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RESUMO 

 

Modelos de dados tabulares têm sido amplamente utilizados para a publicação de dados na 

Web, devido a sua simplicidade de representação e facilidade de manipulação. Entretanto, 

nem sempre os dados são dispostos em arquivos tabulares de maneira adequada, o que 

pode causar dificuldades no momento do processamento dos dados. Dessa forma, o 

consórcio W3C tem trabalhado em uma proposta de especificação padrão para 

representação de dados em formatos tabulares. Neste contexto, este trabalho tem como 

objetivo geral propor uma solução para o problema de validação de arquivos de Dados 

Tabulares. Estes arquivos, são representados no formato CSV e descritos por metadados, 

os quais são representados em JSON e definidos de acordo com a especificação proposta 

pelo W3C. A principal contribuição deste trabalho foi a definição do processo de 

validação de arquivos de dados tabulares e dos algoritmos necessários para a execução 

desse processo, além da implementação de um protótipo que tem por objetivo realizar a 

validação dos dados tabulares, conforme especificado pelo W3C. Outra importante 

contribuição foi a realização de experimentos com fontes de dados disponíveis na Web, 

com o objetivo de avaliar a abordagem proposta neste trabalho. 

Palavras-chaves: Dados Tabulares. JSON. W3C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Tabular data models have been used a lot for publishing data on the Web because of its 

simplicity of representation and easy manipulation. However, in some cases the data are 

not disposed in tabular files appropriately, which can cause data processing problems. 

Thus, the W3C proposed a standard specification for representing data in tabular format. 

In this context this work has as main objective to propose a solution to the problem of 

validating tabular data files, represented in CSV, files and described by metadata 

represented as JSON files and described, according to the specification proposed by the 

W3C. The main contribution of this work is the definition of a tabular data file validation 

process and algorithms necessary for the implementation of this process as well as the 

implementation of a prototype that aimed to validate tabular data as specified by the 

W3C. Other important contribution is the execution of experiments with data sources 

available on the Web with the objective to evaluate the approach proposed in this work. 

 

Keywords: Tabular Data. JSON. W3C. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este capítulo fornece uma visão geral deste trabalho, discorrendo sobre o contexto 

relacionado à pesquisa. Apresenta a justificativa e a motivação do estudo, a caracterização 

do problema e as questões as quais este estudo busca responder, além de apresentar os 

objetivos gerais e específicos do trabalho, as principais contribuições, bem como a 

estrutura desta dissertação. 

 

1.1   Motivação 

 

A Internet foi concebida pela Advanced Research Projects Agency (ARPA), em 

1969, com a missão de mobilizar recursos de pesquisa na área militar do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos (CASTELLS, 2011). Porém, a disseminação de uso por parte 

de usuários deu-se a partir da década de 90 com o surgimento da Web. A World Wide Web 

(WWW), ou simplesmente Web, foi criada por Tim Berners-Lee com o intuito de troca de 

informações entre pesquisadores. Nesse sentido, Winckler e Pimenta et al. (2002, Seção 

3.1) destacam que: “No início, a Web era apenas um ambiente para publicação de 

documentos no formato texto e HTML (Hypertext Markup Language) e, portanto, a 

interação dos usuários era limitada a ler/imprimir texto e a selecionar links para outros 

documentos”.  Essa Web inicial também é conhecida como Web de Documentos, onde o 

HyperText Transfer Protocol (HTTP) é mecanismo de acesso universal e o HTML é o 

formato padrão para representação de conteúdo (CUNHA et al., 2011).  Nos anos 

seguintes, tecnologias e aplicações voltadas para a Web evoluíram, permitindo uma 

melhor interação e forma de comunicação, de tal modo a incentivar o acesso à Internet e a 

disseminação de dados. Esta evolução passou a permitir a troca de dados entre usuários e 

aplicações Web. Por meio de uma aplicação Web e de um browser, o usuário consegue 

facilmente publicar dados na Internet. Como consequência direta deste comportamento, o 
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volume de dados disponíveis na Web vem crescendo em quantidade exponencial 

(LÓSCIO; HORTÊNCIO FILHO, 2009). 

Dentre os diversos tipos de dados que são publicados na Web, destacam-se os 

Dados Abertos, os quais dizem respeito “aos dados devem estar disponíveis gratuitamente 

para todos que quiserem usá-los e publicá-los, sem restrições de direitos de autoria, 

patentes ou outros mecanismos de controle” (AUER et al., 2007, p. 724). Uma outra 

definição é que “Dados Abertos são dados que podem ser usados livremente, reutilizados 

e redistribuídos por qualquer pessoa, estando sujeito a no máximo, a exigência de 

creditar sua autoria e compartilhar pela mesma licença” (POLLOCK et al., 2012). 

A OKFN (Open Knowledge Foundation) definiu que Dados Abertos são regidos 

por três diretrizes: Disponibilidade e acesso; Reuso e redistribuição; e Participação 

universal. Ou seja, os dados precisam estar disponíveis na Web em um formato 

estruturado capaz de ser interpretado por máquina, devem permitir a reutilização e o 

cruzamento com outros conjuntos de dados e devem estar disponíveis a todos usuários 

independentemente do grupo ou área de atuação (POLLOCK et al., 2012). 

Dentre os principais formatos para publicação de Dados Abertos destacam-se 

XML (Extensible Markup Language) 1 , CSV (Comma Separeted Values) 2  e RDF 

(Resource Description Framework) 3 . XML é um formato simples que permite a 

representação de dados em um modelo hierárquico e faz uso de tags para adicionar 

significado aos dados (QUIN 2010). RDF é um modelo para representação de recursos da 

Web. Os recursos são descritos por triplas RDF formadas por sentenças com Sujeito, 

Predicado e Objeto (CYGANIAC; WOOD; LANTHALER, 2014). O CSV é um formato 

de dados tabular, no qual os valores são separados por vírgula. Mas, isso não é suficiente 

para classificar um arquivo como sendo CSV. Para ser CSV é necessário atender a 

algumas características fundamentais, como: os dados de cada linha do arquivo devem 

fazer referência a um mesmo registro; cada linha deve ser delimitada por Carrige Return 

Line Feed (CRLF4); a última linha do arquivo não necessita ter o CRLF; o cabeçalho de 

um arquivo CSV não é obrigatório; espaços em branco são considerados parte do arquivo 

e não podem ser ignorados; o último campo do registro não pode ser seguido de vírgula, 

os campos podem ou não serem delimitados por aspas duplas; e o uso de vírgula, aspas 

                                                           
1 https://www.w3.org/XML/ 
2 https://www.w3.org/2013/csvw/wiki/Main_Page 
3 https://www.w3.org/RDF/ 
4 Caracter de quebra de linha. 
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dupla e CRLF só é permitido se estes forem sucedidos do caractere de escape 

(SHAFRANOVICH, 2005). Segundo Bemer (1960), o inventor do caractere de escape, 

este é um caractere usado na computação para indicar que o caractere sucessor ao 

caractere de escape deve ser interpretado de forma particular. No caso do arquivo CSV, o 

caractere de escape é o duble quote (“). 

Como mencionado anteriormente, o formato CSV segue o Modelo de Dados 

Tabular, no qual os dados são estruturados em linhas, cada uma contendo informações 

sobre alguma instância. Cada linha deve ter o mesmo número de campos (TENISSON; 

KELLOGG, 2015), também chamados de colunas, os quais armazenam valores para as 

propriedades que descrevem o que a linha representa. Atualmente, este modelo vem sendo 

amplamente utilizado para a publicação de dados na Web.  

A publicação de dados tabulares tem uma série de vantagens, como o fato dos 

dados serem representados em formato estruturado e estarem associados a metadados. 

Estas características facilitam a manipulação e a compreensão dos dados que estão sendo 

representados. Além disso, dados em formatos tabulares podem ser facilmente construídos 

e convertidos para outros formatos como RDF, JSON5 e XML.  

Apesar de ser um formato bastante simples, não existe um formato padrão para 

definição de dados em modelos de dados tabulares. Sendo assim, devido à falta de 

padronização na metodologia de validação, na sua definição e publicação de dados 

tabulares, o W3C (World Wide Web Consortium) tomou a iniciativa de criar um padrão 

universal para os dados tabulares publicados na Web. O W3C é uma comunidade 

internacional fundada com o objetivo de desenvolver padrões para a Web e garantir seu 

crescimento a longo prazo. A proposta de padronização do Modelo de Dados Tabular 

pode ser acompanhada por meio dos documentos (working drafts, notes ou 

recommendations) publicados pelo W3C (TENISSON; KELLOGG, 2015).  

Com a padronização, ferramentas podem ser desenvolvidas com o intuído de 

facilitar a manipulação e tratamento de Dados Tabulares. Assim, o W3C define um 

conjunto de ferramentas que deverão ser criadas para que o padrão dos Dados Tabulares 

possa ser colocado em prática e ter seu uso facilitado e disseminado (TANDY; CEOLIN; 

STEPHAN, 2016). 

Sendo assim, este contexto motivou o desenvolvimento da ferramenta 

CSVValidation. Para isso foi necessário a criação de um processo e algoritmos de 

                                                           
5 https://www.w3.org/TR/json-ld/ 
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validação de arquivos CSV com base em metadados. O processo de validação de Dados 

Tabulares leva em consideração algumas regras e restrições pré-determinadas. Essas 

restrições são disponibilizadas em formato legível por máquina por meio de um arquivo 

de metadados. É importante notar que o W3C propôs uma especificação padrão para 

metadados de descrição de dados tabulares (TENISSON; KELLOGG, 2015). 

 

1.2   Caracterização do Problema 

 

Atualmente, no contexto da validação de arquivos de Dados Tabulares, existem 

algumas ferramentas que desempenham a tarefa de validar um arquivo de Dados 

Tabulares, como CsvSchema6, SuperCSV7, entre outros. O fato positivo é que, apesar de 

suas limitações, tais ferramentas conseguem validar os arquivos de acordo com suas 

necessidades. Porém, essas ferramentas não seguem um padrão e metodologia de 

validação. São limitadas a validar apenas alguns tipos de dados, ou seja, não contemplam 

o universo dos tipos de dados definidos por (PETERSON et al., 2012). Assim, caso seja 

preciso validar outros tipos de dados, é necessário implementar um novo conjunto de 

operações de validação.   

 

1.3   Objetivos e Contribuições 

 

Este trabalho tem como objetivo geral propor uma solução para o problema de 

validação de arquivos de Dados Tabulares, representados por meio de arquivo CSV e 

descritos por metadados representados na forma de arquivos JSON. Tanto o arquivo CSV 

quanto os metadados são definidos de acordo com a especificação proposta em 

(TENISSON; KELLOGG, 2015). 

Para alcançar o objetivo geral desta dissertação, forma estabelecidos alguns 

objetivos específicos, são eles:  

1. Definição de um processo para validação de arquivos definidos de acordo com 

o Modelo de Dados Tabulares proposto pelo W3C;  

2. Implementação dos seguintes algoritmos: 

 Algoritmo para leitura e extração de Dados Tabulares; 

                                                           
6 https://bitbucket.org/vadwook/csvschema/wiki/Home 
7 http://supercsv.sourceforge.net/cell_processors.html 
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 Algoritmo para leitura e extração de Metadados estruturados em arquivos 

JSON; e 

 Algoritmo para validação dos Dados Tabulares. 

3. Desenvolvimento de um protótipo e realização de experimentos para validação 

do protótipo. 

Como principal contribuição deste trabalho destacamos a definição do processo de 

validação de arquivos definidos no Modelo de Dados Tabular proposto pelo W3C e 

especificação dos algoritmos necessários para a execução desse processo.  

Com o intuito de minimizar os problemas citados na caracterização do problema, 

Seção 1.2, propomos o CSVValidation, uma ferramenta de validação de arquivos de 

Dados Tabulares, que implementa as diretrizes e restrições especificadas pelo W3C 

(TENISSON; KELLOGG, 2015). 

 

1.4   Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

O Capítulo 2 apresenta a Fundamentação Teórica referente aos conceitos básicos 

para o entendimento desta pesquisa, considerando os pontos relevantes para o 

desenvolvimento desta dissertação. Serão abordados assuntos referentes ao Modelo de 

Dados Tabular e seus componentes estruturais, bem como a estrutura e características de 

arquivos CSV definidas de acordo com RFC 4180 (SHAFRONOVICH, 2005), e a 

definição do arquivo de Metadados que tem como base uma estrutura JSON. Por fim, 

apresentamos algumas das ferramentas de validação de arquivos CSV existentes no 

mercado. 

O Capítulo 3 descreve de forma geral a ferramenta desenvolvida, o 

CSVValidation. O foco é mantido no processo de validação e na apresentação dos 

diagramas UML para descrição da ferramenta proposta e a descrição de algoritmos usados 

no processo de validação. 

O Capítulo 4 discorre sobre aspectos da implementação do CSVValidation, 

finalizando com uma explicação sobre os experimentos realizados para validas a 

ferramenta proposta. 

Finalmente, o Capítulo 5 apresenta algumas considerações sobre a pesquisa, as 

conclusões e os trabalhos futuros. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

Neste capítulo, é apresentada uma revisão bibliográfica acerca dos assuntos 

relacionados à abordagem proposta. Na Seção 2.1, é dada a definição de dado tabular e a 

exemplificação do uso deste conceito por quatro diferentes modos de aplicação do 

conceito de dados tabulares, dentre eles a publicação de dados na Web por meio de 

arquivo CSV. A Seção 2.2 descreve o padrão de arquivos CSV de acordo com a 

documentação do RFC 4180 (SHAFRONOVICH, 2005). Em seguida, a Seção 2.3 explana 

sobre o Modelo da Dados Tabulares, proposto pelo W3C. Na Seção 2.4, apresentamos o 

Modelo do Arquivo de Metadados também proposto pelo W3C. Finalizamos com a Seção 

2.5, na qual abordamos algumas ferramentas existentes no mercado que tratam, de algum 

modo, a validação de dados de arquivos tabulares. 

