. Neste capítulo, será apresentado um metamodelo multidimensional de 
dados, nomeado XLDM – XLink Data Metamodel [131, 132], para aplicações baseadas 
em dados representados por XML. Fundamentado na definição de relacionamentos 
entre elementos de um ou mais esquemas de dados, os problemas decorrentes da 
heterogeneidade semântica, sintática e estrutural dos dados XML descritos no Capítulo 
1 são resolvidos.  

Este capítulo está organizado como segue. Inicialmente, na Seção 3.2, a definição 
matemática do metamodelo multidimensional proposto é dada. Em seguida, na Seção 
3.3, o esquema de dados semi-estruturados para o metamodelo multidimensional é 
especificado. Por fim, são apresentadas, na Seção 3.4, as conclusões acerca do 
desenvolvimento de XLDM, no que tange o tratamento da heterogeneidade dos dados 
XML, a abrangência do modelo e sua formalização matemática. 

Formalização de XLDM 
Para a especificação do metamodelo multidimensional de dados proposto nesta 

tese considera-se que o cubo é formado por um conjunto de documentos XML, e que a 
instância XML possui uma estrutura dimensional e outra não dimensional, definidas por 
schemas e linkbases. As dimensões do cubo estão presentes na estrutura dimensional e 
os fatos na estrutura não dimensional. O objetivo desta formalização é a especificação 
de um metamodelo não ambíguo para organizar documentos XML interligados de 
forma multidimensional e de maneira que os problemas de heterogeneidade estejam 
ausentes dos dados XML. 

Gotlob et al. [51] definem um modelo de dados baseado em documentos XML e 
um conjunto de relações binárias para propôr um algoritmo que avalia expressões XPath 
e incrementa a eficiência de consultas, no que diz respeito ao tempo e ao espaço de 
armazenamento necessários para executá-las. O documento XML é descrito como uma 
árvore não classificada, i.e. uma árvore com um número arbitrário de filhos, ordenada, 
na qual os filhos de cada nó estão ordenados, e rotulada, com cada nó com um rótulo. A 
árvore do documento é representada por um conjunto de relações binárias, cujos eixos 
são os da linguagem XPath (e.g. self, child, parent, descendent). Desta forma, o modelo 
de dados definido permite, por meio de XPath, a navegação em documentos XML.  

Motivados pelo uso de aplicações XML, Libkin et al. [74, 75, 76] examinaram 
linguagens de consultas para árvores XML, com base na mesma definição de 
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documento dada por Gotlob et al. [51], e apresentam um grupo de definições para 
manipular dados XML. Libkin et al. fazem referência a diversos outros trabalhos que 
consideram dados XML modelados como árvores não classificadas e igualmente 
conceituam um documento XML. 

Boussaid et al. [19] propõem uma metodologia que especifica data warehouses, 
cujo modelo de dados baseia-se em uma formalização matemática efetuada por meio de 
XML Schema para a definição lógica dos esquemas estrela e floco de neve do data 
warehouse [69, 70].  

Assim, as definições de Gotlob, Libkin e Boussaid são usadas nesta tese para 
definir o modelo de dados XML com referências entre documentos. Esses trabalhos 
foram estendidos acrescentando-se a relação existente entre mais de um documento por 
meio de links. Então, linguagens de consultas sobre documentos XML, que realizam 
navegação por meio de links, podem realizar consulta pela navegação nos documentos e 
nos linkbases relacionados. O metamodelo de dados foi formalizado considerando a 
notação utilizada por Boussaid et al. e Gotlob et al. [19, 51]. As definições formais 
dadas a seguir compõem o modelo de dados usado para a especificação da linguagem 
LMDQL. 

Definição 1: Uma árvore enraizada, ordenada, rotulada e não classificada é uma 
árvore com quantidade ilimitada de número de nós filhos, na qual para cada nó é dado 
um único rótulo, que é um elemento de N* (i.e. uma string finita de números naturais). 
Então, define-se formalmente uma árvore enraizada, ordenada, rotulada e não 
classificada T como um par (D, <pre ), no qual: 

(i) O elemento ε ∈ D (uma string vazia) é a raiz; e 
(ii)  D, um grupo de nós chamado de domínio da árvore, é um subconjunto de N*, 
tal que g ∈ D, implica b ∈ D, se e somente se b <pre g. A relação <pre define a 
ordem do documento, i.e. <pre é a relação prefixada com os elementos de D, tal 
que b <pre g, se e somente se o único caminho da raiz para g passa por b. 
A Figura 3.1 ilustra uma árvore T baseada nesta relação. 

 
Figura 3.1. A árvore T. 

Além do relacionamento entre nós em um determinado documento XML, também 
são definidas as relações entre os nós de dois diferentes documentos. Por isso, se faz 
necessária a inclusão de Rσ na definição do documento XML, o qual é uma estrutura de 
dados que pode ser definida como se segue. 

Definição 2: Um documento XML d é representado como uma 5-tupla (T, β, λ, 
Rχ, Rσ), na qual: 

(i) T = (D, <pre ) é uma árvore enraizada, ordenada, rotulada e não classificada; 
(ii)  β é um conjunto de tags (elementos XML); 
(iii)  λ: D → β é uma função que atribui para cada tag XML um nó em T; 
(iv) Rχ é um conjunto de relações binárias sobre β, presentes em um mesmo 
documento XML, tais como parent, child e sibling; e 
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(v) Rσ é um conjunto de relações binárias sobre β´x β´´, no qual β´ e β´´ são 
grupos de tags de distintos documentos XML, d´ e d´´, respectivamente, com d´ ≠  
d´´,  d´⊂ D e d´´⊂ D. 
Esta definição é exemplificada na Figura 3.2, considerando que as árvores 

ilustradas nesta figura representam os documentos d´ e d´´, os nós ε e b são elementos 
que possuem uma relação binária χε-b ∈ Rχ, do tipo parent-child, e entre os documentos 
d´ e d´´ há uma relação σb-a’ ∈ Rσ, constituída entre os elementos b e a’.  

 
Figura 3.2. Relações entre elementos dos documentos d´ e d´´. 

Definição 3: Considerando d um documento XML (T, β, λ, Rχ, Rσ), para uma 
relação χ ∈ Rχ e ρ(β) como um subconjunto de β, define-se a função fχ: ρ(β)→ P(β), 
com fχ(X) = {y ∈ β | ∃x ∈ X, tal que (x,y) ∈ χ}. Então, o nome da relação pode ser 
sobrecarregado, por exemplo, por fchild. 

Definição 4: Sendo d´ e d´´ dois documentos XML (T́, β´, λ´, Rχ´, Rσ´) e (T´´, 
β´´, λ´´, Rχ´´, Rσ´´), respectivamente, para uma relação σ ∈ Rσ´ em d´, é definida a 
função gσ : P(β´)→ P(β´´) com gσ(X) = {y ∈ β´´ | ∃x ∈ X, tal que (x,y) ∈ σ}. 

Um documento XML consiste de estruturas de elementos, as quais contêm 
subelementos e atributos. Atributos são incluídos dentro de declarações de aberturas de 
elementos (tag). Entre uma tag de abertura e a de fechamento, pode ocorrer qualquer 
número de subelementos. Os atributos podem ser utilizados para fazer referência entre 
elementos ou entre elementos e outros documentos XML.  

Definição 5: Sendo (F,S) um esquema de data warehouse, onde F é um conjunto 
de fatos tendo m medidas, {F.Mq, 1 ≤ q ≤ m}, e um conjunto de dimensões 
independentes r, S={Ss, 1 ≤ s ≤ r}, no qual cada Ss contém um grupo de ij domínios, 
{Ss.Ij, 1 ≤ j ≤ ij} e cada Ij contém um grupo de np membros, {Ij.Np, 1 ≤ p ≤ np}. O 
esquema (F,S) é composto por esquemas de dados e linkbases: 
- F define um conjunto de tags fato em um esquema de dados; 
- S define um conjunto de tags dimensão em um esquema de dados; 
- I define um conjunto de tags domínio de uma dimensão em um esquema de dados; 
- N define um conjunto de tags membro de um domínio em um esquema de dados; 
- H define um conjunto de tags hipercubo em um esquema de dados; 
- M define um conjunto de medidas para um fato;  
- L é um conjunto de linkbases, representados como uma 5-tupla (T, β, λ, Rχ, Rσ); 
- ∀s ∈ {1,...,r}, Ss define subelementos associados a fatos f ∈ F; e 
- ∀s ∈ {1,...,r} e ∀i ∈ {1,..., ij}, Ss.Ij define associações entre domínios e dimensões. 
- ∀i ∈ {1,...,ij} e ∀n ∈ {1,..., np}, I j.Np define associações entre membros e domínios. 

Para estabelecer diferentes tipos de relacionamentos, devem ser definidas funções 
(ou papéis) para os arcos dos links. A Definição 6 estabelece os papéis dos 
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relacionamentos entre elementos que representam membros, domínios, dimensões, fatos 
e cubos. 

Definição 6: Considerando l ∈ L, um linkbase (T, β, λ, Rχ, Rσ), são definidas 
em l as relações: 
- domain-member: ∀n ∈ N, fχ(n) = {i ∈ I | ∃n ∈ N, tal que (n,i) ∈ χ}; 
- dimension-domain: ∀i ∈ I, fχ(i) = {s ∈ S | ∃i ∈ I, tal que (i,s) ∈ χ}; 
- hypercube-dimension: ∀s ∈ S, fχ(s) = {h ∈ H | ∃s ∈ S, tal que (s,h) ∈ χ}; e 
- all e not-all: ∀n ∈ N, fχ(n) = {f ∈ F | ∃n ∈ N, tal que (n,f) ∈ χ}; 

A Figura 3.3 ilustra como estes relacionamentos, especificados na Definição 6, 
podem ocorrer. Cada círculo representa um nó, que corresponde a um elemento XML. 
As linhas que conectam os nós ilustram os possíveis tipos de relações que podem existir 
entre os elementos. A relação domain-member conecta elementos que são membros de 
um domínio, já dimension-domain vincula o domínio à dimensão, enquanto hypercube-
dimension estabelece o elo entre os fatos e a dimensão. As relações all e not-all 
indicam, para determinado fato, se todos os membros de um domínio fazem parte ou 
não do hipercubo. Essas relações são especificadas em XLDM por meio de linkbases. A 
Figura 6.1, Capítulo 6, ilustra um modelo de dados baseado nesta relação. 

 
Figura 3.3. Relacionamentos dos documentos d´ e d´´. 

Definição 7: Considerando d um documento XML (T, β, λ, Rχ, Rσ). Um 
hipercubo é definido como {∀h ∈ H | H ⊆ d} e {∀f ∈ F | F ⊆ d}, existe uma função 
fχ(f) = {h ∈ H| ∃ f ∈ F, tal que (f,h) ∈ χ}; 

XML permite embutir multiníveis de subelementos em um elemento e criar 
relacionamentos que definam hierarquias entre elementos. Portanto, a definição de 
relacionamentos do tipo domain-member, permite formar hierarquias em uma dimensão, 
por exemplo, uma dimensão país pode possuir um relacionamento domain-member com 
o elemento brasil; este, por sua vez, pode possuir o mesmo tipo de relacionamento com 
outros elementos, e.g. brasil e sul, brasil e nordeste. A partir das definições aqui 
discutidas, na seção seguinte é apresentada a especificação do metamodelo de dados 
XLDM baseado nas tecnologias XML Schema e XLink. Estas tecnologias foram 
escolhidas por serem atualmente usadas na definição de esquemas de dados, gramáticas 
de linguagens derivadas de XML e relacionamentos entre dados XML. 

Documentos XLDM 
Um banco de dados XML com documentos interligados é constituído de 

esquemas, linkbases e instâncias XML. Esquemas especificam os elementos que 
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representam os fatos, as dimensões, os membros das dimensões e os cubos. Os 
linkbases estabelecem as relações entre membros e dimensões e entre dimensões e fatos, 
definindo as possíveis combinações de cubos que podem existir na instância. Na 
instância, ocorrem os fatos observados, que em conjunto com os membros das 
dimensões, determinam um cubo de dados. 

O documento de instância XML, que pode conter um ou mais cubos, possui uma 
estrutura multidimensional, na qual são representados os contextos com os membros das 
dimensões. Existe também uma estrutura não dimensional contendo as medidas dos 
fatos. A Figura 3.4 ilustra a organização dos dados segundo este modelo. Esta figura 
exibe um diagrama de componentes UML [102, 138]. Um componente representa uma 
peça de implementação de um sistema, representado na prática por conjunto de artefatos 
físicos em formato digital, por exemplo, arquivos de código (fonte, binário ou 
executável), documentos, bibliotecas, tabelas, arquivos. Por isto, este diagrama foi 
escolhido para representar documentos XML e seus relacionamentos. Nesta figura, as 
setas hachuriadas indicam que a relação é opcional, enquanto que as contínuas 
informam a obrigatoriedade do relacionamento no modelo. 

 
Figura 3.4. Documentos do metamodelo de dados XLDM. 

Com base em XML Schema, é especificado o vocabulário, i.e. um conjunto de 
elementos, a ser utilizado na instância XML. As relações existentes entre os elementos 
da instância e entre estes e outros recursos são expressas em linkbases. 

O metamodelo de dados proposto fundamenta-se nas definições apresentadas na 
Seção 3.2 e em conceitos de XCube e XBRL Dimensions, estendendo este último, com 
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a inclusão e alteração de elementos, atributos, linkbases e conceitos para contemplar 
outros domínios. Foram removidos da especificação original, XBRL Dimensions, os 
tipos de dados específicos da área financeira. A justificativa para esta remoção é a 
ampliação da abrangência do modelo. Entretanto, é possível definir tipos para um 
determinado domínio, como ilustrado no Quadro 3.1, que mostra a criação de um tipo 
para representar ações empresariais. Para que a utilização do metamodelo proposto 
contemple diferentes domínios, foram especificados elementos, atributos, tipos de dados 
e de relacionamentos, por meio dos documentos instance-schema.xsd e linkbase-
schema.xsd, baseados em XML Schema e disponíveis em 
www.cin.ufpe.br/~pcs3/XLDM/Spec. O documento instance-schema.xsd possui as 
especificações dos tipos de dados e dos elementos que podem estar presentes nas 
instâncias. O documento linkbase-schema.xsd estabelece a estrutura dos linkbases, 
definindo os possíveis arcos e links estendidos. 

Quadro 3.1 - Definição do tipo shares. 
<simpleType name="shares"> 
  <annotation> 
    <documentation>This datatype serve s as the datatype for share based 
financial concepts. </documentation> 
  </annotation> 
  <restriction base="decimal"/> 
</simpleType> 

Também é feita no instance-schema.xsd a declaração de um elemento de 
particular importância, o elemento raiz das instâncias, conforme mostra o Quadro 3.2. A 
presença do elemento raiz xldm e dos elementos filhos na instância é baseada nas 
Definições 1, 2 e 3, as quais conceituam o que é uma árvore ordenada, rotulada e não 
classificada, que consequentemente definem um documento XML a partir da sua raiz, 
baseado no conceito de árvore, e as relações que ocorrem entre os elementos do 
documento. Em XLDM, são oferecidas duas alternativas para a identificação deste 
elemento, de maneira a nomeá-lo de acordo com o domínio em que se esteja 
trabalhando: (i) alterando sua declaração no instance-schema.xsd; e (ii) sem alterar a sua 
declaração no instance-schema.xsd, mas criando um label para este elemento, 
especificado no linkbase label, e estabelecendo um relacionamento entre a instância e o 
linkbase, conforme Rσ foi formalizado nas Definições 2 e 4. Na definição deste 
elemento raiz são realizadas as declarações das referências a schemas, linkbases, roles e 
arcroles, também baseadas em Rσ. Foi estabelecida a obrigatoriedade de dois linkbases, 
o definition e o label, que serão descritos adiante, para que as questões de 
heterogeneidades sobre os dados XML sejam resolvidas. Portanto, define-se como duas, 
a quantidade mínima de ocorrências do elemento linkbaseRef do Quadro 3.2. Os 
possíveis elementos que podem ocorrer na instância, como item e tuple, o atributo id e a 
possibilidade de outros atributos herdados da especificação XML são também 
declarados.  

A partir das definições do instance-schema.xsd, são criados os documentos Fact 
Schema e Hypercube Schema, que definem, respectivamente, os elementos que 
representam os fatos e os membros das dimensões do data warehouse. Para efeito de 
organização do metamodelo, esses esquemas podem ser especificados em documentos 
distintos ou agrupados em um único documento XML Schema. Nos elementos da 
instância que representam os fatos, é obrigatória a presença dos atributos contextRef e 
unitRef, que fazem referência ao contexto multidimensional e à unidade do fato, 
representados pelos elementos context e unit, presentes na estrutura dimensional. A 
declaração destes atributos e destes elementos estabelece uma relação binária (Rχ) entre 
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elementos de um mesmo documento XML, como descrita nas Definições 2 e 3. O 
Quadro 6.9 ilustra como ocorrem estes relacionamentos em uma instância XLDM. 

Quadro 3.2 - Definição do elemento raiz XLDM. 
<element name="xldm">  
  <complexType> 
    <sequence> 
      <element ref="link:schemaRef" minOccurs="1" m axOccurs="unbounded"/> 
      <element ref="link:linkbaseRef" minOccurs="2" maxOc curs="unbounded"/> 
      <element ref="link:roleRef" minOccurs="0" max Occurs="unbounded"/> 
      <element ref="link:arcroleRef" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
      <choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <element ref="xdmi:item"/> 
        <element ref="xdmi:tuple"/> 
        <element ref="xdmi:context"/> 
        <element ref="xdmi:unit"/> 
        <element ref="link:footnoteLink"/> 
      </choice> 
    </sequence> 
    <attribute name="id" type="ID" use="optional"/>  
    <anyAttribute namespace=http://www.w3.org/XML/1 998/namespace 
                  processContents="lax"/> 
  </complexType> 
</element> 

Os linkbases propostos em XLDM possuem definições de elementos e papéis para 
que arcroles representem relacionamentos existentes em diferentes domínios. 
Entretanto, novos linkbases podem ser incorporados a esta especificação, permitindo a 
definição de relacionamentos não previstos. O Quadro 3.3 mostra como pode ser feita a 
especificação do arcrole multiplication-item, e o Quadro 3.4 contém a definição do 
linkbase Description. 

Quadro 3.3 - Definição do arcrole multiplication-item. 
<arcroleType id="multiplication-item" cyclesAllowed ="undirected" 
  arcroleURI="http://www.exemplo.br/arcrole/multipl ication-item"> 
  <definition> 
    The value of arc destiny is a multiplication factor to compose the source 
value. 
  </definition> 
  <usedOn>calculationArc</usedOn> 
</arcroleType> 

A seguir, é discutido cada linkbase proposto para XLDM: 
(i) O linkbase Definition, considerado obrigatório, possibilita a estruturação 

hierárquica dos elementos. Em termos estruturais, a definição das relações entre os 
cubos, as dimensões e os membros é realizada neste linkbase. Os relacionamentos 
expressos pelo arcrole domain-member elenca os possíveis membros de um domínio, o 
qual é associado à dimensão por meio do arcrole dimension-domain. O produto 
cartesiano entre as dimensões, para estabelecer os possíveis cubos a serem usados na 
instância, é definido pelo arcrole hypercube-dimension. Para incluir as medidas no 
cubo, é usado o arcrole all. Para excluir o membro de um domínio na especificação de 
um cubo, utiliza-se o arcrole not-all. Estes relacionamentos, baseados nas Definições 5, 
6 e 7, determinam a relação entre membros, dimensões, domínios, fatos, cubos e 
possíveis valores para o atributo arcrole, criando um modelo multidimensional de 
dados. Com isto, o problema da heterogeneidade estrutural é resolvido. Além desses 
relacionamentos, outros foram introduzidos para os arcroles: (a) main, que define um 
relacionamento entre um conceito e outro como principal, e.g. em um modelo para 
tratamento médico, um procedimento médico é definido como o principal para o 
tratamento de uma doença; (b) secondary, o qual define um relacionamento como 
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secundário. No exemplo do tratamento médico, pode-se ter procedimentos principal e 
secundários. Então, o atributo order indica a ordem em que os procedimentos 
secundários devem ser executados; (c) substitution, o qual determina a possibilidade de 
substituição de um conceito em relação a outro, e.g. um procedimento pode ser 
substituído por outro. O atributo order indica a ordem em que os conceitos podem ser 
substituídos, e.g. define como os procedimentos substituem o principal; 

Quadro 3.4 - Definição do linkbase Description. 
<element name="descriptionlLink" substitutionGroup= "xl:extended"> 
    <annotation><documentation>descriptionLink exte nded link element    
                               definition.</documen tation> 
    </annotation> 
    <complexType><complexContent> 
        <restriction base="xl:extendedType"> 
          <choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounde d"> 
            <element ref="xl:title"/> 
            <element ref="link:documentation"/> 
            <element ref="link:loc"/> 
            <element ref="link:descriptionArc"/> 
          </choice> 
          <anyAttribute namespace="http://www.w3.or g/XML/1998/namespace"    
                                   processContents= "lax" /> 
        </restriction> 
      </complexContent></complexType> 
  </element> 

(ii)  O linkbase Label possibilita o uso de diferentes labels para um mesmo 
elemento, os quais podem ser especificados em diferentes idiomas com o atributo 
xml:lang. Ele é obrigatório para que as heterogeneidades semântica e sintática possam 
ser evitadas. Este linkbase não foi alterado sintaticamente em relação a sua 
especificação original; 

(iii)  O linkbase Ordering é opcional e determina a ordem de apresentação dos 
elementos na instância e a ordem de processamento destes, a qual pode diferir da ordem 
de apresentação. Para a definição de links com o objetivo de especificar a ordem de 
apresentação dos elementos, usa-se o elemento de link estendido presentationLink. Para 
o processamento, o elemento processingLink deve ser usado; 

(iv) O linkbase Description, opcional, foi incluído neste metamodelo para 
fornecer uma descrição textual de uma relação. Por exemplo, as descrições de um 
procedimento médico ou de uma enfermidade são representadas por arcos deste 
linkbase. Isto pode ser feito em XBRL por meio do elemento annotation, porém a 
separação das descrições em um linkbase contribui para a modularidade do modelo, 
sendo possível analisar e manipular as descrições separadamente; 

(v) O linkbase Reference é opcional e permite que o usuário defina elementos 
que representam referências; e 

(vi) O linkbase Calculation expressa relacionamentos aritméticos. Foi estendido 
para que, além da operação de soma, as operações aritméticas de multiplicação, divisão, 
exponenciação e radiciação sejam especificadas. Estas operações foram escolhidas por 
serem consideradas operações aritméticas básicas, entretanto, este metamodelo, por ser 
extensível, permite que outras operações sejam incorporadas. São definidos valores para 
o atributo arcrole especificar estas operações aritméticas. O Quadro 3.5 ilustra os 
possíveis arcroles para este linkbase. Também são definidos atributos, com domínios 
próprios, para cada tipo de operação. Por exemplo, o atributo weight altera seu domínio 
em função da operação. Para a soma, o domínio varia de -1 a 1, o que significa que seu 
valor é totalmente ou parcialmente usado como uma parcela da adição que resulta no 
valor do elemento pai. O domínio deste atributo para a multiplicação é o conjunto dos 
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números reais. No caso das operações de exponenciação e radiciação, foram criados, 
respectivamente, os atributos exponent e index, cujo domínio é o conjunto dos números 
naturais. Para a divisão, apenas valores do atributo arcrole são usados na especificação 
do numerador e denominador. Em nenhuma das especificações XBRL [38, 39, 57] 
existe a previsão destas operações, embora o uso de índices seja comum para a análise 
financeira. 

No metamodelo de dados XLDM, as questões das heterogeneidades dos dados 
XML, descritas no Capítulo 1, são tratadas como se segue:  

(i) Na semântica, o linkbase Label estabelece um ou mais nomes para um 
elemento definido no esquema. Desta forma, tem-se um elemento único, que pode 
possuir vários nomes, e elementos distintos, mas que em domínios diferentes possuem o 
mesmo nome. Logo, uma aplicação pode fazer o processamento pelo elemento ou pelo 
seu label;  

(ii)  Na sintática, o linkbase Label permite a definição de nomes em idiomas 
diferentes para um mesmo elemento e o atributo unit, da instância, possibilita informar a 
unidade referente à medida; e  

(iii)  Na estrutural, o esquema define os elementos, seus atributos, e elementos 
filhos. O linkbase Definition especifica a hierarquia entre os elementos, determinando a 
estrutura do documento XML. 

Quadro 3.5 - Exemplos do atributo arcrole no linkbase Calculation. 
Uso do atributo arcrole Significado  

<link:calculationArc xlink:type="arc" 
xlink:arcrole="http://.../arcrole/summation-item" 
xlink:from="A" xlink:to="B" weight="1.0"/> 

O valor total do 
conceito B contribui 
para a formação do 
conceito A. 

<link:calculationArc xlink:type="arc" xlink:arcrole = 
"http://.../arcrole/multiplication-item" 
xlink:from="A" xlink:to="B" weight="3.0"/> 

Três vezes o valor 
de B é um fator da 
multiplicação para 
compor o valor de A. 

<link:calculationArc xlink:type="arc" 
xlink:arcrole="http://.../arcrole/numerator-item" 
xlink:from="A" xlink:to="B"/> 

O valor de B é o 
numerador da divisão 
que compõe o valor 
de A. 

<link:calculationArc xlink:type="arc" 
xlink:arcrole="http://.../arcrole/denominator-item"  
xlink:from="A" xlink:to="C"/> 

O valor de C é o 
denominador da 
divisão que compõe o 
valor de A. 

<link:calculationArc xlink:type="arc" 
xlink:arcrole="http://.../arcrole/exponentiation-it em" 
xlink:from="A" xlink:to="B" expoent="3.0"/> 

O valor de A 
corresponde ao valor 
da terceira potência 
de B. 

<link:calculationArc xlink:type="arc" 
xlink:arcrole="http://.../arcrole/nthroot-item" 
xlink:from="A" xlink:to="B" index="2.0"/> 

O valor de A 
corresponde a raiz 
quadrada de B. 

Considerações Finais 
A flexibilidade fornecida por XLDM para representar relacionamentos, além de 

permitir a aplicação deste modelo em diversas áreas do conhecimento humano (e.g. área 
médica, financeira e de vendas, que serão discutidas no Capítulo 6), favorece a solução 
das questões de heterogeneidade dos dados XML. O Quadro 3.6 apresenta alguns 
resultados derivados da comparação entre os trabalhos discutidos no Capítulo 2 e 
XLDM. O metamodelo de dados apresentado neste capítulo soluciona as questões de 
heterogeneidade em dados XML pela definição do esquema de dados, usando XML 
Schema, e dos relacionamentos entre eles, usando linkbases. Enquanto que os demais 
trabalhos ou resolvem apenas algumas questões de heterogeneidade ou soluciona de 
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forma parcial, como no caso de XBRL Dimensions, que por não tornar obrigatória a 
utilização dos seus linkbases, transfere para o usuário a responsabilidade de tratar estas 
questões. Já X-Cube resolve a heterogeneidade sintática de conteúdo parcialmente 
porque não é discutido o tratamento dado a elementos com conteúdos similares, mas 
com nomes diferentes ou escritos em idiomas diferentes. 

Quadro 3.6 - Tratamento da heterogeneidade de dados XML nas propostas OLAP- XML. 
Propostas Correlatas Heterogeneidade 

Semântica 
Heterogeneidade 
Sintática de 
Conteúdo 

Heterogeneidade 
Estrutural 

Modelo de 
dados para o 
cubo de 
dados 

Modelo de 
dados para o 
documento 
XML 

X – Cube [59] Não Parcialmente Sim Sim Sim 
XBRL Dimensions 
[57] 

Parcialmente Parcialmente Parcialmente Sim Sim 

XQ – Cube [107] Não Não Não Sim Não 
Xaggregation[142] Não Não Sim Não Não 
IX – Cube[71] Não Não Sim Não Não 
OLAP-XML[18] Não Não Sim Não Não 
X^3 Cube[146] Não Não Sim Não Não 
Extensão de 
XQuery[57] 

Não Não Não Não Não 

XLDM  Sim Sim Sim Sim Sim 

A especificação deste metamodelo permite sua aplicação em diferentes domínios, 
pois possui linkbases que determinam relacionamentos comuns a diversas áreas de 
conhecimento, e.g. relação de ordenamento, de hierarquia, de nomenclatura de 
elementos, de descrição e de referência. Para relações aritméticas, o linkbase 
Calculation abrange as operações aritméticas básicas, flexibilizando a construção de 
variadas expressões matemáticas. Uma característica importante é que o metamodelo 
pode ser estendido para relacionamentos não previstos. Entretanto, para a solução dos 
problemas de heterogeneidade, é necessário que este modelo seja adotado como padrão 
para quem deseje viabilizar soluções de processamento analítico em dados XML. 

Por solucionar os problemas de heterogeneidade, XLDM facilita o 
desenvolvimento de ferramentas para o processamento de dados XML interligados, tal 
qual XLPath [127], que será descrita no Capítulo 4. XLPath é uma linguagem de 
consulta, estendida de XPath, para navegação em documentos XML que usam links 
simples e estendidos como propõe o metamodelo XLDM. 
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CAPÍTULO 4 

XLPATH: UMA LINGUAGEM DE CONSULTA A DADOS 
BASEADOS EM LINKS 

Introdução 
O contexto das atuais aplicações de software engloba o problema de 

armazenamento e processamento de informações contidas em diversas fontes que são 
caracterizadas pela diversidade de formatos e de tipos de processamento dos dados. A 
utilização de XML vem sendo adotada como meio de integrar esses dados em um 
formato padronizado. Essa integração e armazenamento de dados para o intercâmbio de 
informações vêm aumentando a utilização dos documentos XML, tornando-os cada vez 
mais interligados. Muitas vezes esses documentos contêm redes de links complexas, já 
que muitos dos recursos disponíveis dentro e fora do documento não devem existir 
independentemente uns dos outros, sendo a sua semântica expressa pelas redes de links 
que os inter-relacionam.  

