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RESUMO

Suporte à decisão é um campo da Tecnologia da Informação que objetiva ajudar a enten-
der o comportamento dos dados do negócio de uma organização. Data Warehouse (DW), On-
Line Analytical Processing (OLAP) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são ferramen-
tas para prover suporte à tomada de decisão. Destas tecnologias, as duas primeiras se caracteri-
zam por serem voltadas para processamento multidimensional, enquanto a última é uma categoria
de software específica para processamento geográfico. A integração destas ferramentas permite
que os SIG examinem geograficamente os dados das ferramentas de DW e OLAP, e por outro
lado, possibilita que estas cruzem e investiguem os dados geográficos sob diferentes níveis de
detalhes. Muitos trabalhos têm objetivado realizar processamento multidimensional e geográfico.
Porém, a maioria destes aplica tecnologias que não são independentes de plataforma, não reusa o
legado das ferramentas OLAP e SIG ou define estruturas/tipos de dados que não são disponibili-
zados pela maioria das ferramentas comerciais.

Visando contribuir para a realização desta integração, este trabalho define a seguinte infra-
estrutura: uma arquitetura de software que favoreça o reuso do legado de OLAP e SIG e seja baseada
no uso de DW Geográfico e metadados - Geographical Online Analytical Processing Architecture
(GOLAPA); um arcabouço para guiar a definição do projeto de um esquema para um DW geográfico
- Geographical Data Warehouse Framework (GeoDWFrame); um metamodelo para aplicações que
objetivam realizar consultas analíticas e geográficas - Geographical Analytical Metamodel (GAM);
um esquema abstrato que orienta, em alto nível, como pode ser feita a integração entre os metadados
geográficos de GAM e os metadados multidimensionais do padrão OLAP de CWM - Geographical
Multidimensional (GeoMD); um metamodelo que define como os metadados anteriores podem ser
semanticamente integrados - Geographical Multidimensional Metamodel (GeoMDM); e por fim, um
esquema XML para integrar e trocar dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos que a
priori estão em esquemas XML distintos - Geography Markup Language for Analysis (GMLA). Res-
salta-se que esta infra-estrutura é baseada em especificações padrões e foi validada experimental-
mente através do desenvolvimento de um estudo de caso que utiliza tecnologias abertas e extensíveis
e é voltado para integração de serviços multidimensionais e geográficos na Web.

Palavras-Chaves: Integração, DW, OLAP, SIG.
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ABSTRACT

Decision support is a field of Information Technology that aims to help in understanding
the behaviour of the business data of an organisation. Data Warehouse (DW), On-Line Analytical
Processing (OLAP) and Geographical Information System (GIS) are tools for providing decision-
making support. While DW and OLAP are technologies for performing multidimensional proc-
essing, GIS is a specific software category for supporting geographical processing. The integra-
tion among these tools allows GIS to perform geographical analysis over DW and OLAP data,
while multidimensional  tools may be used to cross and exam geographical data at different levels
of details. Much research is aimed at performing multidimensional and geographical processing.
However, most of them use technologies that are platform dependent, do not reuse the OLAP and
GIS legacy or define data structures/types that may not be supported by most of the currently
available commercial products.

In order to contribute to the provision of this integration, this work defines the following
infra-structure: a software architecture that aims to reuse the OLAP and GIS legacy and is based
on Geographical DW and metadata - Geographical Online Analytical Processing Architecture
(GOLAPA); a framework to guide the design of a Geographical DW schema - Geographical Data
Warehouse Framework (GeoDWFrame); a metamodel for applications that aim to process ana-
lytical and geographical queries - Geographical Analytical Metamodel (GAM); A high level ab-
stract schema that shows how the integration between the GAM metadata and the CWM OLAP
multidimensional metadata can be made - Geographical Multidimensional (GeoMD); a meta-
model that defines how the previous metadata can be semantically integrated - Geographical
Multidimensional Metamodel (GeoMDM) and finally, a XML schema for integrating and chang-
ing multidimensional and/or geographical data and metadata that a priori are in distinct XML
schemas - Geography Markup Language for Analysis (GMLA). We highlight that this infra-
structure is based on standard specifications and has been  experimentally validated through a
case study implementation. For the development of this case study, open and extensible tech-
nologies were used to integrate multidimensional and geographical services on the Web.

Key-Words: Integration, DW, OLAP, SIG.



v

Sumário

1    INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................1

1.1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................2
1.2 MOTIVAÇÃO .......................................................................................................................................3
1.3 OBJETIVOS .........................................................................................................................................4
1.4 ESTRUTURA DA TESE .........................................................................................................................5

2    TECNOLOGIAS PARA SUPORTE À DECISÃO ..............................................................................6

2.1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................................7
2.2 DATA WAREHOUSE.............................................................................................................................7
2.3 PROCESSAMENTO MULTIDIMENSIONAL DE DADOS (OLAP) ..........................................................9
2.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG).......................................................................12
2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................16

3    METAMODELOS E XML PARA APLICAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS OU GEOGRÁFICAS ... 17

3.1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................................18
3.2 METAMODELOS ...............................................................................................................................18
3.2.1 METAMODELOS PARA APLICAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS (OLAP) ...........................................20
3.2.2 METAMODELOS PARA APLICAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) ..........................................................22
3.3 XML .................................................................................................................................................27
3.3.1 XML PARA APLICAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS (OLAP)............................................................27
3.3.2 XML PARA APLICAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)...........................................................................32
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................37

4    TRABALHOS RELACIONADOS ......................................................................................................38

4.1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................................39
4.2 PRINCIPAIS PROPOSTAS CORRELATAS ..........................................................................................39
4.2.1 GEOMINER..................................................................................................................................40
4.2.2 GOAL .........................................................................................................................................43
4.2.3 SIGOLAP ....................................................................................................................................47
4.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS PROPOSTAS CORRELATAS........................................................53
4.4 OUTROS TRABALHOS.......................................................................................................................54
4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................................................61



vi

5    UMA INFRA-ESTRUTURA PARA INTEGRAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E GEOGRÁFICA ..... 63

5.1 INTRODUÇÃO....................................................................................................................................64
5.2 GOLAPA ..........................................................................................................................................64
5.3 GEODWFRAME ................................................................................................................................69
5.3.1 CONCEITOS EMPREGADOS ..........................................................................................................70
5.3.2 TIPOS DE DIMENSÕES..................................................................................................................72
5.3.3 PRINCÍPIOS DE PROJETOS ............................................................................................................78
5.4 GAM .................................................................................................................................................86
5.4.1 CONCEITOS SOBRE AGIS .............................................................................................................86
5.4.2 ESPECIFICAÇÃO DO METAMODELO.............................................................................................90
5.5 GEOMD ............................................................................................................................................94
5.6 GEOMDM.........................................................................................................................................99
5.7 GMLA.............................................................................................................................................103
5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................................106

6    ESTUDO DE CASO ............................................................................................................................108

6.1 INTRODUÇÃO..................................................................................................................................109
6.2 A ARQUITETURA GMLA WS .........................................................................................................109
6.3 CONSTRUINDO O DATA WAREHOUSE GEOGRÁFICO...................................................................112
6.4 INSTANCIANDO METADADOS, CUBO E VISÕES GEOGRÁFICAS ..................................................117
6.5 PROCESSANDO AS CONSULTAS .....................................................................................................121
6.5.1 CONSULTAS DO TIPO MULTIDIMENSIONAL (MD).....................................................................123
6.5.2 CONSULTAS DO TIPO GEOGRÁFICA (GEO)...............................................................................125
6.5.3 CONSULTAS DO TIPO GEOGRÁFICA E MULTIDIMENSIONAL (GEOMD) ...................................127
6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................................132

7    CONCLUSÃO .....................................................................................................................................134

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................................135
7.2 CONTRIBUIÇÕES ............................................................................................................................136
7.3 TRABALHOS FUTUROS ...................................................................................................................137

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................................139

APÊNDICE A  DESCRITORES PARA PADRÃO DE PROJETOS ..................................................149



vii

Índice de Figuras

FIGURA 1.1: TRÍADE DW, OLAP E SIG........................................................................................................................... 4

FIGURA 2.1: ARQUITETURA GENÉRICA DE UM AMBIENTE DE DATA WAREHOUSING. ...................................................... 8
FIGURA 2.2: ESBOÇO E EXEMPLO DE MODELOS ESTRELA. ............................................................................................... 9
FIGURA 2.3: METÁFORA VISUAL DO CUBO DE DADOS VENDAS. .................................................................................... 10
FIGURA 2.4: REPRESENTAÇÃO DE UMA TRELIÇA (GRAFO DE DERIVAÇÃO) DE CUBOIDS. ............................................... 11
FIGURA 2.5: OPERAÇÕES OLAP SOBRE O CUBO DE DADOS VENDAS. ............................................................................ 12
FIGURA 2.6: EXEMPLO DE SOBREPOSIÇÃO DE TEMAS. .................................................................................................. 13
FIGURA 2.7: RESUMO DAS ARQUITETURAS PARA USO DE SIG COM SGBD [FER03]. ..................................................... 13
FIGURA 2.8: DIAGRAMA DE CLASSES DE GEOMETRIAS BÁSICAS SEGUNDO OGC E ISO [OGC01, ISO02]. ................... 14