 

2.1   Dados Tabulares 

 

Dado Tabular é o dado que é estruturado em linhas, cada uma contendo 

informações sobre alguma instância específica. Cada linha deve ter o mesmo número de 

campos, os quais também são chamados de colunas e armazenam propriedades que 

descrevem o que a linha representa (TENISSON; KELLOGG, 2015). Essa é a diferença 

entre um dado tabular e um simples dado representado em um formato orientado à linha.  

Dados representados usando a orientação à linha não seguem padrões, não tem 

propriedade e não possuem restrições. A única exigência é que estejam dispostos na 

mesma linha. Devido à falta de restrições quanto à disposição e organização dos dados, 

esse formato de representação não é adequado para o processamento por computadores. 

Vejamos a Figura 2.1.  
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Figura 2.1 Dados representados em linha 

  
Fonte: O Autor. 

A Figura 2.1 ilustra um exemplo de dados representados no padrão orientado à 

linha. Dificilmente um sistema computacional conseguiria extrair os dados desse arquivo 

de forma correta, uma vez que nenhum padrão é seguido: uma linha começa com uma 

data, outra com um valor monetário, datas em formatos diferentes, além de colunas unidas 

sem identificador de separação. Dessa forma, é praticamente impossível que um sistema 

computacional interprete e extraia os dados corretos que caracterizam algo ao qual o 

arquivo se refere. 

Para minimizar esse tipo de problema e facilitar a interpretação dos arquivos pelos 

computadores, os arquivos de dados tabulares podem ser utilizados. Vejamos a seguir 

alguns exemplos de representação de dados por meio de arquivos de dados tabulares, 

dentre eles Arquivo de Tamanho Fixo; Arquivo separado por TAB; Tabela HTML ou 

Arquivo CSV. 

Arquivo de Tamanho Fixo significa que cada coluna do arquivo possui um número 

máximo de caracteres pré-determinado. A Figura 2.2 mostra um exemplo de Arquivo de 

Tamanho Fixo.  

Figura 2.2 Arquivo de Tamanho Fixo. 

 

Fonte: O Autor. 

 

Para melhor entendimento, destacamos com as linhas verticais em negrito, o limite 

de cada coluna até onde os dados podem chegar. Observe que os dados de uma coluna não 
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invadem a coluna subsequente. Outra característica é que mesmo os dados de uma coluna 

não ocupando seu limite por completo, o espaço não usado deve ser preservado, não 

podendo ser usado por outra coluna. Diferentemente dos dados representados em linha, o 

uso de um simples layout do Arquivo de Tamanho Fixo, indicando a posição de início e 

término de cada coluna, o computador consegue facilitar a extração dos dados do arquivo 

para realização de alguma tarefa. 

Arquivo separado por Tab, mais conhecido por TSV (Tab Separeted Values)8, é 

definido como um arquivo com um conjunto de registros com múltiplos campos. O 

primeiro registro é especial e contém o nome de cada campo separado por tab. Além 

disso, cada registro é representado por uma simples linha e o conteúdo de cada campo é 

do tipo de dados texto. Os campos de um registro são separados um dos outros por um 

caractere tab e cada registro deve ter o mesmo número de campos. Para seguir a 

nomenclatura usada anteriormente, na definição da IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority) tratemos registro como linha e campo como coluna (LINDNER, 1993). A 

Figura 2.3 mostra um exemplo de Arquivo separado por Tab. 

Figura 2.3 Arquivo separado por Tab. 

 
Fonte: Model for Tabular Data and Metadata on the Web. 

 

Uma tabela HTML é outro meio de transmitir dados tabulares. Seu uso tornou-se 

disseminado e efetivo com o advento da Internet. Tabelas HTML foram durante anos a 

única forma de publicação de dados na Web de forma estruturada. Atualmente, devido a 

evolução das tecnologias Web, a linguagem HTML passa por evolução e o resultado é a 

depreciação de algumas tags, como exemplo das tags <applet>, <basefont>, <dir>, entre 

outras. Nesse sentido, Souza (2015) afirma: “o elemento <table> também passa a não ser 

mais usado para alinhar formulários ou outros elementos em uma página HTML, recurso 

até então amplamente utilizado por designers e desenvolvedores web. Para tal, se faz 

necessário o uso de divisões (<div>’s) aliadas aos estilos CSS”. É possível a publicação 

de dados tabulares na Web tendo o mesmo efeito da criação de tabelas HTML. A Figura 

2.4 mostra a publicação de dados no site da empresa de energia elétrica da Bahia.  

                                                           
8 TSV - http://www.iana.org/assignments/media-types/text/tab-separated-values 
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Figura 2.4 Tabela HTML. 

 
Fonte: Chesf, Coelba. 

2.2   Formato CSV 

 

 A nomenclatura CSV vem do acrônimo Comma Separeted Values, que em 

Português significa valores separados por vírgula. Essa é a característica central de um 

arquivo CSV. De forma simples e objetiva podemos definir um arquivo CSV como sendo 

um arquivo de dados estruturados separados por vírgula e com a adição de algumas 

restrições. Mas, o fato de apenas termos um arquivo com os dados segmentados por 

vírgula não significa que esse arquivo pode ser classificado com CSV. Assim para 

formalizar o conceito e características que um arquivo CSV deve ter, foi publicada 

(SHAFRONOVICH, 2005). 

 Segundo a documentação de Shafronovich (2005), um arquivo CSV deve 

contemplar as seguintes características:  

 Os dados de cada registro devem ser representados em uma única linha; 

 Cada linha deve ser delimitada por Carrige Return Line Feed (CRLF) com 

exceção da última que é opcional; 

 A última linha não é obrigada a ter o CRLF; 

 O arquivo CSV não é obrigado a ter um header; 

 Quando header estiver presente no arquivo ele deve possuir o mesmo número 

de campos dos demais registros do arquivo; 

 Espaço em branco é considerado parte do arquivo e não pode ser ignorado; 

 O último campo do registro não pode ser seguido de vírgula; 

 Os campos podem ou não serem delimitados por aspas duplas; e  

 Para usar vírgula, aspas dupla e CRLF, os mesmos precisam ser delimitados 

pelo caractere de escape, que é a aspas duplas. 
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Com base nas características acima e por meio do RFC 4180, Shafranovich (2005) 

criou, usando as normas e padrões da ABNF (CROCKER; OVERELL, 1997), uma 

gramática que representa qualquer arquivo CSV. Essa gramática pode ser vista na Figura 

2.5. 

Figura 2.5 Gramática ABNF de um arquivo CSV. 

 
Fonte: Model for Tabular Data. 

 

A gramática da Figura 2.5 usa caracteres da tabela ASCII9 para definição dos 

caracteres permitidos na produção de um arquivo CSV. Seguindo esse princípio, o 

caractere “,” denominado de comma tem sua representação por %x2C que é uma 

referência ao caractere hexadecimal 2C na tabela ASCII. Os demais caracteres CR, 

DQUOTE, LF, CRLF e TEXTDATA seguem a mesma forma de representação.    

A Figura 2.6 é um exemplo de arquivo CSV, onde o cabeçalho (header) na 

primeira linha determina os cinco campos de dados dos demais registros do arquivo. Neste 

exemplo, mostra o uso de espaços em branco e também é possível observar o uso de 

CRLF como delimitador de linha. Os campos nesse caso não são delimitados por aspas 

duplas. 

 

 

                                                           
9 ASCII - http://www.theasciicode.com.ar/ 
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Figura 2.6 Arquivo CSV. 

  
Fonte: Model for Tabular Data. 

  

Para ilustrar o uso de arquivos CSV, considere o departamento The National 

Archives (TNA)10, do governo do Reino Unido, responsável por coletar, manter, transmitir 

e disponibilizar documentos considerados públicos. Estes documentos incluem dados em 

formato digital e em papel. Todos os documentos geridos pela TNA são catalogados e 

padronizados segundo um conjunto de regras. Cada arquivo passa por um processo de 

catalogação, ou seja, escrita de uma descrição chamada de Transcriptions of Records, na 

qual cada Transcriptions of Records é adicionada ao catálogo de registros, chamado pela 

TNA de Records Catalogue. Para representar os Transcriptions of Records, a TNA usa 

RDF em alguns casos, mas a grande maioria é em arquivo CSV. Um Transcriptions of 

Records descreve um conjunto de registros, organizados de forma hierárquica. Para cada 

linha do arquivo CSV relaciona-se com um Record, sendo identificado por um 

identificador único. Antes da publicação, os Transcriptions of Records são validados. As 

linhas são validadas verificando se o conteúdo das colunas estão em conformidade com o 

tipo de dados de cada coluna. 

 

2.3   Proposta do W3C para Padronização do Modelo de Dados 

Tabular  

 

 O Modelo de Dados Tabular, proposto pelo W3C, foi concebido para definir 

um modelo único capaz de abstrair as características dos diferentes formatos usados para a 

troca e publicação de dados tabulares (TENISSON; KELLOGG, 2015). O referido modelo 

de Dados Tabular inclui anotações, também chamadas de metadados, as quais fornecem 

informações sobre coleções de tabelas, linhas, colunas e células às quais estão 

relacionadas. O valor de uma anotação pode ser representado por uma lista, um objeto 

estruturado ou por um valor atômico. É importante notar que os metadados são fornecidos 

em um arquivo diferente do arquivo de dados. Além disso, no Modelo de Dados Tabulares 

existe o conceito de anotações centrais (core annotation), ou seja, são anotações que 
                                                           
10 TNA - http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
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influenciam diretamente no processamento de um arquivo de dados tabulares. A seguir, 

vamos detalhar cada um dos principais componentes do Modelo de Dados Tabular, 

proposto pelo W3C, identificando as suas respectivas anotações centrais. 

 

 Grupo de Tabelas 

Um Grupo de Tabelas compreende um conjunto de uma ou mais tabelas, na qual 

cada tabela deve ter metadados relacionados à sua estrutura. As propriedades Core 

Annotation do Grupo de Tabelas são: 

 id - é o identificador do grupo de tabelas e pode assumir valor null caso não 

tenha um valor definido; 

 notes - são anotações adicionais referente ao grupo de tabelas. Pode ser 

preenchido com valor igual a vazio indicando que não há nenhuma informação extra; e 

 tables - é uma lista com o nome das tabelas pertencentes ao grupo de tabelas. 

Além das anotações centrais, outras anotações podem fazer parte do conjunto de 

anotações que fazem referência ao grupo de tabelas. Essas outras anotações podem 

fornecer informações como uma descrição para o grupo de tabelas assim como a fonte de 

dados a que as tabelas estão relacionadas. 

 

 Tabela 

A Tabela é outro componente do modelo. Seguindo o mesmo princípio do Grupo 

de Tabelas, as Tabelas precisam estar acompanhadas de metadados. As propriedades Core 

Annotation de uma Tabela são: 

 columns - é uma lista de colunas da tabela. É obrigatório a presença de pelo 

menos uma coluna; 

 direction - é a direção que os dados da tabela deve ser exibido, ou seja, se da 

direita para esquerda ou da esquerda para direita. A segunda opção é a mais usada; 

 foreignkeys – é uma lista de chaves estrangeiras da tabela. Permite 

preenchimento com uma lista vazia caso nenhum campo seja chave estrangeira; 

 id - é o identificador da tabela. Pode assumir valor null caso não tenha um 

valor definido; 

 notes - são anotações adicionais referente à tabela. Pode ser preenchido com 

valor igual a vazio indicando que não há nenhuma informação extra; 
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 rows - são as linhas da tabela. É obrigatório a presença de no mínimo uma 

linha; 

 schema - é o esquema aplicado à tabela. Pode ser null caso não o tenha; 

 suppress output - indica se a tabela será modificada durante o processo de 

conversão de tabelas; 

 transformations - é uma lista de especificações para a conversão da tabela em 

um outro formato; e 

 url - é a URL para a fonte de dados que originou a tabela. Caso não seja 

possível a sua identificação pode ser atribuído valor null. 

Assim como o Grupo de Tabelas, a Tabela pode conter outras anotações 

adicionais. 

 Coluna 

A coluna representa uma disposição vertical de células de uma tabela. As 

propriedades Core Annotation de uma Coluna são: 

 about URL - é o template de URI usada para cada identificador URL que faz 

referência a cada célula da tabela; 

 cells - é uma lista de células de uma coluna. Uma coluna é obrigada a ter uma 

célula para cada linha da tabela; 

 datatype - é o valor do tipo de dados da célula pertencente a coluna; 

 default - é o valor default para a célula da coluna caso nenhum valor seja 

informado; 

 lang - é o código que identifica a linguagem dos valores das células da coluna. 

 name - é o nome da coluna. 

 null - é a indicação se na fonte de dados for encontrado a string aqui definida, a 

mesma será substituída por null; 

 number - é a posição da coluna dentro do conjunto de colunas da tabela. Sendo 

a primeira coluna a de número 1; 

 ordered - é um valor booleano que indica se a ordem dos valores das células 

devem ser mantido ou não; 

 required - é a indicação se o preenchimento de uma coluna é obrigatório ou 

não; 

 separator - é o caractere que indica a separação das células entre as colunas; 

 source number - é a posição da coluna na fonte de dados que originou a tabela; 
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 suppress output - é a indicação se a coluna será modificada durante o processo 

de conversão de tabelas; 

 table - é a tabela a qual a coluna faz parte; 

 text direction - é a direção que os dados da coluna deve ser exibido, ou seja, se 

da direita para esquerda ou da esquerda para direita. A segunda opção é a mais usada. 

 tiles - é um título para a coluna de forma que seja facilmente identificada por 

pessoas. 

 value url - é um template url usado para a criação de identificadores para cada 

célula da respectiva coluna; e 

 virtual - é um valor booleano que indica se a coluna é do tipo virtual. 