Contudo, a manutenção e manipulação de documentos XML que fazem uso de 
links tornam-se tarefas custosas e ineficientes quando não se dispõe de uma solução 
capaz de automatizar a navegação através dessas estruturas, dificultando a exploração 
dos recursos a partir dos mecanismos dos links. Neste cenário, um processo que 
demande a identificação de uma informação remota a partir de um link que a relaciona a 
uma informação local, exigirá que o usuário efetue uma análise minuciosa sobre a 
estrutura do documento XML, “navegando” visualmente através das referências 
estabelecidas pelo link, até alcançar a informação desejada. Obviamente, à medida que 
cresce o volume de dados armazenados na estrutura XML em questão, essa tarefa se 
torna impraticável. Portanto, para que a solução proposta, por meio do metamodelo 
XLDM, para resolver as questões de heteogeneidade nos dados XML seja eficiente, faz-
se necessário o desenvolvimento de uma linguagem que possibilite a navegação em 
links e recupere informações neles contidas. 

Neste capítulo, a necessidade de manipulação de documentos XML por meio de 
links é expressa através de exemplos, demonstrando a deficiência das tecnologias 
existentes para este fim. Assim, para navegar sobre links, é apresentada uma extensão 
da linguagem XPath, denominada XLPath [126, 127, 128], que permite a navegação por 
meio das redes de links estabelecidas tanto por links internos aos documentos, quanto 
por links externos, contidos em linkbases. 

Uma expressão XLPath avalia os documentos XML e os esquemas de dados 
associados, baseados em XML Schema e linkbases. Quando documentos XML são 
inter-relacionados, o processo de avaliação da expressão XLPath identifica 
automaticamente os elementos contidos nos documentos interligados pelos links e 
schemas. Desta forma, o desenvolvimento de uma linguagem para navegar em links 
pode ser explorado em diferentes contextos: 

(i) Gerenciador de fontes heterogêneas de dados - Consultas em esquemas de 
dados baseados em links, tal qual os fornecidos por XML Schema e XLink, 
possuem um importante papel na recuperação da informação de múltiplas fontes. 
XLPath permite inspecionar o esquema para obter uma formulação apropriada da 
consulta e também para identificação e especificação de mapeamento entre 
elementos; 
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(ii)  Mecanismos de controle de acesso a documentos XML - Expressões XLPath 
podem ser empregadas para identificar elementos ou conceitos com base em seus 
relacionamentos. Assim, uma política de controle de acesso pode ser determinada 
para um grupo de elementos; 
(iii)  Gerenciamento de sistemas externos - Quando dados são disponibilizados 
para um ambiente externo, seu proprietário pode disponibilizar também o 
esquema de dados correspondente. Um usuário pode executar consultas XLPath 
para identificar as partes do documento que lhe interessa e fazer o carregamento 
em seu disco local. Isto proporciona maior eficiência no processo de transferência 
de dados; e 
(iv) Evolução do esquema - Quando um esquema necessita ser atualizado, as 
partes do esquema precisam ser identificadas, assim como as correspondentes 
partes dos documentos que se relacionam a este esquema. XLPath pode ser usada 
para executar esta tarefa. 
Estas são algumas das vantagens que motivam o desenvolvimento de uma 

linguagem para links. Além disso, XLPath incorpora os conceitos já existentes em 
XPath, como recuperação do elemento com base na informação por ele contida e com 
base na sua posição no documento XML ou no linkbase. Ressalta-se que XLPath  foi 
desenvolvida especificamente para manipular documentos XML que fazem uso de links. 

O conteúdo restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. Na Seção 
4.2, é apresentada a linguagem XLPath, especificando sua sintaxe, propriedades e 
aplicações, além de exibir a arquitetura do processador XLPath e os aspectos da sua 
implementação. Finalmente, a Seção 4.3 contém as conclusões do capítulo. 

A Linguagem XLPATH 
Esta seção apresenta a linguagem XLPath, que foi concebida para fornecer 

recursos de navegação em links definidos no padrão XLink. Para isso, foi necessário 
estender a linguagem XPath com novos eixos e funções. Na Figura 4.1(a), são ilustradas 
as principais tecnologias XML e o contexto de utilização em que elas estão inseridas. 
Na Figura 4.1(b), é mostrado o relacionamento de XLPath com as tecnologias XML 
afins. 

XLink

Links

XLink

XPointer

XPath

XLPath

 

Figura 4.1. XLPath e tecnologias XML. 

Para ilustrar a necessidade de inserir suporte a XLink na linguagem XPath, 
considere o exemplo de relatório financeiro no formato XBRL, apresentado no Quadro 
4.1. Este documento contém um trecho de um balanço patrimonial. Foram criados os 
documentos de instância, o esquema e linkbases. A representação em árvore do 
documento de instância contido no Quadro 4.1 é apresentada na Figura 4.2. 
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Semanticamente, os valores do “ativo permanente” e do “realizável a longo 
prazo” são alguns dos elementos que compõem o que os contadores chamam de ativo. 
No entanto, a existência da hierarquia entre estes conceitos não é observada no 
documento de instância, do Quadro 4.1. Isto é comprovado pelo que mostra a Figura 
4.2, exibindo a estrutura do documento, que não reflete a hierarquia desta relação. 
Então, por meio de linkbases, é fornecido um mecanismo para representar a estrutura 
hierárquica das informações financeiras. O linkbase ilustrado no Quadro 4.2 explicita 
uma relação do tipo generalização-especialização, na qual são formados arcos entre um 
elemento mais genérico e seus elementos filhos, especializados, expressando a estrutura 
hierárquica existente nos conceitos financeiros. 

Com base na informação fornecida pelo linkbase representado no Quadro 4.2, 
pode-se inferir a hierarquia das informações contidas no documento de instância exibido 
no Quadro 4.1. Essa estrutura hierárquica, ilustrada na Figura 4.3, fornece as 
informações do relatório financeiro de forma muito mais precisa e representativa. 

Quadro 4.1 - Exemplo de instância – inst.xml. 

<?xml version="1.0"?> 
 <xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instan ce" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in stance" 
     xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"  
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
     xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso421 7" 
     xmlns: br="www.bcb.gov.br"> 
  <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="b cb_taxonomia.xsd"/> 
 <bcb:ativo id="id_ativo" contextRef="c1" unitRef=" u1">270190618</bcb:ativo> 
 <bcb:atv_circ_real_lprazo contextRef="c1"  
   unitRef="u1">261376808</bcb:atv_circ_real_lprazo > 
 <bcb:atv_prmt contextRef="c1" unitRef="u1">8813810 </bcb:atv_prmt> 
                           . . . 
 < bcb:passivo contextRef="c1" unitRef="u1">2701906 18</bcb:passivo> 
                           . . . 
  <context id="c1"><!-- ... --></context> 
  <unit id="u1"><!-- ... --></unit> 
 </xbrl> 

bcb:ativo  bcb:atv_prtm

xbrl

bcb:passivo
bcb:

atv_circ_real
_lprazo

bcb:passivo_
circ

bcb:
exigivel_lprazo

 
Figura 4.2 - Representação em árvore do documento inst.xml. 

Como exemplo da limitação de XPath para a manipulação de links, considere que 
se deseja obter os dados que compõem o ativo de uma empresa. Tal limitação reside no 
fato de que não seria possível identificar, no relatório financeiro descrito no Quadro 4.1, 
que o item bcb:ativo está relacionado com os elementos bcb:atv_circ_real_lprazo e 
bcb:atv_prmt, já que esta informação está contida no linkbase do Quadro 4.2. 
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Conseqüentemente, seria necessário o conhecimento prévio desse fato para formular a 
seguinte consulta em XPath: /xbrl[position() == 3]  & /xbrl[position() == 4]  e 
selecionar o terceiro e o quarto filho do elemento xbrl. Portanto, fica evidente a 
necessidade de inserir suporte nativo à linguagem XPath para manipular links, obtendo-
se, desta forma, uma solução baseada em padrões W3C e que atenda aos requisitos de 
navegação por eles descritos. 

Quadro 4.2 - Exemplo de linkbase – definition.xml. 

<link:linkbase xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003 /linkbase"   
   xmlns:xbrli=http://www.xbrl.org/2003/instance      
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
   xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insta nce   
   xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/lin kbase   
      http://www.xbrl.org/2003/xbrl-linkbase-2003-1 2-31.xsd"> 
 <definitionlink xlink:type="extended" 
      xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/lin k"> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:href=" bcb_taxono mia.xsd#ativo"  
      xlink:label=" bcb_ativo" xlink:title="ativo" />  
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="bcb_atv_ci rc_real_lprazo"  
       xlink:href=" bcb_taxonomia.xsd#atv_circ_real _lprazo"  
       xlink:title="atv_circ_real_lprazo" />  
                    . . . 
  <definitionArc xlink:type="arc" xlink:from=" bcb_ ativo"  
    xlink:to=" bcb_atv_circ_real_lprazo" xlink:show ="replace"     
    xlink:actuate="onRequest" xlink:title="Definiçã o: arco para   
            bcb_atv_circ_real_lprazo"  
    xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole /general-special"/> 
 </definitionlink> 
</link:linkbase> 

bcb:
ativo

bcb:
atv_circ_real_

lprazo

xbrl

bcb:
passivo

bcb:passivo_
circ

 bcb:atv_prtm
bcb:

exigivel_lprazo

 
Figura 4.3 - Representação em árvore considerando os linkbases. 

4.1.1 Os Requisitos de XLPath 

Nesta seção, são apresentados os principais requisitos que orientaram a 
especificação de XLPath, tomando como base as necessidades verificadas a respeito da 
navegação sobre links, bem como da especificação de XLink. São eles: 

(i) Distinção conceitual entre arcos e ligações, e os elementos que os definem - do 
ponto de vista de XLPath, um arco, i.e. uma ligação, deve ser o “ato” de um elemento 
referenciar outro, seja através de um label, ou de uma URI. Assim, é correto afirmar 
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que, em consultas XLPath, um arco pode partir de um elemento locator para um 
elemento arc, ou vice-versa; 

(ii) Navegação em diferentes níveis de abstração - o principal objetivo de uma 
linguagem de consulta sobre links é permitir a navegação através da rede formada pelas 
referências existentes entre elementos distintos. Contudo, citações de URI constituem o 
único caminho possível entre dois elementos que se referenciam. Assim, XLPath deve 
prover a opção de abstrair essas ligações, diminuindo a quantidade de passos 
necessários para alcançar o objetivo final da consulta; 

(iii) Abordagem para links simples como seus equivalentes estendidos - no intuito 
de evitar uma sintaxe extensa, XLPath deve ser capaz de navegar sobre links simples 
com base na mesma sintaxe utilizada para links estendidos. Para isso, essa linguagem 
deve adotar uma abordagem uniforme para os links simples e estendidos; 

(iv) Identificação de arcos implícitos - em situações de links declarados sem a 
ocorrência de arcos, ou se na ocorrência destes, os atributos from e/ou to forem 
omitidos, XLPath deve ser capaz de identificar a ocorrência de arcos implícitos, 
mantendo a conformidade com a especificação de XLink; 

(v) Proximidade com a sintaxe de XPath - a linguagem XLPath deve buscar a 
máxima semelhança possível com a sintaxe de XPath, a fim de facilitar a assimilação 
por parte dos usuários já habituados com esta última; 

(vi) Condições para refinamento de consultas - existindo um número arbitrário de 
links referenciando um dado elemento, XLPath deve possibilitar que condições de 
refinamento sejam aplicadas às consultas, a fim de permitir a distinção entre os 
diferentes elementos constituintes dos links, a partir de seus nomes ou valores de 
atributos; e 

(vii) Caminho absoluto e relativo, e consulta realizada em passos - da mesma 
forma que ocorre em XPath, XLPath segue o conceito de consulta em passos, na qual 
cada passo seleciona uma lista de nós que é passada como parâmetro de entrada para o 
passo seguinte até a execução do último passo e obtenção do resultado final da consulta. 
O passo inicial deve poder partir tanto da raiz de um documento (caminho absoluto), 
quanto de um nó específico em seu interior (caminho relativo). 

4.1.2 A Semântica e a Sintaxe de XLPath 

Uma forma de analisar como a estrutura formada pelos links pode ser explorada 
por uma linguagem de consulta é representá-la graficamente. A Figura 4.4 ilustra as 
duas abordagens utilizadas nesta tese para esse fim. A esquerda da figura pode-se 
visualizar a abordagem de baixo nível, que oferece uma visão detalhada do link, 
considerando todos os elementos envolvidos nos referenciamentos, incluindo elementos 
locators, arcs e recursos remotos. A abordagem de alto nível, mostrada à direita da 
figura, oferece uma visão simplificada do link, onde os elementos locators são omitidos 
e os arcs fazem referência direta aos recursos remotos correspondentes. A justificativa 
para isso é que cada recurso remoto é referenciado por um único elemento locator 
dentro do link, podendo, então, ser omitido na expressão da consulta. 

A estrutura básica de uma expressão de consulta XLPath é semelhante às 
expressões de XPath, incluindo os mecanismos eixo, especificação de nó e predicado. 
Além destes, para aproveitar as vantagens de ambas as abordagens de navegação 
apresentadas na Figura 4.4, as expressões de consulta XLPath fazem uso de um 
mecanismo indicador do nível de abstração. Desse modo, expressões precedidas por LL 
navegam pela estrutura dos links segundo a abordagem de baixo nível, enquanto 
expressões precedidas por HL navegam em alto nível. 
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Figura 4.4 - Representação de link em baixo e alto nível. 

Os eixos de XLPath são usados para especificar o tipo de referenciamento 
existente entre o nó de contexto e os elementos ligados a ele. Estes eixos são: 

(i) linked - direciona a consulta para todos os elementos que referenciam ou são 
referenciados pelo nó de contexto, incluindo referências por label e por URI; 

(ii)  arc-source - direciona a consulta para todos os elementos que são destino de 
arcos cuja origem é o nó de contexto; 

(iii) arc-destination - direciona a consulta para todos os elementos que são origem 
de arcos cujo destino é o nó de contexto. 

(iv) link-part-descendant - direciona a consulta para todos os descendentes do nó 
de contexto que são participantes em links; e 

(v) link-part-child - direciona a consulta para todos os filhos do nó de contexto 
que são participantes em links. 

A especificação de nó determina quais elementos na direção do eixo serão 
selecionados. Os critérios de seleção podem ser o tipo e o nome de cada elemento, 
determinados, respectivamente, pelo construtor e pelo parâmetro da função 
elementType(elementName). XLPath provê as seguintes especificações de nó: 

(i) locator(elementName) - seleciona elementos do tipo locator com o nome 
elementName; 
(ii)  arc(elementName) - seleciona elementos do tipo arc com o nome 
elementName; 
(iii)  resource(elementName) - seleciona elementos do tipo resource com o nome 
elementName; 
(iv) remote(elementName) - seleciona recursos remotos com o nome 
elementName; e 
(v) element(elementName) - seleciona elementos de qualquer tipo com o nome 

elementName. 
XLPath provê predicados para filtrar o resultado de uma consulta. Estes 

mecanismos consistem em condições testadas em cada nó da lista de nós resultantes. 
Estas condições são definidas pelas seguintes funções: 

(i) attribute(attributeName)=’attributeValue’ - testa se o elemento tem um 
atributo attributeName com o valor attributeValue; 
(ii)  text()=’textValue’ - testa se o texto do elemento é igual a textValue; e 
(iii)  link(linkName) - testa se o elemento pertence ao link linkName. 

ativo  br_atv_circ_
real_lprazo  

link 
 
recurso 
remoto 

arc 
 
locator 

schema 
linkbase 

ativo  br_atv_circ_
real_lprazo  

Baixo Nível    Alto Nível 
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Assim como em XPath, a utilização de predicados não é obrigatória em XLPath. 
O Quadro 4.3 mostra uma expressão, em baixo nível, para navegar do elemento ativo 
até o elemento bcb_atv_circ_real_lprazo, atravessando o link do Quadro 4.2. O Quadro 
4.4 mostra uma expressão formulada com o mesmo objetivo, porém utilizando a 
abordagem de alto nível. Pode-se observar que, nesse segundo caso, a expressão 
XLPath resultante é mais simples. 

Quadro 4.3 - Expressão XLPath em baixo nível. 

/ativo::LL::linked::locator()[link(definitionlink)]  
/LL::arc-source::arc()[attribute(title)=’Definição:  arco para   
   bcb_atv_circ_real_lprazo’]  
/LL::arc-source::locator()/LL::linked::remote(bcb_a tv_circ_real_lprazo) 

Quadro 4.4 - Expressão XLPath em alto nível. 

/ativo::HL::arc-source::arc()[attribute(title)=’Def inição: arco para   
 bcb_atv_circ_real_lprazo’]/HL::arc-source::remote( bcb_atv_circ_real_lprazo) 

XLPath foi desenvolvida a partir da linguagem XPath+ [126, 128], visando suprir 
as deficiências dessa última no que se refere à realização de consultas com maior grau 
de refinamento. Contudo, para determinadas aplicações, os mecanismos de XPath+ que 
possibilitam a realização de consultas que recuperem os nós de determinadas ligações 
podem ser úteis e, portanto, foram mantidos na especificação de XLPath. Esses 
mecanismos compreendem os eixos link-source e link-destination, além das funções 
isLinkSource() e isLinkDestination(). 

O eixo link-source:: seleciona uma lista de nós que estão ligados ao nó de 
contexto por meio de um link cuja origem é o nó de contexto. Como exemplo de 
utilização desse novo eixo, considere uma consulta para identificar os filhos do 
elemento bcb:atv_circ_real_lprazo. Esta consulta, para identificar os nós cuja origem é 
este nó de contexto, consiste em “/link-source::bcb:atv_circ_real_lprazo”. O resultado 
desta consulta é exibido no Quadro 4.5. Esta consulta é baseada no documento de 
instância e no seu schema, que indica os linkbases que possuem arcos que definem os 
relacionamentos entre os elementos da instância.  

Quadro 4.5 - Resultado da consulta com link-source. 

Role:http://www.xbrl.org/linkprops/linkRef/definiti on 
Exist arc between atv_circ_real_lprazo and atv_ext 
Exist arc between atv_circ_real_lprazo and atv_int 

O eixo link-destination:: seleciona a lista de nós que possuem links apontando 
para o nó de contexto. Como exemplo da sua utilização, considere que o contexto atual 
é o elemento bcb:ativo. A consulta para esse caso consiste em “/link-
destination::bcb:ativo”, cujo resultado é ilustrado no Quadro 4.6. 

Quadro 4.6 - Resultado da consulta com link-destination. 

Role: http://www.xbrl.org/linkprops/linkRef/definit ion 
Exist arc between atv_circ_real_lprazo and ativo 
Exist arc between atv_prmt and ativo 

Assim como existe em XPath uma sintaxe abreviada, foi também criada uma 
sintaxe semelhante para os eixos de XLPath provenientes de XPath+, possibilitando a 
escrita de consultas mais compactas. Tal sintaxe pode ser vista no Quadro 4.7. 

A especificação da sintaxe de XLPath, descrita nesta seção, é baseada na 
especificação de XPath, com a inclusão dos novos elementos específicos de XLPath, 
bem como dos elementos de XPath+. O Apêndice A apresenta a gramática da 
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linguagem XLPath utilizando a linguagem EBNF [145, 63]. Nessa gramática, a 
alteração realizada consiste na adição das definições dos operadores de XLPath e da 
sintaxe abreviada. 

Quadro 4.7 - Sintaxe abreviada de XLPath. 
Sintaxe Significado 

/*** Seleciona todos os arcos existentes entre os elementos de uma instância (e.g.: 
c:\xlinktest\ br_bp_28_02_2001.xml/***) 

/elemento** Seleciona os arcos de um determinado nó (e.g.: c:\xlinktest\ 
br_bp_28_02_2001.xml/ativo**) 

/// Seleciona todos os elementos de destino de links estabelecidos pelo elemento de 
contexto. Tem funcionamento parecido com o operador // de XPath e a mesma 
semântica do eixo link-source definido previamente para XLPath. 

... Seleciona todos os elementos que são origem de links cujo destino é o nó de 
contexto. Tem funcionamento semelhante ao operador “..“ de XPath e semântica 
igual ao eixo link-destination de XLPath. 

[[x]] Seleciona o x-ésimo elemento destino de um link estabelecido a partir do nó de 
contexto. Tem funcionamento parecido com o predicado [x] de XPath 

4.1.3 Funções XLPath 

Para navegar em elementos que contenham links, foram adicionadas algumas 
funções à especificação de XPath. A seguir, são descritas essas funções com relação ao 
seu funcionamento: 

(i) isLinkSource() - Possui como retorno um valor booleano, que indica se o 
elemento de contexto é a origem de um link, ou seja, verifica se existem links cujos 
atributos from apontam para este elemento; e 

(ii) isLinkDestination() - Possui como retorno um valor booleano, que indica se o 
elemento de contexto é o destino de um link, ou seja, verifica se existem links cujos 
atributos to apontam para este elemento. 

Além dessas novas funções, algumas outras funções pré-definidas precisaram ser 
alteradas para manipular os links. As funções last(), position() e count() precisaram 
atuar também em listas de nós originadas por links. Por exemplo, se uma consulta link-
destination retorna uma lista de nós com cinco elementos, a aplicação da função count() 
deve retornar o valor 5. No caso da função last(), ela deve retornar o quinto elemento da 
lista. Já a função position(), deve retornar a posição atual de um determinado nó na lista 
de nós. 

4.1.4 A Arquitetura do Processador XLPath 

A arquitetura do processador XLPath foi especificada utilizando ACME [45, 46], 
uma ADL (Architecture Description Language) genérica, que fornece regras para a 
descrição formal de arquitetura de software. Essa linguagem de descrição provê um 
framework e mecanismos para adicionar semântica à estrutura descrita por ela [44]. A 
escolha desta linguagem deve-se ao fato dela integrar funcionalidades de outras ADL, 
tornando-a uma solução mais completa. 

Para o processamento de consultas XLPath foi necessário especificar duas funções 
com base nas Definições 1, 2, 3 e 4, discutidas no Capítulo 3. A função NavigationPath, 
exibida no Quadro 4.8, executa a consulta por meio de expressões XLPath. Os 
argumentos da função são a expressão de consulta e uma lista de nós que contém os 
elementos de um ou mais documentos XML. Considera-se que ϕ é uma expressão da 
consulta, que pode ser executada sobre uma hierarquia ou sobre links, e que é expressa 
como ϕ = {(σ(xi) | χ(i)}, na qual xi é um elemento definido na hierarquia. A função 
avalia os parâmetros da consulta e define se esta pode ser resolvida por um processador 
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XPath. Se não for esse o caso e existirem links na consulta, então ela será processada 
por um processador XLPath, utilizando a função xlpathEvaluator. 

Quadro 4.8 - Função NavigationPath. 
ϕ = {(σ(xi) |χ(i)} 
function NavigatePath (ϕ, listNode) 
   begin 
      if ϕ is xpathExpression then 
          return xpathEvaluator(ϕ, listNode) 
     else 
         return xlpathEvaluator(ϕ, listNode) 
    endif 
end 

A função xlpathEvaluator recebe como parâmetros de entrada uma consulta 
XLPath e uma lista de nós. Então, navega-se pela lista de nós procurando-se por arcos e 
quando uma referência a um linkbase é encontrada, a função verifica se o linkbase 
referencia outros arcos ou linkbases, para incluí-los na pesquisa. Em seguida, esta 
função executa o mesmo processo em schemas considerando todas as formas de acessar 
links. 

Quadro 4.9 - Função XLPathEvaluator. 
function xlpathEvaluator(ϕ, listNode) 
begin 
     search instance arcs 
     for each 0 ≤ j ≤ n in instance do 
          search linkbase [j] arcs 
          for each 0 ≤ k ≤ n  in linkbase [j] do 
               search linkbase [k] arcs 
         end for 
    end for 
    for each 0 ≤ j ≤ n in instance do 
         search schema [j] arcs 
         for each 0 ≤ k ≤ n in schema [j] do 
              search linkbase [k] arcs 
              for each 0 ≤ i ≤ n linkbase [k] do 
                   search linkbase [i] arcs 
             end for 
        end for 
   end for 
   validate(arcs, instance) 
   return arcs 
end 

Após receber os parâmetros, a função xlpathEvaluator, cujo pseudocódigo é 
apresentado no Quadro 4.9, inicia a busca por arcos na lista de nós e nos linkbases 
associados. Em cada linkbase associado, faz-se uma busca por outros linkbases e pelos 
arcos associados. Em seguida, navega-se pelos schemas referenciados no documento, 
buscando os arcos existentes em cada schema, para depois navegar nos linkbases 
apontados por cada schema, em busca de arcos neles contidos, e nos linkbases 
associados pelos linkbases apontados pelo schema. Assim, todas as formas de acesso 
aos links, definidas pelos padrões XML Schema e XLink, são contempladas sem a 
necessidade de modificação do documento XML. 

A Figura 4.5 resume os componentes da arquitetura do processador de XLPath. A 
entrada para o processador XLPath é formada por um ou mais documentos XML, um ou 
mais schemas associados, um ou mais linkbases associados e a consulta XLPath. Os 
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principais módulos do processador são Query Manager, XLPath Executor e Data 
Access, descritos a seguir. 

 
Figura 4.5 - Arquitetura do processador da linguagem XLPath. 

O módulo Query Manager pode ser visualizado com detalhes na Figura 4.6. Ele 
possui três componentes: XLPath Parser, Optimization e Expansion. O primeiro recebe 
as consultas na sintaxe de XLPath e, após validá-las verificando possíveis erros de 
sintaxe, as envia para o módulo de otimização (Optimization). Este, por sua vez, aplica 
algoritmos de otimização sobre as consultas, visando melhorar a eficiência do 
processamento. O componente Optimization não está no fluxo obrigatório do 
processamento de uma consulta XLPath, portanto, são possíveis os casos em que a 
consulta é enviada diretamente ao componente Expansion. Este componente de 
otimização está incluído na arquitetura do processador XLPath para fins de completude, 
mas a sua implementação, assim como o estudo dos algoritmos de otimização não 
fazem parte do escopo desta tese. 

 
Figura 4.6 - Arquitetura do módulo Query Manager. 

O componente Expansion recebe a consulta tratada pelo XLPath Parser. Em 
seguida, é estabelecida uma conexão com a fonte de dados, representada pelo módulo 
Data Access (Figura 4.7), buscando obter os documentos necessários para a realização 
da consulta. Para isso, um arquivo de configuração XML é usado para informar qual 
sistema gerenciador de banco de dados armazena os documentos de instância e 
metadados (documentos XML Schema e linkbases). 

O módulo Data Access possui apenas um componente, o XML Parser, que 
recupera os documentos no banco de dados e no repositório de metadados. Este 
componente tem como função analisar os documentos XML e montar uma 
representação em memória de seus elementos e daqueles outros elementos vinculados 
aos das instâncias XML por meio de recursos XLink. Tal representação é feita 
utilizando o padrão DOM [58]. As árvores DOM criadas são então retornadas ao 
módulo Query Manager. 
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Figura 4.7 - Arquitetura do módulo Data Access. 

A arquitetura do módulo XLPath Executor é ilustrada pela Figura 4.8. Nela se 
encontra o componente Executor, que processa a consulta propriamente dita. Essa 
consulta é realizada a partir da expressão sintaticamente avaliada pelo componente 
XLPath Parser e das representações DOM dos documentos, recebidas do componente 
Expansor. Por fim, o resultado é retornado no mesmo formato de uma consulta XPath, 
ou seja, como uma lista de nós. Esse componente também é responsável pelo 
processamento das funções utilizadas nas consultas. 

 
Figura 4.8 - Arquitetura do módulo XLPath Executor. 

A biblioteca de funções contém a lista de todas as funções pré-definidas de XPath, 
além das acrescentadas por XLPath. Além disso, ela provê os mecanismos necessários 
para a criação de novas funções personalizadas. Um exemplo de função personalizada é 
a ends-with que verifica se a cadeia de caracteres passada como o primeiro argumento 
desta função termina com o segundo argumento2. 

4.1.5 A Implementação de XLPath 

XLPath foi desenvolvida usando a plataforma de programação Java e a biblioteca 
org.w3c.dom.xpath. Dessa forma, o processador implementado resolve tanto expressões 
XLPath, que permite a navegação em XLink, como expressões XPath. A opção pelo uso 
de DOM foi em razão deste ser um padrão W3C, tornando XLPath compatível com 
outras aplicações XPath. O processador XLPath foi implementado como um 
componente para permitir a integração com outros sistemas. Além disso, foi construída 
uma interface console para a realização de consultas e para fins de validação da mesma 
por meio de linhas de comando. 

De acordo com a definição de XLink, um arco conecta dois recursos e contém a 
informação sobre como atravessar estes recursos, incluindo informação a respeito da 
direção da travessia e do comportamento da aplicação na travessia. Os recursos 

                                                 

2  XPath especifica apenas a função starts-with que verifica se o primeiro argumento começa com o segundo 
argumento. 
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conectados por um link são chamados starting e ending resources e são identificados 
pelos atributos xlink:from e xlink:to do elemento que expressa o arco do link. Um 
elemento arco é aquele que faz a ligação entre os recursos e possui no atributo 
xlink:type o valor “arc”. Existem dois tipos de recursos, os locais e os remotos. Eles são 
identificados por meio do valor do atributo xlink:type do elemento de localização do 
recurso, que assumem, respectivamente, os valores “resource” ou “locator”. Qualquer 
combinação de recursos conectados por um arco é permitida, ou seja, pode-se ter uma 
conexão entre recursos locais, entre recursos remotos ou entre recursos remotos e locais. 