FIGURA 3.1: ARQUITETURA TRADICIONAL PARA METAMODELAGEM. ........................................................................... 18
FIGURA 3.2: ARQUITETURA DE METADADOS DE MOF. ................................................................................................. 19
FIGURA 3.3: MAPEAMENTOS ABSTRATO E CONCRETO DE MOF. .................................................................................. 19
FIGURA 3.4: METAMODELOS DE CWM [CWM03]......................................................................................................... 20
FIGURA 3.5: PRINCIPAL DIAGRAMA DE CLASSES DO METAMODELO OLAP DE CWM [CWM03]. ................................ 21
FIGURA 3.6: METAMODELO OLAP DE CWM SOBRE DIMENSÃO, HIERARQUIA E NÍVEL [CWM03].............................. 22
FIGURA 3.7: TÓPICOS DA ESPECIFICAÇÃO ABSTRATA E SUAS RESPECTIVAS ASSOCIAÇÕES [OGC99]. .......................... 23
FIGURA 3.8: EXEMPLO DE METADADOS E DICIONÁRIOS DE DADOS CONFORMES A OGC E ISO. .................................... 24
FIGURA 3.9: HIERARQUIA DE METADADOS GEOGRÁFICOS DO OGC/ISO [OGC01A, ISO02A]...................................... 25
FIGURA 3.10: NÚCLEO DO METAMODELO DE FEIÇÃO UNIVERSAL [ISO00, OGC03]...................................................... 26
FIGURA 3.11: ARQUITETURA GENÉRICA PARA UMA APLICAÇÃO XMLA. ....................................................................... 28
FIGURA 3.12: ESQUEMA XML SOBRE OS METADADOS DE UM CUBO XMLA................................................................... 29
FIGURA 3.13: EXEMPLO DE UMA DECLARAÇÃO MDX E SEU SUB-CUBO RETORNADO. ................................................... 30
FIGURA 3.14: EXEMPLO DA CONSULTA MDX DA FIGURA 3.13 EM SOAP. .................................................................... 30
FIGURA 3.15: PRINCIPAIS ELEMENTOS DO XML SCHEMA MDDATASET.XSD. ................................................................. 31
FIGURA 3.16: ARQUITETURA DE UM WEB  FEATURE SERVICE........................................................................................ 32
FIGURA 3.17: EXEMPLO DE UM CÓDIGO DE FILTRO [SIL04]. .......................................................................................... 34
FIGURA 3.18: OS PRINCIPAIS ESQUEMAS XML DE GML [GML02]. .............................................................................. 35
FIGURA 3.19: PRINCIPAIS ELEMENTOS DO ESQUEMA XML FEATURE.XSD...................................................................... 36

FIGURA 4.1: MODELO ESTRELA COM DIMENSÕES E MEDIDAS GEOGRÁFICAS. ............................................................... 41
FIGURA 4.2: VISÃO DOS DADOS DA TABELA DE FATOS DO MODELO ESTRELA DA FIGURA 4.1. ...................................... 41
FIGURA 4.3: EXEMPLO ANTERIOR (FIGURA 4.2) SEM APLICAR MEDIDAS ESPACIAIS...................................................... 42
FIGURA 4.4: ARQUITETURA DE SOFTWARE DO PROJETO GOAL. ................................................................................... 43
FIGURA 4.5: ESQUEMA DE UM MI PARA SIG E DW. ...................................................................................................... 45
FIGURA 4.6: ARQUITETURA DO PROJETO SIGOLAP [FER02]. ....................................................................................... 47
FIGURA 4.7: MODELO CONCEITUAL PARA INTEGRAÇÃO SIG/OLAP DO PROJETO SIGOLAP [FER02]. .......................... 48
FIGURA 4.8: VISÃO TEMÁTICA E VISÃO ESPACIAL ....................................................................................................... 50
FIGURA 4.9: ARQUITETURA DA APLICAÇÃO SIG/OLAP PARA SEGURADORA DE SAÚDE [FER02]................................. 51
FIGURA 4.10: RELACIONAMENTO ELO......................................................................................................................... 51
FIGURA 4.11: INSTÂNCIAS DOS ATRIBUTOS FUNCIONAIS “VENDAS_CARROS” E “VENDAS_BRINQUEDOS”. ................... 54
FIGURA 4.12: VISÃO PARCIAL DE UMA DIMENSÃO TOPOLÓGICA ESPAÇO-TEMPORAL.................................................... 55



viii

FIGURA 4.13: VISÃO DE UM ÁLBUM DE MAPAS GERADO PELO MAP CUBE. ................................................................... 56
FIGURA 4.14: EXEMPLO DE UMA ARB-TREE. ................................................................................................................ 57
FIGURA 4.15: EXEMPLO DE UMA R-TREE E SUA TABELA RESUMO COM O CAMINHO DE AGREGAÇÃO ............................ 58
FIGURA 4.16: ARQUITETURA MAP WAREHOUSE [NBS04]............................................................................................. 59
FIGURA 4.17: EXEMPLO DA SAPBWKEY. ..................................................................................................................... 60

FIGURA 5.1: ARQUITETURA GOLAPA. ......................................................................................................................... 65
FIGURA 5.2: CONTEXTUALIZANDO GEODWFRAME, GAM, GEOMDM E GMLA. ............................................................ 69
FIGURA 5.3: EXEMPLO DE OBJETOS GEOGRÁFICOS DO TIPO PONTO DEFININDO A GRANULARIDADE ESPACIAL.............. 71
FIGURA 5.4: ESBOÇO DE UM ESQUEMA ESTRELA COMPARTILHANDO DADOS ESPACIAIS. .............................................. 72
FIGURA 5.5: EXEMPLO DOS ESQUEMAS PARA REPRESENTAR UMA DIMENSÃO GEOGRÁFICA PRIMITIVA. ....................... 73
FIGURA 5.6: DIMENSÃO ESPACIAL COM REDUNDÂNCIA DE GEOMETRIAS E ALTO CUSTO DE ARMAZENAMENTO. .......... 73
FIGURA 5.7: EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE UMA DIMENSÃO GEOGRÁFICA COMPOSTA. ................................................ 74
FIGURA 5.8: EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE UMA DIMENSÃO HÍBRIDA MICRO. .............................................................. 74
FIGURA 5.9: EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE UMA DIMENSÃO HÍBRIDA MACRO COM UMA ÚNICA JUNÇÃO. ..................... 75
FIGURA 5.10: EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE UMA DIMENSÃO HÍBRIDA MACRO COM MÚLTIPLAS JUNÇÕES. .................. 75
FIGURA 5.11: EXEMPLO DE UM ESQUEMA DE UMA DIMENSÃO HÍBRIDA CONJUNTA COM UMA ÚNICA JUNÇÃO. .............. 76
FIGURA 5.12: EXEMPLO DE UMA ESTRUTURA HIERÁRQUICA ASSIMÉTRICA E DE SUA TABELA “PAI-FILHO”. ................. 77
FIGURA 5.13: EXEMPLO DE UM ESQUEMA PARA HIERARQUIAS ASSIMÉTRICAS.............................................................. 77
FIGURA 5.14: EXEMPLO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE PURO............................................................. 79
FIGURA 5.15: ARCABOUÇO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE PURO........................................................ 80
FIGURA 5.16: EXEMPLO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE HÍBRIDO COM UMA ÚNICA JUNÇÃO. ............... 82
FIGURA 5.17: EXEMPLO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE HÍBRIDO COM MÚLTIPLAS JUNÇÕES................ 83
FIGURA 5.18: ARCABOUÇO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE HÍBRIDO COM ÚNICA JUNÇÃO.................... 84
FIGURA 5.19: ARCABOUÇO DE UM ESQUEMA ESTRELA GEOGRAFICAMENTE HÍBRIDO COM MÚLTIPLAS JUNÇÕES........... 84
FIGURA 5.20: AGREGAÇÕES EM UM AGIS..................................................................................................................... 87
FIGURA 5.21: CONTEXTO GEOGRÁFICO DE UM AGIS. ................................................................................................... 88
FIGURA 5.22: ADIÇÃO DE CAMADAS EM UM CONTEXTO GEOGRÁFICO. ......................................................................... 89
FIGURA 5.23: VISÕES GEOGRÁFICAS DE UM AGIS. ....................................................................................................... 89
FIGURA 5.24: VISÃO DE ANÁLISE DO METAMODELO GAM. ............................................................................................. 90
FIGURA 5.25: BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO X ESPAÇO GEOGRÁFICO........................................................................ 91
FIGURA 5.26: ESPAÇO GEOGRÁFICO X VISÃO GEOGRÁFICA. ......................................................................................... 91
FIGURA 5.27: VISÕES GEOGRÁFICAS DE GAM E HIERARQUIAS DE OLAP DE CWM. ..................................................... 92
FIGURA 5.28: VISÃO DE PROJETO DO METAMODELO GAM .............................................................................................. 93
FIGURA 5.29: O ESQUEMA ABSTRATO GEOMD............................................................................................................. 95
FIGURA 5.30: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL X ESQUEMA GEOGRÁFICO...................... 96
FIGURA 5.31: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA CUBO OLAP X BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO. .................................. 96
FIGURA 5.32: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA DIMENSÃO X ESPAÇO GEOGRÁFICO. .................................................... 97
FIGURA 5.33: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA HIERARQUIA X VISÃO GEOGRÁFICA..................................................... 97
FIGURA 5.34: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA NÍVEL X TIPO DE FEIÇÕES. ................................................................... 98
FIGURA 5.35: CORRESPONDÊNCIA SEMÂNTICA MEMBRO X FEIÇÃO................................................................................ 98
FIGURA 5.36: VISÃO DE ANÁLISE DO METAMODELO GEOMDM..................................................................................... 100
FIGURA 5.37: VISÃO DE PROJETO DO METAMODELO GEOMDM.................................................................................. 101
FIGURA 5.38: PRINCIPAIS ELEMENTOS DO ESQUEMA GEOMDRESULT.XSD. ................................................................. 104
FIGURA 5.39: TIPO GEOMETRYTYPE. ........................................................................................................................... 104
FIGURA 5.40: VISÃO EXPANDIDA DO ELEMENTO GEOMDRESULT. .............................................................................. 105
FIGURA 5.41: ESPECIFICAÇÃO DO TIPO AXESTYPE....................................................................................................... 105
FIGURA 5.42: ESPECIFICAÇÃO DO TIPO FEATURETYPEDEFINITION. ............................................................................. 106