 Linha 

Uma linha representa uma disposição horizontal de células de uma tabela. As 

propriedades Core Annotation de uma Linha são: 

 cells - é uma lista com as células da linha e uma linha deve existir uma célula 

para cada coluna da tabela; 

 number - é a posição da linha dentro do conjunto de linhas da tabela; 

 primary key – é uma lista de chaves primárias da tabela. Permite 

preenchimento com uma lista vazia, caso nenhum campo seja chave primária; 

 referenced rows – é uma lista de pares formados pela foreign key e a linha que 

a mesma faz referência. É obrigatório que a referência seja dentro do mesmo Grupo de 

Tabelas; 

 source number - é a posição original da linha na fonte de dados. Pode ser 

preenchido com valor null; e 

 table: é a tabela a qual a linha pertence. 

 

 Célula 

Uma célula representa uma intersecção entre uma linha e uma coluna em uma 

tabela. As propriedades Core Annotation de uma Célula são: 

 about URL - é uma URL absoluta para entidade a qual a célula fornece 

informação. Permite que seja preenchido com null; 

 column - é a coluna a qual a célula pertence; 

 errors - é uma lista de erros gerados durante a migração dos dados da fonte de 

dados real para o modelo de dados tabular; 
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 ordered - é um valor booleano que indica se a ordem dos valores das células 

devem ser mantido ou não; 

 property URL - é uma URL de valor absoluto para a propriedade associada a 

essa célula; 

 row - é a linha a qual a célula aparece; 

 string value - é uma string que representa o valor original da célula, ou seja, 

como ela aparece no arquivo CSV; 

 text direction - é a direção que o dado da célula deve ser exibido, ou seja, se da 

direita para esquerda ou da esquerda para direita. A segunda opção é a mais usada; 

 value - é o valor semântico da célula. Pode ser uma lista de valores, cada um 

com um tipo de dados diferente de uma string, assim como um a linguagem associada; e 

 value URL - é uma URL absoluta para a célula. Permite que seja preenchido 

com null. 

 Tipos de Dados 

Outro componente de muita importância do Modelo de Dados Tabular são os tipos 

de dados (datatype). Todas as colunas e células devem ter um metadado que define o tipo 

de dados, o qual indicará os valores permitidos em cada coluna da tabela. A Figura 2.7 

apresenta um diagrama com todos os tipos de dados permitidos para uma coluna de uma 

tabela do Modelo de Dados Tabular. Os tipos a seguir foram especificados conforme 

Peterson et al. 2012. 

 As propriedades Core Annotation dos tipos de dados são: base - é um valor string que 

representa o identificador do tipo de dados; 

format é uma string que define o formato do valor do tipo de dados; length é o 

tamanho exato da string usada para preenchimento de uma célula; minimum length é o 

tamanho mínimo da string usada para preenchimento de uma célula; maximum length é o 

tamanho máximo da string usada para preenchimento de uma célula; minimum é o valor 

mínimo da string usada para preenchimento de uma célula. É diferente por ser do tipo 

inclusive, ou seja, o valor aqui definido faz parte da faixa de valores válido; maximum é o 

valor máximo da string usada para preenchimento de uma célula. É diferente por ser do tipo 

inclusive, ou seja, o valor aqui definido faz parte da faixa de valores válido; minimum 

exclusive - é o valor mínimo válido para preenchimento da coluna. Por ser exclusive o valor 

aqui definido não faz parte do conjunto de valores válidos, ou seja, o valor é excluído; e 
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maximum exclusive é o valor máximo válido para preenchimento da coluna. Por ser exclusive 

o valor aqui definido não faz parte do conjunto de valores válidos, ou seja, o valor é excluído. 

 

Figura 2.7 Tipos de Dados do Modelo de Dados Tabular. 

 
Fonte: Model for Tabular Data. 

 

Uma vez compreendidos os principais componentes do Modelo de Dados Tabular, 

torna-se necessário conhecer a definição dos metadados que serão usados para validar os 
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dados definidos de acordo com o referido modelo. Na próxima seção, apresentamos a 

composição do arquivo de Metadados segundo recomendação do W3C por meio de 

(TENISSON; KELLOGG, 2015). 

  

2.4   Arquivo de Metadados 

 

Metadados significam dados sobre dados, ou seja, são dados que descrevem 

informações relacionadas a um outro conjunto de dados. Metadados também podem ser 

definidos como sendo dados capazes de descrever outros dados (VAZ, 2000). Eles são 

muito importantes pois, “ter conhecimento sobre a origem dos dados que estão 

disponíveis e entendimento sobre seu contexto são informações necessárias para se tomar 

decisões mais precisas” (TANNENBAUM; FOREWORD, 2001). Outra finalidade dos 

metadados é que seu uso enriquece o conteúdo dos dados, permitindo a geração de novas 

informações, associando semântica a eles (ARANTES, 2010). Neste contexto, os 

metadados desempenham um papel fundamental na descrição dos dados definidos de 

acordo com o Modelo de Dados Tabular. Sendo assim, devido à importância dos 

metadados, o W3C propôs um padrão para especificação de arquivos de metadados, para 

descrição de dados definidos de acordo com o Modelo de Dados Tabular (TENISSON; 

KELLOGG, 2015).  

Processos de validação, exibição, conversão e pesquisa de dados tabulares na Web 

requerem metadados relacionados com os arquivos descritos de acordo com o Modelo de 

Dados Tabular. Essa exigência tem como objetivo facilitar a descrição e a forma de 

interpretar os arquivos no modelo tabular. Dada a introdução sobre o que é um arquivo de 

metadados e seguindo a mesma linha de desenvolvimento dos conceitos, a partir de agora 

vamos nos aprofundar nos detalhes e estruturas do arquivo de metadados conforme 

recomendação do W3C. 

 

2.4.1   O Tipo do Arquivo de Metadados 

 

As aplicações que irão trabalhar manipulando arquivos de metadados, que seguem 

o Modelo do Arquivo de Metadados, proposto pelo W3C, necessitam saber como ler e 

processar arquivos do tipo JSON uma vez que, o arquivo de metadados é deste tipo. Os 

compiladores devem lançar erro e parar o processamento caso encontre algum problema 
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durante a validação proposta. Este erro pode ser causado por uso de uma propriedade 

inválida ou por uma propriedade sem valor definido. 

O arquivo JSON, neste caso, é formado por objetos de descrição (description 

objects) que, por meio de propriedades, descrevem os componentes do modelo de dados 

tabular. Ou seja, um arquivo CSV descrito de acordo com o modelo de dados tabular deve 

estar obrigatoriamente relacionado a um arquivo de metadados que, por sua vez, tem um 

objeto de descrição com os metadados do arquivo CSV. 

 

2.4.2   O Modelo do Arquivo de Metadados 

 

O Modelo do Arquivo de Metadados, proposto pelo W3C, pode ser visto na Figura 

2.8. É com base neste modelo que iremos explicar e exemplificar os componentes do 

arquivo de Metadados. 

Figura 2.8 Modelo do Arquivo de Metadados. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

 

Um objeto de descrição (description object) é um objcto JSON que descreve um 

componente do modelo de dados tabulares anotado (um grupo de tabelas, uma tabela ou 
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coluna) e tem uma ou mais propriedades que são mapeados em propriedades desse 

componente. As propriedades são os itens mais atômicos do modelo e armazenam os 

valores dos dados usados como metadados. As propriedades são classificadas em sete 

tipos: Array Properties, Link Properties, URI Template Properties, Column Reference 

Properties, Object Properties, Natural Language Properties e Atomic Properties. Cada 

um desses tipos será brevemente descrito a seguir. 

 Array Properties é um array de um ou mais objetos. Estes objetos 

normalmente são objetos de descrição. A Figura 2.9 é um exemplo de uso desta 

propriedade. Este exemplo retrata a propriedade tables que, como pode ser visto na 

Figura 2.8, pertence a um objeto Grupo de Tabelas. A propriedade tables é um array 

properties com dois objetos de descrição, cada um com um objeto descrição de tabela. 

Figura 2.9 Exemplo de Array Properties. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data  

 

 Link properties é um tipo de propriedade que permite armazenar uma simples 

referência para outro objeto. Um exemplo de aplicação pode ser visto na Figura 2.10, na 

qual a propriedade url é utilizada em um Objeto Descrição de Tabela. Isso faz um link 

entre o Objeto de Descrição de Tabela e o arquivo CSV referenciado pela propriedade 

url. 

Figura 2.10 Link Property. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data. 

 

 URI Template Properties é uma propriedade que armazena um URI Template 

para ser usado na geração de URI (Universal Resource Identify) a partir dos dados de um 

arquivo CSV. As URI são criadas para cada linha do arquivo CSV de acordo com o 

conteúdo da linha e um conjunto de variáveis. Uma das variáveis que estão envolvidas 

com o processo de geração das URI é a _row: é o número da linha para a qual a URI vai 

ser gerada. A Figura 2.11 é um exemplo de uso de URI Template Properties, na qual o 
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template é definido por meio da propriedade aboutURL. Ainda na Figura 2.10 temos dois 

exemplos de URI geradas com a variável _row que identificam as linhas 1 e 2 do arquivo 

example.csv. 

Figura 2.11 URI Template. 

   
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

 

 Column Reference Properties armazena uma ou mais referências para 

Objetos de Descrição de Coluna. A propriedade column deve possuir o nome do objeto 

por ela referenciado. A referência a objetos de descrição de coluna pode ser realizada de 

duas maneiras: por meio de uma simples propriedade name ou por um array de names. O 

exemplo da Figura 2.12 exibe uma propriedade column com um array de duas colunas, 

que no caso são givenName e familyName. 

Figura 2.12 Column Property. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

 

 Object properties é um simples objeto ou uma referência para outro objeto 

por meio de uma URL. Este tipo de propriedade normalmente é usado quando os valores 

definidos por ela são delimitados por vocabulários ou por informações estruturadas. A 

Figura 2.13 é um exemplo dessa propriedade com uso de valores estruturados. 

 

Figura 2.13 Object property. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 
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 Natural Language Properties são propriedades que definem a linguagem em 

que um objeto foi descrito. Por exemplo, essa propriedade pode ser usada para definir o 

título de um objeto em idiomas diferentes. O conteúdo dessa propriedade pode ser uma 

string, um objeto ou array. No caso de string, elas são interpretadas como linguagem 

natural, ou seja, linguagem default. Os arrays são interpretados como linguagens 

alternativas a linguagem default. Objetos são propriedades com códigos de linguagem 

pré-definido. 

Figura 2.14 Natural Language Property. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data. 

  

Na Figura 2.14 temos as três formas de representação citadas anteriormente. A 

primeira por meio de string, a segunda é um array e a terceira é um objeto. Este exemplo 

define o nome do título de um objeto para os idiomas Inglês e Francês. 

 Atomic Properties são propriedades que permitem o armazenamento de 

valores atômicos (primitivos). As propriedades desse tipo podem armazenar um número, 

string, boolean, objeto ou array. Number é usada para números inteiros e double. 

Boolean para valores verdadeiro e falso. String é usado para armazenar textos. Um array 

pode armazenar uma lista de números, valores booleanos, strings ou objetos. Objeto é um 

objeto JSON. 

 

 

2.4.3   Objeto Top Level Properties 

 

Este objeto pode fazer parte de um arquivo de metadados ou ser referenciado por 

meio de outro objeto que pertença ao modelo do arquivo de metadados. Junto a esse 

objeto deve existir uma propriedade @context responsável por definir o contexto local 

[Sporny, Kellogg e Lanthaler 2014]. @context pode armazenar uma simples string ou um 
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array formado por uma string mais duas propriedades atômicas @base e @language. A 

seguir, temos suas definições: 

 @base é uma base URL utilizada para geração de URL que referenciam 

objetos dentro do arquivo de metadados. É diferente de uma URI template que é usada 

para criar referências aos dados de um arquivo CSV; e 

 @language é a linguagem default usada no arquivo de metadados. É diferente 

da propriedade lang de um objeto de descrição que define a linguagem usada para os 

dados de um Grupo de Tabelas, Tabela ou Coluna. 

 

2.4.4   Objeto Table Group  

 

O Objeto de Descrição de Grupo de Tabela (Table Group) é um objeto JSON que 

descreve um grupo de tabelas. Este objeto é formado por um conjunto de propriedades, 

sendo algumas obrigatórias e outras opcionais. 

tables é uma propriedade obrigatória desse objeto. Ela é do tipo array properties  e 

armazena o conjunto de objetos de descrição de tabela, ou seja, em tables são 

armazenadas informações sobre as tabelas que fazem parte do grupo de tabelas 

relacionadas com o arquivo de metadados. Caso o arquivo de metadados não tenha 

nenhuma definição de tables, o mesmo é considerado inválido. 

As propriedades opcionais são: dialect, notes, tableDirection, tableSchema, 

transfomations, @id e @type: 

 Dialect - é do tipo Object Properties e armazena a referência de um Objeto de 

Descrição de Dialeto. Maiores detalhes de sua estrutura podem ser encontrados 

no item 2.4.9 deste capítulo;  

 Notes - é do tipo Array Properties e representa um array de objetos de 

descrição com o objetivo de permitir anotações diversas a respeito do Grupo de 

Tabelas; 

 tableDirection - é do tipo Atomic Properties que quando presente é obrigada a 

ser preenchida com um dos valores “rtl”, “ltr” ou “default”. Indica a direção 

em que as colunas serão exibidas;  

 tableSchema - é do tipo Object Properties e armazena a referência de um 

Objeto Descrição de Schema; 
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 transfomations - é do tipo Array Properties que armazena metadados que são 

usados por processos e algoritmos de transformação. Por exemplo, para 

transformar um arquivo de dados tabulares em um arquivo RDF ou XML; 

 @id - é do tipo Link Properties que identifica o Grupo de Tabelas. O valor 

dessa propriedade não pode começar como o caractere underline (_); e 

 @type - é do tipo Atomic Properties que se presente deve ser preenchido com o 

valor “TableGroup”. 