Um elemento locator é identificado, por referência, por meio do seu atributo 
xlink:label, cujo valor deve coincidir com o valor dos atributos xlink:from ou xlink:to do 
elemento arco. O locator possui obrigatoriamente o atributo xlink:href, cujo valor é um 
fragmento XPointer, que contém uma URI, que é uma string que aponta para a 
localização do arquivo onde se encontra o recurso e para o nome ou identificador dele, 
definidos pelo atributo name ou id, em um esquema, instância ou linkbase. Já um 
elemento resource é também identificado pelo valor do atributo xlink:label, cujo 
comportamento é idêntico ao de um elemento locator. XLPath  processa qualquer uma 
destas combinações. Pode-se notar que as possibilidades de ligações entre recursos, 
fornecidas pelo uso das tecnologias XML, XML Schema e XLink, a serem formadas por 
elementos de uma instância, estão expressas na própria instância, em esquemas e em 
linkbases, formando uma rede de links de alta complexidade. XLPath trata todas essas 
situações por meio de árvores DOM, construindo listas de nós para cada tipo de 
documento e realizando loops e testes em todo seu processamento. 

Nem todos os elementos que possuem arcos expressos nos linkbases ocorrem em 
uma instância. Pode ser que em determinada instância, estejam presentes apenas partes 
dos elementos que possuem links entre si e que estejam definidos em um esquema. 
Então, XLPath exclui do seu resultado aqueles relacionamentos que existem entre 
elementos que não estejam na instância, sejam eles recursos do tipo starting ou ending. 

Baseado na especificação XLink, há a possibilidade de utilização, para 
identificação de recursos, dos papéis desempenhados por elementos e travessias, 
expressos pelos atributos xlink:role e xlink:arcrole. Esta possibilidade pode ser aplicada 
quando existirem recursos com o mesmo valor para o atributo xlink:label. Este 
processamento é realizado pelo processador de XLPath. 

 
Figura 4.9 - Ocorrência de ciclos. 

Nota-se que a possibilidade de entrelaçamento de links fornecida por XLink 
favorece a  criação de ciclos. A Figura 4.9 ilustra a ocorrência de um ciclo, existente 
quando uma instância aponta para dois linkbases distintos, que por sua vez indicam 
relacionamentos em outro linkbase. Isso caracteriza um ciclo. Assim, a navegação por 
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meio de links e esquemas diversos pode formar ciclos. A implementação de XLPath 
detecta esses ciclos, memorizando os linkbases e esquemas visitados, e interrompe o 
processamento nesses ciclos no instante em que existir uma segunda visita a qualquer 
um desses documentos, evitando a repetição de incorporação de resultados da consulta. 

A Figura 4.10 mostra o diagrama de classes UML [102] do processador XLPath. 
Os módulos da arquitetura descrita na Seção 4.2.4, com exceção do módulo de 
otimização, que não foi implementado, correspondem às classes deste diagrama. A 
estrutura hierárquica representada a partir da classe Command foi criada para facilitar o 
processamento da consulta e diferenciar os diversos tipos de consulta existentes. A 
classe Executor corresponde ao núcleo do XLPath, pois é nela que a consulta é 
processada, selecionando-se o seu tipo, após ter sido identificado pela classe Parser. O 
conjunto de documentos XML (instância, schemas e linkbases) é adquirido pela classe 
Expansor, que faz uma busca no banco de dados e repositório de metadados, 
expandindo o conjunto de documentos à medida que novos arquivos referenciados são 
encontrados. Todos os documentos XML são tratados de forma igual pela classe 
XmlDocument, independentemente de sua classificação como instância, Schema ou 
linkbase. Além disso, os arcos são representados pela classe Arc, sendo que cada 
instância desta classe trata de apenas um arco. Por fim, a classe Context desempenha o 
papel de armazenamento do resultado. 
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Figure 4.10 - Diagrama de classes.XLPath. 
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Considerações Finais 
A linguagem XLPath provê recursos para navegação em documentos que 

possuam qualquer tipo de relacionamento baseado em XML Schema e XLink. Essa 
alternativa, por não ser proprietária e ser genérica no aspecto de navegação sobre 
XLink, traz a vantagem de possibilitar a navegação em documentos XML que fazem 
uso de diversos tipos de links, permitindo a obtenção de soluções para domínios e 
aplicações além daqueles exemplificados nesta tese. 

XLPath permite a navegação entre documentos relacionados por links. Isso não é 
possível utilizando XPath. Esta extensão mostra-se principalmente útil para linguagens 
derivadas de XML que fazem uso de linkbases, por estabelecer relações entre os 
elementos de um documento XML. Outra tecnologia que pode ser beneficiada por 
XLPath é a linguagem XQuery, pois utilizando XLPath é possível construir consultas 
para manipular documentos XML com links. Utilizando o processador XLPath, baseado 
em Java e DOM, é possível que a solução seja aplicada a um grande número de 
aplicações, já que são tecnologias padrão de ampla utilização. Por ser uma extensão de 
XPath, seu processador manipula expressões de ambos os tipos. Essas características do 
processador XLPath podem ser consideradas como vantagens em relação às outras 
soluções discutidas no Capítulo 2. 

É importante considerar que, em aplicações reais, o número de nós presentes em 
documentos XML tende a ser grande, aumentando assim a complexidade das consultas 
a serem realizadas por XPath. Além disso, existe claramente a necessidade de se 
conhecer a semântica dos relacionamentos entre os elementos contidos na instância. 
Com XLPath, a consulta independe da quantidade de nós estabelecidos por links e do 
conhecimento prévio da semântica dos relacionamentos existentes. 

O Quadro 4.10 apresenta alguns resultados derivados da comparação entre os 
trabalhos discutidos no Capítulo 2 e XLPath. É visto que XLPath manipula qualquer 
tipo de link baseado em XLink e que não requer modificação nos documentos XML 
originais. Essas propriedades podem ser consideradas como vantagens de XLPath em 
relação às outras abordagens, uma vez que não requer intervenção no documento 
original para o processamento dos  links.  

Em SXPath [77, 78, 79, 80, 81], assim, como ocorre com XLPath, é possível 
destacar a coerência existente entre a forma de estruturação dos dados (DOM e S-
expressions) e a manipulação dos mesmos (Java e Scheme). Entretanto, para atingir tal 
coerência, SXPath necessita converter o formato XML em SXML, que, apesar de serem 
similares, resulta em um esforço adicional.  

Uma importante diferença entre dbxlink [84, 85, 86] e XLPath é o tratamento de 
links que apontam para fontes distribuídas, o que não está contemplado pela versão 
atual de XLPath. 

Diferente do trabalho de May et al. [83], que não considera a navegação em links 
declarados explicitamente, XLPath é uma linguagem de navegação e consulta a 
documentos XML interligados por XLink, navegando em links implícitos ou declarados 
explicitamente em seus operadores especificados em consultas. Isso é uma vantagem 
quando se deseja recuperar uma informação baseada em alguma característica específica 
do link. 

O trabalho de gerenciamento de linkbases, de Bry e Eckert [22], difere de XLPath 
nos seus objetivos, pois, enquanto XLPath é proposta como uma linguagem de 
navegação para links baseados nos elementos e atributos definidos em XLink, no 
trabalho de Bry e Eckert uma forma de gerenciamento de linkbases na Web é dada. 
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As abordagens de navegação de XSPath [23], uma proposta de linguagem para 
navegação em documentos XML Schema, serviram de base para a especificação de 
XLPath, a qual fornece uma solução similar para a navegação em links. 

Quadro 4.10 - Comparação entre XLPath e outros trabalhos. 
Trabalhos Modifica o 

documento 
XML 

Baseada em 
padrões 

W3C  

Solução de 
código aberto 

Linguagem de 
navegação para 

XLink  
dbxlink [83, 84, 85, 
86] 

Sim Não Não Informado Não 

SXML / SXPath  
[77, 78, 79, 80, 81] 

Sim Não Sim Sim 

Xlink Filter [72] Não Não Não Informado Não 
XLiP [148] Não Sim Não Não 
Batavia XBRL [12] Não Sim Não Não 
Java XBRL API 
[147] 

Não Não Sim Não 

Xlinkit [100] Sim Sim Não Informado Não 
Gerenciamento de 
Linkbases [22] 

Sim Não Sim Não 

XSPath [23] Não Sim Sim Não 
XLPath Não Sim Sim Sim 

No próximo capítulo, será apresentada a linguagem de consulta a dados 
multidimensionais e baseados em XML que faz uso de links, LMDQL. A definição 
desta linguagem é fundamentada pelo uso de XLPath, correspondendo a mais uma 
possibilidade de aplicação de XLPath. 
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CAPÍTULO 5 

LMDQL: UMA LINGUAGEM DE CONSULTA OLAP PARA 
DOCUMENTOS XML INTERLIGADOS 

Introdução 
Nos trabalhos correlatos, descritos nesta tese, não foi identificada uma linguagem 

que realize consultas em linkbases para obtenção de informações. Também, não foi 
observada a definição de um modelo de dados sobre o qual as consultas são realizadas, 
de maneira que os problemas de heterogeneidade dos dados XML pudessem ser 
resolvidos. Tais requisitos, abordados no Capítulo 2 e considerados relevantes para uma 
linguagem OLAP para XML, são contemplados pela linguagem proposta neste trabalho. 
Com este objetivo é apresentada neste capítulo a especificação da linguagem LMDQL 
(Link-Based Multidimensional Query Language) [131, 132], uma linguagem para 
processamento analítico de dados multidimensionais expressos em documentos XML 
interligados. O modelo de dados sobre o qual a LMDQL está fundamentada é o XLDM 
e para realizar as consultas, a LMDQL faz uso, no seu processador, da linguagem 
XLPath. Na Seção 5.2, é apresentada a sintaxe e os operadores da linguagem LMDQL. 
Na Seção 5.3, discute-se a arquitetura do seu processador. Na Seção 5.4, aspectos de 
implementação do processador da LMDQL são discutidos. Por fim, na Seção 5.5, 
conclui-se o capítulo. 

A Linguagem LMDQL 
LMDQL é constituída de operadores específicos, que permitem a obtenção de 

informações sobre relacionamentos expressos em links, para a análise multidimensional 
de documentos XML. As características importantes da linguagem LMDQL são: 

• Consultar uma coleção de documentos XML, a fim de que as informações 
obtidas possam estar distribuídas em mais de um documento; 
• Realizar consultas baseadas em valor ou na estrutura do documento XML. 
Além de realizar consultas com base no valor de um dado, é necessário considerar 
estruturas diferentes de instâncias XML; 
• Considerar a existência de links como fonte de informação, visto que a 
representação de informações semânticas a respeito dos dados pode ocorrer em 
documentos interligados à instância; 
• Ter na representação do cubo de dados uma coluna que expresse em termos 
percentuais a relação entre valores de outra coluna; e 
• Processar dados XML sem conflitos de heterogeneidade. 
A gramática dessa linguagem, que está baseada na EBNF, encontra-se descrita no 

Apêndice B. Nas seções 5.2.1 e 5.2.2 são descritos a sintaxe e os operadores da 
LMDQL, respectivamente. 

5.1.1 A Sintaxe de LMDQL 

A sintaxe da LMDQL fornece um conjunto de recursos que possibilita ao usuário 
realizar consultas sobre dados multidimensionais no contexto de documentos XML. 
Esta seção apresenta a sintaxe da linguagem LMDQL, destacando seus principais 
componentes. 
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�  Definição da Sentença de Consulta 

As consultas LMDQL são representadas pelo conjunto de elementos ilustrados no 
Quadro 5.1. Uma consulta LMDQL retorna um subconjunto de dados do cubo sobre o 
qual ela é aplicada, denominado cubo de resultado. Para especificação de uma consulta, 
são necessárias as seguintes informações: número de eixos ou conjuntos de hierarquias, 
os membros de cada dimensão para serem incluídos em cada eixo da consulta, o nome 
do cubo que define o contexto da consulta, os membros de um eixo sobre o qual os 
dados são extraídos.  

Existe a possibilidade de declaração de variáveis para realização de consultas 
baseadas na estrutura do documento XML. Para isso, é especificada a palavra reservada 
$VARIABLE. A declaração variable_specification define os caminhos que serão 
utilizados para recuperação dos membros na estrutura hierárquica do documento. 

Quadro 5.1 - Estrutura de uma consulta LMDQL. 
 

 

 

 

A cláusula SELECT define um cubo de resultado que conterá os dados 
multidimensionais obtidos na consulta. A sintaxe da LMDQL é semelhante à de MDX, 
uma linguagem extensível para realização de consultas OLAP. A linguagem MDX foi 
proposta pela Microsoft para a utilização com o servidor OLAP do SGBD SQL Server 
[8], a qual se tornou um padrão de mercado para a definição de expressões para 
consultas a dados multidimensionais, permitindo a coleta de informações sobre um data 
warehouse. Por isto, as demais cláusulas da expressão da consulta permanecem como 
definidas originalmente em MDX. 

Uma consulta baseada na estrutura pode ser exemplificada por intermédio das 
árvores ilustradas na Figura 5.1, mostrando duas representações de ativos de bancos. 
Considerando que, na árvore da Figura 5.1. (a), ocorre a classificação entre bancos 
públicos e privados, a consulta LMDQL, exibida no Quadro 5.2, é realizada sobre uma 
coleção de documentos XML, nomeada FinancialCube, a fim de recuperar o total do 
ativo dos bancos em ambas as estruturas. Na sentença com a palavra $VARIABLE há a 
declaração dos possíveis caminhos. 

 
Figure 5.1 – Representação em árvore de duas estruturas distintas de instâncias XML. 

Quadro 5.2 - Exemplo de uma consulta LMDQL. 

$VARIABLE [e] = [assetsBanks] | [assetsBanks].[priv ateBank] |  
                [assetsBanks].[  governmentBank] 
WITH MEMBER [Measure].[totalAssets] AS ‘SUM ( [e] .Members)’ 
SELECT {[Measure].[totalAssets] ON Axis(0)} 
FROM FinancialCube 

($ VARIABLE variable_specification)?  
(WITH formula_specification)? 
SELECT axis_specification_list 
FROM cube_specification 
(WHERE slice_specification)? 
(CELL PROPERTIES cell_props)? 
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5.1.2 Operadores da Linguagem LMDQL 

Os operadores da linguagem LMDQL são categorizados em razão da necessidade 
de se ter operadores que permitam a realização de consultas com base em valores 
comparativos, já que o uso de índices é de grande importância em diversos domínios. 
Existe, também, uma categoria de operadores que possibilita a navegação em linkbases. 
Assim, os operadores da LMDQL foram categorizados da seguinte forma:  
(i) Avaliação Relativa - que permitem a criação de operadores para a determinação 
de índices e execução de análises horizontal, vertical e baseada em proximidade; 
(ii)  Navegação - que possibilitam a recuperação da informação com base nos 
linkbases; e 
(iii)  Multidimensionais - que executam operações de processamento analítico sobre os 
dados. 

Antes de listar os operadores da linguagem LMDQL é importante destacar 
algumas definições que serão utilizadas nas especificações dos parâmetros dos 
operadores da linguagem proposta (Quadro 5.3). Para estas definições, considera-se 
como membro de um documento XML, o elemento da instância XML ou um rótulo 
(label) que se relaciona com o elemento. 

Quadro 5.3 - Definições usadas para especificar a LMDQL. 
<MemberSet> conjunto de membros de um cubo 

<Member> um membro de um cubo 

<DimensionName> nome de uma dimensão (e.g. [Localizacao]). 

<LevelName> nome de um nível (e.g. [Localizacao].[Estado]). 

<MemberName> nome de um membro (e.g. [Localizacao].[Estado].[Bahia]). 

<NumericExpression> um valor numérico qualquer. 

<IntegerExpression> um valor inteiro qualquer. 

<NumericSet> um conjunto de valores numéricos quaisquer. Pode ser, por exemplo, um 
conjunto de índices de rentabilidade do patrimônio liquido. 

� Operadores de Avaliação Relativa 

Índices são extraídos pela operação matemática de divisão, a qual possui um 
numerador e um denominador de uma mesma grandeza. A utilização de índices é 
justificada quando a análise de certas relações, e.g. relações percentuais, é mais 
significativa do que a análise direta sobre os dados disponíveis. A linguagem LMDQL 
permite ao usuário a construção de operadores que expressem relações aritméticas entre 
membros de uma consulta e suas aplicações em técnicas de análise. 

Neste trabalho, são consideradas técnicas de análise horizontal, análise vertical e 
análise baseada em proximidade dos dados. A análise horizontal evidencia a variação de 
determinada informação ao longo do tempo. A análise vertical permite a identificação 
do percentual de participação de determinada informação sobre a composição de outra. 
A análise baseada em proximidade determina a localização relativa de uma informação 
em relação a outras informações do mesmo tipo. Além destas técnicas, é incluída a 
possibilidade de criação de operadores com base em outros previamente criados ou em 
membros da consulta, permitindo a definição de outros tipos de relações. Os operadores 
definidos na LMDQL para executar esses tipos de análises e para criação de novos 
operadores são discutidos em seguida. 

�  Definição de Operadores 
O operador definido a seguir permite a criação de outros operadores. A criação de 

operadores para representar relações entre membros da consulta é realizada com base 
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em expressões construídas a partir da utilização de seis operadores aritméticos: adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz enésima. Eles representam o conjunto 
básico de operações aritméticas e podem ser combinados para expressar diversos tipos 
de relações, possibilitando a definição de operadores para domínios específicos. 

Operador 1 (OperatorDefinition) 
Sintaxe: OperatorDefinition (String, String [, param(String+)]) 
Semântica: Dadas uma string, que define uma expressão que especifica a relação 

entre membros do cubo, e outra string, que especifica o identificador do novo operador, 
este operador cria outro operador com base na relação passada como parâmetro de 
entrada. Opcionalmente, podem ser passados parâmetros a serem usados na expressão 
dada. A criação do operador ocorre em tempo de execução, permitindo a utilização de 
operadores criados e ainda não compilados. Os operadores podem ser criados no 
contexto interno de uma consulta ou como sentença independente de consulta. Em 
ambos os casos, ocorre o armazenamento do operador para uso posterior. 

Exemplo: O Quadro 5.4 ilustra um exemplo de utilização deste operador. Nele é 
apresentada a definição do operador assetsReturn, que representa a rentabilidade do 
ativo. A criação deste operador pode ocorrer externamente a uma consulta, como é 
mostrado no Quadro 5.4, ou dentro dela, de acordo com o Quadro 5.5. 

Quadro 5.4 - Uso isolado do operador OperatorDefinition. 

OperatorDefinition(‘([Net Profit]/[Assets])’,assets Return) 

Quadro 5.5 - Uso do operador OperatorDefinition em uma consulta. 

WITH OperatorDefinition(‘([Net Profit]/[Assets])’,a ssetsReturn) 
SELECT {[Time].[2007]} ON COLUMNS,  
{Descendants({[company].Children}, [geographic].[Sã o Paulo])} ON ROWS  
FROM FinancialCube WHERE (assetsReturn > 0.15) 

O Quadro 5.6 ilustra o processo de criação de operadores com passagem de 
parâmetros e o uso de operadores criados em tempo de execução. 

Quadro 5.6 - Exemplo do operador OperatorDefinition com passagem de parâmetros. 

WITH 
OperatorDefinition(‘peso PCT*PCT + peso CE*CE + peso IPL *IPL + peso IRNC*IRNA’, ‘Nota 

da Estrutura’, param(peso PCT, peso CE, peso IPL, peso IRNC)), 
OperatorDefinition(‘peso LG*LG + peso LC*LC + peso LS*LS’,‘Nota da Liquidez’, 

param(peso LG,peso LC,peso LS)), 
OperatorDefinition(‘peso GA*GA + peso ML*ML + peso RA*RA + peso RPL*RPL’, 
  ‘Nota da Rentabilidade’, param(peso ML, peso RA, peso RPL)), 
OperatorDefinition(‘peso NE*[Nota da Estrutura] + peso NL*[Nota da Liquidez] + 

peso NR*[Nota da Rentabilidade], ‘Nota Global da Empresa’,  
   param(peso NE, peso NL, peso NR)) 
SELECT {[Measures].[ Nota da Liquidez (0.5,0.2,0.3) ], [Measures].[ Nota da 

Rentabilidade (0.4,0.4,0.2)]} no display , {[Measures].[ Nota da 
Estrutura(0.1,0.5,0.1,0.3)], [Measures].[Nota Globa l da 
Empresa(0.5,0.3,0.2)]} on columns, {[Time].[June-20 01], [Time].[July-2001]} 
on rows  

FROM FinancialCube WHERE ([razão social].[BankOfBra zil]) 

As siglas presentes na consulta, Quadro 5.6, dizem respeito a operadores 
previamente criados e armazenados em uma biblioteca de operadores. Estes operadores 
representam índices financeiros (e.g. participação de capitais de terceiros (PCT) e 
liquidez geral (LG) [82]). Quando for necessário realizar uma operação, e.g. execução 
de um operador com passagem de parâmetros, e não se deseje que seu resultado seja 
apresentado, usa-se a expressão “no display”. A sentença SELECT que contém a 
expressão ‘no display’ é executada para efetuar o cálculo dos operadores “Nota da 
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Liquidez” e “Nota da Rentabilidade”, os quais são usados para o cálculo do operador 
“Nota Global da Empresa”, entretanto, os valores “Nota da Liquidez” e “Nota da 
Rentabilidade”, não irão aparecer no resultado da consulta. 

�  Análises Vertical e Horizontal 
A análise vertical avalia a importância de um valor em relação ao conjunto em 

que ele está inserido. Para isso, é calculado o percentual em relação a um valor base. 
Por exemplo, para determinado balanço patrimonial, pode-se calcular o percentual de 
cada conta do ativo em relação ao ativo total. Já a análise horizontal permite avaliar a 
evolução de cada valor em uma série de valores tomando-se um valor como base. Neste 
tipo de análise, pode ser preciso realizar a correção do valor. Por exemplo, em uma 
análise de amostras de materiais metálicos distintos, expostas a ação de um mesmo 
ambiente corrosivo por períodos diferentes, é necessária uma correção da massa 
corroída para um período de exposição tomado como base, de forma que se possa 
realizar a comparação dos efeitos da corrosão nas amostras. Outro exemplo da análise 
horizontal é quando um valor monetário necessita ser corrigido em termos de índices de 
inflação, para a data em que o valor base é válido. 

Operador 2 (HAnalysis) 
Sintaxe: HAnalysis (MemberSet, MemberSet+2, [NumericSet] *) 
Semântica: Dados um conjunto de referência, dois ou mais conjuntos de membros 

de documentos XML e, opcionalmente, os índices de correção do valor de cada 
conjunto, este operador calcula a evolução de cada conjunto com relação ao de 
referência.  

Exemplo: O Quadro 5.7 mostra uma consulta LMDQL para realização de análise 
horizontal sobre o valor do ativo para o ano de 2005. O número de índices de correção é 
validado com relação ao número de conjuntos avaliados. É possível também especificar 
cada membro explicitamente, e.g. em lugar de [Time].Members, explicitar 
[Time].[2005], [Time].[2006], [Time].[2007]. 

Quadro 5.7 - Consulta LMDQL para realizar análise Horizontal. 

SELECT {[Time].Members} on columns, 
{HAnalysis([Time].[2005], {[Assets], [assetsReturn] }, {1, 1.07, 1.15})} ON 

ROWS FROM FinancialCube 

Operador 3 (VAnalysis) 
Sintaxe: VAnalysis (Member, MemberSet) 
Semântica: Passados um membro de referência e um conjunto de membros de um 

documento XML, este operador calcula o percentual de cada membro em relação ao 
membro de referência. 

Exemplo: O Quadro 5.8 mostra uma consulta LMDQL para realização de análise 
vertical sobre o valor do ativo e de seus elementos filhos. De forma semelhante à 
análise horizontal, os conjuntos a serem avaliados podem ser explicitados. 

Quadro 5.8 - Consulta LMDQL para realizar análise Vertical. 

SELECT {[Time].Members} ON COLUMNS, 
{VAnalysis([Assets], {[ Assets].Children})} ON ROWS  
FROM FinancialCube 

�  Análise com Base em Proximidade 
Uma análise adquire consistência quando os dados são comparados com padrões. 

A técnica de Índice Padrão [82], baseada em distribuições estatísticas, permite avaliar 
índices em relação a outros. Para isso, usam-se as medidas de posição oferecidas pela 
Estatística. Tais medidas são classificadas em medida de tendência central, tal como 
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média, e em medida separatriz, tal como decil. Constitui-se uma exceção a mediana, que 
é uma medida estatística de posição que se enquadra nas duas classes. Um exemplo de 
medida separatriz utilizada é o decil, o qual define nove separatrizes, resultando em dez 
intervalos na distribuição. A Figura 5.2 exibe a divisão de um universo de informações 
em uma distribuição normal separadas por nove separatrizes, representando os decis. 

O operador apresentado a seguir permite o cálculo da separatriz para um conjunto 
de valores discretos, possibilitando a análise por meio de alguma separatriz que divida a 
área de uma distribuição de freqüência em partes de área igual a múltiplos inteiros de 
uma fração dada. 

 
Figura 5.2 - Distribuição normal divididas por nove separatrizes. 

Operador 4 (Separatrix) 
Sintaxe: Separatrix (MemberSet, Member, IntergerExpression) 
Semântica: A partir de um conjunto de membros, do membro a ser avaliado e de 

um número inteiro que represente quantidade de intervalos e de separatrizes a serem 
calculados, este operador determina os intervalos para esse conjunto e retorna a posição 
relativa do membro em avaliação. Os intervalos são calculados pelo ordenamento dos 
membros, os quais são divididos em espaços relativos ao valor inteiro passado como 
parâmetro. Por exemplo, sendo informado o valor 10, existirão nove separatrizes e cada 
intervalo corresponderá a um decil. 

Exemplo: O Quadro 5.9 mostra um exemplo do uso deste operador em uma 
consulta LMDQL. A consulta gera uma distribuição do universo dividida em três 
intervalos, por duas separatrizes, e a posição da rentabilidade do ativo do Banco do 
Brasil relativa às posições das outras organizações do cubo de dados. 

Quadro 5.9 - Exemplo do operador Separatrix. 

SELECT {assetsReturn} ON COLUMNS, 
{ Separatrix ({[company].Children, 
[geographic].[Brazil]},[bank].[BankOfBrazil],3)} ON  ROWS FROM FinancialCube 

Os próximos operadores permitem a avaliação de um membro de referência em 
relação a um conjunto relativamente próximo a ele, em função do índice de 
proximidade requerido. 

Operador 5 (NNearestValues) 
Sintaxe: NNearestValues (MemberSet, Member, IntegerExpression ,String) 
Semântica: A partir de um conjunto de membros, de um membro de referência e 

um valor numérico de precisão (N), este operador retorna os N membros do conjunto 
com valores mais próximos do valor do membro de referência. É possível definir, a 
partir de uma string com os valores ASC ou DESC, se essa quantidade de membros se 
refere aos membros cujos valores mais próximos estão acima ou abaixo do valor de 
referência. Se não for passada nenhuma string, o resultado da consulta consistirá dos 
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membros mais próximos do valor de referência, independente de serem superiores ou 
inferiores a este. 

Exemplo: O Quadro 5.10 mostra o uso do operador NNearestValues, retornando 
os três membros do conjunto de companhias, cujos valores do ativo são menores e mais 
próximos do membro Assets do Banco do Brasil. 

Quadro 5.10 - Exemplo do operador NNearestValues. 

SELECT {[Time].[2005].Children} ON COLUMNS,  
{ NNearestValues ([company].Children,[Measure].[BankOfBrazil].[Asset s], 3, 
DESC) ON ROWS FROM FinancialCube 

Operador 6 (NNearestValuesPercentual) 
Sintaxe: NNearestValuesPercentual (MemberSet, Member, NumericExpression, 

String) 
Semântica: Tendo como parâmetros um conjunto de membros, um membro de 

referência e um valor numérico de precisão (N), este operador retorna os membros do 
conjunto presentes em uma faixa de variação percentual (N%) com base no valor do 
membro de referência. O uso das strings ASC ou DESC têm comportamento idêntico ao 
do operador NNearestValues. 

Exemplo: O Quadro 5.11 ilustra o uso do operador NNearestValuesPercentual, 
retornando os membros do conjunto cujos valores se enquadram na faixa dos valores 
10% mais próximos do membro Assets do Banco do Brasil. 

Quadro 5.11 - Exemplo do operador NNearestValuesPercentual. 

SELECT {[Time].[2005].Children} ON COLUMNS,  
{ NNearestValuesPercentual (([company].Children, 
[Measure].[BankOfBrazil].[Assets], 10) ON ROWS FROM  FinancialCube 

�  Operador de Navegação 

O operador apresentado a seguir permite a recuperação de informações contidas 
nos relacionamentos expressos em linkbases, schemas e instâncias. Com este operador é 
possível verificar o relacionamento entre elementos diferentes, que possuem o mesmo 
significado e mesmo label. Por exemplo, elementos nomeFamilia e sobreNome, 
representando o nome da família de uma pessoa, podem possuir um label comum, Nome 
de Família, então uma consulta pode ser realizada a partir do resultado retornado pelo 
operador Cross, identificando os elementos que se relacionam com o label. 