FIGURA 6.1: ARQUITETURA GMLA WS....................................................................................................................... 109
FIGURA 6.2: PROTÓTIPO DO SISTEMA PARA O CLIENTE GMLA WS [SIL04]. ................................................................ 111
FIGURA 6.3: MODELO DIMENSIONAL DE SALES_FACT_1997. ...................................................................................... 113



ix

FIGURA 6.4: MODELO DIMENSIONAL E GEOGRÁFICO DE SALES_FACT_1997 SEGUNDO GEODWFRAME. ..................... 114
FIGURA 6.5: DWG USANDO A ABORDAGEM HÍBRIDA COM DIMENSÕES DO TIPO MICRO E CONJUNTA. ......................... 115
FIGURA 6.6: DWG USANDO A ABORDAGEM PURA COM DIMENSÕES DO TIPO COMPOSTA E PRIMITIVA. ....................... 116
FIGURA 6.7: INSTÂNCIAS DOS METAMODELOS OLAP DE CWM, GAM E GEOMDM. .................................................. 118
FIGURA 6.8: PRINCIPAIS METADADOS DO CUBO VENDAS GEOGRÁFICAS. .................................................................... 119
FIGURA 6.9: ESTRUTURA HIERÁRQUICA DAS DIMENSÕES DO CUBO GEOSALES ............................................................. 119
FIGURA 6.10: RESUMO DA ESTRUTURA DE METADADOS GEOGRÁFICOS. ..................................................................... 120
FIGURA 6.11: ESQUEMA XML DO GMLA REQUEST.[SIL04,STF+04].......................................................................... 121
FIGURA 6.12: NÍVEL MAIS ABSTRATO DO MODELO ISAG [SIL04, STF+04, STF+05]. ................................................ 122
FIGURA 6.13: EXEMPLO DE UMA REQUISIÇÃO MD...................................................................................................... 124
FIGURA 6.14: RESULTADO GRÁFICO DA CONSULTA MD EXPRESSA NA FIGURA 6.13. ................................................. 125
FIGURA 6.15: OUTRO EXEMPLO DE CONSULTA MDX ................................................................................................. 125
FIGURA 6.16: RESULTADO GRÁFICO DA CONSULTA MD EXPRESSA NA FIGURA 6.15 .................................................. 125
FIGURA 6.17: EXEMPLO DE UMA REQUISIÇÃO GEO.................................................................................................... 126
FIGURA 6.18: RESULTADO GRÁFICO DA CONSULTA GEO EXPRESSA NA FIGURA 6.17. ............................................... 127
FIGURA 6.19: EXEMPLO DE UMA REQUISIÇÃO GEOMD DE MAPEAMENTO. ................................................................ 128
FIGURA 6.20: RESULTADO GRÁFICO DA CONSULTA GEOMD DE MAPEAMENTO EXPRESSA NA FIGURA 6.19.............. 129
FIGURA 6.21: EXEMPLO DE REQUISIÇÃO GEOMD DE INTEGRAÇÃO........................................................................... 130
FIGURA 6.22: RESULTADO GRÁFICO DA CONSULTA GEOMD DE MAPEAMENTO EXPRESSA NA FIGURA 6.21.............. 131



x

Índice de Quadros

QUADRO 4.1: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE OLAP GEOGRÁFICO .................................................................................. 53
QUADRO 4.2: RESUMO DAS FORMAS DE INTEGRAÇÃO USADAS PELAS PROPOSTAS AVALIADAS .................................... 61

QUADRO 5.1: RESUMO DOS TIPOS DE DIMENSÕES DE GEODWFRAME. .......................................................................... 76
QUADRO 5.2: RESUMO DAS LIMITAÇÕES DA SEÇÃO 4.6 VERSUS AS SOLUÇÕES PROPOSTAS NESTE TRABALHO. ........... 107

QUADRO 6.1: CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS COMPONENTES DA ARQUITETURA GMLA WS E GOLAPA. .................... 110
QUADRO 6.2: DESCRIÇÃO DAS ÁREAS ENUMERADAS NA FIGURA 6.2.......................................................................... 112

QUADRO A.1: RESUMO DOS DESCRITORES PARA PADRÃO DE PROJETOS DEFINIDOS POR GAMMA ET AL. [GHJ+95]. ... 150



xi

Principais Abreviaturas

AGIS Analytical Geographical Information Service

API Application Program Interface

CWM Common Warehouse Metamodel

DW Data Warehouse

DWG DW Geográfico.

ETL Extract Transform Load

ETLG ETL Geográfica

GAM Geographical and Analytical Metamodel

GeoDWFrame Geographical DW Framework

GeoMD Geographical Multidimensional

GeoMDM GeoMD Metamodel

GML Geography Markup Language

GMLA GML for Analysis

GOLAPA Geographical Online Analytical Processing Architecture

GOLAPE GOLAP Engine

GOLAPI GOLAP Interface

HOLAP Hibrid OLAP

HTTP Hypertext Transfer Protocol

ISO International Organization for Standarization

JMI Java Metadata Interface



xii

MBR Minimum Boundary Rectangle

MDR MetaData Repository

MDX Multidimensional Expressions

MOF Meta Object Facility

MOLAP Multidimensional OLAP

ODS Operational Data Store

OGC Open GIS Consortium

OLAP On-Line Analytical Processing

OLTP On-Line Transaction Processing

OMG Object Management Group

ROLAP Relational OLAP

SBGD Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

SIG Sistema de Informações Geográficas

SOAP Simple Object Application Protocol

SQL Structured Query Language

UDDI Universal Description, Discovery and Integration

UML Unified Modeling Language

WFS Web Feature Service

WSDL Web Services Definition Language

XMI XML Metadata Interchange

XML eXtensible Markup Language

XMLA XML for Analysis



Capítulo 1 – Introdução 1

1 

Introdução

O capítulo 1 apresenta o contexto no qual encontra-se inserida esta tese, expõe as causas que
motivaram o seu desenvolvimento, destaca seus objetivos gerais e específicos e ao final, apre-
senta a organização de seus capítulos.

“Muitos acreditam que criatividade é ter uma
idéia maravilhosa. Não. Criativo é quem tem as
idéias mais simples, é quem enxerga o que os
outros não vêem. A constância na criatividade
caracteriza o criativo.”

Max Gehringer

 Capítulo
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1.1 Apresentação
A necessidade de desenvolver sistemas para auxiliar nas análises estratégicas dos dados fez

surgir os sistemas de suporte à decisão [SWC+02]. Esta categoria de sistemas melhora o processo
de tomada de decisão a partir da implementação de bases de dados não convencionais e de um
conjunto de ferramentas sofisticadas para análise dos seus dados. Estas análises permitem que os
usuários responsáveis por tomar decisões possam identificar tendências e padrões de forma a
conduzir melhor o negócio de sua organização. Dentre as ferramentas usadas para tomada de de-
cisão, este trabalho concentra-se no estudo de Data Warehouse (DW) [Kim96, CD97, Inm97,
KRR+98], processamento de dados multidimensional (ou On-Line Analytical Processing - OLAP)
[CCS93,CD97] e processamento de dados geográficos (ou Sistemas de Informações Geográficas -
SIG) [LGM99, Dem00]. Estas três ferramentas podem ser assim resumidas: DW - uma base de
dados especialmente modelada e carregada para prover dados para a tomada de decisões; OLAP -
uma categoria de software especializada para processar consultas multidimensionais sobre os
dados de um DW; e SIG – uma ferramenta específica para apoiar a aquisição, gerenciamento,
manipulação, análise, consulta e representação de dados espacialmente referenciados. Ressalta-se
que neste trabalho, o conceito de SIG está relacionado a qualquer pacote de software que tenha
uma interface de programação e ofereça, pelo menos, os serviços para manipulação de operações
espaciais e visualização em mapas. Por exemplo, a biblioteca de serviços espaciais TerraLib e o
seu visualizador TerraView [Ter04].