Além dessas propriedades, o Objeto Descrição de Grupo de Tabela pode ter em 

sua presença as propriedades comuns e as propriedades de herança (Inherited Properties). 

 

2.4.5   Objeto Table 

 

O Objeto de Descrição de Tabela (Table) é um objeto JSON que representa o 

Table na Figura 2.8, ou seja, é um objeto JSON que descreve uma tabela. Este objeto é 

formado por um conjunto de propriedades, sendo algumas obrigatórias e outras opcionais. 

A única propriedade obrigatória é a url, que é do tipo Link Properties e faz referência a 

um Objeto de Descrição de Tabela dentro do arquivo de metadados. 

As propriedades opcionais são: dialect, notes, supressOutput, tableDirection, 

tableSchema, transfomations, @id e @type. As propriedades dialect, notes, tableDirection 

e transfomations são semelhantes às propriedades descritas na Seção 2.4.3 e, por isso, não 

terão seus conceitos aqui definidos. As demais propriedades são definidas a seguir: 

 supressOutput - é do tipo Atomic Properties e indica se será suprimida toda e 

qualquer resultado do processo de conversão com da tabela. O valor default é false; 

 tableSchema - é do tipo Object Properties e armazena a referência de um Objeto 

Descrição de Schema. Porém aqui existe uma particularidade: caso essa propriedade 

não esteja presente no Objeto de Descrição de Tabela, ela pode estar presente no 

Objeto Descrição de Grupo de Tabela. Assim o Objeto de Descrição de Tabela 

deverá seguir o schema definido no Grupo de Tabela; 

 @id - é do tipo Link properties e identifica a Tabela. O valor dessa propriedade não 

pode começar como o caractere underline (_); e 

 @type - é do tipo Atomic Properties que se presente deve ser preenchido com o valor 

“Table”. 
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2.4.6   Objeto Schema 

 

Um objeto schema é a definição de um formato tabular que pode ser comum a um 

conjunto de tabelas. Assim, tabelas de diferentes fontes de dados podem ter a mesma 

estrutura definida por um único schema dando a possibilidade de serem agrupadas para a 

execução de algum processo de geração de informação em particular. O Objeto de 

Descrição de Schema é um objeto JSON que descreve o objeto Schema da Figura 2.8 que, 

por sua vez, está relacionado diretamente com um objeto Table. Todas a propriedades são 

opcionais. 

 Columns - é do tipo Array Properties e armazena as referências para os Objetos de 

Descrição de Coluna. A ordem de definição das colunas dentro do schema deve ser 

seguida pelas tabelas, ou seja, o primeiro Objeto de Descrição de Coluna do schema está 

relacionado com a primeira coluna da tabela e assim sucessivamente. Os valores da 

propriedade name não podem se repetir; 

 Foreign Keys - é do tipo Array Properties e armazena um conjunto de Objeto de 

Definição de Foreign Key com o objetivo de definir como os valores de uma linha de 

uma coluna da tabela se relaciona com outra linha de outra tabela. Se uma Foreign Key 

for definida, as seguintes propriedades tornam-se obrigatórias: columnReference e 

reference; 

 columnReference - é do tipo Column Reference Properties e armazena uma ou mais 

referências para Objetos de Descrição de Coluna; e 

 reference - é do tipo Object Properties e identifica uma tabela e as colunas    

referenciadas pela foreign key. 

Podemos resumir a propriedade foreign key como uma lista de colunas de uma 

tabela e a sua respectiva coluna referenciada em outra tabela. 
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Figura 2.15 Arquivo de Metadados. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

 

A Figura 2.15 mostra um exemplo de arquivo de metadados segundo a 

recomendação do W3C. Por meio dessa figura vamos exemplificar alguns dos conceitos 

citados anteriormente. A propriedade “tables” identifica que nesse arquivo de metadados 

temos um Objeto de Descrição de Grupo de Tabela. A propriedade “tables” é um array e 

no nosso exemplo podemos observar a presença de dois Objetos de Descrição de Tabela. 

Cada um deles inicia-se com a propriedade “url” que é uma referência para o arquivo 
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CSV do Modelo de Dados Tabular que está relacionado com esse arquivo de metadados. 

Neste exemplo, como não foi definida a propriedade tableSchema no Objeto de Descrição 

de Grupo de Tabela, então cada Objeto de Descrição de Tabela definiu seu schema por 

meio de tableSchema. Dentro de cada tableSchema encontramos a definição das colunas 

de cada Objeto de Descrição de Tabela. Após a definição das colunas e ainda dentro do 

Objeto Descrição de Schema temos as propriedades "aboutUrl", "propertyUrl" e 

"primaryKey". 

Na definição do segundo objeto do array de Objetos de Descrição de Tabela nos 

deparamos com uma Objeto de Foreign Key. Ele indica que a coluna countryRef da 

segunda tabela faz referência a coluna countryCode da primeira tabela do arquivo 

countries.csv. 

 

 2.4.7   Objeto Column 

 

O Objeto de Descrição de Coluna (Column Description) é um objeto JSON que 

representa o Column na Figura 2.8, ou seja, é um objeto JSON que descreve uma coluna. 

A definição de uma coluna pode contemplar informações direcionadas a pessoas assim 

como dados direcionado aos computadores com o objetivo de tornar possível a validação 

de dados ou a conversão para outros formatos.  

Este objeto é formado por um conjunto de propriedades sendo todas opcionais: 

name, supressOutput, titles, virtual, @id e @type. A propriedade supressOutput segue a 

mesma definição da Seção 2.4.4 e, por isso, não terá seu conceito aqui definido. As 

demais são definidas a seguir: 

 name - é do tipo Atomic Properties e representa o nome canônico para a coluna. O valor 

dessa propriedade é obrigado a ser uma string;   

 Titles - é uma propriedade que fornece a possibilidade de nomes alternativos para a 

coluna. É uma propriedade do tipo natural language property. Caso a propriedade name 

não esteja presente, o primeiro elemento da propriedade title torna-se o valor da 

propriedade name; 

 Virtual - é do tipo Atomic Properties e indica se a coluna é virtual, ou seja, ela não 

existe na fonte de dados original. O valor padrão dessa propriedade é false. Colunas 

virtuais são usadas quando dados gerados durante um processo de transformação 

precisam ser adicionados e não existem na fonte de dados original. Ou seja, se não 
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existe na fonte original então a coluna não existe. Para ter onde adicionar esses dados 

extras então são usadas as colunas virtuais; 

 @id - é do tipo Link Properties e identifica a coluna. O valor dessa propriedade não 

pode começar como o caractere underline (_); e 

 @type - é do tipo Atomic Properties que quando presente deve ser preenchido com o 

valor “Column”. 

 

Na Figura 2.14 dentro da propriedade “columns” temos um array de Objeto de Descrição 

de Coluna no qual podemos identificar as colunas de uma tabela e o seu respectivo tipo de 

dados.  

 

2.4.8   Inherited Properties 

 

O Objeto de Descrição de Herança (Inherited Properties) é formado por 

propriedades que são definidas em objetos de descrição de grupo de tabelas, tabela, 

schema ou coluna e passam a servir como metadados para uma célula por meio de 

herança. Ou seja, podemos ter uma propriedade definida em um objeto de descrição de 

schema e por herança ela serve como metadados para todas as células das tabelas que 

estão no schema. As propriedades deste objeto são: aboutURL, datatype, default, lang, 

null, ordered, propertyUrl, required, separator, textDirection e valueUrl. Os conceitos 

dessas propriedades seguem a mesma especificação do Modelo de Dados Tabular 

conforme Seção 2.3. 
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Figura 2.16 Inherited Property. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

A Figura 2.16 ilustra o uso de uma propriedade de um Objeto Descrição de 

Herança. Observem a propriedade “aboutUrl” que é definida dentro de um Objeto de 

Descrição de Schema (tableSchema). Como as colunas, ou melhor, os Objetos de 

Descrição de Coluna são definidos dentro do tableSchema, então por herança, a 

propriedade “aboutUrl” passa a fazer parte de todas as colunas. 

 

2.4.9   Objeto Dialect Description  

O Objeto Dialeto de Descrição (Dialect Descriptions) é um objeto JSON que 

representa o Dialect Descriptions na Figura 2.8, ou seja, é um objeto JSON que descreve 

um Dialeto de Descrição. Este objeto é formado por um conjunto de propriedades:  

commentPrefix, delimiter, doubleQuote, encoding, header, headerRowCount, 

lineTerminators, quoteChar, skipBlankRows,skipColumns, skipInitialSpace, skipRows, 

trim, @id e @type. 
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 commentPrefix - é uma propriedade atômica que define o caracatere a ser usado 

como indicador de comentário. O caractere aqui definido quando aparece no início 

da linha do arquivo de dados tabular, significa uma linha de comentário. O caractere 

default é o #; 

 Delimiter - é uma propriedade atômica que define o delimitador das células do 

arquivo de Dados Tabulares. O valor default é a vírgula; 

 doubleQuote - é uma propriedade atômica que armazena um valor boolean. Se o 

valor for true então o caracatere de escape é aspas duplas. Caso seja false, o caractere 

de escape é \; 

 Encoding - é o padrão de codificação do arquivo de Dados Tabules. Por exemplo 

pode assumir o valor utf-8; 

 Header - é uma propriedade atômica que quando true indica que o arquivo de Dados 

Tabulares tem cabeçalho. Nesse caso a propriedade header how count que indica o 

número de linhas do cabeçalho é alterado para 1; 

 lineTerminators é uma propriedade atômica que armazena o caractere que define o 

final de uma linha no arquivo de dados tabulares. O valor defaul é carrige return line 

feed ["\r\n", "\n"]; 

 quoteChar - é uma propriedade atômica que armazena um valor a ser usado como 

escape de células. O valor default é aspas duplas mas pode assumir o valor null 

também; 

 skipBlankRows - é uma propriedade atômica que armazena um valor boleano para 

indicar se linhas em branco serão ignoradas. O valor default é false; 

 skipColumns - é uma propriedade atômica que armazena um valor não negativo para 

indicar as colunas a serem ignoradas. O valor default é 0. 

 skipInitialSpace - é uma propriedade atômica que se true então atribui a propriedade 

trim para start. Se false então o trim é false. Se a propriedade trim estiver presente 

então skipInitialSpace deve ser ignorado; 

 skipRows - é uma propriedade atômica que define o número de linhas a serem 

ignoradas inicialmente no processamento do arquivo de dados tabulares. O valor 

default é 0; 

 @id é do tipo Link Properties e identifica o dialeto de descrição. O valor dessa 

propriedade não pode começar como o caractere underline (_); e 
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 @type é do tipo Atomic Properties que se presente deve ser preenchido com o valor 

“Dialect”. 

Figura 2.17 Dialeto de Descrição. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

A Figura 2.17 apresenta um exemplo do Objeto Dialeto de Descrição em um 

arquivo de metadados. 

 

2.4.10   Objeto Transformation Definition  

 

O Objeto de Definição de Transformação (Transformation Definition) define como 

um arquivo de dados tabular será transformado em um outro formato usando um template 

ou um script. 

Figura 2.18 Transformation Definition. 

 
Fonte: Metadata Vocabulary for Tabular Data 

 

A Figura 2.18 exemplifica um Objeto de Transformação. Este objeto pode ser 

utilizado por processadores que reconhecem templates no formato Mustache. Chegamos a 

essa conclusão com base na propriedade “scriptFormat”. O processador vai usar o Objeto 

de Transformação para transformar uma tabela representada por um arquivo CSV em um 

formato JSON. A template a ser aplicada nesse processo é indicada na propriedade “url”. 
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As propriedades obrigatórias do Objeto de Descrição são: url, scriptFormat, 

targetFormat. Já source, titles, @id e @type são opcionais. 

 url - é um link property que armazena a URL para o script ou template relacionado 

ao local onde se encontra o arquivo de metadados; 

 scriptFormat – é um link property que armazena a URL para o formato usado pelo 

script ou template. No nosso exemplo da Figura 2.18 é uma URL para uma mídia 

type;  

 targetFormat – é um link property que armazena a URL para o formato que será 

criado através do processo de transformação; 

 source - é uma atomic property que quando informada armazena o valor do tipo do 

arquivo gerado após a transformação. De acordo com o exemplo da Figura 2.18 o 

resultado do processo de transformação será um objeto JSON. 

 titles - é uma natural language property que descreve o formato que será gerado pelo 

processo de transformação. 

 

2.4.11   Objeto Datatype Description  

 

O Objeto de Descrição de Tipo de Dados (Datatype Description) é um objeto 

JSON que representa o Datatype Description na Figura 2.8, ou seja, é um objeto JSON 

que descreve os tipos de dados das células da coluna de uma tabela no arquivo de Dados 

Tabulares. Este objeto é formado por um conjunto de propriedades sendo todas opcionais.

  

As propriedades opcionais são: base, format, length, minLength, maxLength, 

minimum, maximum, minInclusive, maxInclusive, minExclusive e maxExclusive. Elas 

seguem os mesmos conceitos definidos para os tipos de dados do modelo de dados 

tabular. Sendo assim, vide Seção 2.3 para ter acesso as definições dos tipos de dados. 

 

 

2.5   Trabalhos relacionados 

 

Existe no mercado alguns validadores para arquivos CSV, porém com um certo 

grau de limitações. O problema mais grave é o fato de não seguirem um padrão e 

metodologia de validação. A grande maioria dessas ferramentas foram construída com um 
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objetivo específico e não para resolver um problema em geral, sendo limitada a validar 

apenas alguns tipos de dados. Por exemplo, o CsvSchema11 valida apenas três tipos de 

dados: Int, Decimal e String. Se a ordem das colunas no arquivo CSV for diferente do 

especificado na classe de validação, a validação não funciona. Então é preciso criar uma 

nova classe de validação que contemple a mesma ordem das colunas do arquivo CSV. 