Operador 7 (Cross) 
Sintaxe: Cross (Member, String*) 
Semântica: Fornecido um membro de referência, este operador retorna os 

membros que possuem alguma relação com ele. Opcionalmente, pode-se especificar o 
tipo de relação que se deseja retornar; isso é explicitado por meio dos nomes dos 
linkbases. 

Exemplo: O Quadro 5.12 exibe uma consulta que utiliza o operador Cross, 
especificando o membro Assets e o linkbase usado para identificar os relacionamentos 
com outros membros. 

Quadro 5.12 - Exemplo do operador Cross. 

SELECT {[Time].[2006], [Time].[2007]} ON COLUMNS,  
{ Cross ([Measure].[Assets], ‘Definition’)} ON ROWS  
FROM FinancialCube 
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�  Operadores Multidimensionais 

Operadores para suporte às operações multidimensionais já foram bastante 
discutidos na literatura [47, 117, 136, 147] e implementados por diversas ferramentas 
OLAP [8, 92, 114, 122, 105, 103, 106, 91]. Esses operadores, na LMDQL, são 
adaptados ao modelo de dados utilizado nesta tese e baseado em documentos XML 
interligados. A adaptação desses operadores é feita por meio da implementação de um 
tradutor de consultas SQL em consultas XQuery, o qual será apresentado na Seção 5.4. 
Este tradutor foi incorporado a um servidor OLAP de código aberto, por meio do 
processador da linguagem LMDQL, possibilitando o uso dos operadores 
multidimensionais tradicionais. Desta forma, consultas OLAP tradicionais sobre 
documentos XML interligados podem ser executadas. 

A Arquitetura do Processador de LMDQL 
Nesta seção, é apresentada a arquitetura do processador da linguagem LMDQL. 

Essa arquitetura, que pode ser visualizada na Figura 5.3, está dividida em três camadas 
que desempenham as seguintes funções: interface com o usuário, processamento das 
consultas LMDQL e aquisição de dados. A camada Interface transfere a requisição de 
consulta do usuário para a camada intermediária (Processor). Esta camada é 
responsável pelo processamento da consulta, comunicando-se com a camada inferior 
(Data), a qual fornece os dados requisitados. 

 
Figura 5.3 - Arquitetura do Processador da Linguagem LMDQL. 

5.1.3 Camada de Interface com o Usuário 

A primeira camada da arquitetura, Interface, mostrada na Figura 5.4, contempla a 
interface gráfica com o usuário. Os dois componentes dessa camada são o Query Editor 
e o Query Viewer. O primeiro é responsável por oferecer facilidades aos usuários, no 
que se refere à elaboração das consultas analíticas. Tais consultas são enviadas para o 
processador de consultas, representado pela camada Processor. O Query Editor também 



Análise Multidimensional de Dados XML Baseados em Links: Modelos e Linguagens 

65 

Paulo Caetano da Silva 

é responsável por validar as requisições feitas pelo usuário de acordo com a sintaxe da 
linguagem LMDQL. Por sua vez, o Query Viewer desempenha o papel de exibir os 
resultados das requisições. O desenvolvimento completo desta camada não é 
contemplado por esta tese, pois apenas as funções do componente Query Editor fazem 
parte do escopo deste trabalho. 

 
Figura 5.4 - Arquitetura da camada Interface. 

5.1.4 Camada de Processamento dos Dados 

Na segunda camada, representada pela Figura 5.5, encontra-se o mecanismo de 
processamento analítico-multidimensional. Nela estão os módulos para processamento 
das consultas, Query Processor e os mecanismos de otimização e processamento da 
consulta XLPath, respectivamente chamados de Optimizer e XLPath Processor. 

Para a implementação desta camada, um servidor OLAP foi acrescido de 
funcionalidades para tratamento de dados baseados em XML e XLink. As arquiteturas 
dos módulos Query Processor e XLPath Processor serão discutidas a seguir. O módulo 
Optimizer não faz parte do escopo deste trabalho. 

 
Figura 5.5 - Arquitetura da camada Processor. 

�  Query Processor 

O processador de consultas tem a função de realizar a análise léxica e sintática da 
consulta e encaminhá-la ao gerenciador de execução. Este módulo possui dois 
componentes: o analisador sintático e léxico, que funciona como o Parser LMDQL, os 
quais fazem a verificação e a validação da consulta de acordo com a sintaxe da 
linguagem. Em seguida, ocorre no Query Converter a transformação da consulta 
LMDQL em consultas XQuery. Neste componente, Query Converter, expressões 
XLPath são criadas e submetidas ao processador XLPath. Com base nos resultados 
obtidos pelas consultas aos linkbases, as expressões XQuery são formadas e enviadas 
para a camada de aquisição de dados. A Figura 5.6 ilustra a arquitetura deste módulo.  
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Figura 5.6 - Arquitetura do módulo Query Processor. 

�  XLPath Processor 

O processador de consultas XLPath recebe as requisições provenientes do 
componente Query Converter na forma de expressões XLPath, executando-as e 
recuperando os dados necessários ao processamento das consultas. A arquitetura deste 
processador, apresentada em detalhes na Seção 4.2.4 e ilustrada pela Figura 4.5, está 
subdividida em três módulos. O primeiro módulo, Query Manager, refere-se ao 
gerenciamento de consultas XLPath, validando-as e identificando schemas e linkbases a 
serem visitados. O segundo, Data Access, é responsável por recuperar os dados 
solicitados na consulta. Por fim, XLPath Executor realiza a execução da consulta sobre 
os dados recuperados. 

5.1.5 Camada de Aquisição de Dados 

A Figura 5.7 apresenta os três componentes desta camada: o banco de dados de 
documentos de instância, Data Cube; o repositório de metadados, Metadata Repository, 
no qual estão os schemas e os linkbases; e o componente Operators Library, onde são 
armazenados os operadores criados pelo usuário. 

 
Figura 5.7 - Arquitetura da camada Data. 

Com relação aos metadados, é possível obter, a partir desses, informações que 
possibilitem a recuperação dos relacionamentos entre os dados. A fonte de metadados é 
indispensável para o processamento de requisições, devido a esse tipo de consulta 
necessitar de várias informações que estão contidas nos linkbases e schemas, tais como: 
saber se um determinado dado multidimensional possui alguma restrição de uso em 
determinada dimensão, ou qual é o dado correspondente a determinado label de um 
elemento presente na instância e como proceder para recuperá-lo. Além disso, o 
armazenamento de informações que descrevem a estrutura do cubo de dados é realizado 
no repositório de metadados. 

Aspectos de Implementação 
Com a finalidade de proporcionar processamento analítico sobre dados XML, o 

servidor OLAP Mondrian [92] foi estendido. A escolha desta ferramenta deve-se ao fato 
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dele ser um servidor OLAP de código aberto utilizado em diversas soluções de Business 
Intelligence (BI) e de ser extensível e desenvolvido na linguagem Java, o que o torna 
independente de plataforma computacional. Outra razão para a escolha deste servidor é 
que ele é compatível com a linguagem MDX.  

MDX é uma linguagem padrão de mercado para realização de consultas OLAP. É 
uma linguagem utilizada por diversas ferramentas de mercado que realizam operações 
de processamento analítico. Por isto, MDX constitui-se um padrão de linguagens de 
consultas a dados multidimensionais. É extensível, permitindo a incorporação de outras 
funções não previstas na sua especificação original. Por possuir essas características, a 
linguagem MDX foi estendida para incorporar os operadores da LMDQL. Sendo 
LMDQL uma extensão de MDX, todos os operadores analíticos e multidimensionais 
definidos na MDX [87, 113, 101, 90, 134] permanecem na linguagem proposta. Porém, 
eles são sobrecarregados para manipulação de membros e dimensões definidas no 
formato XML e XLink. Desta forma, a gramática da linguagem LMDQL, descrita no 
Apêndice B, é uma extensão da gramática da MDX, incorporando as novas definições e 
operadores. 

A arquitetura do Mondrian é formada por quatro camadas: (i) a camada de 
apresentação que possibilita a interação com o usuário; (ii) a camada de dimensão que 
analisa gramaticalmente, valida e executa consultas MDX. Nesta camada está 
armazenado o arquivo de metadados, um documento XML, que descreve o cubo e o 
mapeia em um modelo relacional; (iii) a terceira camada, a qual é responsável por 
manter os dados agregados em memória cache. A camada de dimensão envia 
requisições às células do cubo. Caso essas células não estejam na cache e não forem 
dedutíveis a partir de algum dado armazenado na cache, o gerenciador de agregação 
envia uma requisição para a camada de armazenamento; e (iv) a quarta camada, que é 
constituída pela base de dados que contém a tabela de fatos, as dimensões e os dados 
agregados [114]. A extensão do Mondrian para incorporar as funcionalidades da 
LMDQL ocorreu nas camadas (ii) e (iv). Na camada (iv), pelo fato do repositório de 
dados ser baseado em XML e na camada (ii) do Mondrian por ser o local onde ocorre o 
processamento da consulta MDX, traduzindo-a em um conjunto de consultas SQL com 
base no arquivo de metadados do Mondrian. Como em alguns servidores OLAP [92, 
122, 105, 106], o cubo de dados é mapeado para um data warehouse relacional, as 
consultas MDX realizadas sobre o cubo são convertidas em consultas SQL, que são 
executadas diretamente no SGBD relacional onde está armazenado o data warehouse. 
Esse mapeamento ocorre no metadado do servidor OLAP. O Mondrian exige que sejam 
especificadas as tabelas de fato e de dimensão que mapeiam o cubo. Essa exigência 
impossibilita a realização do mapeamento de um data warehouse baseado em XML 
(DW-XML), pois este modelo de  data warehouse não é formado por tabelas 
relacionais. Para sanar esse problema, extrai-se do DW-XML conjuntos de dados XML 
contendo elementos equivalentes às estruturas das tabelas existentes no Mondrian e 
realiza-se o mapeamento no metadado do Mondrian. Por exemplo, as Figuras 5.9 e 5.10 
exibem conjuntos de dados XML equivalentes às estruturas das tabelas relacionais de 
um data warehouse, mostradas na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Modelo de DW relacional de vendas. 

 

 
Figura 5.9 - Conjuntos de dados XML equivalentes às tabelas sales e time do DW de vendas. 
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Figura 5.10 - Conjuntos de dados XML equivalentes às tabelas region e store do DW de vendas. 

A extração dos dados de documentos XML é realizada por meio de consultas 
XQuery. Por isto, as consultas SQL geradas pelo Mondrian são traduzidas em consultas 
XQuery, as quais atuam sobre os documentos XML. A equivalência das consultas é 
possível porque os dados XML têm suas estruturas mapeadas para as tabelas 
especificadas no metadado que define o cubo de dados no Mondrian. Portanto, as 
consultas XQuery geradas a partir das consultas SQL retornam os valores de membros 
das dimensões e os valores das medidas do cubo gerado a partir do data warehouse 
baseado em XML (DW-XML), tornando viável a realização de consultas MDX sobre o 
DW-XML. A equivalência entre as tabelas e colunas de fatos e dimensões, definidas no 
metadado do Mondrian, com os elementos e atributos dos documentos XML, ocorre por 
meio de um arquivo de configuração XML. Esse metadado informa o mapeamento do 
DW-XML para o cubo de dados relacional definido no metadado do Mondrian. Essa 
solução permite a reutilização no metamodelo proposto no Capítulo 3, as informações 
necessárias para realizar esse mapeamento estão contidas no linkbase Definition. A 
Figura 5.11 ilustra a atuação dos metadados na conversão de consultas SQL em 
XQuery.  

 
Figura 5.11 - Conversão de consultas SQL em XQuery em servidores OLAP relacionais. 
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A alternativa adotada para o processamento de consultas LMDQL apesar de ter 
que executar a tarefa de mapeamento do modelo de dados XML para o modelo 
relacional do Mondrian e posterior conversão das consultas SQL em XQuery, 
possibilita a utilização do processador LMDQL em outras aplicações de BI que façam 
ou não uso do Mondrian como servidor OLAP, desde que tenham como etapa do 
processamento a geração de consultas SQL a partir da MDX. Ademais, além do modelo 
de dados proposto no Capítulo 3, outros modelos para XML (e.g. sem XLink) podem 
ser usados, sendo suficiente o mapeamento do cubo no Mondrian. Desta maneira, fica 
transparente para o usuário o fato da base de dados ser relacional ou ser soluções de 
data warehouse para XML. 

Para realização da conversão das consultas SQL em XQuery, foi definido um 
processo de tradução, ilustrado na Figura 5.12, que consiste de duas etapas: geração da 
árvore sintática da consulta SQL, necessária para se reconhecer os elementos da 
consulta SQL, e criação da consulta XQuery, que constrói a expressão XQuery que 
realizará a consulta sobre a base de dados XML.  

Este processo de conversão de consultas foi implementado por meio de um driver, 
denominado sql2xquery, o qual gera expressões XQuery. Alguns tradutores de 
consultas SQL para XQuery são encontrados na literatura, todavia, são soluções 
proprietárias e com código não disponível [13, 55, 60]. As seções 5.4.1 e 5.4.2 detalham 
as etapas deste processo de conversão de consultas SQL em XQuery. 

 
Figura 5.12 - Processo de conversão de consultas SQL em consultas XQuery. 

5.1.6 Geração da Árvore Sintática da Consulta SQL 

A geração da árvore sintática da consulta SQL é a primeira etapa da conversão de 
consultas SQL em XQuery. O objetivo desta etapa é fornecer para a etapa posterior as 
condições especificadas na consulta SQL. Para isso, para o analisador sintático do 
driver, foi definida uma gramática similar à do comando SELECT da linguagem SQL, a 
partir da qual é realizada a análise sintática das consultas. O Quadro 5.13 contém a 
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especificação formal dessa sintaxe, representada em EBNF. Esta especificação se 
restringe à sintaxe do comando SELECT da SQL, porque este é o comando utilizado 
para a realização das consultas. Para garantir compatibilidade com o Mondrian, foi 
realizada uma análise no código-fonte desse servidor OLAP para inserir na gramática 
usada por ele, os elementos da sintaxe da SQL que são utilizados nas consultas do 
driver. A seguir são indicadas algumas características desta gramática: 

(i)  As colunas de retorno da consulta devem estar especificadas no comando 
SELECT precedidas pelo nome da tabela (“nomeTabela.nomeColuna”);  
(ii)  As condições de junção devem ser especificadas na cláusula WHERE, não 
sendo aceitos os operadores UNION e JOIN; 
(iii)  As funções aceitas são: SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN, UPPER, LOWER e 
ISNULL; e 
(iv) Além dos operadores relacionais e dos operadores lógicos NOT, AND e OR, 
são aceitos os operadores IN, IS e BETWEEN. 

Quadro 5.13 - Gramática em EBNF para a geração da árvore sintática da consulta SQL. 

selectStmt ::= “SELECT” columnItemList “FROM” fromC lause 
[“WHERE” whereClause][“GROUP” “BY” groupByClause [“ HAVING” havingClause]] 
[“ORDER” “BY” orderByClause] 
columnItemList ::=  [“ALL” | “DISTINCT”] columnItem  ("," columnItem)* 
columnItem ::=  (columnRef | setFunctionItem) [[“AS ”] columnAlias]   
columnRef ::=  [databaseName "."] tableName "." col umnName 
setFunctionItem ::=  setFunction "(" [“DISTINCT” | “ALL”] columnRef | “*” 
| constValue ")" 
setFunction ::=  “SUM” | “AVG” | “COUNT” | “MAX” | “MIN” | “UPPER” |  
               “LOWER” | “ISNULL” 
fromClause ::=  tableRef ("," tableRef)* 
tableRef ::=  [databaseName "."] tableName [[“AS”] tableAlias] 
whereClause ::=  conditItemList 
havingClause ::=  conditItemList 
conditItemList ::=  conditItem (“AND”| “OR” conditI tem)* 
conditItem ::=  relatComp | betweenComp | inComp | isComp |  
                "(" conditItemList ")"  | “NOT” con ditItemList 
relatComp ::=  columnItem relatOper (columnItem | c onstValue) 
betweenComp ::=  columnItem [“NOT”] “BETWEEN” const Value “AND” constValue 
inComp ::=  columnItem [“NOT”] “IN” "(" constValue ("," constValue)* ")" 
isComp ::=  columnItem “IS” [“NOT”] “NULL” 
relatOper ::=  “=” | “<>” | “<” | “>” | “<=” | “>=”  
groupByClause ::=  columnRef ("," columnRef)* 
orderByClause ::=  columnItem ("," columnItem)* [“A SC “| “DESC”] 

A geração da árvore sintática é iniciada com a análise léxica da consulta SQL, a 
partir da qual é gerada a seqüência de símbolos, ou tokens, que constituem a consulta. O 
analisador sintático constrói a árvore sintática da consulta a partir dos relacionamentos 
entre os tokens desta seqüência, utilizando as regras da gramática definida. A Figura 
5.13 ilustra a árvore sintática gerada a partir do exemplo de consulta SQL apresentada 
no Quadro 5.14. Na árvore sintática são identificadas as restrições da consulta, como as 
tabelas de junções, os filtros da cláusula where e as condições de agrupamento. 

Quadro 5.14 - Consulta SQL para a geração da árvore sintática. 

SELECT state.state_name, time.the_year, sum(sales.u nit_sales) 
FROM state, sales, time 
WHERE  sales.store_id = store.store_id AND 
  store.store_state = state.state_id AND 
  state.state_id = ‘WA' AND 
  sales.time_id = time.time_id AND  
  time.the_year = 1997 
GROUP BY  state.state_name, time.the_year 
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Figura 5.13 - Árvore sintática da consulta SQL. 
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5.1.7 Criação da Consulta XQuery 

A partir da árvore sintática, é construída a consulta XQuery. A conversão literal de consultas 
SQL é relativamente trivial porque a linguagem XQuery tem um conjunto de cláusulas e estrutura 
semelhantes à SQL. Uma diferença básica na estrutura destas linguagens é que, enquanto na SQL 
uma única expressão é usada para realizar as consultas, na XQuery é preciso associar várias 
expressões FLWOR [156] para encontrar os mesmos resultados. Por isto, é possível que, para uma 
dada expressão SQL, conjuntos diversos de expressões XQuery produzam o mesmo resultado. Então, 
é necessário a identificação do melhor conjunto de expressões XQuery, e.g. com menor tempo de 
execução, principalmente quando as consultas SQL utilizam funções de agrupamento (SUM, AVG, 
MAX, MIN, COUNT) ou envolvem mais de uma tabela para os campos de agrupamento.  

O driver sql2xquery processa qualquer estrutura XML (i.e. elementos, subelementos de vários 
níveis, valores de atributos). Para isso, a estrutura a ser processada deve ser declarada no arquivo de 
configuração que mapeia o data warehouse XML. O Quadro 5.15 ilustra uma estrutura de 
documentos XML a ser processada, cujo mapeamento para o ambiente relacional do Mondrian é feito 
no arquivo de configuração sql2xquery.xml ilustrado no Quadro 5.16, o qual se baseia na estrutura 
definida no linkbase Definition. A tag “entity” informa, por meio do atributo “tagName”, o conjunto 
de dados do documento XML (Quadro 5.16) a ser processado e a tabela correspondente a este 
conjunto, no arquivo de configuração do Mondrian, atributo “tableName”. As tags “field” informam 
os elementos, subelementos e atributos a serem processados. O valor do atributo “name” desta tag, 
indica a propriedade referenciada no arquivo de configuração do Mondrian e o atributo “value”, o 
caminho pelo qual se encontram os dados no documento XML. A propriedade no metadado, i.e. 
arquivo de configuração do Mondrian, refere-se às colunas das tabelas de fatos e dimensões. O 
Quadro 5.17 exibe um trecho da consulta XQuery gerada após esta etapa, que é equivalente à 
consulta SQL do Quadro 5.14.  

Quadro 5.15 - Tipo de estrutura de documento XML que pode ser processada pelo driver sql2xquery. 
<xbrli:unit id="u1"><xbrli:measure>iso4217:USD</xbr li:measure></xbrli:unit> 
 <xbrli:unit id="u2"> 
    <xbrli:divide> 
      <xbrli:unitNumerator><xbrli:measure>iso4217:U SD</xbrli:measure> 
      </xbrli:unitNumerator> 
      <xbrli:unitDenominator><xbrli:measure>xbrli:s hares</xbrli:measure> 
      </xbrli:unitDenominator> 
    </xbrli:divide> 
 </xbrli:unit> 

Quadro 5.16 - Trecho do arquivo de configuração sql2xquery.xml. 
<entity tableName="unit"  
       tagName="db2-fn:xmlcolumn('FBR.INSTANCE.INFO ')//xbrli:unit"> 
    <field name="id" value = "@id"/> 
    <field name = "unitNumerator"  
       value = "xbrli:divide/xbrli:unitNumerator/xb rli:measure"/> 
    <field name = "unitDenominator"  
       value = "xbrli:divide/xbrli:unitDenominator/ xbrli:measure"/> 
    <field name = "measure" value = "xbrli:measure" /> 
</entity> 

5.1.8 Arquitetura do Driver sql2xquery 

O sql2xquery é um driver codificado em Java. A arquitetura do driver sql2xquery, 
implementado no módulo Query Converter do processador da linguagem LMDQL, que pode ser 
visualizada na Figura 5.14, está dividida em três camadas, que desempenham as funções de interface 
com o servidor OLAP, conversão das consultas SQL em consultas XQuery e interface com o SGBD 
XML. As camadas desta arquitetura são descritas a seguir. 



Análise Multidimensional de Dados XML Baseados em Links: Modelos e Linguagens 

74 

Paulo Caetano da Silva 

Quadro 5.17 - Consulta XQuery resultante do processo de tradução. 
for $store_store_state in distinct-values(db2-

fn:xmlcolumn('FOODMART.STORE.INFO')//store[store_st ate = 'WA']/store_state) 
for $time_by_day_the_year in distinct-values(db2-

fn:xmlcolumn('FOODMART.TIME_BY_DAY.INFO')//time_by_ day[the_year = 
1997]/the_year) 

let $store := db2-fn:xmlcolumn('FOODMART.STORE.INFO ')//store[store_state = 
$store_store_state and store_state = 'WA'] 

let $time_by_day := db2-
fn:xmlcolumn('FOODMART.TIME_BY_DAY.INFO')//time_by_ day[the_year = 
$time_by_day_the_year and the_year = 1997] 

let $sales_fact_1997 := db2-
fn:xmlcolumn('FOODMART.SALES_FACT_1997.INFO')//sale s_fact_1997[store_id = 
$store/store_id and time_id = $time_by_day/time_id]  

let $sum := sum($sales_fact_1997/unit_sales) 
where $sales_fact_1997 
return  
 <line> 
  <store_state>{$store_store_state}</store_state> 
  <the_year>{$time_by_day_the_year}</the_year> 
  <sum>{$sum}</sum> 
 </line> 

(i) Interface, que contempla a interface com o servidor OLAP. Esta camada tem por objetivo 
receber as solicitações da consulta MDX, por meio das expressões SQL geradas pelo 
Mondrian, encaminhá-la para a camada de processamento e retornar o resultado gerado por 
elas, em um objeto do tipo ResultSet, fornecido pela camada de acesso aos dados; 
(ii)  SQL2XQuery, na qual está o mecanismo de conversão das consultas SQL para consultas 
XQuery. Nela estão os componentes SQL, XQUERY e exception. O SQL tem a função de 
realizar a análise léxica e sintática sobre a consulta SQL para gerar a árvore sintática desta 
consulta. XQUERY tem a responsabilidade de criar as consultas XQuery a partir dos tokens da 
consulta SQL e do metadado que mapeia o cubo definido no servidor OLAP para o data 
warehouse XML. O componente exception tem a função de tratar os erros ocorridos no 
processamento da conversão; e 
(iii)  XMLDBAccess, camada de interface com o SGBD XML, na qual são gerenciadas e 
estabelecidas as conexões com o banco de dados e retornado o resultado da consulta à base de 
dados. 

 
Figura 5.14 - Arquitetura do driver sql2xquery. 
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A integração do driver sql2xquery com o servidor OLAP Mondrian foi realizada por meio de 
alterações no código-fonte desta ferramenta. As principais alterações foram implementadas no 
método execute da classe SqlStatement, o qual é chamado pelo método executeQuery da classe 
RolapUtil, que fazem parte do pacote Mondrian.rolap. Este método é responsável por executar, por 
meio de um objeto da classe Statement as consultas SQL geradas pelo Mondrian, a partir das 
consultas LMDQL e MDX.  

A camada Interface é uma extensão da segunda camada do Mondrian, com a sobrecarga da 
classe SqlStatement para processar consultas MDX em dados XML. As demais camadas são 
implementadas nos pacotes SQL e XQUERY, que são descritos a seguir: 
�  Pacote SQL – composto por um conjunto de classes, ilustradas na Figura 5.15, que representam a 

gramática EBNF da consulta SQL, especificada no Quadro 5.13. Suas classes são: 
SQLQuery – permite que a consulta MDX submetida seja dividida em várias pequenas 
consultas SQL; 
SelectStmt – classe que representa o comando SQL da consulta realizada. Possui objetos de 
todas as classes que compõem as consultas SQL: SelectClause, FromClause, WhereClause, 
GroupByClause, HavingClause e OrderByClause; 
ColumnItem – representa um item de coluna, que pode ser uma função ou uma referência de 
coluna; 
ColumnRef – classe que representa uma referência de coluna, obrigatoriamente representado 
pelo nome da tabela e nome do campo; 
FunctionItem – representa um item de função, podendo identificar e representar as seguintes 
funções: SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN, UPPER, LOWER, ISNULL; 
SelectClause – classe que representa todos os itens referidos na instrução select da expressão 
SQL, verifica tratamento de DISTINCT ou ALL. É uma coleção de objetos ColumnItem; 
TableRef – representa uma tabela; 
FromClause – classe que representa a cláusula from da consulta SQL. É uma coleção de objetos 
TableRef; 
OrderByClause – representa a cláusula order by da consulta SQL. É uma coleção de objetos 
ColumnItem; 
GroupByClause – representa a cláusula group by da consulta SQL. É uma coleção de objetos 
ColumnRef; 
ConditItem  – super classe abstrata de todos os itens condicionais; 
RelatComp – derivada da classe ConditItem, é uma classe que representa um item condicional 
de comparação, baseado nos símbolos menor, maior, igual ou diferente. Permite comparação de 
um item de coluna (ColumnItem) com outro item ou uma constante; 
BetweenComp – derivada da classe ConditItem, representa um item condicional comparando 
um objeto ColumnItem com uma faixa de valores; 
InComp – derivada da classe ConditItem, representa um item condicional que verifica se um 
objeto ColumnItem pertence a uma lista de constantes; 
IsNullComp – derivada da classe ConditItem, é uma classe que representa um item condicional 
que verifica se um objeto ColumnItem é nulo ou não; 
ConditItemList  – classe que representa uma coleção de expressões/itens condicionais, 
representada por uma coleção de objetos ConditItem e suas classes derivadas. Os itens 
condicionais podem ser separados ou precedidos por operadores AND, OR ou NOT; 
WhereClause – derivada da classe ConditItemList, representa a cláusula where de uma consulta 
SQL; 
HavingClause – derivada da classe ConditItemList, representa a cláusula having da consulta 
SQL. 
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Figura 5.15 - Diagrama de classes do pacote SQL do driver sql2xquery. 
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� Pacote XQUERY - formado por um conjunto de classes que converte uma expressão SQL 
em XQuery e faz o acesso à base de dados, retornando o resultado da consulta 
LMDQL/MDX. O diagrama de classes deste pacote é ilustrado na Figura 5.16. Suas 
classes são: 
XQuery – gerencia o processo de conversão de expressões SQL para XQuery, 
promovendo sua execução no SGBD XML. Disponibiliza os resultados em um objeto 
XQResultSet; 
XQueryGenerator – classe que contém todas as regras de negócio, bem como o seu 
fluxo de execução para conversão das estruturas SQL para XQuery; 
XQWhere – classe auxiliar para tratamento das expressões condicionais nas expressões 
FLWOR. Especialização da classe ConditItemList. 
XQJoinCondition  – classe auxiliar que verifica e otimiza as expressões condicionais 
provenientes de junções de tabelas dispostas na consulta SQL (cláusula join da SQL); 
XQueryRunner – classe que gerencia a execução das consultas XQuery no banco XML, 
obtendo e refinando os resultados (i.e. tratamento de duplicação de resultados em razão 
da não inclusão da cláusula distinct value nas expressões XQuery); 
XQResultSet – classe que implementa a interface ResultSet para garantir a 
compatibilidade com o retorno de consultas nos SGBD relacionais, também escritos em 
objetos ResultSet. Possibilita a utilização de SGBD XML ou relacionais, implementada 
nessa extensão do Mondrian; 
XQResultSetMetaData – classe que disponibiliza os metadados dos dados provenientes 
de resultados das consultas XQuery. Esta informação não é útil no processo de conversão 
e execução da XQuery, entretanto ela é utilizada pelo Mondrian para decisões de fluxo de 
execução. 

Além destas classes, existe a classe Util  do pacote sql2xquery, que contém funções 
comuns à maioria das classes. As classes de exceção, presentes em sql2xquery.exception, 
contêm as exceções disparadas pelo driver. Elas são subclasses da classe Exception, da API 
padrão da linguagem java. 
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Figura 5.16 - Diagrama de classes do pacote XQUERY do driver sql2xquery. 

5.1.9 Integração com o Mondrian 

Para a incorporação do processador da linguagem LMDQL no servidor Mondrian, foi 
preciso: (i) implementar os operadores da linguagem usando o recurso UDF (User-Defined 
Functions); (ii) integrar o driver sql2xquery, para a conversão das consultas SQL em 
consultas XQuery; e (iii) integrar o processador da linguagem XLPath para a realização de 
consultas com base em linkbases, de maneira que a configuração do metadado do Mondrian 
possa ser feita com base no linkbase Definition, consultas sejam executadas a partir do label 
do elemento, especificado no linkbase Label, e que a  recuperação dos operadores criados 
pelo operador OperatorDefinition, no linkbase Calculation, possa ser feita. 