Segundo Kimball [Kim01, Kim01a], são poucos os DW que têm seus dados analisados sobre
um contexto multidimensional e espacial. Desta forma, a integração das ferramentas em questão é
um fator importante para uma boa tomada de decisão, sobretudo, porque permite responder com
qualidade questões do tipo “o que?”, “quem?”, “quando?” e “onde?”. Por exemplo: 1) onde
moram os clientes que gastaram mais de R$5.000,00 por loja e ano?; 2) qual o melhor local para
abrir uma nova filial levando em consideração os endereços dos meus 500 melhores clientes nos
semestres e depois trimestres de 2003? e 3) qual o total de acidentes fatais por ano, tipo de aci-
dente e categoria do seguro que ocorreram dentro de uma área definida ad-hoc?

Silva e Campos. [SC98] identificaram três abordagens para tratar a integração de DW, OLAP
e SIG: 1) no âmbito dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD); 2) das ferra-
mentas OLAP e 3) dos pacotes de SIG. A primeira diz respeito às soluções correntes de SGBD
para DW, que embora sólidas e já apresentando extensões para dados espaciais, ainda não permi-
tem dar suporte a um ambiente único, extensível e aberto para atender às características de SIG e
OLAP. São soluções específicas que ainda mantêm a necessidade de mudar a organização dos
dados para atender às necessidades particulares de uma ou outra ferramenta. Quanto às propostas
oferecidas pelas ferramentas OLAP, algumas já permitem que agregações sejam feitas pela di-
mensão geográfica. Porém, mesmo assim, não conseguem atingir ainda as funcionalidades obti-
das pelas ferramentas SIG (e.g. exibição de mapas temáticos, visualização gráfica dos relaciona-
mentos espaciais e determinação da melhor rota). Por fim, os pacotes de SIG cogitam a possibili-
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dade de criação de uma camada entre o DW/OLAP e as funcionalidades do SIG. Mas mesmo isto
sendo implementado, não solucionaria o problema da integração em discussão, pois dada a não
padronização entre estes pacotes de SIG, torna-se necessário a adaptação desta solução para cada
ambiente instalado. Ou seja, isto é uma tentativa de extensão da ferramenta de SIG e não de inte-
gração com DW/OLAP.

Apesar da integração destas ferramentas parecer natural, a prática mostra que não é. Este fato
ocorre devido a estas ferramentas terem sido criadas para tarefas diferentes e por possuírem da-
dos, metadados e serviços que não são diretamente integrados. Com o intuito de abstrair a com-
plexidade da integração destas ferramentas, este trabalho baseia-se em propostas não proprietárias
e padronizadas para oferecer a seguinte infra-estrutura: 1) uma arquitetura de integração;
2) um arcabouço para construção de esquemas de DW geográficos; 3) metamodelos para integra-
ção semântica entre os metadados das ferramentas em questão e 4) um metaesquema XML para
integração e intercâmbio de dados e metadados multidimensionais e geográficos.

1.2 Motivação
Atualmente, as corporações já perceberam que possuem um grande volume de dados convencio-

nais e geográficos e que precisam usufruir destes dados. Porém, as ferramentas utilizadas para análise
destes dados ainda não disponibilizam suporte adequado para fornecer as informações estratégicas
necessárias para tomar boas decisões. Para superar este fato, desenvolvedores de aplicações SIG e
OLAP têm dedicado interesse especial quanto ao uso destas ferramentas dentro do contexto do DW.
Pois, se do lado do SIG o uso de um DW com uma ferramenta OLAP pode incrementar o poder das
consultas espaciais, do lado do DW com OLAP, existem muitas informações de natureza geográfica
que precisam de um suporte espacial para serem melhor discernidas [FTS01].

Para realizar análises estratégicas sobre os dados convencionais e geográficos, as organizações
podem utilizar as ferramentas OLAP e/ou SIG. Todavia, dado que estes sistemas foram desenvolvi-
dos para propósitos diferentes, sua integração constitui uma tarefa laboriosa e complexa. Segundo
Ferreira [Fer02] e Gonzales [Gon99], para executar consultas multidimensionais-espaciais é co-
mum que os analistas particionem e serializem a análise em várias etapas. Este processo normal-
mente requer que 1) o problema seja analisado por uma das ferramentas a fim de gerar um resultado
parcial; 2) este resultado seja exportado para um formato disponibilizado pela outra ferramenta e
3) o resultado seja importado e a análise seja concluída sobre a ótica da outra ferramenta.

A integração de processamento multidimensional e geográfico é um tema relativamente novo,
não trivial e que tem estado em evidência. A partir das propostas investigadas neste trabalho, cons-
tatou-se que estas dão suporte à integração em um nível conceitual, lógico ou físico. Nos dois pri-
meiros níveis, as propostas investigadas [Ste97, HKS97, BRM01, MBB+03, SLT+01, ZLR+03,
RZY+03, MS00, KMM00, FCT01, Fer02, SAP04] não são totalmente conformes a padrões abertos
e/ou não tratam mais de uma dimensão geográfica por esquema multidimensioal. No nível físico, as
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propostas analisadas [PKZ+01, PTK+02, Ste97, HKS97, FPR+00, PR02] definem novas estruturas
de dados as quais ainda não têm suporte na maioria das ferramentas SIG e OLAP.

Os três parágrafos anteriores apresentaram as principais motivações para o desenvolvimento
deste trabalho: 1) a maioria das corporações possuem um grande volume de dados convencionais e
geográficos e estes ainda não têm sido devidamente explorados pelas ferramentas existentes; 2) a
abordagem de integrar manualmente as ferramentas DW/OLAP e SIG é uma tarefa laboriosa, com-
plexa e suscetível a falha; 3) o tema em questão é relativamente novo, relevante e tem estado em
evidência e por fim; 4) as propostas investigadas não são totalmente conformes a padrões abertos,
não tratam mais de uma dimensão geográfica por esquema multidimensioal ou definem novas es-
truturas de dados que ainda não têm suporte na maioria das ferramentas SIG e OLAP.

1.3 Objetivos
A Figura 1.1 apresenta a tríade da integração entre DW, OLAP e SIG. Nesta figura, com exceção

do relacionamento central (SIG, OLAP e DW), os demais resolvem parcialmente o problema. Isto é, a
integração entre DW e SIG carece de uma ferramenta apropriada para análise multidimensional
(OLAP). A integração entre DW e OLAP não dá suporte a consultas espaciais (SIG). Por fim, a inte-
gração entre OLAP e SIG não garante a homogeneidade da sua base de dados (DW). Desta forma,
pode-se perceber que o relacionamento central é o único que intrinsecamente garante: homogeneida-
de dos dados (DW), suporte apropriado para agregações em visões multidimensionais (OLAP) e aná-
lises espaciais sobre mapas (SIG). A integração entre DW, OLAP e SIG constitui um dos objetivos
gerais deste trabalho.

Figura 1.1: Tríade DW, OLAP e SIG

Com relação aos demais objetivos gerais, estes são : 1) reusar ao máximo o legado das solu-
ções multidimensionais e geográficas – visando diminuir o custo da integração e possibilitar o
uso de ferramentas OLAP e SIG existentes; 2) usar especificações padrões e não proprietárias –
contribuindo para que a solução proposta seja mais facilmente aplicada e/ou estendida, além de
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independente de plataformas específicas de hardware e software; e por fim, 3) abstrair a comple-
xidade da integração entre DW, OLAP e SIG –permitindo que a solução proposta oculte os deta-
lhes da implementação e seja mais amigável.

A partir dos objetivos gerais, pode-se descrever os seguintes objetivos específicos deste tra-
balho: 1) utilizar os principais conceitos relacionados a DW, OLAP e SIG para propor uma arqui-
tetura de integração e um arcabouço para definição do esquema de um DW geográfico; 2) aplicar
os padrões de metadados multidimensionais e espaciais de forma a reusá-los ou contribuir para a
definição de novos metamodelos que guiem tal integração e, por fim,
3) explorar os padrões de esquemas XML para aplicações multidimensionais e espaciais objeti-
vando integrá-los em um único esquema XML. No primeiro caso, tem-se o intuito de definir uma
arquitetura base que seja aberta, extensível e centrada no uso de DW Geográfico (DWG). Para o
DWG, o arcabouço proposto irá especificar como projetar o seu esquema dimensional e
geográfico. No segundo caso, objetiva-se definir os metamodelos da arquitetura proposta de for-
ma a garantir a integração de ferramentas provedoras de serviços multidimensionais e geográfi-
cas. Por fim, no terceiro caso, a idéia consiste em especificar um esquema XML que será usado
em tal arquitetura para definir as regras sobre como integrar dados e metadados que a priori estão
em esquemas XML distintos. Este esquema XML único também será usado para trocar dados en-
tre uma aplicação servidora e seus clientes.