Assim como o CsvSchema12, o SuperCSV13 é limitado aos tipos de dados que podem ser 

validados. Trabalha apenas com os tipos decimal, boolean, char, date, double, int e long. 

E para validar cada arquivo CSV é preciso desenvolver uma classe de validação porque é 

necessário informar ao Cell Processors os campos que serão validados.  Cell Processors é 

o núcleo de validação do SuperCSV6. Esse é o panorama atual dessas duas ferramentas 

avaliadas. 

Fazendo um comparativo do CSVValidation, que é a ferramenta proposta deste 

trabalho, com as ferramentas citadas anteriormente, é possível elencar alguns pontos que o 

CSVValidation leva vantagem sobre as demais ferramentas: O CSVValidation foi 

construído sobre um padrão do W3C. Assim, consegue fazer a validação de um número 

bem maior de tipos de dados. É aberto, uma vez que seu código fonte se encontra em um 

repositório e pode ser acessado por qualquer pessoa. Além disso, é possível implementar 

alguma mudança no CSVValidation para que atenda a uma necessidade especifica do 

usuário. Outro ponto é o fato de ter sido construído na plataforma Web, facilitando assim 

o acesso a ferramenta por meio da Internet.     

 

2.6   Conclusão 

 

Neste capítulo, apresentamos os principais assuntos relacionados ao trabalho 

desenvolvido nesta dissertação. Para isso, foram descritos os principais pontos referentes à 

validação de arquivos CSV, bem como as abordagens existentes no mercado que de algum 

modo realizam algum tipo de validação sobre os arquivos CSV. 

Partindo deste princípio, apresentamos na Seção 2.1 a definição de Dados 

Tabulares e alguns exemplos de utilização do mesmo, dentre eles: Dados representados 

em linha, Arquivo de Tamanho Fixo e Arquivo separado por TAB. 

                                                           
11 https://bitbucket.org/vadwook/csvschema/wiki/Home 
12 https://bitbucket.org/vadwook/csvschema/wiki/Home 
13 http://supercsv.sourceforge.net/cell_processors.html 
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O arquivo CSV também é um exemplo de arquivo com Dados Tabulares, mas por 

ser um papel de destaque neste trabalho, decidimos abordá-lo em uma seção separada. 

Assim, na Seção 2.2 apresentamos em detalhes o que é um arquivo CSV descrevendo 

sobre a estrutura, características e a gramática de um arquivo CSV de acordo com a 

especificação do RFC4180 que o regulamenta oficialmente.  

Na Seção 2.3 apresentamos a Proposta do W3C para a Padronização do Modelo de 

Dados Tabulares. Na Seção 2.4 descrevemos o Arquivo de Metadados que é um arquivo 

para descrição de dados representados de acordo com o Modelo de Dados Tabular. Assim, 

desempenham um papel fundamental na validação dos dados definidos de acordo com o 

Modelo de Dados Tabular. 

Na Seção 2.5, apresentamos algumas ferramentas que trabalham com a validação 

de arquivos CSV, focando nos tipos de dados que podem ser validados por elas. Em 

seguida, apresentamos um comparativo das ferramentas de mercado com o 

CSVValidation que é a proposta desta dissertação. Por fim, finalizamos o Capítulo 2 com 

a Seção 2.6 de conclusão. 

Uma vez apresentados os conceitos necessários para o embasamento teórico desta 

dissertação, a seguir, no Capítulo 3, descrevemos uma visão geral da ferramenta 

CSVValidation. 
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VISÃO GERAL DA FERRAMENTA CSVVALIDATION 

 

Diferentes abordagens para validação de arquivos CSV foram propostas, como 

vimos anteriormente no Capítulo 2. Porém, essas abordagens são aplicadas em casos 

específicos, para os quais as ferramentas foram desenvolvidas. Por causa da grande 

heterogeneidade dos tipos de dados computacionais existentes, muitos desafios e 

problemas surgiram:  

I - Como estruturar um arquivo CSV que possibilite publicação e o processamento 

de dados estruturados, bem como a integração com outros sistemas computacionais?     

II - Como estruturar e disponibilizar metadados relacionados a um arquivo CSV de 

forma que aplicações computacionais tenham a possibilidade de interpretar de forma fácil 

e segura os dados publicados por meio de arquivos CSV? 

III - Como garantir que os dados de um arquivo CSV são válidos de acordo com os 

tipos de dados definidos por meio de um arquivo de metadados? 

Os problemas I e II estão sendo tratados e solucionados pelo W3C por meio do 

desenvolvimento de recomendações para modelos tabulares. O resultado da Solução I é a 

definição do padrão e estrutura para Dados Tabulares, cuja descrição em detalhes pode ser 

vista no Capítulo 2, Seção 2.1. Para resolver o problema II, o W3C definiu os 

componentes e estruturas úteis para criação de um arquivo de metadados, usando como 

base um arquivo JSON. Maiores detalhes podem ser encontrados no Capítulo 2, Seção 

2.2. 

Considerando a grande quantidade de Dados Tabulares disponíveis na Web, é 

difícil manter o controle sobre a qualidade e padronização do que é publicado, 

independentemente se os dados são originados de órgãos governamentais, entidades 

privadas, ONG, dentre outros. Assim, se alguma aplicação precisar trabalhar com dados 

publicados por meio de arquivo de Dados Tabulares, seja para publicação ou consumo, 

torna-se necessário fazer uma validação dos dados, evitando que exista divergência entre 
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os tipos de dados do Arquivo de Dados Tabulares e a aplicação que estará fazendo uso do 

mesmo. 

Neste capítulo, propomos uma abordagem, denominada CSVValidation, para 

auxiliar na validação de arquivos de Dados Tabulares tendo como base um arquivo de 

metadados relacionado ao item III citado anteriormente. O CSVValidation recebe como 

entrada um arquivo de Dados Tabulares, um arquivo de metadados e, a partir disso, realiza 

a validação. 

 

O restante deste capítulo está organizado como segue. Na Seção 3.1 será 

apresentada a definição do problema abordado neste trabalho. A Seção 3.2 será voltada 

para apresentar uma visão geral da ferramenta CSVValidation, por meio da exibição de 

Diagramas UML utilizados na especificação do software. Na Seção 3.3 será apresentado o 

processo de validação. Na Seção 3.4 serão apresentados os algoritmos de validação. Na 

Seção 3.5 finalizamos com a conclusão do capítulo. 

 

3.1   Definição do Problema 

 

Para que possamos entender de forma mais fácil a validação de arquivos de Dados 

Tabulares, iniciaremos pela definição dos arquivos de Dados Tabulares e do Arquivo de 

Metadados. 

Definição 3.1.1. Arquivo no Modelo de Dados Tabulares. Seja F = {L1, L2, ..., Ln} 

um arquivo que segue o Modelo de Dados Tabular, onde {L1, L2, ..., Ln} são denominadas 

linhas de F, tal que L1 = {C1, ..., Ck} é a linha que define o cabeçalho do arquivo e {C1, ..., 

Ck} são denominadas colunas do arquivo. As demais linhas são compostas por conjuntos 

de valores, tal que Li = {vi1,..., vik}, 2 ≤ i ≤ n, onde cada vik, denominado de célula do 

arquivo, corresponde ao valor da coluna Cj para a linha Li. 

Uma vez que o Arquivo CSV foi definido, as próximas definições estão 

relacionadas ao Arquivo de Metadados. Assim, para ajudar no entendimento, na Figura 

2.8 apresentamos o Modelo do Arquivo de Metadados por meio de uma representação 

gráfica. A descrição completa desse modelo, pode ser vista no Capítulo 2, Seção 2.2. Do 

Modelo do Arquivo de Metadados, somente serão definidos os componentes relevantes 

para a definição do problema. 
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Com o objetivo de referenciar os objetos do Modelo do Arquivo de Metadados 

exibidos na Figura 2.8, usamos a seguinte notação:  

 Seja G um Objeto de Descrição de Grupo de Tabelas e T um Objeto de 

Descrição de Tabela, denotamos G.T como uma Tabela que pertence ao 

Grupo de Tabelas G;  

 Seja T é um Objeto de Descrição de Tabela e S um Objeto de Descrição de 

Esquema, denotamos T.S como uma Tabela do Esquema S;  

 Seja S um Objeto de Descrição de Esquema e C um Objeto de Descrição de 

Coluna então S.C denota uma Coluna descrita pelo Esquema S; 

 Se C é um objeto de Descrição de Coluna, então C.datatype denota o valor 

da Propriedade datatype para o objeto de Descrição de Coluna C; e 

 Se D é um Objeto de Descrição de Tipo de Dados e C um Objeto de 

Descrição de Coluna, denotamos como C.D as Propriedades de Descrição 

de Tipo de Dados relacionadas a Coluna C. 

 

Definição 3.1.2. Property of Metadata File. Seja P uma Property pertencente a um 

arquivo de Metadados, definimos P = (Np,Vp), onde Np é nome da Property, e Vp é o seu 

respectivo valor. Este é o objeto mais atômico do arquivo de Metadados. Observando o 

Table Object na Figura 2.7, denotado como T, T.url é a Property url que pertence a T. 

 

Definição 3.1.3. Array Property de um arquivo de Metadados. Seja, Ap um Array 

Property pertencente a um arquivo de Metadados, definimos Ap como um conjunto de 

Propriedades definidas na Definição 3.1.4. Logo, podemos representar Ap como: Ap = {P1, 

P2, ..., Pn} onde Pn é a enésima Property do Array Property. 

 

Definição 3.1.4. Object Datatype Description de um arquivo de Metadados. Um 

Object Datatype Description D é um conjunto de Properties que quando relacionado com 

um Object Column Description, é denotado por C.D.  Os respectivos nomes das 

Properties de D são: base, format, length, minLength, maxLength, minimum, maximum, 

minInclusive, maxInclusive, minInclusive e maxExclusive. Assim, usamos a notação 

C.D.length para ter acesso a definição do tamanho da coluna C, que está relacionada com 

o Object Datatype Description D. A mesma notação deve ser usada para as demais 

Properties.   
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Definição 3.1.5. Object Inherited Properties de um arquivo de Metadados. Um 

Object Inherited Properties H é um conjunto de Properties que quando relacionado com 

um Object Column Description, é denotado por C.H.  Os respectivos nomes das 

Properties de H são: null, lang, textDirection, separator, ordered, default, aboutUrl, 

propertyUrl, valueUrl e datatype. Assim, usamos a notação C.H.datatype para ter acesso à 

definição do datatype da coluna C, que está relacionada com o Object Inherited 

Properties H. A mesma notação deve ser usada para as demais Properties. 

 

Definição 3.1.6. Object Column Description de um arquivo de Metadados. Um 

Object Column Description C é um conjunto de Properties que quando relacionado com 

um Object Schema, é denotado por S.C.  Os respectivos nomes das Properties de C são: 

name, titles, required, supressOutput, virtual, @id, @type. Assim, usamos a notação 

S.C.name para ter acesso a definição do nome da coluna C, que está relacionada com o 

Object Schema S. A mesma notação deve ser usada para as demais Properties. 

 

Definição 3.1.7. Object Table Group de um arquivo de Metadados. Seja G um 

Object Table Group e T um Object Table. Denotamos por G um conjunto de Object Table  

T. Logo, G = {T1, T2, ..., Tn} onde Tn é o enésimo Object Table. Os respectivos nomes das 

Properties de G são: tables, transformations, tableDirection, tableSchema, dialect, notes, 

supressOutput, @context, @id e @type. Assim, usamos a notação G.tables para ter acesso 

aos Object Table que pertencem ao Table Group. A mesma notação deve ser usada para as 

demais Propriedades. 

 

Definição 3.1.8. Object Table de um arquivo de Metadados. Seja T um Object 

Table e G um Object Table Group. Denotamos por G.T um Object Table que pertence a 

G. Os respectivos nomes das Properties de G são: tables, transformations, tableDirection, 

tableSchema, dialect, notes, supressOutput, @context, @id e @type. Assim, usamos a 

notação G.tables para ter acesso aos Object Table que pertencem ao Table Group. A 

mesma notação deve ser usada para as demais Properties. 

 

Definição 3.1.9. Object Schema de um arquivo de Metadados. Seja S um Object 

Schema e T um Object Table. Denotamos por T.S um Object Schema que descreve T. Os 
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respectivos nomes das Properties de S são: foreignKeys, @id, @type e columns. Assim, 

usamos a notação T.S.columns para ter acesso aos Object Column Description que 

pertencem a Table. A mesma notação deve ser usada para as demais Properties. 

 

Definição 3.1.10. Object Dialect Description de um arquivo de Metadados. Um 

Object Dialect Description pode estar relacionado com um Object Table ou com um 

Object Table Group. Os respectivos nomes das Properties desse objeto são: encoding, 

lineTerminators, quoteChar, doubleQuote, skipRows, commentPrefix, header, 

headerRowCount, delimiter, SkipColumns, skipBlankRows, skipInitialSpace, trim, @id e 

@type. Assim, se um Object Table Group G possui um Dialect Description, as Properties 

do Object Dialect Description são acessadas pela notação G.dialect.nomepropriedade, 

onde nomepriedade é o nome de uma das Properties do Object Dialect Description. 

 

Definição 3.1.11. Arquivo de Metadados. Um arquivo de Metadados M é definido 

por um conjunto de Objetos de acordo com as definições expostas anteriormente nas 

Definições 3.1.2 a 3.1.12. M pode ser composto por um ou mais objetos e cada objeto, a 

depender do seu tipo, com as suas respectivas propriedades. A ordem dos objetos dentro 

do arquivo de Metadados pode variar. Desta forma, podemos ter arquivos de metadados M 

e M’ que possuem os mesmos Objects e Properties, porém dispostos em ordens diferentes. 

O que limita a composição de M são as Properties e Objects que o compõem. 

A seguir, apresentamos a definição do problema tratado neste trabalho utilizando 

as definições previamente apresentadas. 