A Figura 5.17 ilustra o diagrama de atividades referente à execução de uma consulta 
LMDQL/MDX em um data warehouse baseado em XML e XLink, modelado de acordo com 
XLDM. A configuração do metadado do Mondrian é realizada uma única vez para cada data 
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warehouse, já a navegação no linkbase Label é feita toda vez que os elementos da consulta 
não forem encontrados neste metadado. Então, o processador XLPath é acionado para buscar 
no linkbase Label o elemento correspondente ao label fornecido na expressão da consulta. 
Identificado o elemento, busca-se no arquivo de configuração do Mondrian a propriedade 
correspondente a ele, substituindo o label da expressão XQuery do usuário pelo valor da 
propriedade encontrada no metadado do Mondrian. Para o ambiente relacional, estas 
propriedades consistem em colunas das tabelas de fatos ou dimensões, que correspondem, no 
ambiente XML, aos elementos, subelementos ou atributos. Em seguida, é efetuada a execução 
da consulta MDX/LMDQL seguindo o processo do Mondrian de conversão desta expressão 
em expressões SQL. A partir de então, o driver sql2xquery atua convertendo estas expressões 
SQL em expressões XQuery e executando-as no SGBD XML. 

 
Figura 5.17 - Fluxo de Atividades para execução de uma consulta MDX/LMDQL. 
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Considerações Finais 
A linguagem LMDQL permite a realização de consultas multidimensionais em 

documentos XML que fazem uso de XLink. LMDQL estende MDX para a realização de 
análises relativas, por meio dos operadores de análise vertical e horizontal, além de permitir a 
análise baseada em proximidade, operadores NNearestValue e NNearestValuePercentual, e a 
análise por meio de medidas estatísticas posicionais, com o uso do operador Separatrix. Além 
disso, LMDQL permite a criação de operadores com base em outros previamente definidos, 
em tempo de execução, facilitado o processo de definição de novos operadores e 
possibilitando que eles sejam armazenados em uma biblioteca para uso posterior. Isso permite 
a criação de bibliotecas de operadores para domínios específicos. Outro operador fornecido 
pela linguagem é o Cross, enquadrado na categoria dos operadores de navegação, que 
possibilita a obtenção de informações em dados contidos nos linkbases. 

No que diz respeito à análise multidimensional, LMDQL constitui uma solução OLAP 
para dados XML com suporte a XLink. Por ser uma linguagem estendida da MDX, é possível 
incorporá-la em servidores OLAP baseados nessa linguagem padrão de mercado e realizar 
consultas OLAP, por meio dos operadores multidimensionais, em dados representados em 
XML. Com relação aos trabalhos relacionados a consultas OLAP em dados XML, discutidos 
no Capítulo 2, LMDQL incorpora algumas das funcionalidades oferecidas por estas 
abordagens. Entretanto, consultas baseadas em dados textuais, discutida em XQ-Cube [107], e 
consultas realizadas com a promoção e/ou deleção de nós da árvore do documento XML, 
discutidas em X^3 Cube [146] não foram contempladas nos operadores LMDQL 
especificados. 

O Quadro 5.18 exibe uma comparação dos trabalhos discutidos no Capítulo 2 com a 
LMDQL. As funcionalidades foram introduzidas na linguagem LMDQL da seguinte forma: 
(i) consulta baseada no valor – por meio da especificação na cláusula where do valor que 
restringe a consulta; (ii) consulta baseada na estrutura - pela uso da cláusula $VARIABLE da 
LMDQL; (iii) consulta sobre mais de um documento – pela utilização de recursos da 
linguagem XQuery disponível em um SGBD XML; (iv) consulta sobre o cubo de dados – por 
meio da definição de um modelo de dados que expressa o cubo e seu mapeamento em um 
servidor OLAP e que fornece recursos para efetuar consultas sobre o cubo; (v) consultas 
baseadas em MDX – em razão da linguagem LMDQL ser uma extensão da MDX e da 
implementação permitir a conversão das consultas LMDQL e MDX em consultas XQuery; e 
(vi) consulta sobre XLink – pelo uso de XLPath para recuperar informações em linkbases 
para elaborar as expressões XQuery que realizam a extração dos dados na base de dados e 
para mapeamento do cubo de dados com o metadado linkbase Definition. 

Quadro 5.18 - Comparação entre as da LMDQL e propostas OLAP para XML. 
Proposta Correlata Consulta 

baseadas 
no valor 

Consulta 
baseadas 
na 
estrutura 

Consulta sobre 
mais de um 
documento 
XML 

Consulta 
sobre o cubo 
de dados 

Consulta 
baseadas em 
MDX 

Consulta 
baseada em 
XLink 

XQ – Cube [107] Sim Não Sim Sim Sim Não 
Xaggregation[142] Sim Sim Sim Não Não Não 
IX – Cube[71] Sim Sim Não Sim Não Não 
OLAP-XML[18] Sim Sim Não Não Não Não 
X^3 Cube[146] Sim Sim Não Não Não Não 
Extensão de 
XQuery[57] 

Sim Não Sim Não Não Não 

LMDQL Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Neste capítulo, também foi apresentado um processo de conversão de consultas SQL em 
XQuery com o objetivo de realizar consultas OLAP em documentos XML. Para isso, foi 
implementado o driver sql2xquery, o qual possibilita a realização de consultas OLAP sobre 
documentos XML por meio da interceptação das consultas SQL, geradas pelo servidor OLAP, 
e convertendo-as em consultas XQuery. A implementação deste driver foi realizada de forma 
que permitiu sua integração com o servidor OLAP Mondrian. Como o servidor OLAP é 
projetado para realizar consultas sobre uma base de dados relacional, fez-se necessário o 
mapeamento da representação do data warehouse existente nos documentos XML para o 
paradigma relacional, o que é feito por meio do metadado do servidor utilizado. O 
desenvolvimento do driver confere ao servidor OLAP Mondrian uma interface, para acessar 
os documentos XML de forma idêntica àquela utilizada para acessar os bancos de dados 
relacionais. Assim, é indiferente ao servidor OLAP o paradigma escolhido para a realização 
das consultas (XML ou relacional). 

O driver sql2xquery pode ser utilizado em outros servidores OLAP desenvolvidos em 
Java, bastando a estes prover acesso aos dados do data warehouse por meio da linguagem 
SQL. Além disso, o sql2xquery também pode ser aplicado a outros tipos de sistemas Java que 
necessitem de um acesso a bases de dados XML por meio de consultas SQL, apresentando a 
vantagem de ser open source e multiplataforma. 

O capítulo seguinte discutirá estudos de caso em que as consultas OLAP MDX e as 
consultas LMDQL são realizadas sobre data warehouses baseados em documentos XML e 
XLink. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDOS DE CASO 
Introdução 

As idéias discutidas nesta tese e suas três principais contribuições, XLDM, XLPath e 
LMDQL, apresentadas respectivamente nos capítulos 3, 4 e 5, são avaliadas por três estudos 
de caso. O desenvolvimento de um único estudo de caso não foi possível em razão de se 
querer avaliar a expressividade do sistema proposto em domínios diferentes, os quais 
possuem objetivos e requisitos de dados distintos. O primeiro estudo de caso tem como 
objetivo avaliar o modelo XLDM e o uso das linguagens XLPath e LMDQL em um contexto 
da área médica. O segundo, contempla dados financeiros baseados em documentos XBRL 
Dimensions, que é um domínio que usa um variado número de indicadores para mensurar a 
situação financeira e econômica de empresas, e por isto, permite ilustrar diferentes aplicações 
da linguagem XLPath e do operador OperatorDefinion da LMDQL, para criar índices 
financeiros. Por fim, é discutido um estudo de caso com base em um data warehouse sobre 
dados de testes da ferramenta OLAP Mondrian. Tais dados foram convertidos do modelo 
relacional para XLDM, com a criação de instâncias e do esquema de dados, baseado em XML 
Schema e linkbases. Desta forma foi possível avaliar o uso dos operadores LMDQL e de 
XLPath sobre dados de um terceiro domínio. Ademais, é apresentada uma avaliação de 
desempenho, relativa ao tempo de execução de consultas. Nesta avaliação foram realizados 
testes em três SGBD que armazenam documentos XML de forma distinta. O objetivo destes 
testes foi identificar o comportamento do driver sql2xquery em ambientes de armazenamentos 
diferenciados. Foram realizados testes comparativos para avaliar o tempo de execução de 
consultas que recuperam informações em linkbases em relação àquelas que não utilizam este 
recurso e testes para comparar o tempo de execução de consultas LMDQL e MDX que 
produzem o mesmo resultado. 

Os estudos de caso foram realizados em distintos data warehouses XML, a fim de 
mostrar que a solução de processamento analítico sobre dados XML pode realizar consultas 
sobre documentos XML mantidos em SGBD variados e domínios de aplicação diferentes. Na 
Seção 6.2, é apresentada a aplicação do metamodelo XLDM e das linguagens XLPath e 
LMDQL na área médica. Na Seção 6.3 discute-se a aplicação de XLPath e XLDM no 
contexto financeiro, a partir da criação de operadores por meio da LMDQL, além de 
exemplificar o uso de operadores LMDQL neste contexto. Na seção 6.4, é discutido o uso da 
LMDQL em um data warehouse de vendas, baseado em XLDM, mostrando o uso da solução 
fornecida nesta tese em um terceiro domínio. A Seção 6.5 apresenta os testes sobre o tempo 
de execução do processador LMDQL. Por fim, na Seção 6.6, conclui-se o capítulo. 

Um Exemplo de Aplicação de XLDM na Área Médica 
Para ilustrar a aplicação do metamodelo de dados XLDM, é apresentado um exemplo de 

uso deste metamodelo na área médica. A escolha desse domínio deve-se ao fato de ser um 
ambiente distinto dos que são discutidos nos outros estudos de caso (i.e. financeiro e de 
vendas), de maneira que a expressividade do metamodelo XLDM seja comprovada em mais 
de uma área de conhecimento. Além disso, o uso das linguagens XLPath e LMDQL é 
exemplificado neste modelo de dados para a área médica.  

A Figura 6.1 ilustra o data warehouse usado para criação do cubo TreatmentCube com 
quatro dimensões: Patient, Procedure, Medication and Disease. Elas se relacionam com o 
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Figura 6.1. Modelo de dados para o cubo Treatment.
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cubo por meio dos arcroles dimension-domain. Há também a ligação do cubo com a 
medida Dosage, feita com o uso do arcrole all. Um trecho do documento XML Schema 
criado é mostrado no Quadro 6.1. Ele contém a definição do cubo de dados 
TreatmentCube, da dimensão PatientDimension, do domínio PatientDomain e de um 
membro (Patient1). Finalmente, é feita a especificação da medida Dosage. O uso do 
atributo abstract em alguns elementos indica que estes são utilizados apenas para fins 
de organização da estrutura, não podendo ser utilizados na instância. 

O Quadro 6.2 ilustra alguns elementos do linkbase Definition, no qual estão as 
definições dos relacionamentos hierárquicos em termos multidimensionais. Para a 
relação entre o cubo e a medida, utiliza-se o arcrole all. As dimensões são ligadas ao 
cubo por intermédio do arcrole hypercube-dimension. Além disso, as dimensões 
também se relacionam com seus domínios a partir do arcrole dimension-domain. Por 
fim, o arcrole domain-member provê a representação de hierarquias nas dimensões. 

Quadro 6.1 - Documento XML Schema do modelo de DW para a área médica. 
<element id="TreatmentCube" name="TreatmentCube" 
  type="xldmi:stringItemType" abstract="true" 
  substitutionGroup="xldmdt:hypercubeItem"/> 
<element id="PatientDimension" abstract="true" 
  name="PatientDimension" type="xldmi:stringItemTyp e" 
  substitutionGroup="xldmdt:dimensionItem"/> 
<element id="PatientDomain" name="PatientDomain" ty pe="xldmi:stringItemType"  
  substitutionGroup="xldmi:item" abstract="true"/> 
<element id="Patient1" name="Patient1" type="xldmi: stringItemType" 
  substitutionGroup="xldmi:item"/> 
<element id="Dosage" name="Dosage" type="xldmi:stri ngItemType" 
  substitutionGroup="xldmi:item"/> 

Quadro 6.2 - Linkbase Definition. 
<definitionLink xlink:type="extended" 
  xlink:role="http://www.example.br/xldm/treatment" > 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Treatm entCube" 
    xlink:href="treatment.xsd#TreatmentCube" /> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Dosage " 
    xlink:href="treatment.xsd#lbl_Dosage" /> 
  <definitionArc xlink:type="arc" 
    xlink:arcrole="http://www.exemple.br/arcrole/al l" 
  xlink:from="lbl_Dosage" ink:to="lbl_TreatmentCube "/> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Patien tDimension" 
    xlink:href="treatment.xsd#lbl_PatientDimension"  /> 
  <definitionArc xlink:type="arc" xlink:arcrole= 
   "http://www.example.br/arcrole/hypercube-dimensi on" 
    xlink:from="lbl_TreatmentCube" xlink:to="lbl_Pa tientDimension"/> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Patien tDomain" 
    xlink:href="treatment.xsd#lbl_PatientDomain" />  
  <definitionArc xlink:type="arc" xlink:arcrole= 
      "http://www.example.br/arcrole/dimension-doma in" 
      xlink:from="lbl_PatientDimension" xlink:to="l bl_PatientDomain"/> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Patien t1" 
    xlink:href="treatment.xsd#lbl_Patient1" /> 
  <definitionArc xlink:type="arc" xlink:arcrole= 
      "http://www.example.br/arcrole/domain-member"  
      xlink:from="lbl_PatientDomain" xlink:to="lbl_ Patient1"/> 
</definitionLink> 

O linkbase Label, utilizado para criar rótulos (labels) para os membros, pode ser 
visualizado no Quadro 6.3. Há a especificação de labels para representar os nomes 
comerciais dos medicamentos e para fornecer o código CID-10, um padrão 
internacional das doenças. Estas relações utilizam o arcrole concept-label. Conforme 
estabelecido na Seção 3.3, é possível utilizar o linkbase Label para prover um label para 
o elemento raiz, possibilitando uma melhor adaptação ao contexto da aplicação (Quadro 
6.4). 
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Quadro 6.3 - Linkbase Label. 
<labelLink xlink:type="extended"  
   xlink:role="http://www.exemplo.br/xldm/treatment "> 
<loc xlink:type="locator" link:label="lbl_Captopril " 
   xlink:href=" treatment.xsd#Captopril" /> 
<label xlink:type="resource" xml:lang="en"   
   xlink:label="lbl_Capitopril_Comercial"  
   xlink:role="http://www.example.br/role/label">Ca poten</label> 
<labelArc xlink:type="arc" xlink:arcrole= 
"http://www.example.br/arcrole/concept-label" 
xlink:from="lbl_Captopril" xlink:to="lbl_Capitropil _Comercial"/></labelLink> 

Quadro 6.4 - Label para o elemento raiz XLDM. 
<labelLink xlink:type="extended" 
   xlink:role="http://www.example.br/xldm/treatment "> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_xldm" 
   xlink:href="treatment.xsd#xldm"/> 
<label xlink:type="resource" xlink:label="lbl_xldm_ model" xml:lang="pt-br" 
   xlink:role="http://www.example.br/role/label">tr eatment</label> 
<labelArc xlink:type="arc" xlink:from="lbl_xldm" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/con cept-label" 
   xlink:to="lbl_xldm_model"/></labelLink> 

Para a área médica é necessário especificar a ordem de realização de certos 
procedimentos para o tratamento das doenças. No modelo de dados proposto, é possível 
fazer essa representação de ordenamento com o linkbase Ordering. Além de especificar 
uma ordem para o processamento, o uso do elemento de link estendido processingLink, 
permite criar uma ordem alternativa para a apresentação, utilizando-se o elemento 
presentationLink. Um trecho deste linkbase pode ser visualizado no Quadro 6.5. 

Quadro 6.5 - Linkbase Ordering. 
<processingLink xlink:type="extended" 
   xlink:role= "http://www.example.br/xldm/treatmen t"> 
<loc xlink:type="locator"  xlink:label="lbl_Treatme ntCube" 
   xlink:href="treatment.xsd#lbl_TreatmentCube" /> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_PatientD imension" 
   xlink:href="treatment.xsd#lbl_PatientDimension" /> 
<processingArc xlink:type="arc" order="1" 
   xlink:arcrole="http://www.exemplo.br/arcrole/par ent-child" 
   xlink:from="lbl_TreatmentCube" xlink:to="lbl_Pat ientDimension"/> 
<loc xlink:type="locator"   xlink:label="lbl_Patien tDomain" 
   xlink:href="treatment.xsd#lbl_PatientDomain"/> 
<processingArc xlink:type="arc" order="2" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/par ent-child" 
   xlink:from="lbl_PatientDimension" xlink:to="lbl_ PatientDomain"/> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Patient1 " 
   xlink:href="treatment.xsd#lbl_Patient1" /> 
<processingArc xlink:type="arc" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/par ent-child" 
   xlink:from="lbl_PatientDomain" xlink:to="lbl_Pat ient1" order="3"/> 
</orderingLink> 

Entre as extensões feitas a partir de XBRL Dimensions, está a inclusão do 
linkbase Description. Este é usado para prover descrições textuais relacionadas a um 
determinado conceito. O Quadro 6.6 mostra a descrição feita para um elemento que 
representa a doença Febre Reumática. No Quadro 6.7 é ilustrada uma utilização do 
linkbase Reference, neste exemplo os elementos ref:Name, ref:Number, ref:Chapter e 
ref:URI são utilizados para estabelecer uma representação de referência para o elemento 
Hypertension, definido no esquema de dados treatment.xsd. 
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Quadro 6.6 - Linkbase Description. 
<descriptionLink xlink:type="extended" 
   xlink:role="http://www.example.br/xldm/treatment "> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Rheumati cfever" 
   xlink:href="treatment.xsd#RheumaticFever" /> 
<description xlink:type="resource" xml:lang="en" 
   xlink:role="http://www.example.br/role/descripti on" 
   xlink:label="desc_RheumaticFever">Rheumatic feve r is an inflammatory  
disease that may develop two to three weeks after a Group A  streptococcal 
infection such as strep throat or scarlet fever). It is believed to be 
caused by antibody cross-reactivity and can involve  the heart,joints,skin , 
and brain. A cute rheumatic fever commonly appears in children a ges 5 through 
15, with only 20% of first time attacks occurring i n adults. 
</description> 
</descriptionLink> 

Quadro 6.7 - Linkbase Reference. 
<referenceLink xlink:type="extended" 
   xlink:role="http://www.example.br/role/link"> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Hyperten sion" 
   xlink:href="treatment.xsd#Hypertension" /> 
<referenceArc xlink:type="arc" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/con cept-reference" 
   xlink:from="lbl_Hypertension" xlink:to="ref_Hype rtension"/> 
<reference xlink:type="resource" xlink:label="ref_H ypertension" 
   xlink:role="http://www.example.br/role/reference "> 
<ref:Name>International Classification of Diseases< /ref:Name> 
<ref:Number>I10</ref:Number> 
<ref:Chapter>IX</ref:Chapter> 
<ref:URI>http://apps.who.int/classifications/apps/i cd/icd10online/gi10.htm 
</ref:URI> 
</reference> 
</referenceLink> 

A única operação aritmética prevista em XBRL Dimensions é a de soma. O 
Quadro 6.8 evidencia o uso desta operação em um contexto diferente do financeiro, 
mostrando a composição de um medicamento expressa pela relação entre os seus 
componentes. No entanto, as alterações realizadas no linkbase Calculation dizem 
respeito a extensões que possibilitam a utilização de outras operações aritméticas além 
da adição, as quais serão vistas no estudo de caso realizado para a área financeira (Seção 
6.3). 

Quadro 6.8 - Linkbase Calculation. 
<calculationLink xlink:type="extended" 
   xlink:role="http://www.example.br/treatment"> 
<loc xlink:type="locator" 
   xlink:label="lbl_Hydralazine" xlink:href="treatm ent.xsd#Hydralazine" /> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_SodiumNi troprussiate" 
   xlink:href="treatment.xsd#SodiumNitroprussiate" /> 
<calculationArc xlink:type="arc" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/sum mation-item" 
   xlink:from="lbl_Hydralazine" 
   xlink:to="lbl_SodiumNitroprussiate" weight="0.05 "/> 
<loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Isotonic GlucoseSolution" 
   xlink:href="treatment.xsd#IsotonicGlucoseSolutio n" /> 
<calculationArc xlink:type="arc" 
   xlink:arcrole="http://www.example.br/arcrole/sum mation-item" 
   xlink:from="lbl_Hydralazine" xlink:to="lbl_ Isot onicGlucoseSolution" 
   weight="0.25"/> 
</calculationLink> 

Um trecho do documento de instância é ilustrado no Quadro 6.9, no qual o 
contexto Patient1_Hypertension é definido. Neste contexto, estão presentes os membros 
das dimensões PatientDimension, ProcedureDimension, MedicationDimension e 
DiseaseDimension, sobre os quais podem ser observados o fato. A visão temporal do 
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fato é estabelecida pelo elemento period, com subelementos para a data inicial e final 
para a qual o fato é válido. Uma hierarquia temporal pode ser estabelecida por outros 
subelementos, e.g. elementos para ano, semestre, trimestre. O elemento unit define a 
unidade de medida. Neste exemplo, a unidade referente ao fato é miligramas por dia, 
i.e. para o Patient1, que está realizando o tratamento fundoscopy, no período de 1 de 
janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007, para a doença hypertension, a dosagem 
diária do medicamento Captopril é 50mg.  

Os membros de cada dimensão são identificados de acordo com a característica da 
dimensão a que pertencem. Dois tipos de dimensões são originalmente definidos: 
explicitMember, ilustrada no Quadro 6.9, na qual todos os membros do domínio são 
discretamente agrupados; e typedMember, no qual a quantidade de elementos não pode 
ser expressa por um número finito, como no caso de longitude e latitude, em um 
contexto geográfico. 

Com esta estrutura de dados para o data warehouse da área médica, baseada em 
XLDM, os problemas de heterogeneidade não existem, uma vez que a unidade da 
medida é definida pelo atributo unit, labels para os elementos são especificados no 
linkbase Label, os elementos e seus nomes são definidos no esquema de dados, baseado 
em XML Schema, e a estrutura hierárquica dos elementos é definida no linkbase 
Definition. 

Quadro 6.9 - Documento de instância do modelo de DW para a área médica. 
<context id="Patient1_Hypertension"> 
<entity> 
 <segment> 
   <xldmdi:explicitMember dimension="treat:PatientD imension"> 
      treat:Patient1</xldmdi:explicitMember> 
   <xldmdi:explicitMember dimension="treat:Procedur eDimension"> 
      treat:Fundoscopy</xldmdi:explicitMember> 
   <xldmdi:explicitMember dimension="treat:Medicati onDimension"> 
      treat:Captopril</xldmdi:explicitMember> 
   <xldmdi:explicitMember dimension="treat:DiseaseD imension"> 
      treat:Hypertension</xldmdi:explicitMember> 
 </segment> 
</entity> 
  <period><startDate>2007-01-01</startDate><endDate >2007-12-31</endDate> 
  </period> 
</context> 
<unit id="mg_day"><divide> 
   <unitNumerator>mg</unitNumerator> 
   <unitDenominator>day</unitDenominator></divide>< /unit> 
<treat:Dosage contextRef="Patient1_Hypertension"   
    unitRef="mg_day">50</treat:Dosage> 

A partir deste modelo de dados, baseado em XLDM, pode-se efetuar a navegação 
nos linkbases por meio da linguagem XLPath e realizar consultas analíticas com a 
LMDQL. Por exemplo, para se recuperar a informação da descrição de determinada 
doença, representada no linkbase Description pode-se usar a seguinte expressão de 
caminho, escrita com os operadores XLPath: 

/RheumaticFever::LL::linked::locator() / LL::arc-source::arc()  
/ LL::linked::resource(description) 

Esta expressão XLPath possui abordagem de baixo nível, definida pelo operador 
LL. A partir do nó de contexto, o elemento RheumaticFever, é executada uma sequência 
de três passos, separados pelo símbolo “/”, para a recuperação da descrição deste 
elemento no linkbase Descrition. O Quadro 6.10 mostra as expressões e respostas 
referentes aos três passos desta consulta, bem como o seu resultado final. 
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Quadro 6.10 - Consulta XLPath para recuperar informações no linkbase Descripition. 
---------------- XLPath Result ---------------- 
Step (1):  /RheumaticFever::LL::linked::locator() 
Locators = {labelLink: lbl_RheumaticFever, definiti onLink: lbl_RheumaticFever, 
processingLink: lbl_RheumaticFever, referenceLink: lbl_RheumaticFever, 
descriptionLink: lbl_RheumaticFever} 
Arcs = {} 
Resources = {} 
Remotes = {} 
Step (2):  /LL::arc-source::arc() 
Locators = {} 
Arcs = {labelArc, referenceArc, descriptionArc} 
Resources = {} 
Remotes = {} 
Step (3):  /LL::linked::resource(description) 
Locators = {} 
Arcs = {} 
Resources = {desc_RheumaticFever} 
Remotes = {} 
---------Content of resulting elements:-------- 
desc_RheumaticFever:  
      Rheumatic fever is an inflammatory disease th at may develop two to three 
weeks after a Group A streptococcal infection (such  as strep throat or scarlet 
fever). 
      It is believed to be caused by antibody cross -reactivity and can involve 
the heart, joints, skin, and brain. 

Supondo que se deseje fazer uma avaliação da dosagem de medicamento 
fornecida aos pacientes com relação aos sintomas apresentados por eles, e que se tem 
disponível os dados sintomáticos de todos os pacientes registrados no data warehouse, 
pode-se fazer uma consulta LMDQL para recuperar os pacientes com a prescição do 
medicamento próxima a um valor de referência e, então, se comparar os sintomas 
apresentados por eles. Para realizar esta consulta, usa-se o operador 
NNearestValuesPercentual, conforme exibido na Figura 6.2. A execução desta consulta 
exibe um resultado com todos os pacientes que são medicados com Captopril, com uma 
dosagem variando em 5% da dosagem do paciente John Smith. Nessa consulta, foram 
usados os labels com os nomes dos pacientes, em lugar dos nomes dos elementos que os 
representam. Isto implica na necessidade de navegação no linkbase Label para recuperar 
a informação do elemento que se relaciona com o label e buscar na instância XML a 
informação desejada. Isto é feito pelo processador da LMDQL. 

 
Figura 6.2. Consulta LMDQL com o uso do operador NNearestValuesPercentual no DW Médico. 

Este estudo de caso mostra o uso de todos os linkbases propostos no metamodelo 
XLDM para uma aplicação na área de saúde. Isto mostra sua capacidade de 
representação de dados para determinado domínio, assim como indica como os 
problemas de heterogeneidade em dados XML podem ser resolvidos a partir do 
metamodelo XLDM proposto nesta tese. Os documentos relacionados a este modelo de 
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dados, e.g. esquema, linkbases e instância, estão acessíveis em 
www.cin.ufpe.br/~pcs3/XLDM. 

OLAP para a Análise Financeira 
Atualmente, na área financeira encontra-se uma aplicação relevante para a 

linguagem LMDQL, já que XBRL Dimensions é uma tecnologia baseada em XML 
Schema e XLink  e a maioria dos Bancos Centrais e instituições reguladoras do mercado 
de ações vêm adotando esta tecnologia como meio de intercâmbio de informações 
financeiras [148]. Em vista disso, são apresentados exemplos de uso da linguagem 
XLPath e exemplos em que são criados operadores financeiros baseados na XLDM, 
além do uso de outros operadores LMDQL.  

Para justificar a necessidade de navegação em links, na Seção 6.3.1 é discutida a 
utilização da linguagem XLPath no ambiente financeiro de duas maneiras distintas. A 
primeira, com dois exemplos, objetiva mostrar que com XLPath não há necessidade de 
conhecimento da estrutura hierárquica entre os elementos da instância, além de 
comprovar a sua capacidade de recuperação de arcos em um grande número de 
documentos interligados. A segunda maneira de uso de XLPath permite identificar a 
forma de processamento adotada, i.e. navegação em passos, que é semelhante a de 
XPath. Na Seção 6.3.2, são abordados os problemas referentes à manipulação de dados 
financeiros nas organizações e a utilização do operador OperatorDefinition no ambiente 
de análise financeira, criando-se documentos XLDM para representação de índices 
financeiros. Além disso, é apresentado o uso dos operadores da LMDQL em 
documentos XBRL. 

6.1.1 Exemplo de uso de XLPath 

Um exemplo característico de documentos XML que usam intensivamente XLink 
para expressar relacionamentos entre os elementos da instância e que, portanto, 
necessitam de processadores que naveguem entre a instância, o esquema e o conjunto de 
links, é o padrão XBRL, o qual possibilita a geração de relatórios financeiros.  

Para mostrar a diferença entre a realização de uma consulta com XPath e XLPath, 
considere o documento XBRL ilustrado no Quadro 6.11.  

Quadro 6.11 - Exemplo de instância XBRL. 