1.4 Estrutura da Tese
Para alcançar os objetivos propostos, os demais capítulos deste trabalho estão organizados da

seguinte forma: o capítulo 2 faz um estudo sobre as tecnologias envolvidas; o capítulo 3 discorre
acerca de padrões para metamodelagem; o capítulo 4 analisa as principais propostas para proces-
samento multidimensional e geográfico; o capítulo 5 discute sobre a infra-estrutura proposta neste
trabalho, o capítulo 6 apresenta um estudo de caso e, por fim, o capítulo 7 consiste na conclusão e
identificação de trabalhos futuros.
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2 

Tecnologias para Suporte à Decisão

Neste capítulo, os principais conceitos sobre Suporte à Decisão serão abordados. Estes são
essenciais para a compreensão deste trabalho e incluem, Data Warehouse, Processamento Multi-
dimensional e Sistemas de Informações Geográficas. Para finalizar, serão apresentadas as conclu-
sões do capítulo.

"Em tudo na vida a perfeição é finalmente
atingida, não quando nada mais existe
para acrescentar, mas quando não há mais nada
para retirar."

Antoine de Saint-Exupéry

 Capítulo
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2.1 Introdução
Suporte à decisão caracteriza-se como uma área da tecnologia da informação que permite ge-

renciar e analisar, com eficiência e consistência, grandes bases de dados de forma a extrair infor-
mações e prognósticos, que auxiliem a compreensão do comportamento dos dados sobre o negó-
cio de uma organização. A área de suporte à decisão define-se em contraste à área de suporte ope-
rativo, pois, enquanto os modelos de dados para suporte à decisão são orientados por assunto (e.g.
modelo estrela ou flocos de neve [Kim96, Inm97]), os modelos de dados para suporte operativo
são orientados por transações (e.g. modelo relacional [EN03]). Desta forma, para implementar
um sistema de suporte à decisão eficiente, faz-se necessário dividir a arquitetura de dados da or-
ganização em dois ambientes de banco de dados [Kim96]: um específico para suporte operativo e
um outro para suporte decisório. No ambiente operativo, os bancos de dados via de regra já exis-
tem e, na maioria das vezes, dão suporte às necessidades do cotidiano das organizações. Por outro
lado, no ambiente decisório os bancos de dados normalmente são construídos a partir dos dados
do ambiente operativo e se caracterizam por garantir o funcionamento estratégico das organiza-
ções. As seções seguintes apresentam os principais conceitos sobre algumas soluções existentes
para suporte à tomada de decisão: Data Warehouse, Processamento Multidimensional e Sistemas
de Informações Geográficas.

2.2 Data Warehouse
Data Warehouse  (DW) [Kim96, CD97, Inm97, KRR+98] é um dos principais componentes

usados em um ambiente de suporte à decisão. O processo de construção deste ambiente é deno-
minado de Data Warehousing1 [CD97] e o DW corresponde a sua principal base de dados. O pa-
pel fundamental do DW é garantir a qualidade dos dados a serem processados pelos sistemas de
acesso, pois reúne características como [Inm97]: orientado ao assunto (devem armazenar dados
correspondentes ao fatos e não sobre as transações que geraram os fatos), perfeitamente integrado
(devem compatibilizar dados de diferentes origens), variante no tempo (devem manter um histó-
rico dos seus dados) e não volátil (devem evitar atualizações de seus dados, dando suporte basi-
camente a cargas e consultas). Dentre as atividades realizadas ao longo do processo de construção
do ambiente de Data Warehousing pode-se destacar: 1) a extração, transformação e limpeza dos
dados do ambiente transacional para a carga no ambiente decisório; 2) o gerenciamento de meta-
dados; e 3) a consulta e análise dos dados. A Figura 2.1, adaptada de [Cam00], ilustra uma ar-
quitetura genérica para um ambiente de Data Warehousing.

                                                
1 Existem autores que não fazem distinção entre os termos Data Warehousing e Data Warehouse.
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Metadados produzidos em todas as etapas
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Sistemas de 
acesso

Administração

OLAP

Mineração
de Dados

Outros

DW
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DM

DM

DM

DM

DM

DM

DM

Figura 2.1: Arquitetura genérica de um ambiente de Data Warehousing.

Como um DW deve ser implementado é tema de uma grande discussão entre dois importan-
tes pesquisadores da área de Data Warehousing: Kimball e Inmon. Estes divergem principal-
mente sobre como implementar o componente ODS (Operational Data Store). Kimball et al.
[KRR+98] defendem que o ODS é um depósito histórico e freqüentemente carregado de dados
detalhados e integrados que constituem o nível atômico do DW. Por outro lado, Inmon et al.
[IIB96] descrevem o ODS como um repositório volátil/temporário de dados correntes e detalha-
dos para o DW. Determinar qual das duas estratégias é a mais apropriada depende diretamente da
equipe de implementação e do escopo do DW a ser construído.

Um outro componente do ambiente de Data Warehousing é o Data Mart. Este desempenha um
papel semelhante ao de um DW, entretanto, seu escopo é restrito a um assunto específico da organi-
zação, por exemplo, um setor ou um departamento. Devido aos Data Marts corresponderem a DW
setoriais ou departamentais, estes consomem menos recursos e tempo para serem implementados
[Kim96, Inm97, Cam00]. O modelo de dados do DW (ou de um Data Mart) é normalmente im-
plantado usando o modelo estrela. Este apresenta uma tabela central, chamada de tabela de fatos2, e
outras tabelas periféricas, chamadas de tabelas de dimensões. A tabela de fatos possui todas as cha-
ves primárias das dimensões, armazena as medidas numéricas do negócio (os fatos a serem consul-
tados) e é normalizada. As dimensões apenas armazenam as descrições textuais do negócio e são
freqüentemente desnormalizadas. Cada uma das medidas da tabela de fatos é obtida a partir da in-
terseção das dimensões envolvidas na consulta, sendo que o objetivo principal é fazer com que os
dados das dimensões restrinjam o escopo das consultas sobre os fatos agregados. Além do modelo
estrela, existe também o modelo flocos de neve, o qual difere do anterior por ter dimensões total-
mente normalizadas. Kimball [Kim96] desaconselha o uso do modelo flocos de neve, pois sua eco-
nomia de armazenamento é insignificante (aproximadamente 1%) e seu desempenho será sempre
inferior ao estrela, pois exige um número maior de junções a serem feitas. A Figura 2.2 mostra (A)
um esboço [Soa98] e (B) um exemplo de um modelo estrela [Cam00].

                                                
2 Na verdade, um modelo estrela pode possuir mais de uma tabela de fatos relacionada com as tabelas de dimensões.
Entretanto, a visualização de apenas uma tabela de fatos por esquema, torna o modelo estrela mais compreensível.
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DM_Tempo
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Reais_vendid
osUnidades_vendidas

(A) Esboço de um Esquema Estrela (B) Exemplo de um Esquema Estrela

Figura 2.2: Esboço e exemplo de modelos estrela.

Segundo Kimball [Kim96, KRR+98], as medidas de uma tabela de fatos devem representar,
de preferência, entradas continuamente valoradas (diferentes a cada leitura) e aditivas. Porém,
podem também existir medidas semi-aditivas e não aditivas. As aditivas são corretamente adici-
onadas por todas as dimensões e representam medidas de atividades, por exemplo, vendas a di-
nheiro ou em unidades. As semi-aditivas não são corretamente adicionadas ao longo de certas
dimensões (especialmente sobre a dimensão Tempo) e correspondem a medidas de intensidade,
por exemplo, saldos bancários, níveis de estoque e temperatura. Por fim, as não-aditivas não
podem ser adicionadas e representam valores textuais que só podem ser contados ou no máximo,
terem seus registros impressos um-a-um (e.g. Temperatura descrita como frio, agradável ou
quente). Porém, o uso de tais medidas não tem sido recomendado [Kim96, KRM+98].

2.3 Processamento Multidimensional de Dados (OLAP)
On-Line Analytical Processing (OLAP) [CCS93,CD97] é uma categoria de software específica

para realizar consultas multidimensionais sobre dados previamente agregados e materializados que
são extraídos do DW. Estas consultas devem ocorrer com alto desempenho, consistência e interativi-
dade, e seus dados resultantes devem ser interpretados em uma variedade de visões complementares.
Entre os tipos de processamento executados em uma base de dados de uma organização, OLAP defi-
ne-se em contraste ao processamento transacional (On-Line Transaction Processing - OLTP), o qual
é destinado a armazenar e recuperar dados de suporte operacional, ou seja, dados freqüentemente
normalizados e não históricos que essencialmente são manipulados para permitir a análise de regis-
tros atômicos, com consistência e eficiência. Atualmente, as arquiteturas das ferramentas OLAP
existentes no mercado são basicamente de três tipos [CD97, Cam00]: 1) Relacional OLAP (ROLAP),
2) Multidimensional OLAP (MOLAP) e 3) Híbrido OLAP (HOLAP). Para resumir estas arquiteturas,
pode-se dizer que a primeira realiza a agregação e a materialização dos dados sobre uma estrutura
física relacional. A segunda desempenha a mesma tarefa usando tecnologia proprietária de banco de
dados multidimensionais sobre uma estrutura física baseada em matrizes n-dimensionais. E a terceira
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integra as duas anteriores, onde os dados atômicos permanecem nas estruturas relacionais, enquanto
os dados agregados são replicados e materializados nos bancos de dados multidimensionais.