Problema. Seja F = {L1, L2, ..., Ln} um arquivo que segue o modelo de dados 

tabular, tal que L1 = {C1, ..., Ck} onde {C1, ..., Ck} são as colunas do arquivo e Li = {vi1 ,..., 

vik}, 2 ≤ i ≤ n, onde cada vij, é uma célula do arquivo e M um arquivo de Metadados. 

Assim, para cada Li, acessamos cada vik que pertence a uma Li e a Ck, e validamos se os 

dados de vik é do mesmo tipo de dados definido para Ck no arquivo de Metadados M.   

 

3.2 Uma Visão Geral da ferramenta CSVValidation 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar a arquitetura sobre a qual a ferramenta 

CSVValidation foi construída. 
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3.2.1   A arquitetura da ferramenta 

 

A arquitetura da CSVValidation está dividida em três camadas, como pode ser 

visto na Figura 3.1. A primeira camada é a Interface. É por meio dela que o usuário 

interage com o CSVValidation. Podendo, dessa forma, selecionar e submeter os arquivos 

CSV e de Metadados ao processo de Validação. O Process JSON é a segunda camada e 

tem como objetivo processar o arquivo JSON e extrair os metadados. A terceira e última 

camada é a Core Validation, ou seja, é o núcleo de validação. É nesta camada que de fato 

são implementadas as regras de validação. 

As camadas Core Validation e Process JSON são separadas logicamente, mas 

fisicamente, encontram-se alocadas no mesmo servidor de aplicação. Sendo assim, a 

arquitetura utilizada não é do tipo distribuída. 

Figura 3.1: Camadas da Arquitetura. 

 

 
Fonte: O Autor. 

 

 

3.2.2   Visão do Usuário 

 

Para facilitar o entendimento da ferramenta, considerando o ponto de vista do 

usuário, apresentamos na Figura 3.2, o Diagrama de Casos de Uso da CSVValidation. Por 

meio do Caso de Uso Selecionar Arquivos Upload, o usuário poderá selecionar os 

arquivos a serem validados. A partir desse caso de uso, temos uma operação de include 

para outros dois Casos de Uso, que são, respectivamente, Selecionar Arquivo CSV e 

Selecionar Arquivo Metadados. O Caso de Uso Upload Arquivos CSV e Metadados entra 

em ação após o usuário ter selecionado os arquivos CSV e Metadados. O Caso de Uso 

Realizar Validação de Arquivos é inicializado automaticamente sem intermédio do 

usuário logo após o upload do arquivo. Esse Caso de Uso mostra que os arquivos 

envia:dos passarão por um processo de validação. Por fim, o Caso de Uso Vizualizar 
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Resultado Validação permite que o usuário tenha acesso ao resultado do processo de 

validação. 

 
Figura 3.2: Diagrama de Casos de Uso da Ferramenta CSVValidation. Fonte: O Autor.  
 

3.3   O processo de Validação 

 

Nesta seção, são apresentados os processos de Validação do CSVValidation, o 

qual é formado por cinco etapas, descritas a seguir:  

Etapa 1. Selecionar os arquivos CSV e de Metadados. Durante esta etapa, o 

usuário selecionará o arquivo CSV e o arquivo de Metadados envolvidos na validação. É 

obrigatório que os arquivos CSV e de Metadados selecionados estejam de acordo com a 

definição formal, apresentada na Seção 3.1. 

Etapa 2. Realizar Upload dos arquivos para o Servidor de Aplicação. Durante 

esta etapa, os arquivos selecionados da máquina do usuário são transferidos para o 

servidor de aplicação. Antes do envio, primeiramente, deve ser validado se os dois foram 

selecionados e se as extensões dos arquivos selecionados correspondem a .csv e. json, 

respectivamente para o arquivo CSV e para o de Metadados. Somente após essas duas 

validações, o Upload é executado.   
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Etapa 3. Processar o arquivo de Metadados. A partir de um arquivo de 

Metadados M (Definição 3.1.11), as Properties e Objects de M são avaliados para 

localizar os Objetos de Propriedades de Herança, H.C, relacionado a cada Coluna do 

arquivo CSV submetido a validação.  

Assim, sendo G é um Object Table Group (Definição 3.1.7), primeiramente 

verificamos se G.dialect faz referência a um Object Dialect Description (Definição 

3.1.10). Caso confirmada a referência, extraímos as Properties do Object Dialect 

Description pois serão úteis na Etapa 4. Caso não tenha referência, nada é feito em relação 

à Property G.dialect. 

Ainda trabalhando com G, localizamos os Object Table T por meio da Property 

G.tables. Para cada Object Table G.T (Definição 3.1.8), recuperamos a Propertie url 

através da notação G.T.url.  

Comparamos o valor de G.T.url com o nome do arquivo CSV para identificar se 

G.T refere-se ao arquivo CSV envolvido na validação. Caso positivo, sendo T.S um Object 

Schema vinculado a T, usamos a notação T.S.columns para recuperamos os Object Column 

Description S.C (Definição 3.1.6).  

Para cada Object Column Description C, recuperamos os Object Inherited 

Properties, H.C, e testamos o valor H.C.datatype. Caso seja diferente de empty então 

processamos o Object Datatype Description, C.D de cada coluna. Cada C.D é adicionado 

a um Array de Datatypes a ser utilizado na Etapa 4. 

Etapa 4. Processar o arquivo CSV. Esta etapa tem como objetivo fazer o 

cruzamento dos dados do arquivo CSV com os Metadados coletados na Etapa 3.  

Do conjunto de metadados extraídos na Etapa 3, começamos o processamento do 

Arquivo CSV analisando e tomando ações com base nos metadados extraídos do Object 

Dialect Description (DD). Então, testamos se DD.SkipRows é maior que 0. Caso positivo, 

o número de linhas definidas por DD.SkipRows devem ser lidas e ignoradas, ou seja, não 

sofrerão nenhum processo de validação. Caso negativo, vamos à próxima ação da Etapa 3, 

que é o processamento do cabeçalho do arquivo CSV. 

Sendo L1 = {C1, ..., Ck} a linha do cabeçalho (Definição 3.1.1), e DD.SkipColumns 

o número de colunas a serem ignoradas, o algoritmo de validação deve ler as colunas de 

C1 a Ck, e adicioná-las em um Array ListaColunasCSV, ignorando as colunas indicadas 

por DD.SkipColumns. 
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Dando sequência, o próximo passo é processar e validar os dados das células do 

arquivo CSV. Para isso, o algoritmo deve ler as linhas L2 a Ln. Para cada linha L, ignorar 

as células das colunas definidas por DD.SkipColumns. As demais células de L serão 

validadas. Para cada célula, recupere o respectivo nome de sua coluna através do Array 

ListaColunasCSV. De posse do nome da coluna a qual a célula faz parte, é necessário 

buscar a definição do tipo de dados no Array de Datatypes construído na Etapa 3.  

Neste momento, o algoritmo de validação tem em mãos, o dado da célula, o nome 

da coluna da célula no arquivo CSV e a definição do tipo de dados da coluna de acordo 

com o arquivo de metadados. Excutamos a validação por meio de método 

CompareTiposDeDados (celula,nomeColuna,tipoDados). Se a validação retornar um erro, 

adicionamos o erro a ListaErros que será retornada ao usuário de acordo com a Etapa 5.     

Etapa 5. Retornar o resultado para o usuário. Coleta a listagem de 

inconformidades registradas no processo de validação e exibe por meio de uma lista para 

o usuário. 

 

3.4   Algoritmos usados no Processo de Validação 

 

Nesta seção apresentamos os algoritmos implementados para atender ao processo 

de validação descrito na Seção 3.3 deste capítulo. 

Os algoritmos aqui demonstrados nesta seção foram escritos usando uma pseudo 

linguagem conforme sua sintaxe é descrita a seguir: 

 Input é o que o algoritmo recebe como entrada para ser processado; 

 Output é o que o algoritmo produz como resultado de saída após o 

processamento através do comando return; 

 <– é o comando de atribuição; 

 < > é o comando lógico de diferença; 

 > é o comando de comparação maior que; 

 = é o comando lógico de igualdade; 

 Empty é a string vazia ou nula; 

 Read é o comando de leitura; 

 If ... then... end if é o comando condicional “Se”; e 

 Foreach ... do ... end for é o comando de repetição. 
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Quadro 3.1 Algoritmo Processar Arquivo de Metadados. 
Input: M: Arquivo de Metadados JSON; 
Output: ArrayDatatypes: Array com os Datatypes das Colunas obtidos de M; 
    DD: Objeto Descrição de Dialeto; 
Read (M); 
 G <– BuscarObjetoGrupoDeTabelas(M); 
 if G.dialect < > empty then 
  DD <– ProcessarDialetoDeDescricao (G); 
 end if 
             T.S <– ProcessarTabelas (G); 
 If (T.S.columns < > empty) then 
                           ArrayDatatypes <–  ProcessarColunas (T.S);  
             end if  
return ArrayDatatypes and DD; 

Fonte: O Autor. 
O Quadro 3.1 apresenta o Algoritmo Processar Arquivo de Metadados. Este 

algoritmo recebe como entrada o Arquivo de Metadados e o seu respectivo nome. O nome 

será usado pelo Algoritmo de Processar de Grupo de Tabelas para identificar dentre o 

conjunto de Tabelas mapeadas no arquivo de Metadados qual delas específica os tipos de 

dados do arquivo CSV que está sendo validado. 

A partir do Arquivo de Metadados M, o primeiro objeto a ser resgatado é o Object 

Table Group por meio da função BuscarObjetoGrupoDeTabelas (M). Depois, com o 

G.dialect, testamos se G faz referência a um Object Dialect Description. Caso positivo, 

recuperamos o Object Dialect Description fazendo o seu processamento com o algoritmo 

ProcessarDialetoDeDescricao. A seguir processamos Object Table do Grupo de Tabelas 

com o algoritmo Processar Tabelas. Finalizamos esse algoritmo com o processamento e 

resgate dos tipos de dados das colunas com o algoritmo Processar Colunas. 
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Quadro 3.2 Algoritmo Processar Dialeto de Descrição. 
Input: G: Objeto de Descrição de Grupo de Tabelas. 
Output: DD: Objeto Descrição de Dialeto. 
if (G.dialect < > empty) then   
 encoding <– G.D.encoding; 
 quoteChar <– G.D.quoteChar; 
 doubleQuote <– G.D.doubleQuote; 
 skipRows <– G.D.skipRows; 
 commentPrefix <– G.D.commentPrefix; 
 header <– G.D.header; 
 headerRowCount <– G.D.headerRowCount; 
 delimiter <– G.D.delimiter; 
 skipColumns <– G.D.skipColumns; 
 skipBlankRows <– G.D.skipBlankRows; 
 skipInitialSpace <– G.D.skipInitialSpace; 
end if 
DD <– CreateObjetoDialetoDescricao (encoding, quoteChar, doubleQuote, 
skipRows, commentPrefix, header, headerRowCount, delimiter, skipColumns,   
skipBlankRows, skipInitialSpace); 
return DD; 

Fonte: O Autor. 
O Quadro 3.2 apresenta o Algoritmo Processar Dialeto de Descrição. Este recebe 

como entrada um Object Table Group (G). Se G.dialect referencia um Object Dialect 

Description (DD), ou seja, se G.dialect é dieferente de empty, então as propriedades são 

extraídas, criamos e retornamos DD. 

Quadro 3.3 Algoritmo Processar Grupo de Tabelas.  
Input: G: Objeto de Descrição de Grupo de Tabelas. 
Output: T.S: Objeto Descrição de Schema da Tabela T. 
Read (G); 
 if G.tables < > empty then 
  foreach G.T do  
   if (G.T.url = NomeArquivoCSV) then 
    T.S <– G.T.tableSchema; 
    break; 
   end if 
  end for 
 end if 
return T.S 

Fonte: O Autor. 
O Algoritmo Processar Grupo de Tabelas recebe como entrada um Object Table 

Group (G). Em seguida, percorrerá todas as Tabelas do Grupo para descobrir dentre elas, 

qual é a que se relaciona com o Arquivo CSV a ser validado. Para isso, coleta a Property 

url de cada tabela e a compara com o nome do Arquivo CSV. Após identificar a Tabela, o 

Object Schema é resgatado e atribuído a T.S. O resultado deste algoritmo é entrada para o 

Quadro 3.4.  
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Quadro 3.4 Algoritmo Processar Colunas. 
Input: T.S: Objeto de Descrição de Schema. 
Output: ArrayDatatypes: Array de Datatypes das Colunas. 
 
Read(T.S); 
  
               if T.S.columns < > empty then 
  foreach T.S.columns do 
   C <– T.S.columns[i]; 
   id <– C.id; 
   label <– C.label; 
   required <– C.required; 
   name <– C.name; 
   title <– C.title; 
                                       
                                if (C.H.datatype < > empty) then 
    H <– C.H.datatype; 
    base <– H.base;  
    format <– H.format;  
    length <– H.length;  
    minLength <– H.minLength;   
    maxLength <– H.maxLength;  
    minimum <– H.minimum;  
    maximum <– H.maximum;  
    minInclusive <– H.minInclusive;  
    maxInclusive <– H.maxInclusive;  
    minExclusive <– H.minExclusive;  
    maxExclusive <– H.maxExclusive; 
     
    ArrayDatatypes.Add(id, label, requeried, name, 
title, base, format, minLength, maxLength, minimum, maximum, minInclusive, 
maxExclusive, minExclusive, maxExclusive); 
 
   end if 
  end for  
 end if 
return ArrayDatatypes; 

Fonte: O Autor. 
O Quadro 3.4 apresenta o Algoritmo Processar Colunas. Este recebe como entrada 

um Object Schema (T.S). Irá ler T.S e verificar se T.S referencia Object Column 

Description S.C relacionado ao Object Schema S. Caso positivo, para cada coluna 

referenciada por T.S.columns, o algoritmo resgata e extrai os metadados dos Object 

Column Description (C). Caso a coluna tenha a property datatype referenciando um 

Object Datatype Description (DD), suas propriedades também são lidas e extraídas. 