<?xml version="1.0"?> 
 <xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instan ce" 
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in stance" 
     xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"  
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
     xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso421 7" 
     xmlns: br="www.bcb.gov.br"> 
  <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="b cb_taxonomia.xsd"/> 
 <bcb:ativo id="id_ativo" contextRef="c1" unitRef=" u1">270190618</bcb:ativo> 
 <bcb:atv_circ_real_lprazo contextRef="c1"  
   unitRef="u1">261376808</bcb:atv_circ_real_lprazo > 
 <bcb:atv_prmt contextRef="c1" unitRef="u1">8813810 </bcb:atv_prmt> 
                  . . . 
 < bcb:passivo contextRef="c1" unitRef="u1">2701906 18</bcb:passivo> 
                  . . . 
  <context id="c1"><!-- ... --></context> 
  <unit id="u1"><!-- ... --></unit> 
 </xbrl> 

Ao contrário de XPath, de acordo com o discutido na Seção 4.2, utilizando-se 
XLPath, não é necessário, para formular a consulta, que o usuário tenha conhecimento 
do relacionamento entre os conceitos financeiros existentes no documento. Isto se deve 
ao fato de que o processador XLPath identifica as informações relativas ao linkbase, 
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exibido no Quadro 6.12. Essa identificação ocorre por meio da navegação na 
taxonomia, a qual referencia o linkbase Definition. Destarte, utilizando a expressão 
XLPath /linkdestination::bcb:ativo, os elementos filhos do elemento bcb:ativo são 
obtidos sem a necessidade de que o usuário conheça previamente a estrutura hierárquica 
dos elementos. Em XPath, além de só ser possível a navegação em um único documento 
XML, é necessário o conhecimento da sua estrutura para formulação da consulta. A 
Figura 6.3 exibe uma consulta deste tipo. Com estas informações, uma aplicação de 
usuário pode validar o valor do ativo em função de seus elementos filhos. 

Quadro 6.12 - Exemplo de linkbase – definition.xml. 

<link:linkbase xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003 /linkbase"   
   xmlns:xbrli=http://www.xbrl.org/2003/instance      
   xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
   xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-insta nce   
   xsi:schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/lin kbase   
      http://www.xbrl.org/2003/xbrl-linkbase-2003-1 2-31.xsd"> 
 <definitionlink xlink:type="extended" 
      xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/lin k"> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:href=" bcb_taxono mia.xsd#ativo"  
      xlink:label=" bcb_ativo" xlink:title="ativo" />  
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="bcb_atv_ci rc_real_lprazo"  
       xlink:href=" bcb_taxonomia.xsd#atv_circ_real _lprazo"  
       xlink:title="atv_circ_real_lprazo" />  
                    . . . 
  <definitionArc xlink:type="arc" xlink:from=" bcb_ ativo"  
    xlink:to=" bcb_atv_circ_real_lprazo" xlink:show ="replace"     
    xlink:actuate="onRequest" xlink:title="Definiçã o: arco para   
            bcb_atv_circ_real_lprazo"  
    xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole /general-special"/> 
 </definitionlink> 
</link:linkbase> 

 
Figura 6.3 - Tela com resultado da consulta XLPath: /linkdestination::bcb:ativo. 

O exemplo a seguir mostra a utilização de XLPath em uma aplicação na qual 
taxonomias XBRL provenientes de organizações financeiras foram submetidas a 
consultas. Neste exemplo, foi realizada uma consulta, como exibe a Figura 6.4, para 
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recuperar todos os arcos de uma instância XBRL do Banco Bradesco reportada ao órgão 
dos Estados Unidos que emite normas para as companhias que cotizam suas ações nas 
bolsas de valores americanas, SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) [124], 
referente ao balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2006. Esta instância referencia 
taxonomias que compõem um conjunto de 24 arquivos de esquemas (XML Schema) e 
linkbases, o que mostra que em aplicações reais o tamanho da árvore de nós, formada 
pelo conjunto de documentos manipulados, é grande, implicando em consultas XPath 
complexas. 

Como o conceito da hierarquia dos elementos está em um documento XML 
separado (linkbase), XPath não identifica os elementos filhos de determinado elemento. 
Para realizar esta tarefa é necessário, como já dito anteriormente, um conhecimento 
prévio da semântica da estrutura hierárquica especificada no linkbase, o que deve ser 
feito com o auxílio de um especialista, por exemplo, um analista financeiro. Em 
aplicações com um grande número de documentos, e.g. a da SEC, discutida no 
parágrafo anterior, mesmo com o auxílio de um especialista, esta tarefa é complexa e 
trabalhosa. Em contraste, o processador XLPath é capaz de recuperar os linkbases, nos 
quais a semântica está expressa. Usando XLPath, expressões de consultas relacionadas a 
links são independentes do número de arquivos relacionados. 

 
Figure 6.4 - Resultado da consulta XLPath com o operador “***” em uma instância da SEC. 

Para mostrar a navegação em passos desempenhada pela XLPath, outro exemplo 
de uso é apresentado utilizando a taxonomia XBRL do projeto COREP [28], uma 
iniciativa do CEBS (Committe of European Banking Supervisors) [24] para prover um 
framework de relatórios financeiros para algumas instituições da União Européia. Em 
um dos linkbases dessa taxonomia, elementos do tipo locator foram declarados para 
referenciar os elementos d-ba_BankingActivitiesDomain, d-ba_TotalBankingActivities e 
d-ba_TotalBankingActivitiesSubjectBIA, presentes no esquema de dados dessa 
taxonomia. Além disso, são utilizados elementos do tipo arc para estabelecer 
relacionamentos do tipo domain-member entre esses elementos. A Figura 6.5 apresenta 
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o console do processador XLPath, no qual foi submetido o documento de esquema, 
juntamente com uma expressão XLPath composta por cinco passos, combinando os 
mecanismos eixo, especificação de nó e predicado, em baixo e alto nível de abstração. 
Isso mostra a funcionalidade desses mecanismos para navegação entre elementos 
interconectados por links. O resultado completo da consulta é mostrado no Quadro 6.13. 

 
Figura 6.5 - Console XLPath. 

Quadro 6.13 - Resultado da consulta XLPath em passos. 
---------------- XLPath Query ---------------- 
/d-ba_BankingActivitiesDomain::HL::arc-source:: arc (link:definitionArc) 
/LL::linked::locator()[attribute(label)='TotalBanki ngActivities'] 
/LL::linked::remote() 
/HL::arc-source::arc(link:definitionArc)  
/HL::arc-source::remote(d-ba_TotalBankingActivities SubjectBIA) 
---------------- XLPath Result ---------------- 
Step (1):  /d-ba_BankingActivitiesDomain::HL::arc-s ource:: 
arc(link:definitionArc) 
Locators = {} 
Arcs = {definition: BankingActivitiesDomain to Tota lBankingActivities} 
Resources = {} 
Remotes = {} 
Step (2):  /LL::linked::locator()[attribute(label)= 'TotalBankingActivities'] 
Locators = {TotalBankingActivities} 
Arcs = {} 
Resources = {} 
Remotes = {} 
Step (3):  /LL::linked::remote() 
Locators = {} 
Arcs = {} 
Resources = {} 
Remotes = {TotalBankingActivities} 
Step (4):  /HL::arc-source::arc(link:definitionArc)  
Locators = {} 
Arcs = {definition: TotalBankingActivities to 
TotalBankingActivitiesSubjectBIA, definition: Total BankingActivities to 
TotalBankingActivitiesSubjectSTAAlternative, defini tion: 
TotalBankingActivities to TotalBankingActivitiesSub jectAMA} 
Resources = {} 
Remotes = {} 
Step (5):  /HL::arc-source::remote(d-ba_TotalBankin gActivitiesSubjectBIA) 
Locators = {} 
Arcs = {} 
Resources = {} 
Remotes = {TotalBankingActivitiesSubjectBIA} 
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6.1.2 Operadores para Análise Financeira 

Uma aplicação típica da XBRL para a representação de dados financeiros ocorre 
nos demonstrativos financeiros, os quais são relatórios que fornecem uma série de dados 
sobre a empresa, compreendendo todas as operações realizadas, traduzidas em moeda e 
de acordo com regras contábeis, retratando a situação da organização e possibilitando a 
realização de análises para a tomada de decisão. A análise de informações financeiras é 
uma das atividades mais importantes no processo de gestão organizacional, sendo 
utilizada como ferramenta de auxílio à tomada de decisão. Tendo como objeto de estudo 
os relatórios financeiros, a análise financeira utiliza técnicas para agregar informações 
ao processo decisório organizacional, as quais não são fornecidas pelos dados contidos 
isoladamente nos relatórios. Na literatura financeira estão presentes diversas técnicas 
para facilitar esta análise [21, 93, 56, 82, 29, 50, 94]. 

Segundo Matarazzo [82], o grau de excelência da análise de demonstrativos 
financeiros é dado pela qualidade e extensão das informações geradas. Pode-se afirmar 
que as informações produzidas na análise financeira são: situação financeira; situação 
econômica; desempenho da organização; pontos fortes e fracos; tendências; causas de 
alterações da situação financeira e rentabilidade; erros da administração, entre várias 
outras informações úteis para a gerência da organização. A metodologia normalmente 
aplicada na análise financeira utiliza a extração de índices das demonstrações 
financeiras, comparando-os com valores padrão para se chegar a um diagnóstico e 
concluir qual decisão tomar. Entretanto, em razão dos diferentes padrões de 
contabilização e formatação dos dados financeiros, analisar a situação financeira de uma 
organização com precisão é uma tarefa difícil e muitas vezes inexata. 

A utilização de uma combinação das técnicas de análise por índices, vertical e 
horizontal, em dados representados com XBRL é mostrada por Silva [133] e por 
Aquino et al. [9, 10]. Tais técnicas foram usadas para analisar a evolução no tempo do 
ativo, do índice de liquidez e da imobilização do patrimônio liquido de uma 
organização. No entanto, para utilizar estas técnicas, foi necessária a criação, por Silva 
[133], de um sistema computacional específico, uma vez que não se tem conhecimento 
sobre a existência no mercado, nem em propostas acadêmicas, de soluções OLAP para 
tais tipos de análises. Então, entende-se que a definição de operadores específicos para a 
análise financeira de dados neste formato é importante para a eficiente gestão 
organizacional. Todavia, XBRL não fornece recursos para representação de índices, 
uma vez que apenas operações de soma são expressas no seu linkbase Calculation. 

Para ilustrar o uso da linguagem LMDQL, foi utilizado um data warehouse de 
dados financeiros baseados em documentos XBRL Dimensions. A Figura 6.6 exibe o 
modelo conceitual desse data warehouse, baseado em documentos do COREP/FINREP 
XBRL Project [28] do Comitê Europeu de Supervisores Bancários [24]. A taxonomia 
COREP está baseada em um framework dividido em quatro blocos: (i) visão do capital 
regulador; (ii) risco de crédito; (iii) risco de mercado; e (iv) risco operacional. Este 
estudo de caso foi realizado com base na taxonomia referente ao bloco risco de crédito, 
cujo cubo “section exposure types hypercube” relaciona-se com as dimensões “credit 
risk” e “exposure type” e cujo cubo “securitization positions SA hypercube” relaciona-
se com as dimensões “securitization type” e “credit risk”.  

O Quadro 6.14 exibe o trecho de um documento de instância XBRL Dimensions, 
no qual existe um contexto relacionado aos fatos, que representam “exposure value”, 
“subject to risk weights” e “deducted from own funds”. No elemento “xbrli:context” 
estão definidos os membros das dimensões e o período ao qual o fato se refere. Existe 
também a definição da unidade monetária dos fatos, como mostrado neste quadro. 
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Figura 6.6. Data Warehose projeto COREP – Risco de Crédito.
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Quadro 6.14 - Documento de instância XBRL. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/i nstance"> 
  <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="t -ss-2006-07-01.xsd"/> 
  <xbrli:context id="ctxInvestorTotExpMostSeniorTra dicionalSec"> 
    <xbrli:entity> 
      <xbrli:identifier scheme="www.sample.com">SAM PLE</xbrli:identifier> 
    </xbrli:entity> 
    <xbrli:period> 
      <xbrli:instant>2006-12-31</xbrli:instant> 
    </xbrli:period> 
    <xbrli:scenario> 
      <xbrldi:explicitMember dimension="d-cr:Credit RiskDimension">   
           d-cr:CreditRiskSASecutizationInvestor</x brldi:explicitMember> 
      <xbrldi:explicitMember dimension="d-et:Exposu reTypeDimension"> 
           d-et:OnBalanceSheetItemsMostSenior</xbrl di:explicitMember> 
      <xbrldi:explicitMember dimension="d-st:Securi tizationTypeDimension"> 
           d-st:TraditionalSecuritisation</xbrldi:e xplicitMember> 
    </xbrli:scenario> 
  </xbrli:context> 
  <xbrli:unit id="EUR"> 
    <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure> 
  </xbrli:unit> 
  <p-cm-cr:ExposureValue decimals="0" 
contextRef="ctxInvestorTotExpMostSeniorTradicionalS ec" unitRef="EUR">20 
  </p-cm-cr:ExposureValue> 
  <p-cm-cr:DeductedOwnFunds decimals="0" 
contextRef="ctxInvestorTotExpMostSeniorTradicionalS ec" unitRef="EUR">-10 
  </p-cm-cr:DeductedOwnFunds> 
  <p-cm-cr:SubjectRiskWeights decimals="0" 
contextRef="ctxInvestorTotExpMostSeniorTradicionalS ec" unitRef="EUR">10 
  </p-cm-cr:SubjectRiskWeights> 
</xbrli:xbrl> 

Existe um grande número de informações que podem ser extraídas dos 
demonstrativos financeiros. A organização dessas informações, segundo a literatura de 
análise financeira, permite realização de diversos tipos de análise. Com o operador 
OperatorDefinition da LMDQL, pode-se criar operadores específicos para a avaliação 
empresarial, incluindo análise de desempenho, avaliação de ações e modelos definidos 
por estudos estatísticos, seguido por aqueles para a análise de gestão de caixa e, por fim, 
pelos de gestão de lucro [21, 29, 50, 56, 82, 94]. Na criação destes operadores são 
gerados os linkbase Definition, Calculation e Label e os elementos que representam os 
operadores, em um documento XML Schema. Desta forma, uma taxonomia baseada em 
XLDM para índices financeiros é criada.  

A sintaxe e semântica de alguns destes operadores financeiros são apresentadas 
em http://www.cin.ufpe.br/~pcs3/XLDM/FinancialDataModel, assim como, uma 
taxonomia XLDM desenvolvida para representá-los [130]. Esta taxonomia XLDM 
permite representar resultados de análises financeiras extraídos de dados representados 
em XBRL, complementando as informações contidas nos demonstrativos financeiros.  

Os operadores criados por meio do operador OperatorDefinition são armazenados 
em uma biblioteca de operadores do repositório de metadados para reuso futuro. Esta 
abordagem facilita o gerenciamento dos operadores em função do domínio em que eles 
estão inseridos e permite sua utilização em diversos contextos. Na criação de 
operadores, os linkbase Definition e Label e a especificação dos elementos que 
representam os operadores (XML Schema) permitem a solução dos problemas de 
heterogeneidade de dados XML, discutida no Capítulo 3. Além disso, a relação 
aritmética entre os elementos que constituem o operador é representada no linkbase 
Calculation. Para exemplificar a utilização do OperatorDefinition, foi criado um índice 
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que representa uma relação entre os membros “Exposure Value” e  “Credit Risk Capital 
Requirements”. A Figura 6.7 ilustra a criação deste operador e a Figura 6.8 mostra o uso 
do operador criado pelo OperatorDefinition. 

  
Figura 6.7. Criação de índice a partir do operador OperatorDefinition. 

 
Figura 6.8. Uso de operador criado pelo operador OperatorDefinition. 

A Figura 6.9 mostra o linkbase Calculation, gerado pelo operador 
OperatorDefinition, que representa o índice criado. Desta forma, o metamodelo XLDM, 
além de possuir maior abrangência de domínios do que XBRL Dimensions, também 
proporciona maior expressividade. Isto também pode ser visto com o uso dos novos 
arcroles propostos para o linkbase Calculation. O Quadro 6.15 mostra o trecho de um 
linkbase Calculation no qual há a especificação de outro índice financeiro denominado 
“debtComposition” (Composição do Endividamento). Ele é composto pela relação entre 
os conceitos “currentLiabilities” (Passivo Circulante) e “OthersCapital” (Capital de 
Terceiros). Na definição original deste linkbase, em XBRL Dimensions, não é possível 
expressar esse tipo de relacionamento. Desta forma, a contribuição de XLDM no campo 
financeiro estende as possibilidades oferecidas por XBRL Dimensions. 
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Figura 6.9. Linkbase Calculation, criado pelo operador OperatorDefinition. 

Quadro 6.15 - Especificação do índice Composição do Endividamento. 
<calculationLink xlink:type="extended"  
  xlink:role="http://www.example.br/financial"> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_curren tLiabilities"  
    xlink:href="financial.xsd#currentLiabilities"/>  
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_debtCo mposition"  
    xlink:href="financial.xsd#debtComposition"/> 
  <calculationArc xlink:type="arc"  
    xlink:arcrole="http://www.exemplo.br/arcrole/nu merator-item"  
    xlink:from="lbl_debtComposition" xlink:to="lbl_ currentLiabilities"/> 
  <loc xlink:type="locator" xlink:label="lbl_Others Capital"  
    xlink:href="financial.xsd#OthersCapital"/> 
  <calculationArc xlink:type="arc"  
    xlink:arcrole=http://www.exemplo.br/arcrole/den ominator-item" 
    xlink:from="lbl_debtComposition" xlink:to="lbl_ OthersCapital"/> 
</calculationLink> 

Para mostrar o uso dos operadores VAnalysis e Separatrix da LMDQL, consultas 
para análise vertical e com separatrizes são ilustradas pelas Figuras 6.10 e 6.11, 
respectivamente. Na consulta para a análise vertical, o uso do operador VAnalysis tem 
como objetivo identificar a influência das medidas “FirstLoss”, “ Mezzanine” e “Most 
Senior”, na medida “On Balance”. Na consulta com o operador Separatrix é 
identificado o posicionamento da medida “Mezzanine” em relação às medidas de nível 
hierárquico inferior a medida “On Balance”. 
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Figura 6.10. Consulta LMDQL com o operador VAnalysis. 

  
Figura 6.11. Consulta LMDQL com o operador Separatrix. 

Data Warehouse de Vendas Foodmart 
FoodMart é um data warehouse com dados de vendas corporativas disponível na 

ferramenta OLAP Mondrian [92]. A Figura 6.12 ilustra o modelo de data warehouse, 
cujos documentos XML foram gerados a partir da conversão das tabelas do FoodMart. 
Foram criados os linkbases Label, Definition e Calculation, os quais estabelecem as 
relações para se definir rótulos para os elementos das instâncias XML e relações de 
definição e cálculo, conforme especificado no metamodelo XLDM, apresentado no 
Capítulo 3.  

O modelo de data warehouse da Figura 6.12 é baseado no esquema estrela, cujo 
cubo Sales, definido no arquivo de configuração (metadado) do Mondrian, é formado 
pelos dados da tabela de fatos Sales_fact_1997 e das dimensões Store, Product, 
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Customer, Time e Promotion, cujas tabelas correspondentes são store, product, 
customer, time_by_day e promotion. Com base nestas definições, os documentos XML 
que representam o cubo de dados, o esquema (XML Schema) e seus linkbases foram 
criados, de maneira que a expressividade de XLDM pudesse ser avaliada em outro 
domínio diferente do médico e financeiro, vistos nas seções 6.2 e 6.3. Estes documentos 
podem ser visualizados em http://www.cin.ufpe.br/~pcs3/XLDM/foodMartXML. 

O Quadro 6.16 exemplifica um trecho do documento XML que contém os fatos 
do cubo Sales e o Quadro 6.17 ilustra um trecho do linkbase Label, o qual especifica 
rótulos para os elementos do documento XML. As consultas apresentadas são baseadas 
nesta coleção de documentos e foram realizadas na ferramenta OLAP Mondrian 
integrada com o driver sql2xquery, cuja implementação foi descrita no Capitulo 5. 

 

 
Figura 6.12. Data Warehouse FoodMart do Mondrian. 

Quadro 6.16 - Documento XML que contém os fatos do cubo Sales. 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="foodmart.xsl "?><!-- This XML file is 

generated by RustemSoft XML Converter DEMO version --> 
<table name="sales_fact_1997"> 
  <sales_fact_1997> 
   <product_id>804</product_id> 
   <time_id>632</time_id> 
   <customer_id>7543</customer_id> 
   <promotion_id>0</promotion_id> 
   <store_id>2</store_id> 
   <store_sales>2.21</store_sales> 
   <store_cost>0.7072</store_cost> 
   <unit_sales>1</unit_sales> 
  </sales_fact_1997> 
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Quadro 6.17 - Linkbase Label - foodMart_Taxonomia-label.xml. 
</link:linkbase> 
 <link:labelLink xlink:type="extended" 

xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/link" xml :lang="pt"> 
   <link:loc xlink:type="locator"  
    xlink:href="xquery:db2-fn:xmlcolumn('LINKBASE.T AXONOMIA.INFO')#unit_sales"   
    xlink:label="unit_sales" xlink:title="unit_sale s"/> 
   <link:label xlink:type="resource" xlink:label="l abel_unit_sales"   
    xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/label "  
    xlink:title="label_unit_sales" xml:lang="pt" id ="label_unit_sales"> 
       Vendas Unitarias 
   </link:label> 
   <link:labelArc xlink:type="arc"  
    xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole /concept-label"  
    xlink:from="unit_sales" xlink:to="label_unit_sa les"  
    xlink:title="label: unit_sales to label_unit_sa les"/> 

. . . 
 </link:labelLink></link:linkbase> 

A Figura 6.13 exemplifica uma consulta MDX com o uso dos operadores 
Hierarchize, Union e CrossJoin. Essa consulta mostra que a implementação do 
protótipo do sistema analítico apresentado nesta tese, realizada no Mondrian, permite o 
uso dos operadores MDX originais em documentos XML. 

 
Figura 6.13. Consulta MDX usando uma base de dados XML. 

Uma das consultas SQL gerada pelo Mondrian a partir da consulta exibida na 
Figura 6.13 é ilustrada no Quadro 6.18. Esta consulta SQL é responsável por obter os 
valores das medidas Unit Sales, Store Cost e Store Sales para cada um dos produtos 
mostrados na Figura 6.13, para o ano de 1997. A consulta XQuery equivalente gerada 
pelo sql2xquery é exibida no Quadro 6.19. Devido ao grande número de consultas SQL 
geradas pela consulta da Figura 6.13, apenas uma delas é mostrada como exemplo, as 
demais consultas podem ser visualizadas em 
www.cin.ufpe/~pcs3/Tests/foodmartPerformanceXmlTests.xls. 

Quadro 6.18 - Consulta SQL gerada pelo Mondrian. 
select `time_by_day`.`the_year` as `c0`, `product_c lass`.`product_family` as 

`c1`, sum(`sales_fact_1997`.`unit_sales`) as `m0`, 
sum(`sales_fact_1997`.`store_cost`) as `m1`, 
sum(`sales_fact_1997`.`store_sales`) as `m2` from ` time_by_day` as 
`time_by_day`, `sales_fact_1997` as `sales_fact_199 7`, `product_class` as 
`product_class`, `product` as `product` where `sale s_fact_1997`.`time_id` = 
`time_by_day`.`time_id` and `time_by_day`.`the_year ` = 1997 and 
`sales_fact_1997`.`product_id` = `product`.`product _id` and 
`product`.`product_class_id` = `product_class`.`pro duct_class_id` group by 
`time_by_day`.`the_year`, `product_class`.`product_ family` 
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Quadro 6.19 - Consulta XQuery gerada pelo driver sql2xquery. 
for $c0 in distinct-values(doc('time_by_day.xml')// time_by_day[the_year = 

1997]/the_year) 
for $c1 in distinct-

values(doc('product_class.xml')//product_class/prod uct_family) 
let $time_by_day := doc('time_by_day.xml')//time_by _day[the_year=$c0 and 

the_year = 1997] 
let $product_class := 

doc('product_class.xml')//product_class[product_fam ily=$c1] 
let $product := doc('product.xml')//product[product _class_id = 

$product_class/product_class_id] 
let $sales_fact_1997 := doc('sales_fact_1997.xml')/ /sales_fact_1997[time_id = 

$time_by_day/time_id and product_id = $product/prod uct_id] 
let $m0 := sum($sales_fact_1997/unit_sales) 
let $m1 := sum($sales_fact_1997/store_cost) 
let $m2 := sum($sales_fact_1997/store_sales) 
where $sales_fact_1997 and $product 
return <line> 
<c0>{$c0}</c0><c1>{$c1}</c1> 
<m0>{$m0}</m0><m1>{$m1}</m1><m2>{$m2}</m2></line> 

A execução da consulta da Figura 6.13 não necessitou navegar no linkbase Label 
para buscar informações a respeito do rótulo, i.e. label, usado pelo usuário para 
elaboração da expressão da consulta. Foi usado o nome da propriedade definido no 
arquivo de configuração do Mondrian, o qual se relaciona com o elemento do 
documento XML por meio do arquivo de configuração do driver sql2xquery. Para 
ilustrar a navegação em linkbases, a mesma consulta foi processada com a substituição 
do nome das medidas e dimensões pelos rótulos definidos no linkbase Label para o 
idioma Português, e o resultado produzido foi o mesmo (ver Figuras 6.13 e 6.14). 

 
Figura 6.14. Consulta MDX com o uso do linkbase Label. 

A linguagem MDX oferece um conjunto de operadores [87] que permite o cálculo 
de medidas estatísticas de tendência central, porém não prevê a aplicação de medidas 
separatrizes, excetuando-se a mediana. Também não existem na MDX os demais 
operadores de avaliação relativa da LMDQL. O uso dos operadores LMDQL para 
análise horizontal e dos operadores de análise com base em proximidade 
(NNearestValues e NNearestValuesPercentual) são ilustrados, respectivamente, pelas 
Figuras 6.15, 6.16 e 6.17. No exemplo que usa o operador de análise horizontal, é 
apresentada a evolução das vendas, em três estados americanos, nos trimestres do ano 
de 1997. Já o exemplo do operador NNeraestValues mostra o valor das vendas de dois 
estados em comparação ao de referência ([CA]). O exemplo do operador 
NNeraestValuesPercentual, retorna o valor inferior de vendas mais próximo daquele da 
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referência em termos percentuais, 50%. Nestes exemplos há a utilização de labels 
especificados no linkbase Label. 

 
Figura 6.15. Consulta LMDQL com o uso do operador HAnalysis. 

 
Figura 6.16. Consulta LMDQL com o uso do operador NNearestValues. 

 
Figura 6.17. Consulta LMDQL com o uso do operador NNearestValuesPercentual. 

Na seção seguinte, são apresentados os testes de desempenho referentes ao tempo 
de processamento das consultas realizadas pelo processador da LMDQL e pelo driver 
sql2xquery incorporados ao servidor OLAP Mondrian. 

Avaliações de Desempenho 
A realização dos testes de desempenho objetivou avaliar o processador LMDQL 

no que se refere ao tempo de execução de consultas sobre documentos XML 
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interligados por meio de XLink. Para isso, os documentos de instância, XML Schema e 
linkbases foram armazenados em três SGBD, o IBM DB2 Express C v9.7 [60], o eXist-
DB v1.4 [40] e o Oracle Berkeley DB XML v2.5.13 [104]. Estes três SGBD XML 
foram usados por possuírem diferentes formatos de armazenamento de documentos: (i) 
o IBM - DB2 Express C, um SGBD relacional que armazena documentos XML em 
tabelas com colunas definidas pelo tipo de dado XML; (ii) o eXist, um SGBD XML 
nativo de código aberto, de domínio público e independente de plataforma, que permite 
a criação de coleções e sub-coleções de documentos XML, funcionalidade de grande 
importância para a realização das consultas LMDQL em mais de um documento; e (iii) 
o Oracle Berkeley DB XML, que armazena os documentos XML em um único arquivo 
de dados.  

Nos SGBD XML, índices para as tags foram gerados pelos próprios SGBD para 
melhorar o desempenho das consultas. O tamanho da base de dados XML para o banco 
de dados e de metadados foi, respectivamente, 160 MB e 256 MB. O ambiente de testes 
foi formado pelo sistema operacional Windows XP, 32 bits, service Pack 3, computador 
com processador Intel Pentium Core 2 Duo 1.7 GHZ e com 1.5GB de RAM. Cada 
consulta avaliada foi executada 20 vezes, com a reinicialização do sistema operacional, 
do SGBD e do servidor de aplicação. Com este procedimento, evitou-se a obtenção de 
resultados a partir de possíveis dados intermediários armazenadas em cache ou outro 
tipo de memória. 

Foram realizados testes de desempenho para: (i) avaliar o tempo de execução de 
consultas que realizam o mapeamento de expressões SQL em XQuery para os três 
SGBD considerados em nosso estudo e que exibem diferentes formatos de 
armazenamento de dados XML; (ii) comparar o tempo de execução de consultas 
analíticas que obtêm dados em linkbases com o tempo de execução de consultas 
semelhantes, mas que não buscam informações em linkbases; e (iii) comparar o tempo 
de execução de uma consulta MDX com o tempo de processamento de uma consulta 
LMDQL que produz o mesmo resultado. As seções 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.3 discutem os 
resultados obtidos nesses testes, respectivamente.  