Independentemente das arquiteturas apresentadas, as ferramentas OLAP manipulam os dados
que são extraídos do DW para posteriormente serem agregados e materializados em estruturas
multidimensionais lógicas conhecidas como cubos de dados3 [Tho97]. Estas podem representar
parte ou a totalidade de um DW e são construídas de forma a rápida e facilmente permitir a reali-
zação de consultas complexas para suporte à decisão. A estrutura de um cubo é baseada na es-
trutura dimensional do modelo estrela e, por isso, é definida em termos de dimensões e medidas.
Por exemplo, em uma consulta do tipo unidades vendidas por categoria de produtos, por nome
da loja e ano, pode-se identificar as dimensões Produto, Loja e Tempo, bem como a medida Uni-
dade Vendida, que irão compor a estrutura do cubo Vendas extraído do DW da Figura 2.2 (B). A
Figura 2.3 apresenta uma metáfora visual para o cubo Vendas.

P
r
o
d
u
t
o

categoria
marca

descrição

Loja tipo
endereço
nome_loja

Tem
po ano

mes
dia_do_mes
flag_feriado

Figura 2.3: Metáfora visual do cubo de dados Vendas.

Os elementos das dimensões exibidas na Figura 2.3 são chamados de membros e estes são
organizados, agregados e materializados em níveis hierárquicos [Tho97]. Por exemplo, a dimen-
são produto distribui seus membros em níveis como categoria, marca e descrição. Ressalta-se que
em uma dimensão do DW podem existir mais de uma hierarquia, as quais são mapeadas nas di-
mensões do cubo.

Um cubo de dados pode ser implementado segundo o operador CUBE [GBL+96], o qual está
disponível em vários SGBD comerciais. Este operador generaliza os construtores relacionais de agre-
gação para oferecer suporte às análises multidimensionais. O operador CUBE produz todas as combi-
nações possíveis de agregações sobre as dimensões especificadas em uma visão multidimensional.
Sendo assim, se uma visão engloba n dimensões, então o operador CUBE produzirá um total de 2n

combinações de subconjuntos destas dimensões. Cada um desses subconjuntos representa um mini-
cubo (ou cuboid) que consiste em um nível de agregação das dimensões. A combinação desses mini-
cubos para construir o cubo de dados é determinada através de uma estrutura de treliça ou grafo de
derivação [HRU96]. Por exemplo, para o operador CUBE processar a consulta vendas por ano, regi-

                                                
3 Neste trabalho, assume-se que um cubo pode possuir N-dimensões (hipercubo).
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ão e companhia, este tem que combinar três dimensões (C = Companhia, R = Região e A = Ano) e a
medida Vendas. O grafo de derivação da Figura 2.4 mostra esta combinação.
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Figura 2.4: Representação de uma treliça (grafo de derivação) de cuboids.

Cada vértice do grafo de derivação de cuboids representa uma visão, a qual agrega os dados
sobre as dimensões presentes no vértice e é nomeada de acordo com estas dimensões. Por exem-
plo, a visão RA representa uma visão sobre o agrupamento das dimensões Região (R) e Ano (A).
Já as dependências entre as visões subjacentes são representadas através de arestas direcionadas.
Nestes casos, a visão R pode ser calculada a partir da visão RA. O grafo de derivação possui dois
vértices especiais: um que pode ser usado para derivar qualquer outra visão (RAC) e outro que
pode ser calculado a partir de qualquer outra visão (Nenhuma) e que representa a visão comple-
tamente agregada (soma de todas as vendas). Diversos trabalhos têm sido propostos para calcular
eficientemente a estrutura multidimensional de um cubo de dados. Por exemplo, para sistemas
centralizados, tem-se o trabalho de Souza e Sampaio [SS99] e de Monteiro Neto e Campos
[NC00] e para ambientes distribuídos, o trabalho de Ciferri e Souza [CS00,Cif02].

A estrutura multidimensional do cubo é manipulada por um conjunto de operadores OLAP,
dentre estes, os principais são:

• Roll-up: agregação ou generalização dos dados para um nível com maior granularidade;

• Drill-down: desagregação ou especialização dos dados para um nível com menor granularidade;

• Slice & dice: seleção e projeção de parte de um cubo;

• Pivoting: rotação dos eixos do cubo para visualização dos resultados de uma consulta.
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A Figura 2.5 ilustra as principais operações OLAP sobre o cubo Vendas.
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Pivoting

Figura 2.5: Operações OLAP sobre o cubo de dados Vendas.

2.4 Sistemas de Informações Geográficas (SIG)
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) constituem, diferentemente das ferramentas

OLAP, uma ferramenta particular para suporte à decisão em um ambiente essencialmente espacial
e transacional. Um SIG [LGM99, Dem00] tem sido definido como um sistema computacional
que viabiliza: modelagem, captura, armazenamento, análise e apresentação de dados geo-
referenciados. Câmara et al. [CCH+96] citam que estes dados são freqüentemente representados a
partir da união de três componentes básicos: 1) não-espacial – descreve nominalmente o fenôme-
no geográfico; 2) espacial - informa sua localização associada às propriedades geométricas e to-
pológicas e 3) temporal - retrata a data de sua coleta. Para o Open GIS Consortium (OGC)
[OGC04] e para a International Organization for Standarization (ISO) [ISO04], estes tipos de
dados são interpretados como feições geográficas, as quais representam uma abstração sobre um
fenômeno do mundo real que deve possuir um domínio temporal e uma localização no globo ter-
restre. A representação da localização das feições geográficas de um SIG é feita através do uso de
um sistema de coordenadas geográficas ou terrestres [CCH+96].

Tradicionalmente, os usuários de SIG usam mapas para analisarem visualmente o comporta-
mento das feições geográficas. Um mapa é uma representação, em uma dada escala e sobre uma
superfície plana, de uma seleção de características abstratas da superfície terrestre [FI96]. Em um
SIG, a idéia de sobreposição de mapas é implementada empregando-se o conceito de sobreposi-
ção de temas ou camadas, onde, para um mesmo espaço geográfico, podem ser criados diversos
temas de dados geo-referenciados, um para cada tipo de informação espacial a ser representada
(Figura 2.6). Tal abordagem facilita análises sobre os dados geo-referenciados, pois permite a
combinação de dois ou mais temas para o processamento de uma determinada consulta. Por
exemplo, para identificar todas as regiões que: são cortados por rios, têm vegetação de pastagem
e possuem clima predominantemente úmido, precisa-se da combinação dos temas: Rios, Vegeta-
ções e Climas.



Capítulo 2 – Tecnologias para Suporte à Decisão 13

Distritos

Lojas

(Xmax,Ymax)

(Xmin,Ymin)

Setores

Áreas

Rodovias

(Xmax,Ymax)

(Xmin,Ymin)
(Xmax,Ymax)

(Xmin,Ymin)
(Xmax,Ymax)

(Xmin,Ymin)
(Xmax,Ymax)

(Xmin,Ymin)

Figura 2.6: Exemplo de Sobreposição de Temas.

Os SIG armazenam grandes quantidades de dados. Desta forma, os SGBD constituem ferra-
mentas importantes para eles. O uso conjunto de SIG e SGBD baseia-se em três arquiteturas
[CCH+96, Fer03]: 1) Dual, 2) Integrada e baseada em SGBD com campos longos e 3) Integrada e
baseada em SGBD com extensões para tipos abstratos de dados espaciais. No primeiro caso, o
componente não-espacial é armazenado em um SGBD e o componente espacial é armazenado em
arquivos proprietários do SIG. Por outro lado, no segundo e terceiro casos, os componentes espa-
cial e não-espacial estão integrados e armazenados no SGBD (Figura 2.7).

Arquivos proprietários SGBD
SGBD

(A) Dual (B) Integrada

Figura 2.7: Resumo das arquiteturas para uso de SIG com SGBD [Fer03].

Na arquitetura Dual, a integração entre os componentes espacial e não-espacial é feita usando
um identificador comum e, pelo fato do componente espacial estar fora do controle do SGBD, esta
arquitetura exige a implementação de mecanismos que façam o controle de integridade e de inde-
xação da parte espacial. Na arquitetura Integrada com campos longos, como o SGBD não tem co-
nhecimento dos dados geográficos, o processamento de consultas e índices espaciais deve ser de-
sempenhado por um SIG externo. Por fim, na arquitetura Integrada com tipos abstratos de dados
espaciais, o SGBD dá suporte para o uso de consultas e índices espaciais, porém a maioria das fer-
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ramentas disponíveis (e.g Oracle Spatial e IBM Spatial Extender) ainda são soluções pouco padro-
nizadas (e.g. divergem em formatos de dados e tipos de operadores espaciais disponíveis). Ressal-
ta-se que existe a iniciativa PostgreSQL PostGIS, a qual é de acordo com as especificações OGC.
Todavia, esta ainda é uma solução isolada.