Então, neste momento, o algoritmo tem os valores das propriedades de C e DD, ou seja, os 
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metadados de uma coluna definida no Arquivo de Metadados. Então, os metadados são 

inseridos no ArrayDatatypes. 

Quadro 3.5 Algoritmo de Processamento de Arquivo CSV. 
Input: M: Arquivo de Metadados. 
    CSV: Arquivo CSV. 
Output: ListaErros: Lista com os erros detectados no processo de validação. 

 

 

Fonte: O Autor. 
 

 

O Quadro 3.5 apresenta o Algoritmo de Processamento de Arquivo CSV. Mas, 

antes de validar o Arquivo CSV, é necessário processar e extrair os Metadados do 

Arquivo de Metadados. Isso é feito na Linha 7. O resultado é um Array com os Object 
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Column Description. Das linhas 9 a 12 validamos se o processo de extração do Metadados 

teve sucesso. Nas linhas 15 e 16 recuperamos os valores das Properties SkipRows e 

Header do Object Dialect Description.  Na sequência de execução testamos o valor da 

Property SkipRows. O número de linhas definido no SkipRows deve ser ignorado. Em 

seguida temos as linhas do arquivo CSV realmente válidas, ou seja, as linhas que não 

fazem parte do SkipRows e que precisam ser processadas na validação. 

Dando sequência, nesse momento em que o Arquivo de Metadados já foi 

processado, e que as linhas determinadas pelo SkipRows foram ignoradas, o próximo 

passo é processar o cabeçalho do Arquivo CSV. Isso é feito nas linhas 24 a 32. O 

resultado é colunasHeaderCSV, que é um Array com a definição das colunas existentes no 

Arquivo CSV. 

Uma vez processado o cabeçalho, enfim chega o momento de processar os dados 

do Arquivo CSV. No algoritmo essa etapa é desempenhada nas linhas 34 – 56. Primeiro 

temos um loop para percorrer as linhas do Arquivo CSV. Interno a esse loop, temos um 

outro, para percorrer as colunas da linha que está sendo validada. Assim conseguimos ter 

acesso e resgatamos para cada linha, o respectivo conteúdo da Célula e nome da Coluna a 

qual ela pertence.  

Neste momento o validador tem em mãos o conteúdo a ser validado e o nome da 

coluna a qual o dado pertence no arquivo CSV. Mas, ainda falta percorrer o Array de 

Datatypes para resgatar a definição do tipo de dados da coluna a qual o conteúdo pertence 

de acordo com o Arquivo de Metadados. Vide linhas 38 a 43. A função compare, recebe 

como entrada o nome da coluna do Arquivo CSV, o nome de uma coluna do Arquivo de 

Metadados e faz a comparação. Se não encontrar, repete a comparação com outra coluna 

do Array de Datatypes até encontrar ou percorrer todo o Array de Datatypes. Se 

encontrado os metadados para a coluna do arquivo CSV, então realizamos a comparação 

do conteúdo da coluna do Arquivo CSV com a sua definição do tipo de dados de acordo 

com o Arquivo de Metadados. Essa ação pode ser observada nas linhas 45 a 53. Se algum 

erro for encontrado, o mesmo é registrado e depois exibido para o usuário. 
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3.5   Conclusão 

Neste capítulo, apresentamos uma visão geral da abordagem proposta para 

validação de arquivos CSV e discutimos os principais aspectos relacionados aà esta 

abordagem. Para isso, forma descritos os principais pontos relacionados à proposta, desde 

a definição do problema até os algoritmos implementados. 

 Na Seção 3.1, definimos, de forma mais abstrata, os principais conceitos do 

Modelo de Dados Tabulares bem como, os componentes de um Arquivo de Metadados 

conforme o Modelo do Arquivo de Metadados. A partir disso, definimos o problema 

tratado pela abordagem proposta. 

Em seguida, na Seção 3.2, descrevemos a ferramenta CSVValidation. Na Seção 

3.2.1, descrevemos a arquitetura utilizada para a construção da ferramenta; abordamos na 

Seção 3.2.2, a Visão do Usuário com ênfase no ponto de vista do usuário final em relação 

a ferramenta. 

Na Seção 3.3, focamos no processo de validação explicando o passo a passo 

seguido pela ferramenta CSVValidation.  

Na Seção 3.4, descrevemos, por meio de pseudo linguagem, os algoritmos 

propostos para implementar o que foi especificado no processo de validação descrito na 

Seção 3.3. Por fim, concluímos o Capítulo 3 com a Seção 3.5. 

Após a descrição do que a ferramenta proposta deve contemplar, processos, 

algoritmos a serem implementados, chagamos ao ponto de discutir os detalhes de 

implementação à ferramenta. Aspectos sobre o protótipo, a interface, a implementação e 

experimentos são descritos no Capítulo 4 – Implementação e Experimentos. 
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IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS 

 

Neste capítulo são apresentados os aspectos de implementação relacionados ao 

processo proposto no capítulo anterior. Assim, com o objetivo de validar nossa 

abordagem, um protótipo chamado CSVValidation foi implementado para facilitar a 

realização de experimentos. Esta ferramenta permite ao usuário realizar a validação de 

arquivos CSV que seguem o Modelo de Dados Tabular tendo como base um arquivo de 

metadados definido de acordo com a especificação proposta em (TENISSON; 

KELLOGG, 2015). Na Seção 4.1 mostraremos detalhes do protótipo do CSVValidation, a 

sua interface assim como os detalhes das tecnologias envolvidas na implementação. Na 

Seção 4.2 apresentamos o cenário usado para fazer a avaliação experimental do 

CSVValidation. Na Seção 4.3 definimos os critérios de avaliação envolvidos nas 

medições e comparações com outras ferramentas. Na Seção 4.4 exibimos os resultados 

obtidos e um parecer sobre o mesmo levando em consideração a comparação com outras 

ferramentas. Enfim na Seção 4.5 apresentamos a conclusão do capítulo. 

 

4.1   O protótipo CSVValidation 

 

Com o objetivo de avaliar a abordagem de validação de arquivo CSV proposta 

neste trabalho, foi construído um protótipo chamado de CSVValidation. Este protótipo 

permite que o usuário, por meio de uma interface gráfica amigável, realize a validação de 

arquivo CSV tendo como base um arquivo de metadados. A arquitetura do CSVValidation 

já foi abordada no Capitulo 3, Seção 3.2.1 e as suas funcionalidades foram descritas na 

Seção 3.2.2. 
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4.1.2   A interface do CSVValidation 

 

Por meio de uma interface gráfica web, o usuário interage com o CSVValidation. 

Podendo, dessa forma, selecionar e submeter os arquivos CSV e de Metadados ao 

processo de Validação. A Figura 4.1 mostra a tela inicial da ferramenta. Esta, possui 

código aberto disponível a todos por meio do repositório de arquivos GitHub. Para a sua 

construção, tecnologias como JSP14, CSS15 e Servlet Java16 foram usadas e serão descritas 

a seguir.  

Figura 4.1 Tela inicial da ferramenta CSVValidation. 

 
Fonte: O Autor. 

JSP é o acrônimo para Java Server Pages, uma linguagem criada pela SUN. JSP é 

uma linguagem de script com especificação aberta que tem como objetivo primário a 

geração de conteúdo dinâmico para páginas da Internet (FAGUNDES, 2011). Podemos ao 

invés de utilizar HTML para desenvolver páginas Web estáticas e sem funcionalidade, 

                                                           
14 http://www.devmedia.com.br/introducao-ao-java-server-pages-jsp/25602#ixzz3gUHdwOKh 
15 http://www.tecmundo.com.br/programacao/2705-o-que-e-css-.htm 
16 http://www.devmedia.com.br/fundamentos-de-servlets/3573 
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utilizar JSP para criar dinamismo. É possível escrever HTML com códigos JSP 

embutidos. Como o HTML é uma linguagem estática, o JSP será o responsável por criar 

dinamismo. A codificação de uma página JSP é um misto entre dois tipos de codificação: 

HTML e Java. Em outras palavras, um programa em JSP é uma página HTML com 

codificação Java embutida através de tags chamadas de scriptlets. Pelo fato de JSP ser 

uma tecnologia gratuita e aberta, ela possui diversos servidores de aplicação que dão 

suporte ao seu processamento. Como exemplo temos: Tomcat17, JBoss18, entre outros. 

Como abordado na descrição da arquitetura, escolhemos usar o Tomcat na sua versão 7.0. 

O JSP necessita de servidor para funcionar, pois por ser uma linguagem Server-side script, 

o usuário não consegue ver a codificação JSP, mesmo que esta é convertida diretamente 

pelo servidor, sendo apresentada ao usuário apenas a codificação HTML. Ser do tipo 

Server-side também significa que o processamento das páginas JSP é feito pelo servidor 

Tomcat e não pelo browser que é o lado cliente. Ou seja, o cliente por meio do browser 

faz uma requisição de uma página ao servidor. Então o servidor interpreta a requisição e 

gera uma página HTML que será devolvida ao browser. Este processa o arquivo HTML 

enviado pelo servidor Tomcat e o usuário visualiza a página. 

CSS vem do acrônimo Cascading Style Sheets e é uma folha de estilo composta 

por camadas e utilizada para definir a aparência de páginas HTML (PEREIRA, 2009). O 

CSS define como serão exibidos os elementos contidos na página e a sua utilização traz 

duas grandes vantagens para os desenvolvedores de sistemas Web. A primeira delas é a 

separação de codificação HTML do conteúdo das páginas. A segunda é que todas as 

configurações de layout das páginas ficam agrupadas em único ponto. Isso facilita muito a 

manutenção e organização das páginas Web. Ou seja, apenas com a alteração de um CSS 

podemos alterar todo o layout de um site ou sistema Web. 

Servlet Java é um objeto Java que recebe uma requisição (request), processa e gera 

uma resposta (response). Esse resultado pode ser uma página HTML, uma imagem, um 

vídeo, ou seja, qualquer conteúdo que será devolvido ao browser para exibição ao usuário. 

Com servlets é possível a capitação de parâmetros passados do cliente para o servidor de 

aplicação. O servlet poderá utilizar esses parâmetros para realização de algum 

processamento e geração da resposta para o usuário (LEOPOLDINO, 2014). 

O Apache Tomcat foi desenvolvido pela Apache Software Foundation. É um 

servlet container de código aberto, ou seja, uma aplicação que interpreta e processa java 
                                                           
17 http://www.devmedia.com.br/conheca-o-apache-tomcat/4546 
18 http://www.devmedia.com.br/jboss-application-server-7-revista-java-magazine-102-parte-1/24084 
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servlets e JSP. O Tomcat está disponível na Internet sem a necessidade de pagamento de 

licença para diversas plataformas como Windows, Linux, Solaris entre outras (EQUIPE 

DEVMEDIA). 

 

4.1.3   O Processamento dos arquivos 

 

Para mostrar como os arquivos CSV e arquivo de Metadados são processados, 

iniciamos esta Seção com o Diagrama de Sequência conforme a Figura 4.2. Este diagrama 

tem como objetivo tornar mais fácil e claro o entendimento de como é realizada a troca de 

mensagens entre as camadas envolvidas no processo de validação dos arquivos. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama de Sequência. 

   
Fonte: O Autor. 

A etapa de processamento inicia-se, após a seleção dos arquivos, quando o usuário 

clicar no botão UPLOAD. Mas antes do CSVValidation começar a processar os arquivos, 

o Tomcat precisa carregar os arquivos da máquina do usuário. Isso é feito por meio da 
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execução do servlet FileUploadHandler que está configurado no servidor. Sua execução 

ocorre quando a página index.jsp é requisitada novamente ao Tomcat por meio do “Post”. 

O método do Post do servlet é o responsável por recuperar as partes dos arquivos 

que são enviados do usuário para o servidor em um objeto request e os cria em uma pasta 

que está dentro do servidor. Assim a transferência dos arquivos da máquina do usuário ao 

Tomcat é concluída. 

Em seguida, a Camada de Interface se comunica com a Camada CoreValidation, 

conforme arquitetura do CSVValidation exibida na Figura 3.2. Essa comunicação é feita 

por meio do servlet FileUploadHandler. Ele faz uma chamada a um método da camada 

CoreValidation para iniciar o processamento dos arquivos. O primeiro arquivo a ser 

processado é o arquivo de metadados, uma vez que sem os metadados não tem como 

validar se o arquivo CSV segue as restrições descritas no arquivo de metadados. 

 

Para processar o arquivo de metadados, a Camada CoreValidation se comunica 

com a Camada ProcessJSON. A classe Java CoreValidation representa a camada Core 

Validation. A classe Java LoadArquivoJSON representa a camada Process JSON. A classe 

LoadArquivoJSON lê o arquivo de metadados no servidor Tomcat e o serializa para um 

Objeto JSON em Java. Este objeto será processado conforme Algoritmo Processar 

Arquivo de Metadados (Seção 3.4) e retornará como resultado para a camada Core 

Validation, os metadados do arquivo CSV envolvidos na validação. 

Na sequência do processamento, após a camada Core Validation estar de posse dos 

metadados, ela inicia de fato a validação do arquivo CSV. Primeiramente a classe 

CoreValidation chama um método da classe LoadArquivoCSV. Esta classe retorna para a 

classe CoreValidation os dados lidos do arquivo CSV. 

O próximo passo é a classe Core Validation percorrer todas as linhas do arquivo 

CSV e chamar o método compare para fazer a validação dos dados. Durante a validação, à 

medida que erros são encontrados, estes são adicionados a uma lista de erros.  