6.1.3 Desempenho do driver sql2xquery 

Testes de desempenho do driver sql2xquery foram realizados para seis consultas 
OLAP. As consultas usadas nos testes aqui descritos foram obtidas no exemplo 
disponibilizado pelo Mondrian. As consultas geraram 8, 11, 15, 18, 22 e 26 consultas 
SQL, respectivamente. A sexta consulta OLAP é ilustrada no Quadro 6.20, cujo 
resultado pode ser visto na Figura 6.18, a vigésima sexta consulta SQL gerada pelo 
Mondrian para esta consulta é exibida no Quadro 6.21 e no Quadro 6.22 é mostrado o 
resultado da conversão desta consulta SQL em expressões XQuery, realizada pelo 
driver sql2xquery para o SGBD eXist. As demais consultas e resultados podem ser 
obtidos em www.cin.ufpe/~pcs3/Tests/foodmartPerformanceXmlTests.xls. O tempo de 
execução das 26 consultas SQL, transformadas em expressões XQuery pelo driver 
sql2xquery e aplicadas nos SGBD XML, está ilustrado na Figura 6.19. O DB2 Express 
C apresentou um tempo médio de processamento de 2.279,4 segundos, o eXist 
processou a consulta em aproximadamente 12.099,9 segundos e o Oracle Berkeley em 
8.210,8 segundos. A diferença do tempo de execução destes três SGBD pode ser 
atribuída às diferentes formas de armazenamento dos documentos XML, uma vez que 
não houve alteração no driver sql2xquery para processar as consultas neles. Em razão 
do baixo desempenho dos SGBD eXist e Oracle Berkeley em relação ao DB2 Express 
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C, os testes seguintes, discutidos nas seções 6.5.2 e 6.5.3, foram executados apenas no 
banco de dados criado no SGBD DB2 Express C. 

Quadro 6.20 - Consulta MDX. 

select {[Measures].[Unit Sales], [Measures].[Store Cost], [Measures].[Store 
Sales]} ON COLUMNS,  
Hierarchize(Union(Union(Union(Union(Union(Crossjoin ({[Promotion Media].[All 
Media]}, {[Product].[All Products]}), Crossjoin({[P romotion Media].[All 
Media]}, [Product].[All Products].Children)), Cross join({[Promotion 
Media].[All Media]}, [Product].[All Products].[Drin k].Children)), 
Crossjoin({[Promotion Media].[All Media]}, [Product ].[All 
Products].[Drink].[Alcoholic Beverages].Children)),  Crossjoin({[Promotion 
Media].[All Media]}, [Product].[All Products].[Drin k].[Alcoholic 
Beverages].[Beer and Wine].Children)), Crossjoin({[ Promotion Media].[All 
Media]}, [Product].[All Products].[Drink].[Alcoholi c Beverages].[Beer and 
Wine].[Beer].Children))) ON ROWS from [Sales] where  [Time].[1997] 

 
Figura 6.18 – Resultado do processamento no Mondrian da consulta MDX ilustrada no Quadro 6.19. 

Quadro 6.21 - Consulta SQL gerada pelo Mondrian. 

select `time_by_day`.`the_year` as `c0`, `product_c lass`.`product_family` as 
`c1`, `product_class`.`product_department` as `c2`,  
`product_class`.`product_category` as `c3`, 
`product_class`.`product_subcategory` as `c4`, `pro duct`.`brand_name` as 
`c5`, sum(`sales_fact_1997`.`unit_sales`) as `m0`, 
sum(`sales_fact_1997`.`store_cost`) as `m1`, 
sum(`sales_fact_1997`.`store_sales`) as `m2` from ` time_by_day` as 
`time_by_day`, `sales_fact_1997` as `sales_fact_199 7`, `product_class` as 
`product_class`, `product` as `product` where `sale s_fact_1997`.`time_id` = 
`time_by_day`.`time_id` and `time_by_day`.`the_year ` = 1997 and 
`sales_fact_1997`.`product_id` = `product`.`product _id` and 
`product`.`product_class_id` = `product_class`.`pro duct_class_id` and 
`product_class`.`product_family` = 'Drink' and 
`product_class`.`product_department` = 'Alcoholic B everages' and 
`product_class`.`product_category` = 'Beer and Wine ' and 
`product_class`.`product_subcategory` = 'Beer' and `product`.`brand_name` in 
('Good', 'Pearl', 'Portsmouth', 'Top Measure', 'Wal rus') group by 
`time_by_day`.`the_year`, `product_class`.`product_ family`, 
`product_class`.`product_department`, `product_clas s`.`product_category`, 
`product_class`.`product_subcategory`, `product`.`b rand_name` 
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Quadro 6.22 - Consulta XQuery gerada pelo  sql2xquery para o SGBD eXist. 
for $c0 in distinct-values(doc('time_by_day.xml')// time_by_day[the_year = 
1997]/the_year) 
for $c1 in distinct-
values(doc('product_class.xml')//product_class[prod uct_family = 'Drink' and 
product_department = 'Alcoholic Beverages' and prod uct_category = 'Beer and 
Wine' and product_subcategory = 'Beer']/product_fam ily) 
for $c2 in distinct-
values(doc('product_class.xml')//product_class[prod uct_family = 'Drink' and 
product_department = 'Alcoholic Beverages' and prod uct_category = 'Beer and 
Wine' and product_subcategory = 'Beer']/product_dep artment) 
for $c3 in distinct-
values(doc('product_class.xml')//product_class[prod uct_family = 'Drink' and 
product_department = 'Alcoholic Beverages' and prod uct_category = 'Beer and 
Wine' and product_subcategory = 'Beer']/product_cat egory) 
for $c4 in distinct-
values(doc('product_class.xml')//product_class[prod uct_family = 'Drink' and 
product_department = 'Alcoholic Beverages' and prod uct_category = 'Beer and 
Wine' and product_subcategory = 'Beer']/product_sub category) 
for $c5 in distinct-values(doc('product.xml')//prod uct[brand_name = 
('Good','Pearl','Portsmouth','Top Measure','Walrus' )]/brand_name) 
let $time_by_day := doc('time_by_day.xml')//time_by _day[the_year=$c0 and 
the_year = 1997] 
let $product_class := 
doc('product_class.xml')//product_class[product_fam ily=$c1 and 
product_department=$c2 and product_category=$c3 and  product_subcategory=$c4 
and product_family = 'Drink' and product_department  = 'Alcoholic Beverages' 
and product_category = 'Beer and Wine' and product_ subcategory = 'Beer'] 
let $product := doc('product.xml')//product[brand_n ame=$c5 and 
product_class_id = $product_class/product_class_id and brand_name = 
('Good','Pearl','Portsmouth','Top Measure','Walrus' )]let $sales_fact_1997 := 
doc('sales_fact_1997.xml')//sales_fact_1997[time_id  = $time_by_day/time_id 
and product_id = $product/product_id] 
let $m0 := sum($sales_fact_1997/unit_sales) 
let $m1 := sum($sales_fact_1997/store_cost) 
let $m2 := sum($sales_fact_1997/store_sales) where $sales_fact_1997 
return <line> 
<c0>{$c0}</c0><c1>{$c1}</c1><c2>{$c2}</c2><c3>{$c3} </c3><c4>{$c4}</c4> 
<c5>{$c5}</c5><m0>{$m0}</m0><m1>{$m1}</m1><m2>{$m2} </m2></line> 

 
Figura 6.19 - Tempo global de execução das consultas no driver sql2xquery. 
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6.1.4 Desempenho de Consultas com XLink 

Para comparar a execução de consultas que não recuperam informações nos 
linkbases, com aquelas que o fazem, foi efetuado o teste com as consultas para análise 
vertical ilustradas nos Quadros 6.23 e 6.24. A única diferença entre as consultas reside 
no fato da segunda, dada no Quadro 6.24, ter que buscar informações sobre os membros 
da consulta a partir dos labels escritos em português nos linkbases Label. Esta análise 
foi realizada em uma sequência de linkbases interligados, nos quais sete labels 
existentes na expressão da consulta foram distribuídos no primeiro linkbase, ou no 
segundo, e assim sucessivamente até o oitavo linkbase. Desta forma, foram criadas 
cinco configurações de teste: (C0) a expressão da consulta não possui labels, logo não 
há necessidade de navegação nos linkbases; (C1) os labels estão contidos no primeiro 
linkbase; (C2) os labels estão no segundo linkbase; (C4) os labels estão no quarto 
linkbase; e (C8) os labels estão contidos no oitavo linkbase. O tempo total de execução 
dos testes com estas configurações e a variação percentual do tempo de execução de 
uma configuração em relação à configuração anterior pode ser visto no Quadro 6.25. 

Quadro 6.23 - Consulta LMDQL para análise vertical. 
select {[Measures].[Unit Sales], [Measures].[Store Cost], [Measures].[Store 
Sales]} on columns,{VAnalysis([Store].[Store Countr y].[USA], {[Store].[Store 
Country].[USA].Children})} on rows from [Sales] whe re [Time].[1997]  

Quadro 6.24 - Consulta LMDQL para análise vertical com label em português. 
select {[Measures].[Vendas Unitarias], [Measures].[ Custo da Loja], 
[Measures].[Vendas da Loja]} on columns, {VAnalysis ([Loja].[Pais da Loja].  
  [USA], {[Loja].[Pais da Loja].[USA] .Children})}    
on rows from [Vendas] where [Tempo].[1997] 

Quadro 6.25 - Tempo de execução de consultas que buscam informações em linkbases interligados. 

Configurações de teste C0 C1 C2 C4 C8 

Tempo médio (ms) 159.497 159.733 159.928 160.696 16 1.569 

Variação percentual entre 
uma configuração e a 

anterior  - 0,15 % 0,12 % 0,48 % 0,54 % 

É relevante notar que existe apenas uma pequena diferença do tempo de execução 
das consultas, indicando que o processamento adicional para buscar informações nos 
linkbases pode não ser significativo. O resultado deste teste pode ser uma indicação de 
que o incremento no custo de computação relacionado ao processamento de links não 
impacta no desempenho de consultas OLAP sobre dados XML com XLink. Este é um 
primeiro estudo desta natureza e os resultados obtidos devem ser interpretados sob esta 
ótica. Contudo, o custo adicional para o processamento de documentos XML com 
XLink não parece estar relacionado com grandes perdas de desempenho, indicando que 
ele pode ser compensado pela facilidade de representação de cubos de dados 
multidimensionais, lidando com questões de heterogeneidade de dados XML e 
execução de consultas OLAP sobre documentos XML interligados por XLink. 

6.1.5 Desempenho de Consultas LMDQL Versus MDX 

A linguagem MDX permite a realização de análise vertical e horizontal por meio 
da construção de consultas feitas pelo usuário utilizando a operação de membro 
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calculado. Entretanto, além das restrições existentes sobre membros calculados, como a 
de que o membro calculado só pode ser usado em consultas para o cubo para o qual ele 
foi criado [103], as expressões de consultas para realizar análise vertical ou horizontal 
são complexas.  

A avaliação comparativa do tempo de execução de uma consulta LMDQL com 
outra consulta MDX que produz o mesmo resultado, foi realizada com o operador de 
análise horizontal HAnalysis da LMDQL. A Figura 6.20 ilustra a consulta LMDQL e a 
Figura 6.21 a consulta MDX correspondente. O tempo médio de execução dessas 
consultas foi, respectivamente, 165376 e 166317 milisegundos. Indicando uma 
diferença de 0,57%. As expressões destas consultas podem ser visualizadas nos Quadros 
6.26 e 6.27. Observa-se que a expressão LMDQL é mais simples e concisa do que a 
expressão MDX. Neste exemplo, para a expressão MDX, foi necessário criar oito 
membros calculados e escrever expressões específicas para determinar o resultado da 
análise horizontal. Em consultas deste tipo, que necessite de um maior número de 
informações, a expressão MDX visivelmente será mais extensa e complexa. Portanto, os 
operadores para análise vertical e horizontal da LMDQL suprimem as deficiências 
discutidas para membros calculados, permitindo realização de consultas mais concisas e 
simples de escrever e manter. Outras investigações quantitativas ainda são necessárias, 
mas uma primeira análise dos resultados indica que a complexidade da expressão da 
consulta não impacta no desempenho encontrado nos testes. 

 
Figura 6.20 – Consulta LMDQL com operador HAnalysis. 

 
Figura 6.21 – Consulta MDX correspondente à consulta LMDQL de analise horizontal. 
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Quadro 6.26 - Expressão da consulta LMDQL para análise horizontal. 
select {[Time].[1997].Children} on columns, 
{HAnalysis([Store].[Store Country].[USA], {[Store]. [Store 
Country].[USA].Children},"1.05,1.10,1.15")} on rows  
from Sales  

Quadro 6.27 - Expressão da consulta MDX correspondente à consulta LMDQL de análise horizontal. 
With member [Measures].[AH Q1] AS '(([Time].[1997]. [Q1] * 
100)/[Time].[1997].[Q1])'  
member [Measures].[AH Q2] AS '1.05*(([Time].[1997]. [Q2] * 
100)/[Time].[1997].[Q1])' 
member [Measures].[AH Q3] AS '1.10*(([Time].[1997]. [Q3] * 
100)/[Time].[1997].[Q1])' 
member [Measures].[AH Q4] AS '1.15*(([Time].[1997]. [Q4] * 
100)/[Time].[1997].[Q1])' 
member [Measures].[US Q1] AS '[Time].[1997].[Q1]' 
member [Measures].[US Q2] AS '[Time].[1997].[Q2]' 
member [Measures].[US Q3] AS '[Time].[1997].[Q3]' 
member [Measures].[US Q4] AS '[Time].[1997].[Q4]' 
select {[Measures].[US Q1],[Measures].[AH Q1],[Meas ures].[US 
Q2],[Measures].[AH Q2],[Measures].[US Q3],[Measures ].[AH Q3],[Measures].[US 
Q4],[Measures].[AH Q4]} on columns,{[Store].[Store Country].[USA].Children} 
on rows from Sales 

Considerações Finais 
Os estudos de caso discutidos neste capítulo apresentam exemplos de aplicação do 

sistema analítico proposto nesta tese. A partir do metamodelo XLDM, foi possível 
representar informações para os domínios da área médica, de análise financeira e de 
vendas organizacionais, mostrando a expressividade do modelo proposto. XLPath e 
LMDQL foram desenvolvidas para possibilitar a navegação e consulta em linkbases 
descritos por meio de XML Schema e XLink, fornecendo uma solução para 
processamento analítico de dados XML que usam estas tecnologias. XLPath pode ser 
utilizada para recuperar informações em links e por outras linguagens de consultas, não 
apenas  pela  LMDQL. Além disso, LMDQL pode ser usada em conjunto com outros 
servidores OLAP relacionais, uma vez que o driver sql2xquery e o processador 
LMDQL possuem baixo acoplamento com relação ao Mondrian. 

Entre os três SGBD XML considerados em nosso estudo, o DB2 Express C foi o 
mais rápido. Uma possível justificativa para este fato é que o DB2 Express C é um 
SGBD relacional, o qual possui desempenho superior em relação aos SGBD que tratam 
dados XML nativamente e com o formato de armazenamento em arquivos. Observou-se 
também que há pouca diferença no tempo de execução das consultas realizadas com a 
navegação no linkbase Label e no tempo de execução de consultas que produzem o 
mesmo resultado, mas não fazem a busca de informações em linkbases. Isso pode ser 
causado pelo fluxo de execução relacionado ao processamento de consultas que foi 
implementado no Mondrian, o qual realiza a pesquisa no linkbase antes de enviar a 
consulta para processamento no servidor OLAP, onde ocorre a conversão das consultas 
em expressões XQuery, as quais são, na sequência, submetidas ao SGBD XML. Do 
mesmo modo, os tempos de execução de consultas LMDQL e MDX para análise 
horizontal foram semelhantes. Porém, a expressão MDX para este tipo de consulta é 
mais complexa do que a expressão LMDQL correspondente. Contudo, os testes de 
desempenho aqui descritos constituem o primeiro esforço desta natureza e por isso, os 
resultados de desempenho aqui mostrados devem ser assim interpretados.  
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A expressividade da solução proposta nesta tese foi demonstrada da seguinte 
forma: (i) no caso de uso da área médica foi exemplificado o uso de XLDM com a 
definição de um data warehouse, o uso de XLPath para realizar consultas em linkbases 
e a realização de uma consulta analítica com a LMDQL; (ii) no caso de uso de análise 
financeira foi exemplificado o uso de XLPath, o uso de operadores LMDQL e a 
utilização do metamodelo XLDM, pela a criação de operadores de usuário por meio do 
operador OperatorDefinition da LMDQL; e (iii) para o caso de uso de vendas mostrou-
se o uso de XLDM pela conversão do data warehouse relacional do Mondrian para um 
data warehouse baseado em documentos deste metamodelo, também foi ilustrado o uso 
de operadores LMDQL, com o processamento em linkbases por meio de XLPath, além 
da realização de testes de avaliação de desempenho. 

O capítulo seguinte apresenta as conclusões obtidas com este trabalho de 
doutorado, bem como as considerações finais acerca desta tese e indicações de trabalhos 
futuros. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÃO 
Considerações Finais 

Nesta tese, foi apresentado um sistema computacional para realização de consultas 
a dados multidimensionais, baseados em dados XML e interligados por links. Este 
sistema é composto por: (i) um metamodelo multidimensional de dados, chamado de 
XLDM e apresentado no Capítulo 3; (ii) uma linguagem de navegação em dados XML 
interligados por links, XLPath, apresentada no Capítulo 4; e (iii) baseada nesta 
linguagem e no metamodelo, foi especificada, no Capítulo 5, uma linguagem de 
consulta a dados multidimensionais, a LMDQL, que permite a elaboração de consultas 
sobre dados XML interligados. Para isso, foi implementado um driver, que mapeia 
expressões de consultas SQL em XQuery e estende um servidor OLAP de código 
aberto. Desta forma, foi possível realizar consultas a partir dos operadores definidos na 
LMDQL e de operadores multidimensionais tradicionais. Este trabalho foi 
fundamentado em padrões amplamente difundidos como MDX, XML Schema, XLink e 
XPath e desconhece-se, até o presente momento, sobre a existência na literatura de uma 
linguagem de consulta multidimensional para documentos XML interligados por links. 

Um modelo de dados para XML baseado em relacionamentos entre os elementos 
e na definição de um esquema de dados fornece recursos para realização de diversos 
tipos de consulta. Como a solução, adotada nesta tese, para a navegação em documentos 
XML que possuem links, é baseada em XPath, a realização de consultas baseadas no 
ordenamento dos nós do documento XML e na estrutura do documento (i.e. em padrões 
de caminho) são contempladas. Questões como similaridades semânticas (i.e. elementos 
com nomes distintos e mesmo significado ou elementos semanticamente diferentes com 
mesmo nome) podem ser resolvidos pela especificação de relacionamentos que 
estabeleçam rótulos para os elementos. Da mesma forma, o ordenamento semântico dos 
elementos pode ser estabelecido por meio da sua especificação em relacionamentos. 
Esses relacionamentos podem definir a ordem na qual os elementos devem ser 
processados ou que devem estar presentes na instância XML.  

Foi apresentado um formalismo, no Capítulo 3, cujas definições balizaram a 
criação de um metamodelo multidimensional de dados interligados por documentos 
XML. Definições matemáticas foram dadas para indicar de forma não ambígua como 
linkbases, elementos, atributos e relacionamentos podem ser usados para representar 
cubos, dimensões, hierarquias, níveis e membros. A partir destas formalizações, um 
metamodelo multidimensional para dados XML interconectados foi proposto e 
especificado. Foi discutido um exemplo de utilização de XLDM na área médica, 
entretanto, o metamodelo também foi aplicado em outros domínios, como o de finanças 
e de vendas (ver Capítulo 6), mostrando a possibilidade de sua abrangência de uso. Uma 
vez que a formalização dada explicita de forma não ambígua como os componentes 
XML se relacionam, sua aplicação pode abranger diversos domínios e evitar a 
ocorrência de heterogeneidade nos dados, pela obrigatoriedade de uso de alguns 
linkbases. Desta forma, consultas OLAP são realizadas com base em esquemas de 
dados, linkbases e instâncias XML. 

Foi especificada a linguagem XLPath, uma extensão da linguagem XPath, de 
forma que seja possível a navegação sobre links. A especificação e implementação da 
linguagem XLPath permite a partir de um documento XML navegar em outros 



Análise Multidimensional de Dados XML Baseados em Links: Modelos e Linguagens 

111 

Paulo Caetano da Silva 

documentos interligados para a obtenção de informações adicionais. Neste trabalho, 
XLPath foi utilizada no processador da linguagem LMDQL. Com base em XLDM e 
XLPath, foi apresentada a especificação da linguagem de consulta multidimensional 
LMDQL (Link-based Multidimensional Query Language) para o processamento 
analítico em documentos XML interligados. 

Para a implementação do processador da linguagem LMDQL foi definido um 
processo para a realização de consultas sobre documentos XML e linkbases. A 
definição deste processo possibilitou a especificação de um driver, nomeado 
sql2xquery, para o mapeamento de consultas SQL em XQuery. Assim, foi possível a 
realização de consultas LMDQL em um servidor OLAP tradicional. Para isso, o 
servidor Mondrian foi estendido para permitir a realização de consultas analíticas em 
documentos XML com suporte a XLink. Apesar da implementação do trabalho ter sido 
desenvolvida no contexto da arquitetura do Mondrian, as idéias propostas são 
independentes desta arquitetura, podendo ser implementadas em outros trabalhos que 
objetivem o desenvolvimento de ambientes de processamento analítico sobre dados 
XML interligados.  

A linguagem LMDQL, além de introduzir operadores para realização de consultas 
com base na proximidade dos valores dos dados e em técnicas de análise horizontal, 
vertical e apoiadas na medida estatística separatriz, ela possibilita, também, a criação de 
operadores pelo usuário. Tal funcionalidade permite ao analista, por exemplo, realizar 
análises por meio de índices sobre os documentos XML. Um exemplo característico de 
uso deste operador foi discutido no estudo de caso baseado em documentos XBRL 
Dimensions, cuja área de aplicação utiliza diversos tipos de índices financeiros. O 
operador OperatorDefinition possui flexibilidade suficiente para que o usuário crie 
novos índices e construa seu próprio modelo de avaliação empresarial. Desta forma, a 
LMDQL provê um mecanismo genérico para criação de operadores específicos de 
usuários, flexibilizando a realização de análises com base em relações não previstas 
originariamente. 

O principal diferencial deste trabalho em relação aos trabalhos correlatos, 
discutidos no Capítulo 2, reside no fato de considerar links para obtenção de informação 
adicional, além da definição de um metamodelo multidimensional de dados, que 
possibilita a solução dos problemas de heterogeneidade de dados, e dos operadores da 
LMDQL. Além disto, em razão desta tese ter sua implementação baseada em padrões 
abertos e extensíveis, a reutilização e evolução das idéias aqui propostas podem ser 
realizadas de forma facilitada. 

Principais Contribuições 
Com o desenvolvimento deste trabalho, após a realização da revisão bibliográfica, 

escrita de artigos, de documentos, apresentação de seminários e tendo implementado 
parte das idéias propostas, entende-se que foram alcançadas as seguintes contribuições: 

• Especificação do metamodelo multidimensional XLDM: modelos de dados 
XML contendo links para expressar relacionamentos e informações adicionais aos 
documentos de instâncias podem ser criados para diferentes domínios de 
aplicação. Este metamodelo baseia-se em tecnologias padrões, tais como XML 
Schema e XLink, além disso, as questões relativas às heterogeneidades em XML 
puderam ser solucionadas; 
• Especificação de XLPath: com essa linguagem, é possível navegar e extrair 
informações em documentos XML interligados por links. Isto permitiu prover este 
recurso na LMDQL. Além disso, haja vista que XLPath é uma linguagem 
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estendida de XPath, possibilita sua utilização por outras linguagens de consulta, 
como XQuery, que atualmente não possui recursos para realização de consultas 
em documentos XML interligados;  
• Especificação da linguagem LMDQL para consultas OLAP: isto permitiu: 

o Aquisição de informação em linkbases, a partir da integração de XLPath 
com LMDQL; 

o Realização de consultas analíticas em mais de um documento XML; 
o Realização de consultas com base no valor ou na estrutura do documento 

XML; 
o Criação de operadores com base em outros operadores criados em tempo 

de execução; e 
o Realização de análises horizontal, vertical, por meio de separatrizes e com 

base na proximidade dos valores dos dados; 
• Especificação do driver sql2xquery: a especificação deste driver possibilitou a 
incorporação do processador da LMDQL em um servidor OLAP de código aberto. 
Esta incorporação permitiu analisar a viabilidade prática das idéias propostas, 
além de garantir o uso dos operadores multidimensionais já existentes no servidor; 
e, 
• Avaliação de Desempenho do processador LMDQL: o resultado dos testes é 
uma indicação de que o incremento no custo de computação relacionado ao 
processamento de links pode não impactar no desempenho das consultas OLAP 
sobre dados XML interligados. Esta é uma avaliação preliminar, portanto, é 
preciso a realização de outros testes, com maior base de dados, maior distribuição 
de links nos linkbases, expressões de consulta mais complexas, de maneira que os 
resultados obtidos sejam avaliados sob outra pesrpectiva. Os testes permitiram, de 
forma preliminar, investigar: 

o O tempo de processamento do driver sql2xquery em três SGBD XML 
distintos; 

o O impacto do processamento de links em consultas LMDQL no servidor 
OLAP Mondrian;  

o Comparar a execução de uma consulta LMDQL com outra MDX que 
produz o mesmo resultado.  

A Figura 7.1 ilustra as principais contribuições discutidas e apresentadas nesta 
tese. 

 
Figura 7.1 – Contribuições alcançadas com o desenvolvimento da tese. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, artigos científicos foram submetidos 
para diferentes eventos, com o objetivo de validar na comunidade acadêmica as 
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contribuições. Desta forma, as idéias propostas puderam ser avaliadas pela comunidade 
científica, contribuindo de maneira importante para o desenvolvimento da tese. Tais 
publicações são listadas a seguir: 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

1. SILVA, Paulo Caetano da; SANTOS, Marcelo Mendonça dos; TIMES, V. C. 
XLPath: A XML Linking Path Language . In: IADIS (International 
Association for Development of the Information Society) International 
Conference WWW/INTERNET, 2010, Timisoara, Romania. 

2. SILVA, Paulo Caetano da; Marcelo Mendonça dos Santos ; Mateus Silqueira 
Hickson Cruz ; Aldemar de Araújo Santos. Taxonomia XBRL para Índices de 
Análise Financeira. In: 7th CONTECSI International Conference on 
Information Systems and Technology Management, 2010, São Paulo. 

3. SILVA, Paulo Caetano da; TIMES, V. C. LMDQL: Link-based and 
Multidimensional Query Language. In: DOLAP 09 - ACM Twelfth 
International Workshop on Data Warehousing and OLAP, 2009, Hong Kong. 
ACM Twelfth International Workshop on Data Warehousing and OLAP, 2009. 

4. SILVA, Paulo Caetano da; TIMES, V. C. . XPath+: A Tool for Linked XML 
Documents Navigation. In: XSYM 2009: Sixth International XML Database 
Symposium, 2009, Lyon, France. Z. Bellahsène et al. (Eds.): XSym 2009, LNCS 
5679, pp. 47 54, 2009. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, 2009. v. 
5679. p. 67-74. 

5. SILVA, Paulo Caetano da; TIMES, V. C. . Multidimensional queries on 
financial data. In: Workshop on Improving Access to Financial Data on the 
Web, 2009, Arlington, Virginia USA. W3C/XBRL International Inc. Workshop 
on Improving Access to Financial Data on the Web, 2009. 

6. SILVA, Paulo Caetano da; SILVA, I. C.; SILVA, L. G. C. A convergência 
contábil internacional sob a perspectiva de XBRL. In: 5th CONTECSI 
International Conference on Information Systems and Technology Management, 
2008, São Paulo. 

7. SILVA, Paulo Caetano da; AQUINO Júnior, I. J. S.; TIMES, V. C. A Query 
Language For Navigation Over Links. In: XIV Simpósio Brasileiro de 
Sistemas Multimídia e Web - WEBMEDIA2008, 2008, Vila Velha. XIV 
Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, 2008. 

8. SILVA, Paulo Caetano da ; SIQUEIRA, E. R. M. ; AQUINO Júnior, I. J. S.; 
TIMES, V. C. Uma visão Multidimensional para Informações Financeiras 
na web: XBRL Dimensions. In: 4º Congresso Internacional de Gestão de 
Tecnologia e Sistemas de Informação, 2007, São Paulo. 4º Congresso 
Internacional de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação, 2007. 

Trabalhos completos publicados em periódicos 

1. SILVA, Paulo Caetano da; SILVA, I. C.; SILVA, L. G. C. A Convergência 
Contábil Internacional sob a Perspectiva de XBRL. RCA. Revista de 
Controle e Administração, v. IV, p. 187-208, 2008. 

2. SILVA, Paulo Caetano da; TIMES, V. C. Analytical Processing over  
XML and XLink . In: International Journal of Data Warehousing and Mining. 
(artigo submetido) 

3. SILVA, Paulo Caetano da; TIMES, V. C. XLDM: An XLink-based 
Multidimensional Metamodel. JISTEM  Journal of Information Systems and 
Technology Management. (artigo submetido) 
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Livros publicados/organizados ou edições 

1. SILVA, Paulo Caetano da; SILVA, L. G. C.; AQUINO JUNIOR, I. J. S.; 
Marcelo Ferreira de Lima; Eduardo Mazza Batista ; Herbert Otto Homolka . 
Certificação Digital - Conceitos e Aplicações - Modelos Brasileiro e 
Australiano. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. v. 1. 224 p. 

2. SILVA, Paulo Caetano da; SILVA, L. G. C.; AQUINO JUNIOR, I. J. S. XBRL 
Conceitos e Aplicações. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. v. 1. 
175p. 

3. CARVALHO, H. G.; SANTOS, A. A.; SILVA, Paulo Caetano da ; SILVA, L. 
G. C. Apresentação e Transferência da Informação Contábil por meio da 
Linguagem XBRL. In: Aldemar de Araújo Santos. (Org.). Informática na 
Empresa. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas SA, 2009. 