Independentemente da arquitetura escolhida, as feições geográficas das aplicações SIG são fre-
qüentemente modeladas segundo duas visões complementares[CCH+96]: o modelo de campos e o
modelo de objetos. O modelo de campos permite a identificação de elementos ou fenômenos geo-
gráficos que não possuem uma limitação espacial perfeitamente definida., Por isso, são melhor es-
pecificados através da distribuição espacial de uma variável geográfica (e.g. clima, vegetação e
migração). Por outro lado, o modelo de objetos representa o mundo como um conjunto de objetos
identificáveis e localizáveis, onde cada objeto (e.g. edificações, avenidas e quadras) possui caracte-
rísticas próprias e uma geometria associada que define seus limites no espaço. Segundo OGC
[OGC01] e ISO [ISO02], a geometria de um objeto geográfico pode ser definida por uma das
especializações da classe GM_Object (Figura 2.8).

Figura 2.8: Diagrama de classes de geometrias básicas segundo OGC e ISO [OGC01, ISO02].

Na Figura 2.8, GM_Object é a classe raiz da taxonomia de objetos geométricos. Esta dá su-
porte às interfaces comuns para todos os objetos referenciados geograficamente e possui uma
associação opcional para um sistema de referência espacial. Um objeto GM_Object consiste de
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uma geometria primitiva, de uma coleção de geometrias primitivas, ou de uma geometria com-
plexa tratada como uma feição única. A classe GM_Primitive é a generalização de todas as clas-
ses para geometrias primitivas que representam um único, conectado e homogêneo objeto geográ-
fico. Geometrias primitivas não podem ser decompostas, e incluem subclasses para pontos, cur-
vas, superfícies e sólidos. Um objeto da classe GM_Complex corresponde a um conjunto de geo-
metrias primitivas cujos interiores são disjuntos. Um objeto complexo organiza a geometria dos
seus objetos primitivos semelhantemente à organização de um atlas com mapas do mundo. A
classe GM_Composite é uma subclasse de GM_Complex cujas geometrias primitivas devem ser
isomorfas. Assim, uma curva composta (GM_CompositeCurve) é uma coleção de curvas cuja
interface geométrica pode ser satisfeita por uma curva. Esta também inclui subclasses para pon-
tos, superfícies e sólidos compostos. Um objeto da classe GM_Aggregate representa uma coleção
de objetos que não têm estrutura interna. Para estes objetos, não é possível definir qualquer hipó-
tese sobre os relacionamentos existentes entre os objetos geográficos. A classe
GM_MultiPrimitive é a classe raiz de todas as geometrias agregadas, e suas subclasses devem ser
restritas aos tipos específicos de GM_Primitives. Por exemplo, multi-pontos (GM_MultiPoint) é
uma subclasse que agrega somente pontos. Neste mesmo raciocínio, tem-se as subclasses multi-
curvas, multi-superfícies e multi-sólidos. Diferente das geometrias primitivas, as geometrias
agregadas podem ser decompostas. Maiores detalhes sobre as feições geométricas do OGC e ISO
podem ser encontradas em [OCG01, ISO02].

A dicotomia de modelagem de campos ou objetos se reflete no debate raster x vector [CCH+96].
Neste contexto, os objetos do modelo de campos são freqüentemente representados no formato matrici-
al (raster) e seus relacionamentos topológicos são implicitamente determinados a partir da vizinhança
das células, sendo suas coordenadas geográficas obtidas indiretamente a partir da posição da célula na
matriz. Operações típicas neste tipo de representação são a sobreposição de matrizes, combinando os
valores das células através de funções matemáticas, ou a abstração de conjuntos de várias células adja-
centes em uma única célula, cujo valor é calculado a partir dos valores das células selecionadas
[CCH+96]. Quanto aos objetos geográficos, estes são representados no formato vetorial (vector), onde
sua geometria é descrita utilizando pontos, linhas e polígonos. Linhas são geralmente formadas por se-
qüências de pontos, e polígonos (abertos ou fechados), por seqüências de linhas. Operações comuns
neste tipo de representação são operações topológicas (e.g., adjacência e inclusão) e métricas (e.g. dis-
tância e área) [CCH+96].
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2.5 Considerações Finais
DW e OLAP são tecnologias consolidadas para fornecer suporte à tomada de decisão. Estas

tipicamente manipulam dados convencionais (dados meramente descritivos) em um ambiente que
é caracterizado por permitir basicamente a carga e a consulta de dados. SIG também auxiliam na
tomada de decisão, entretanto, diferentemente de DW e OLAP, são específicos para tratar infor-
mações espaciais e processam seus dados em um ambiente tipicamente transacional, isto é, com
carga, atualização, exclusão e consulta.

Apesar das diferenças citadas no parágrafo anterior, OLAP e SIG convergem quando o foco é
suporte à decisão. Esta interseção é especialmente relevante pois existem muitos dados no ambi-
ente de DW/OLAP que possuem natureza geográfica e não são devidamente tratados dentro de
um contexto espacial. Já os SIG, intrinsecamente, não possuem suporte para análise multidimen-
sional de dados, o que acrescentaria mais qualidade às decisões a serem tomadas no desenvolvi-
mento de aplicações geográficas.

Desta forma, se do lado do SIG um DW/OLAP pode incrementar o poder das consultas espa-
ciais, do lado do DW/OLAP um SIG pode oferecer o suporte espacial para permitir melhor dis-
cernimento de seus dados multidimensionais. Sendo assim, habilitar geograficamente o ambiente
de Data Warehousing implicará em pelo menos: 1) melhor compreender os relacionamentos entre
os dados geográficos e também não geográficos, que antes possivelmente não eram nem notados
e 2) estender o uso de SGBD sobre os SIG proprietários, a fim de viabilizar consultas multidi-
mensionais e espaciais através da integração das tecnologias de DW, OLAP e SIG.

Sobre a integração das tecnologias de DW, OLAP e SIG em um único ambiente, esta irá ofe-
recer um contexto mais amplo para a tomada de decisão. Pois, consegue-se reunir: um modelo de
dados específico para suporte à decisão (DW), a flexibilidade e a agilidade de análises multidi-
mensionais sobre um grande volume de dados (OLAP) e o poder da visualização de mapas e das
consultas espaciais (SIG). No próximo capítulo, serão investigadas as principais tecnologias e
conceitos que viabilizam esta integração.
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3 

Metamodelos e XML para Aplicações
Multidimensionais ou Geográficas

Este capítulo discorre sobre dois temas de pesquisa que estão fortemente relacionados às con-
tribuições deste trabalho. O primeiro aborda aspectos relevantes sobre metamodelagem, dando
destaque à especificação MOF, além de propostas de metamodelos para processamento multidi-
mensional ou geográfico. Quanto ao segundo tema, este contextualiza brevemente a linguagem
XML e investiga as principais propostas para descrição e processamento de dados multidimensio-
nais ou geográficos usando XML. A discussão destes temas objetiva identificar abordagens que
sejam abertas e extensíveis e que permitam integrar aplicações multidimensionais (DW/OLAP) e
geográficas (SIG). Para finalizar, são apresentadas as conclusões do capítulo.

“Não nascemos com mapas. Temos de desenhá-
los, e esse desenho requer esforço. Quanto mais
esforço fizermos para apreciar e perceber a rea-
lidade maiores e mais detalhados serão nossos
mapas. Mas muitos não querem fazer esse esfor-
ço. Seus mapas são pequenos e incompletos, suas
visões do mundo, estreitas e ilusórias.”

M. Scott Peck

 Capítulo
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3.1 Introdução
Este capítulo aborda dois grandes temas. O primeiro tratará sobre os principais conceitos e padrões

existentes para especificar metamodelos multidimensionais ou geográficos. O segundo abordará a lin-
guagem XML e os seus principais padrões para processamento OLAP ou espacial. A investigação
destes temas objetiva alcançar uma fundamentação teórica e tecnológica sobre propostas que pos-
sam permitir integrar aplicações multidimensionais e geográficas de forma aberta e extensível.

Na seção 3.2, os principais conceitos sobre metamodelos são apresentados. Na seqüência, es-
pecificações padronizadas de metamodelos para ferramentas multidimensionais e ferramentas
geográficas são discutidas nas subseções 3.2.1 e 3.2.2. Na seção 3.3, a metalinguagem de marca-
ção XML é brevemente introduzida. Em seguida, padrões XML para aplicações multidimensionais
e para aplicações geográficas são apresentados nas subseções 3.3.1 e 3.3.2. Por fim, a seção 3.4
discorre sobre as considerações finais deste capítulo

3.2 Metamodelos
Metamodelos [MOF02, CWM03] são modelos que descrevem outros modelos. Um modelo

ou um metamodelo possuem metadados [Tan02], e estes são dados de alto nível que descrevem
ou qualificam dados de baixo nível ou o próprio sistema. Isto é, metadados são dados que agre-
gam informação e conhecimento ao dado propriamente dito ou ao sistema que opera com estes.
Seguindo este raciocínio, um metadado que descreve outro metadado corresponde a um meta-
metadado. Sendo assim, um modelo corresponde a um conjunto de metadados e um metamodelo
a um conjunto de meta-metadados [CWM03]. A Figura 3.1, adaptada de [MOF02, CWM03],
mostra a arquitetura tradicional para metamodelagem, a qual ajuda a resumir estes conceitos.