Quando a validação é concluída, a camada Core Validation retorna a execução 

para o servlet FileUploadHandler, na camada Interface. Então o servlet precisa exibir o 

resultado do processo de validação para o usuário. Para isso, o servlet percorre a lista de 

erros recebida da Camada CoreValidation, monta o HTML para exibição dos erros e o 

adiciona ao atributo AtributoListaResultados do objeto request do servlet. Para finalizar, o 

servlet redireciona para a página result.jsp. 
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Na página result.jsp, o atributo AtributoListaResultados é recuperado do objeto 

request. O resultado contido no AtributoListaResultados é impresso dentro de uma tag 

HTML, por meio de um scriplet com código Java, e exibido para o usuário quando a 

página result.jsp é interpretada pelo browser.  

 

4.2   O cenário da avaliação experimental 

 

A avaliação experimental foi desenvolvida em uma máquina Dell Latitude 3440 

com Sistema Operacional Windows 7, processador Intel Core i5-2430M e 8GB de 

memória. Devido à grande quantidade de tipos de dados que podem ser validados com o 

CSVValidation, apresentado na Figura 2.6 (Capítulo 2), dividimos os tipos de dados em 

alguns cenários.  

Essa divisão tem como objetivo uma maior organização e facilidade de realização 

dos experimentos. Para isto, foram elaborados os seguintes cenários: 

 O Cenário 1 contempla os tipos de dados boolean, decimal, double, float, 

integer, long, int, short, byte e string; 

 O Cenário 2 contempla os tipos de dados nonNegativeInteger, positiveInteger, 

unsignedLong, unsignedInt, unsignedShort, unsignedByte, nonPositiveInteger e 

negativeInteger;  

 O Cenário 3 contempla os tipos de dados date, time, dateTime, 

dateTimeStamp, duration, dayTimeDuration e yearMonthDuration; 

 O Cenário 4 contempla os tipos de dados gDay, gMonth, gMonthDay, gYear e 

gYearMonth; e 

 O Cenário 5 contempla os tipos de dados anyURI, base64Binary, hexBinary, 

QName, normalizedString, token, language, Name e NMTOKEN. 

 

Para colocar em prática a execução da avaliação experimental, para cada um dos 

cinco cenários precisamos criar um arquivo CSV e um arquivo de metadados. Os arquivos 

CSV foram criados manualmente. Juntamente com o código fonte, os arquivos usados nos 

experimentos estão disponíveis no repositório do GitHub. 

Dentro do arquivo CSV mesclamos dados válidos e inválidos com o objetivo de 

mostrar que o CSVValidation consegue validar se os dados estão ou não de acordo com o 

que foi definido no arquivo de metadados. Cada arquivo CSV possui dez linhas de dados e 
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uma linha para o cabeçalho. Dentro desse universo, 30% das linhas estão com dados 

totalmente válidos e as demais 70% com erros. Os erros inseridos são do tipo, formato 

incorreto, campo obrigatório sem conteúdo, valor acima ou abaixo do permitido, excesso 

do número de caracteres, diferença do número de colunas entre o header e as linhas de 

dados, e tipo de dado incompatível com a sua definição.  

Após a criação dos arquivos, estes foram submetidos para validação. Os resultados 

coletados serão exibidos na Seção 4.4 deste capítulo. 

 

4.3   Critérios de Avaliação 

 

Nesta seção é apresentada uma discussão a respeito dos critérios adotados para 

realizar as medições e comparações dos experimentos feitos, para os cenários descritos na 

Seção 4.2. Assim, para avaliar o funcionamento da abordagem proposta neste trabalho, é 

necessário que tenhamos alguns critérios de avaliação que indique se os dados do arquivo 

CSV estão de acordo com as restrições especificadas no arquivo de metadados. 

Os resultados dos experimentos foram gerados com base nestes critérios. Desta 

forma, é possível comparar o resultado da validação do CSV Validation com as 

ferramentas CSVSchema e SuperCSV. Sendo assim definimos os seguintes critérios: 

 datatypes - São os tipos de dados que são passíveis de sofrer validação com o 

CSVValidation; 

 format - Validar se os dados estão no formato correto; 

 required - Validar se um dado definido como obrigatório está presente no 

arquivo CSV; 

 length - Validar se o número de caracteres do dado está de acordo com a sua 

definição; 

 minimumLength - Validar se o dado atende a um tamanho mínimo de 

caracteres; 

 maximumLength - Validar se o dado atende a um tamanho máximo de 

caracteres. 

 Minimum - Validar se o dado atende ao valor mínimo especificado. O valor 

aqui definido faz parte da faixa de valores válidos; 

 Maximum - Validar se o dado atende ao valor máximo especificado. O valor 

aqui definido faz parte da faixa de valores válidos; 
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 minimumInclusive - Validar se o dado atende ao valor mínimo especificado. O 

valor aqui definido faz parte da faixa de valores válidos; 

 maximumInclusive - Validar se o dado atende ao valor máximo especificado. O 

valor aqui definido faz parte da faixa de valores válidos; 

 minimumExclusive - Validar se o dado atende ao valor mínimo especificado. O 

valor aqui definido não faz parte da faixa de valores válidos; e 

 maximumExclusive - Validar se o dado atende ao valor máximo especificado. 

O valor aqui definido não faz parte da faixa de valores válidos. 

 

4.4   Resultados dos Experimentos 

Nesta seção vamos abordar os resultados dos experimentos realizado em cada um 

dos cenários definidos na Seção 4.2 levando em consideração os critérios definidos na 

Seção 4.3. Assim, realizamos um Experimento para cada um dos cinco Cenários criados 

na Seção 4.2. Um Experimento é a execução de um processo de validação completo 

utilizando a ferramenta CSVValidation. Fundamentado nos resultados colhidos dos 

Experimentos, nosso objetivo é comprovar que a ferramenta desenvolvida nesse trabalho 

apresenta resultados melhores que as outras aqui comparadas. Ao final dos experimentos, 

concluímos que o CSVValidation pode validar um conjunto de trinta e nove tipos de 

dados, enquanto que o SuperCSV faz a validação de apenas seis tipos de dados e o 

CSVSchema três tipos. No Quadro 4.1 são descritos os símbolos usados nos quadros 

(Quadro 4.2 a Quadro 4.6) para exibir os resultados dos experimentos. 
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Quadro 4.1 Legenda dos símbolos exibidos nos resultados 

 

Fonte: O Autor. 
O Quadro 4.2 exibe o resultado do Experimento 1 com base no Cenário 1. 

Quadro 4.2 Resultado Experimento 1 

 
Fonte: O Autor. 

Por meio da análise dos resultados do Experimento 1 podemos observar que as 

ferramentas CSVSchema e SuperCSV são limitadas quanto ao poder de validação. A 

ferramenta SuperCSV consegue validar seis dentre os dez tipos de dados analisados no 

Experimento 1. Sua limitação está em não fazer as validações de min, max, minInc, 

maxInc, minExc e maxExc, além de não abranger todos os tipos de dados. A ferramenta 

CSVSchema, dos dez tipos de dados, é capaz de validar somente três. Uma característica 

positiva do CSVSchema é que para os três tipos de dados que são validados, implementa a 

validação de todos os critérios que são passíveis de validação para determinado tipo de 

dados. Por exemplo, o tipo int não sofre validação de length, minLen e maxLen pois esses 

três critérios são usados somente para tipos de dados string. Da mesma forma que os 

critérios min, max, minInc, maxInc, minExc e maxExc são usados somente para tipos de 

dados numéricos, como double, int, short. A vantagem do CSVValidation é que 
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contempla todos os tipos de dados e faz uso de todos os critérios tornando a validação 

mais consistente. 

A seguir seguem os demais quadros dos experimentos de 2 a 5. 

Quadro 4.3 Resultado do Experimento 2 

 
Fonte: O Autor. 

 

Quadro 4.4 Resultado do Experimento 3 

 
Fonte: O Autor. 

 

Quadro 4.5 Resultado Experimento 4 

 
Fonte: O Autor. 
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Quadro 4.6 Resultado Experimento 5 

 
Fonte: O Autor. 

 

Analisando os quadros de 4.3 a 4.6 fica evidenciado que as ferramentas 

CSVSchema e SuperCSV são muito limitadas em relação ao número de tipos de dados 

existentes e o que de fato elas validam. Por outro lado, o CSVValidation contempla a 

validação de todos os tipos de dados e, para cada um deles faz uso de todos os critérios 

que o tipo de dado dá permissão para ser usado na validação. No repositório do GitHub19 

hospedado na nuvem, podem ser vistos os dados de cada arquivo CSV utilizado por cada 

cenário, bem como a configuração do arquivo de metadados. Também estão disponíveis 

algumas imagens mostrando a forma como o resultado final de uma validação é 

apresentada ao usuário.  

 

4.5   Conclusão 

 

Neste capítulo discutimos a implementação da abordagem proposta e a análise de 

alguns experimentos realizados sobre um conjunto de cenários com o objetivo de 

comprovar a eficiência da ferramenta. Mostramos em detalhe como a ferramenta 

CSVValidation foi construída bem como os componentes tecnológicos utilizados na 

implementação. Para abordar esses detalhes, primeiramente descrevemos a interface da 

ferramenta e em seguida o processamento dos arquivos CSV e arquivos de Metadados. 

Em sequência abordamos a parte experimental, com a definição dos cenários nos quais 

experimentos foram realizados e os critérios utilizados como parâmetros de avaliação da 

ferramenta. Por fim, discutimos os resultados coletados dos experimentos. 

O próximo capítulo apresenta uma conclusão geral deste trabalho. Também 

descrevemos sobre dificuldades encontradas durante o percurso de produção do trabalho 
                                                           
19 https://github.con/didijudo/csvvalidation 
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bem como mencionamos trabalhos futuros que poderão ser elaborados a partir desta 

dissertação. 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho, propomos uma solução para o problema de validação de arquivos 

de Dados Tabulares representados por meio de arquivos CSV e descritos por metadados, 

ambos definidos de acordo com a recomendação proposta pelo W3C para Modelo de 

Dados Tabulares. 

Apresentamos a fundamentação teórica desta dissertação, discutindo os principais 

assuntos relacionados à abordagem proposta. Para isso, definimos o que é dado tabular e 

algumas exemplificações do uso deste conceito por quatro diferentes modos de aplicação, 

destacando a publicação de dados na Web, por meio de arquivo CSV. Tratando-se de 

arquivos CSV, descrevemos o padrão de arquivos CSV de acordo com a documentação do 

RFC 4180. Em seguida, explanamos sobre o Modelo da Dados Tabulares para a 

publicação de dados estruturados na Web e o Modelo do Arquivo de Metadados, ambos 

propostos pelo W3C. 

Para aprofundar no nível de detalhe, definimos Grupo de Tabelas, Tabela, Coluna, 

Linha, Célula e Tipos de Dados que são estruturas que compõem o Modelo da Dados 

Tabulares proposto pelo W3C. Seguindo a mesma metodologia, foi descrito em detalhe 

cada componente do Modelo do Arquivo de Metadados. Sendo assim, relacionado ao 

Modelo primeiramente definimos os tipos de Properties Array Properties, Link 

properties, URI Template Properties, Column Reference Properties, Object properties, 

Natural Language Properties, Atomic Properties. Em seguida, definimos os objetos, 

Objeto Top Level Properties, Objeto Table Group, Objeto Table, Objeto Schema, Objeto 

Column, Inherited Properties, Objeto Dialect Description, Objeto Transformation 

Definition, Objeto Datatype Description. Estes objetos são compostos pelas propriedades 

citadas anteriormente. Por fim, finalizamos a Fundamentação Teórica falando sobre 

trabalhos relacionados que realizam de algum modo a validação de arquivos CSV. 

Apresentados os conceitos e definições necessárias para o embasamento teórico 

deste trabalho, apresentamos uma visão geral da ferramenta CSVValidation. Mas, antes de 
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entrar em detalhes da ferramenta, descrevemos o problema tratado pela ferramenta. 

Relacionado a CSVValidation, primeiramente definimos a arquitetura em camadas usada 

como base para sua construção. Além disso, apresentamos a visão do usuário perante a 

ferramenta. Na sequência, definimos o processo de validação usado para validar os 

arquivos CSV a partir dos metadados. E concluímos com a apresentação algoritmos 

construídos para atender ao processo de validação, escritos em uma pseudo linguagem a 

qual descrevemos sua sintaxe na Seção 3.4. 

Após descrever a visão geral da ferramenta, realizamos uma abordagem mostrando 

maiores detalhes relacionados a implementação. Para isso, apresentamos a Interface da 

CSVValidation e através de um Diagrama de Sequência, mostramos como é a interação 

entre as camadas da CSVValidation para realizar com sucesso a validação dos arquivos 

CSV. Para avaliar a ferramenta, elaboramos alguns cenários e executamos a validação de 

dados disponíveis na Web por meio de arquivo CSV. Para finalizar, coletamos os 

resultados e os exibimos fazendo um comparativo com ferramentas disponíveis no 

mercado. 

Desta forma, concluímos que a principal contribuição deste trabalho foi a definição 

do processo de validação de arquivos de Dados Tabulares e dos algoritmos necessários 

para a execução desse processo, além da implementação de um protótipo que tem por 

objetivo realizar a validação dos Dados Tabulares conforme especificado pelo W3C. 

Outra importante contribuição foi a realização de experimentos com fontes de dados 

disponíveis na Web com o objetivo de avaliar a abordagem proposta neste trabalho. 

Em seu artigo Tandy, Ceolin e Stephan, (2015) listam algumas ferramentas as 

quais estão relacionadas diretamente com o uso de arquivos CSV e que precisam ser 

desenvolvidas em trabalhos futuros. Dentre estas ferramentas estão: R-

CsvToRdfTransformation que transforma um arquivo CSV em um arquivo RDF de modo 

que ambos os arquivos tenham o mesmo conteúdo representados em dois modos distintos; 

R-WellFormedCsvCheck é uma ferramenta para validar se um arquivo CSV está 

estruturado corretamente; e R-CsvToXmlTransformation que é uma ferramenta para gerar 

um arquivo XML a partir de um arquivo CSV, ambos com o mesmo conteúdo.  
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