Trabalhos Futuros 

Ao finalizar esta etapa do trabalho, percebeu-se que alguns pontos ainda 
encontram-se abertos, os quais podem ser analisados com o intuito de ampliar o 
conjunto de contribuições disponibilizadas para a comunidade científica e usuária dos 
sistemas analíticos para documentos XML. Assim, algumas indicações de trabalhos 
futuros são listadas a seguir: 

•  Interface Gráfica: nas pesquisas realizadas, percebeu-se que a interface gráfica 
é muito importante em um ambiente OLAP para XML. Neste sentido, acredita-se 
que melhoramentos podem ser realizados na interface gráfica do protótipo de 
sistema OLAP, proporcionando uma melhor interação com o usuário, não 
somente na visualização e manipulação dos resultados, mas também na 
formulação de novas consultas e na criação de modelos de dados para domínios 
específicos, baseados em XLDM. Um ponto de partida pode ser a extensão da 
ferramenta Cube Designer (ferramenta associada ao Servidor OLAP Mondrian), 
para implementar as definições do metamodelo XLDM. Outro aspecto a ser 
estudado é a implementação de uma interface gráfica para permitir o mapeamento 
automático entre o cubo de dados do servidor OLAP e em um modelo de dados 
construído a partir de XLDM; 
•  Otimização: aspectos relacionados à otimização também fazem parte dos 
trabalhos que podem contribuir para a aplicação da tecnologia OLAP em 
documentos XML interligados. Em particular, para a arquitetura de XLPath (ver 
capitulo 4), o módulo de otimização precisa ser implementado. Estudos devem ser 
conduzidos para identificar a melhor estratégia de otimização das consultas 
realizadas nos linkbases; 
•  Operadores da LMDQL: no capítulo 5, foi proposto um conjunto de 
operadores para realização de alguns tipos de análises e navegação em linkbases. 
Entretanto, estudos precisam ser conduzidos para identificar de forma sistemática 
uma taxonomia de operadores para dados XML interligados. Assim, novos 
operadores podem ser especificados ou os especificados nesta tese podem ser 
estendidos. Por exemplo, o operador Cross, pode ser estendido para agrupar os 
arcos retornados por uma consulta ou para encontrar determinado recurso de 
origem que exerça determinado papel no arco; 
•  Avaliação de desempenho: um benchmark para documentos XML interligados 
com XLink poderia ser especificado, isto permitiria investigar o desempenho das 
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consultas com base em um conjunto de dados de tamanho variado e uma carga de 
trabalho crescente; 
•  Extensão das funcionalidades LMDQL: incorporar operadores para realizar 
consultas OLAP em data warehouses baseados em informações textuais 
(document-centric XML documents [41]). 
•  Índices XML : foi identificada uma grande variação no tempo de execução para 
os três SGBD XML utilizados nos testes de desempenho. Esta é uma indicação 
que estudos devem ser conduzidos para projetar estruturas de índices para 
documentos XML interconectados; 
•  Compilador de LMDQL para XQuery : especificar e implementar um 
processo de mapeamento entre consultas LMDQL e XQuery para que haja 
conversão direta entre consultas especificadas em LMDQL, evitando o passo 
intermediário de mapeamento para SQL. 
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GLOSSÁRIO 
API – Application Programming Interface, conjunto de instruções que permite um 

aplicativo ter acesso a funções de outro aplicativo. 
Atributo – itens adicionais de informação que são acrescentados aos elementos XML. 
Browser – programa usado para ter acesso aos recursos da Internet, também conhecido 

como navegador. 
Cliente/Servidor – Arquitetura de aplicações, na qual a informação existe dispersa em 

“servidores”, em vez de estar centralizada, nos quais é passível de ser 
consultada pelos “clientes”, lógica e geograficamente dispersos 

Cubo de dados – ver cubo multidimensional. 
Cubo Multidimensional - Um conjunto de dados organizados e resumidos em uma 

estrutura multidimensional definido por um conjunto de dimensões e medidas. 
Data Warehouse – Uma coleção de dados organizados por assunto, integrados, não-

voláteis e históricos, cujo propósito é fornecer suporte à tomada de decisão nas 
organizações. 

Data warehouse convencional - Um data warehouse baseado em dados representados 
no modelo de dados relacional; 

Data warehouse tradicional – ver data warehouse convencional. 
Data warehouse XML - Um data warehouse baseado em dados representados em 

documentos XML; 
Documento XML - arquivo de dados representados no formato XML; 
DOM – Document Object Model, uma abordagem W3C para processar um documento 

XML, na qual o documento inteiro é armazenado na memória como uma 
árvore hierárquica, tornando mais fácil o acesso e manipulação dos elementos 
contidos no documento. 

DTD – Document Type Definition, conjunto de regras que definem quais elementos que 
podem ser usados em um documento XML e quais valores são válidos. Seu 
propósito é definir os blocos de construção válidos de um documento XML. 
Um DTD define a estrutura do documento com uma lista de elementos e 
atributos. 

Elemento – O mesmo que Tag. Um componente do documento XML. 
FLWOR  – sigla que representa as palavras chaves For, Let, Where, Order by e Return 

da linguagem XQuery. 
Hipertexto – Designa a ação de poder escolher um link numa determinada página da 

Web e obter outra página de informação 
Instância - Documento XML que contém a representação de dados. 
Internet – Conjunto de redes de dados interligadas pelo protocolo TCP/IP. 
Java – linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela SUN 

MICROSYSTEMS, usada para desenvolver aplicações para a Web. 
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol é um protocolo para atualizar e 

pesquisar diretórios rodando sobre TCP/IP 
Linguagem de marcação (markup) - uma maneira formal de marcar um documento ou 

coleção de documentos digitais usando elementos (tags) que indicam a 
estrutura do documento ou dados sobre o seu conteúdo. Permite também 
introduzir informação acerca do modo de processamento e visualização dos 
objetos e texto. 

Link – uma conexão ou inter-relacionamento entre dois ou mais objetos de dados ou 
porções de objetos de dados.  



Análise Multidimensional de Dados XML Baseados em Links: Modelos e Linguagens 

117 

Paulo Caetano da Silva 

Linkbase – documento que agrupa definições de links em documentos XML, 
construindo assim bases de links. 

Link estendido – um link que é armazenado em um arquivo externo e permite expressar 
relacionamentos entre mais do que dois recursos. 

Markup – o mesmo que tag. 
Modelo de Dados – é uma abstração que fornece uma representação conceitual de 

dados, não incluindo detalhes de como o dado é armazenado ou como ocorrem 
as operações sobre eles. 

OLAP - Processamento analítico de suporte on line. Uma tecnologia que usa estruturas 
multidimensionais para fornecer acesso rápido aos dados para análise. 

Processamento Analítico On-line - Uma tecnologia que usa estruturas 
multidimensionais para fornecer acesso rápido aos dados para análise. 

SGBD – Sistema gerenciador de banco de dados. 
Tag – códigos de endereçamento que permitem que um programa de computação possa 

encontrar e processar informação neles contidos, sua representação é feita por 
um nome identificador entre sinais de maior e menor (<, >). 

UML – Unified Modeling Language, notação padrão para modelar softwares orientados 
a objetos. 

URI – Universal Resource Identifier, conjunto de nomes ou endereços eletrônicos que 
formam uma cadeia de caracteres que referenciam uma determinada 
localização de um recurso na Internet. 

URL – É uma espécie de identificador universal que define uma dada localização de um 
recurso na Internet. Um URL é um endereço Internet que informa como e onde 
se localiza um determinado arquivo na WWW.  

XLink – Tecnologia derivada de XML que permite se criar links em documentos XML. 
XML Pointer – linguagem de ponteiro XML que permite designar recursos que 

especificam localizações em documentos ou recursos. 
XML Schema – Uma linguagem baseada no formato XML para definição de regras de 

validação e gramáticas para documentos XML è uma alternativa ao DTD. 
Web – Termo pelo qual é conhecida a WWW (World Wide Web) 
WWW – World Wide Web, rede de alcance mundial, composta por um conjunto de 

documentos interligados e executados na Internet. Os documentos podem estar 
na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. 
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APÊNDICE A – XLPATH EBNF 
 

    LocationPath    ::=    RelativeLocationPath  
   | AbsoluteLocationPath  
    AbsoluteLocationPath    ::=    '/' RelativeLocationPath?  
   | AbbreviatedAbsoluteLocationPath  
    RelativeLocationPath    ::=    Step  
   | RelativeLocationPath '/' Step  
   | AbbreviatedRelativeLocationPath  
    Step    ::=    AxisSpecifier NodeTest Predicate* 
   | LevelSpec AxisSpecifier NodeTest Predicate*  
   | AbbreviatedStep 

LevelSpec           ::=  (‘HL’ | ‘LL’) ‘::’ 
    AxisSpecifier    ::=    AxisName '::'  
   | AbbreviatedAxisSpecifier  
    AxisName    ::=    'ancestor'  
   | 'ancestor-or-self'  
   | 'attribute'  
   | 'child'  
   | 'descendant'  
   | 'descendant-or-self'  
   | 'following'  
   | 'following-sibling'  
   | 'namespace'  
   | 'parent'  
   | 'preceding'  
   | 'preceding-sibling'  
   | 'self' 
   | 'link-destination' 
   | 'link-source' 

               | ‘arc-destination’  
   | ‘arc-source’  
   | ‘linked’  
   | ‘link-part-child’  
   | ‘link-part-descendant’ 

    NodeTest    ::=    NameTest  
   | NodeType '(' ')'  
   | 'processing-instruction' '(' Literal ')' 
   | ElementSpec 

ElementSpec          ::=  ElementName ‘(‘ QName? ‘)’ 
ElementName         ::=  ‘arc’  

   | ‘element’  
   | ‘locator’  
   | ‘remote’ 
   | ‘resource’  

    Predicate    ::=    '[' PredicateExpr ']' 
   | ‘[[‘ PredicateExpr ']]' 
    PredicateExpr    ::=    Expr 
     | OperatorSpec 

OperatorSpec          ::=  AttributeSpec  
| LinkSpec  
| TextSpec 
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AttributeSpec          ::=   ‘attribute(‘ QName ‘)=’ Value 
LinkSpec           ::=  ‘link(‘ QName ‘)’ 
TextSpec    ::=    ‘text()=’  Value  

    AbbreviatedAbsoluteLocationPath    ::=    '//' RelativeLocationPath  
   | '///' RelativeLocationPath 
    AbbreviatedRelativeLocationPath    ::=    RelativeLocationPath '//' Step  
    AbbreviatedStep    ::=    '.'  
   | '..'  
    | '...'  
    AbbreviatedAxisSpecifier    ::=    '@'?  
    Expr    ::=    OrExpr  
    PrimaryExpr    ::=    VariableReference  
   | '(' Expr ')'  
   | Literal  
   | Number  
   | FunctionCall  
    FunctionCall    ::=    FunctionName '(' ( Argument ( ',' Argument                            
                                                                                          )* )? ')'  
    Argument    ::=    Expr  
    UnionExpr    ::=    PathExpr  
   | UnionExpr '|' PathExpr  
    PathExpr    ::=    LocationPath  
   | FilterExpr  
   | FilterExpr '/' RelativeLocationPath  
   | FilterExpr '//' RelativeLocationPath  
    FilterExpr    ::=    PrimaryExpr  
   | FilterExpr Predicate  
    OrExpr    ::=    AndExpr  
   | OrExpr 'or' AndExpr  
    AndExpr    ::=    EqualityExpr  
   | AndExpr 'and' EqualityExpr  
    EqualityExpr    ::=    RelationalExpr  
   | EqualityExpr '=' RelationalExpr  
   | EqualityExpr '!=' RelationalExpr  
    RelationalExpr    ::=    AdditiveExpr  
   | RelationalExpr '<' AdditiveExpr  
   | RelationalExpr '>' AdditiveExpr  
   | RelationalExpr '<=' AdditiveExpr  
   | RelationalExpr '>=' AdditiveExpr  
    AdditiveExpr    ::=    MultiplicativeExpr  
   | AdditiveExpr '+' MultiplicativeExpr  
   | AdditiveExpr '-' MultiplicativeExpr  
    MultiplicativeExpr    ::=    UnaryExpr  
   | MultiplicativeExpr MultiplyOperator   
                                                                              UnaryExpr  
   | MultiplicativeExpr 'div' UnaryExpr  
   | MultiplicativeExpr 'mod' UnaryExpr  
    UnaryExpr    ::=    UnionExpr  
   | '-' UnaryExpr  
     ExprToken    ::=   '(' | ')' | '[' | ']' | '.' | '..' | '@' | ',' | '::' | ‘…’ | ‘[[‘ | ’]]’ 
   | NameTest  
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   | NodeType  
   | Operator  
   | FunctionName  
   | AxisName  
   | Literal  
   | Number  
   | VariableReference  
    Literal    ::=    '"' [^"]* '"'  
   | "'" [^']* "'"  
    Number    ::=    Digits ('.' Digits?)?  
   | '.' Digits  
    Digits    ::=    [0-9]+  
    Operator    ::=   OperatorName  
   | MultiplyOperator  
   | '/' | '//' | '///'  | '|' | '+' | '-' | '=' | '!=' | '<' | '<='  
   | '>' | '>='  
    OperatorName    ::=    'and' | 'or' | 'mod' | 'div'  
    MultiplyOperator    ::=    '*'  
    FunctionName    ::=    QName - NodeType   
    VariableReference    ::=    '$' QName  
    NameTest    ::=    '*'  
   | NCName ':' '*'  
   | QName  
    NodeType    ::=    'comment'  
   | 'text'  
   | 'processing-instruction'  
   | 'node'  
    ExprWhitespace    ::=    S  
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APÊNDICE B – LMDQL EBNF 
<MDX_statement> ::= <select_statement> 
                  | <create_formula_statement> 
                  | <drop_formula_statement> 
<select_statement> ::= [$VARIABLE <variable_specification>] 
   [WITH <formula_specification>] 
                        SELECT [<axis_specification> 
                               [, <axis_specification>...]] 
                        FROM [<cube_specification>] 
                        [WHERE [<slicer_specification>]] 
                        [<cell_props>] 
<variable_specification> ::= <member>.<identifier>  
         [<or> <member>.<identifier>…] 
<or> ::= | 
<formula_specification> ::= <single_formula_specification>  [<single_formula_specification>...] 
<single_formula_specification> ::= <member_specification>   | <set_specification>  
<member_specification> ::= MEMBER <member_name> AS <value_expression> 
                           [, <solve_order_specification>]  [, <member_property_definition>...] 
<member_name> ::= <member>.<identifier> | <cube_name>.<member>.<identifier> 
<solve_order_specification> ::= SOLVE_ORDER = <unsigned_integer> 
<member_property_definition> ::= <identifier> = <value_expression> 
<set_specification> ::= SET <set_name> AS <set> 
<set_name> ::= <identifier> | <cube_name>.<identifier> 
<axis_specification> ::= [NON EMPTY] <set> [<dim_props>] ON <axis_name> 
<axis_name> ::= COLUMNS 
              | ROWS 
              | PAGES 
              | CHAPTERS 
              | SECTIONS 
              | AXIS(<index>) 
<dim_props> ::= [DIMENSION] PROPERTIES <property> [, <property>...] 
cube_specification> ::= [<cube_name> [,<cube_name>...]] 
<slicer_specification> ::= {<set> | <tuple>} 
<cell_props> ::= [CELL] PROPERTIES <cell_property> [, <cell_property>...] 
<cell_property> ::= <mandatory_cell_property> 
                  | <optional_cell_property> 
                  | <provider_specific_cell_property> 
<mandatory_cell_property> ::= CELL_ORDINAL | VALUE | FORMATTED_VALUE 
<optional_cell_property> ::= FORMAT_STRING 
                           | FORE_COLOR 
                           | BACK_COLOR 
                           | FONT_NAME 
                           | FONT_SIZE 
                           | FONT_FLAGS 
<provider_specific_cell_property> ::= <identifier> 
<create_formula_statement> ::= CREATE [<scope>]<formula_specification> 
<drop_formula_statement> ::= <drop_member_statement> 
                           | <drop_set_statement> 
<drop_member_statement> ::= DROP MEMBER <member_name> 
                                     [, <member_name>...] 
<drop_set_statement> ::= DROP SET <set_name> [, <set_name>...] 
<scope> := GLOBAL | SESSION 
<identifier> ::= <regular_identifier> | <delimited_identifier> 
<regular_identifier> ::= <alpha_char> [{<alpha_char> | <digit> 
                                       | <underscore>}...] 
<delimited_identifier> ::= 
   <start_delimiter>{<double_end_delimiter> | <nondelimit_end_symbol>} 
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      [{<double_end_delimiter> | <nondelimit_end_symbol> }...] 
   <end_delimiter> 
<start_delimiter> ::= <open_bracket> 
<end_delimiter> ::= <close_bracket> 
<double_end_delimiter> ::= <end_delimiter> <end_delimiter> 
<nondelimit_end_symbol> ::= !! Any character except <end_delimiter> 
<cube_name> ::= [ [ [ <data_source>.] <catalog_name>.] [<schema_name>.] 
                <identifier> 
<data_source> ::= <identifier> 
<catalog_name> ::= <identifier> 
<schema_name> ::= <identifier> 
<dim_hier> ::= [<cube_name>.]<dimension_name> 
             | [[<cube_name>.]< dimension_name>.]<hierarchy_name> 
<dimension_name> ::= <identifier> 
                   | <member>.DIMENSION 
                   | <level>.DIMENSION 
                   | <hierarchy>.DIMENSION 
<dimension> ::= <dimension_name> 
<hierarchy> ::= <hierarchy_name> 
<hierarchy_name> ::= <identifier> 
                   | < member>.HIERARCHY 
                   | <level>.HIERARCHY 
<level> ::= [<dim_hier>.]< identifier> 
          | <dim_hier>.LEVELS(<index>) 
          | <member>.LEVEL 
<member> ::= [<level>.]<identifier> 
           | <dim_hier>.<identifier> 
           | <member>.<identifier> 
           | <member_value_expression> 
<property> ::= <mandatory_property> | <user_defined_property> 
<mandatory_property> ::= CATALOG_NAME 
                       | SCHEMA_NAME 
                       | CUBE_NAME 
                       | DIMENSION_UNIQUE_NAME 
                       | HIERARCHY_UNIQUE_NAME 
                       | LEVEL_UNIQUE_NAME 
                       | LEVEL_NUMBER 
                       | MEMBER_UNIQUE_NAME 
                       | MEMBER_NAME 
                       | MEMBER_TYPE 
                       | MEMBER_GUID 
                       | MEMBER_CAPTION 
                       | MEMBER_ORDINAL 
                       | CHILDREN_CARDINALITY 
                       | PARENT_LEVEL 
                       | PARENT_UNIQUE_NAME 
                       | PARENT_COUNT 
                       | DESCRIPTION 
<user_defined_property> ::= <dim_hier>.<identifier> 
                          | <level>.<identifier> 
                          | <member>.<identifier> 
<tuple> ::= <member> 
          | (<member> [, <member>...]) 
          | <tuple_value_expression> 
<set> ::= <member>:<member> 
 | <set_value_expression> 
        | <open_brace>[<set>|<tuple> [, <set>|<tuple>...]]<close_brace> 
 | (<set>) 
<open_brace> ::= { 
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<close_brace> ::= } 
<open_bracket> ::= [ 
<close_bracket> ::= ] 
<open_parenthesis> ::= ( 
<close_parenthesis> ::= ) 
<underscore> ::= _ 
<alpha_char> ::= a | b | c | ...| z | A | B | C | ... | Z 
<digit> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
<value_expression> ::= <numeric_value_expression> 
                     | <string_value_expression> 
<numeric_value_expression> ::= <term> 
                             | <numeric_value_expression> {<plus | <minus>} <term> 
<term> ::= <factor> | <term> {<asterisk> | <solidus> | <exponentiation> | <root>} <factor> 
<factor> ::= [<sign>] <numeric_primary> 
<sign> ::= + | - 
<plus> ::= + 
<minus> ::= - 
<asterisk>::= * 
<solidus> ::= / 
<exponentiation> ::= ^ 
<root> ::= root 
<numeric_primary> ::= <value_expression_primary> 
                    | <numeric_value_function> 
<value_expression_primary> ::= <unsigned_numeric_literal> 
                             | (<value_expression>) 
                             |  <character_string_literal> 
                             | [<cube_name>.]<tuple>[.VALUE] 
                             |  <property>[.VALUE] 
                             |  <conditional_expression> 
<conditional_expression> ::= <if_expression> | <case_expression> 
<if_expression> ::= IIF(<search_condition>, <true_part>, <false_part>) 
<true_part> ::= <value_expression> 
<false_part> ::= <value_expression> 
<case_expression> ::= <simple_case> | <searched_case> | <coalesce_empty> 
<simple_case> ::= CASE <case_operand> 
                       <simple_when_clause>... 
                       [<else_clause>] 
                     END 
<searched_case> ::= CASE 
                       <searched_when_clause>... 
                       [<else_clause>] 
                     END 
<simple_when_clause> ::= WHEN <when_operand> THEN <result> 
<searched_when_clause> ::= WHEN <search_condition> THEN <result> 
<else_clause> ::= ELSE <value_expression> 
<case_operand> ::= <value_expression> 
<when_operand> ::= <value_expression> 
<result> ::= <value_expression> 
<coalesce_empty> ::= COALESCEEMPTY (<value_expression> , 
                                     <value_expression> 
                                    [, <value_expression> ]...) 
<unsigned_numeric_literal> ::= <exact_numeric_literal> 
                             | <approximate_numeric_literal> 
<exact_numeric_literal> ::= <unsigned_integer>[.<unsigned_integer>] 
                          | <unsigned_integer>. 
                          | .<unsigned_integer> 
<unsigned_integer> ::= {<digit>}... 
<approximate_numeric_literal> ::= <mantissa>E<exponent> 
<mantissa> ::= < exact_numeric_literal> 
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<exponent> ::= [<sign>]<unsigned_integer> 
<string_value_expression> ::= <value_expression_primary> 
                            | <string_value_expression> 
                              <concatenation_operator> 
                              <value_expression_primary> 
<character_string_literal>::= <quote>[<character_representation>...] 
                              <quote> 
<character_representation> ::= <nonquote_character> | <quote_symbol> 
<nonquote_character> ::= !! 
                    Any character in the character set other than <quote> 
<quote_symbol> ::= <quote> <quote> 
 
<quote>  ::= ' 
<concatenation_operator> ::= || 
<index> ::= <numeric_value_expression> 
<percentage> ::= <numeric_value_expression> 
<set_value_expression> ::= <dim_hier>.MEMBERS 
                         | <level>.MEMBERS 
                         | <member>.CHILDREN 
                         | BOTTOMCOUNT(<set>, <index> 
                           [, <numeric_value_expression>]) 
                         | BOTTOMPERCENT(<set>, <percentage>, 
                           <numeric_value_expression>) 
                         | BOTTOMSUM(<set>, <numeric_value_expression>, 
                           <numeric_value_expression>) 
                         | CROSSJOIN(<set>, <set>) 
                         | DESCENDANTS(<member>, <level> [,<desc_flags>]) 
     | DISTINCT(<set>) 
                         | DRILLDOWNLEVEL(<set> [, <level>]) 
                         | DRILLDOWNLEVELBOTTOM(<set>, <index> 
                           [,[<level>], <numeric_value_expression>]) 
                         | DRILLDOWNLEVELTOP(<set>, <index>[, [<level>] 
                           , <numeric_value_expression>]) 
                         | DRILLDOWNMEMBER(<set>, <set>[, RECURSIVE]) 
                         | DRILLDOWNMEMBERBOTTOM(<set>, <set>, <index> 
                           [, <numeric_value_expression>], RECURSIVE]) 
                         | DRILLDOWNMEMBERTOP(<set>, <set>, <index> 
                           [, [<numeric_value_expression>], RECURSIVE]) 
                         | DRILLUPLEVEL(<set>[, <level>]) 
                         | DRILLUPMEMBER(<set>, <set>) 
                         | EXCEPT(<set>, <set> [, [ALL]]) 
                         | EXTRACT(<set>, <dim_hier>[, <dim_hier>...]) 
                         | FILTER(<set>, <search_condition>) 
                         | GENERATE(<set>, <set> [, [ALL]]) 
                         | HIERARCHIZE(<set>) 
                         | INTERSECT(<set>, <set> [, [ALL]]) 
                         | LASTPERIODS(<index> [, <member>]) 
                         | MTD([<member>]) 
                         | ORDER(<set>, <value_expression> 
                           [, ASC | DESC | BASC | BDESC]) 
     | PERIODSTODATE([<level>[, <member>]]) 
                         | QTD([<member>]) 
                         | TOGGLEDRILLSTATE(<set1>, <set2>[, RECURSIVE]) 
        | TOPCOUNT(<set>, <index> [, <numeric_value_expression>]) 
                         | TOPPERCENT(<set>, <percentage>, <numeric_value_expression>) 
                         | TOPSUM(<set>, <numeric_value_expression>, <numeric_value_expression>) 
                         | UNION(<set>, <set> [, [ALL]]) 
                         | WTD([<member>]) 
                         | YTD(<member>) 
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       | OPERATORDEFINITION (<string_value_expression>,  
           <string_value_expression> 
     [,PARAM <open_parenthesis> 
     <string_value_expression>... 
     <close_parenthesis>]) 
         | HANALYSIS (<set>, <set> <set>[ <set>] [,<unsigned_numeric_literal>...]) 
       | VANALYSIS (<member>, <set>) 
       | CROSS (<member>[, <string_value_expression>...]) 
       | NNEARESTVALUES (<member>, <unsigned_integer> [, ASC | DESC]) 
       | NNEARESTVALUESPERCENTUAL (<member>, <unsigned_numeric_literal> [,  
      ASC | DESC]) 
<desc_flags> ::= SELF 
               | AFTER 
               | BEFORE 
               | BEFORE_AND_AFTER 
               | SELF_AND_AFTER 
               | SELF_AND_BEFORE 
               | SELF_BEFORE_AFTER 
<member_value_expression> ::= <member>.{PARENT | FIRSTCHILD | LASTCHILD 
                                        | PREVMEMBER | NEXTMEMBER} 
                            | <member>.LEAD(<index>) 
                            | <member>.LAG(<index>) | <member>.{FIRSTSIBLING | LASTSIBLING} 
                            | <dimension>[.CURRENTMEMBER] 
                            | <dimension>.DEFAULTMEMBER 
                            | <hierarchy>.DEFAULTMEMBER 
                            | ANCESTOR(<member>, <level>) 
                            | CLOSINGPERIOD(<level>[, <member>]) 
                            | COUSIN(<member>, <member>) 
                            | OPENINGPERIOD(<level>[, <member>]) 
                            | PARALLELPERIOD([<level>[, <index> [, <member>]]]) 
<tuple_value_expression> ::= <set>.CURRENTMEMBER 
                           | <set>[.ITEM]({<string_value_expression> 
                                       [, <string_value_expression>...]} 
                                       | <index>) 
<boolean_primary> ::= <value_expression> <comp_op> <value_expression> 
alter_statement ::= <create_statement> | <remove_statement> | <move_statement> | 
                   <update_statement> 
<create_statement> ::= CREATE DIMENSION MEMBER <member_spec>, 
                        KEY='<key_value>' [[, <property_name>='<value>'] [, <property_name>='<value>']...] 
<remove_statement> ::= DROP DIMENSION MEMBER <member_spec> [WITH DESCENDANTS] 
<move_statement> ::= MOVE DIMENSION MEMBER <member_spec>  
                     [WITH DESCENDANTS] 
                     UNDER <member_spec> 
<update_statement> ::= UPDATE DIMENSION MEMBER <member_spec> 
                        [AS '<mdx_expression>', ] | 
                        <property_name>='<value>' [[, <property_name>='<value>']...] 
<numeric_value_function> ::= 

AGGREGATE(<set> [, <numeric_value_expression>]) 
AVG(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
CORRELATION(<set> , <numeric_value_expression>  [, <numeric_value_expression>]) 
COVARIANCE(<set>, <numeric_value_expression>  [, <numeric_value_expression>]) 
COUNT(<set>[, INCLUDEEMPTY]) 
LINREGINTERCEPT(<set>, <numeric_value_expression>  [, <numeric_value_expression>]) 

LINREGPOINT(<numeric_value_expression>, <set>, <numeric_value_expression>   
[,<numeric_value_expression>]) 

LINREGR2(<set>, <numeric_value_expression> [, <numeric_value_expression>]) 
LINREGSLOPE(<set>, <numeric_value_expression> [, <numeric_value_expression>]) 
LINREGVARIANCE(<set>, <numeric_value_expression> [, <numeric_value_expression>]) 
MAX(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
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MEDIAN(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
MIN(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
RANK(<tuple>, <set>) 
STDEV(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
SUM(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
VAR(<set>[, <numeric_value_expression>]) 
SEPARATRIX (<set>, <member>, <unsigned_integer>) 

<search_condition> ::= <boolean_term>  | <search_condition> {OR | XOR} <boolean_term> 
<boolean_term> ::= <boolean_factor> | <boolean_term> AND <boolean_factor> 
<boolean_factor> ::= [NOT] <boolean_primary> 
<boolean_primary> ::= <value_expression> <comp_op> <value_expression> 
                    | ISEMPTY(<value_expression>) 
                    | (<search_condition>) 
<comp_op> ::= <equals_operator> 
            | <not_equals_operator> 
            | <less_than_operator> 
            | <greater_than_operator> 
            | <less_than_or_equals_operator> 
            | <greater_than_or_equals_operator> 
<equals_operator> ::= = 
<not_equals_operator> ::= <> 
<greater_than_operator> ::= > 
<less_than_operator> ::= < 
<greater_than_or_equals_operator> ::= >= 
<less_than_or_equals_operator> ::= <= 

 