C a m a d a  
M 0

C a m a d a  
M 1

C a m a d a  
M 2

C a m a d a  
M 3

O b je to s  e  D a d o s

M o d e lo s  e   M e ta d a d o s

M e ta m o d e lo s  e  M e ta -m e ta d a d o s

M e ta -m e ta m o d e lo

Figura 3.1: Arquitetura tradicional para metamodelagem.

Pela Figura 3.1 pode-se perceber que a instância de uma camada é sempre modelada pela instância da
camada imediatamente superior. A Figura 3.2, adaptada de [MOF02, CWM03], representa a arquitetura
de metadados de Meta Object Facility (MOF), a qual é uma instância da arquitetura anterior e constitui
uma das propostas do Object Management Group (OMG) para prover soluções interoperáveis.



Capítulo 3 – Metamodelos e XML para Aplicações Multidimensionais ou Geográficas 19

C am ada 
M 0

C am ada 
M 1

C am ada 
M 2

C am ada 
M 3 M eta-M etam odelo  M O F ou  apenas M odelo M O F

M etam odelo
U M L

M etam odelo 
ID L

M etam odelo
C W M

M etam odelo
. . .

M odelo  
U M L

M odelo  
ID L

M odelo
C W M

M odelo
. . .

O bjetos  e D ados

Figura 3.2: Arquitetura de metadados de MOF.

Os principais pontos a destacar da Figura 3.2 são [MOF02]: 1) a camada M3 (o modelo MOF) é
implementada com construtores de metamodelagem que são análogos aos construtores da linguagem de
modelagem unificada (Unified Modeling Language – UML) [Lar01]; 2) os níveis Meta não são fixos,
ou seja, dependendo de como MOF é aplicado podem existir mais ou menos níveis Meta do que os
quatro mostrados na Figura 3.2; e, por fim, 3) o modelo MOF é auto-descritivo, ou seja, este é formal-
mente definido usando seus próprios construtores de metamodelagem. Quanto ao item 2, destaca-se que
os níveis Meta de MOF são puramente uma convenção para entender os relacionamentos existentes
entre diferentes tipos de dados e metadados [MOF02]. Por isso, onde o contexto permitir, não será feita
a distinção entre os termos meta-metadado e metadado ou metamodelo e modelo.

O mapeamento entre os metamodelos e modelos da arquitetura MOF ocorre segundo duas
abordagens: abstrata e concreta. A primeira segue um conjunto de normas definidas na especifi-
cação MOF [MOF02] para fazer o mapeamento entre um metamodelo MOF da camada M2 e um
modelo da camada M1. Este tem dois papéis: definir o “significado” de um metamodelo (descre-
ver a estrutura lógica do metadado especificado pelo metamodelo) e prover um ponto comum que
permita o mapeamento concreto por tecnologias conformes a MOF. Quanto ao mapeamento con-
creto, este deve dar suporte tecnológico ao intercâmbio e o gerenciamento (e.g. criação, alteração
e consulta) de metadados. O intercâmbio ocorre via XML Metadata Interchange (XMI) [XMI02]
e o gerenciamento é feito, por exemplo, via Java Metadata Interface (JMI) [JMI02]. No primeiro
caso, XMI é um padrão para descrever metamodelos MOF usando XML. No segundo, JMI é um
padrão para descrever e manipular metamodelos MOF usando Java. A Figura 3.3, adaptada de
[MOF02], resume esta discussão.
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Camada 
M1
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Modelo MOF

Metamodelo 
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X M I - X M L
I D L / J M I
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Metadados
da aplicação
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documento XML
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Aplicação
IDL ou JMI
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DTD XMI

Figura 3.3: Mapeamentos Abstrato e Concreto de MOF.
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A seguir, as propostas existentes sobre metamodelos OLAP e geográficos são discutidas. Es-
tas contribuíram para a definição dos metamodelos: Geographical Analytical Metamodel (GAM,
seção 5.4) e Geographical Multidimensional Metamodel (GeoMDM, seção 5.6) que fazem parte
dos objetivos desta tese.

3.2.1 Metamodelos para Aplicações Multidimensionais (OLAP)

O Common Warehouse Metamodel (CWM) [CWM03] é a proposta padrão para metamodelar
aplicações de DW e OLAP. CWM é uma especificação que engloba vários pacotes, todos com
metamodelos conformes a MOF. A Figura 3.4 ilustra estes pacotes. Como o tema em discussão é
apenas processamento multidimensional, somente o pacote OLAP de CWM será abordado. Este
irá constituir o componente OLAP do metamodelo de GeoMDM (seção 5.6) proposto nesta tese.

Gerenciamento Processo de Waresouse Operação de Warehouse

Análise Transformação OLAP Mineração
de Dados

Visualização
da Informação

Nomeclatura
do Negócio

Fonte Orientado-
Objeto

Relacional Registro Multidimensional XML

Fundação Informação
do Negócio

Tipos de
Dados

Expressões Chave e
Índices

Mapeamento
de Tipos

Implementação
de Software

Construtores Comportamentais e Estruturais de UML

Figura 3.4: Metamodelos de CWM [CWM03].

Metamodelo OLAP de CWM

A Figura 3.5 mostra o principal diagrama de classes contendo metadados que descrevem
como uma aplicação OLAP deve organizar seus dados. Nesta figura, um esquema (Schema) é um
armazém lógico de todos os outros elementos e, por ser a raiz da hierarquia, é também o ponto de
partida para sua navegação. Um esquema pode conter dimensões (Dimension) e cubos (Cube),
onde cada dimensão é um eixo de análise que consiste de uma lista de valores únicos e semanti-
camente relacionados de uma seleção de membros (MemberSelection). Cada elemento da seleção
de membros ocupa uma única posição ao longo do eixo de uma dimensão e representa um campo
de uma tabela dimensional do DW. Um cubo é uma coleção de valores analíticos que comparti-
lham o mesmo conjunto de dimensões (CubeDimensionAssociation).

Uma dimensão (Dimension ou CubeDimensionAssociation) pode ter hierarquias (Hierarchy),
as quais organizam suas seleções de membros em uma estrutura do tipo árvore. A hierarquia pa-
drão para a visualização em uma interface gráfica ou para a realização de cálculos é definida a
partir das associações de exibição padrão (displayDefault) e hierarquia de cálculo (calcHierar-
chy), respectivamente. Além disto, uma dimensão pode ser de dois tipos especiais: 1) Temporal
(isTime = verdadeiro) ou 2) Medidas (isMeasure = verdadeiro).
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Schema
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/ calcHierarchy :  CalcHierarchy

Hierarchy

/ dimension :  Dimension
/ cubeDimensionAssoci ation : CubeDi mensionAssociati on...
/ defaultedDi mension : Dimension

0..1

*

calcHierarchy
0..1

*

Dimension
isTime : Bool ean
isMeasure :  Boolean
/ hierarchy : Hierarchy
/ memberSelection : M emberSelection
/ cubeDimensionAssoci ation : CubeDi mensi onAssociati on
/ displayD efault : Hier archy
/ schema : Schema

*

1

*

1

1* 1*

0..1

0..1

0..1

0..1
DisplayDefault

*

1

*

1

MemberSelec tionGroup
/ memberSelection : M emberSelection
/ cubeRegion : CubeRegion

MemberSelec tion
/ dimension :  Dimension
/ memberSelectionGroup :  MemberSelectionGroup

*

1

*

1

1..** 1..**

Cube

isVirtual : Boolean
/ cubeDimensionAssociation : CubeDi mensi onAssociati on
/ cubeRegion : CubeRegion
/ schema : Sc hema

*

1

*

1

*1 *1

CubeRegion

isReadOnly : Bool ean
isFullRealized : Boolean
/ memberSelectionGroup :  MemberSelectionGroup
/ cube : C ube
/ cubeDepl yment : CubeDeplyment

*1 *1

*

1

*

1

CubeDeployment
/ cubeRegion : CubeRegion
/ deploymentGroup : Depl oymentGroup
/ contentMap : ContentMap

*

1

*

1

{ordered}

Figura 3.5: Principal Diagrama de Classes do Metamodelo OLAP de CWM [CWM03].

Quanto às hierarquias de uma dimensão (Figura 3.6), estas podem ser especializadas como
baseadas em nível (LevelBasedHierarchy) ou baseadas em valor (ValueBasedHierarchy). A pri-
meira denota se as instâncias de uma seleção de membros são organizadas a partir de uma cole-
ção ordenada de níveis hierárquicos (HierarchyLevelAssociation), enquanto que a segunda indica
se a seleção de membros é diretamente implementada em uma dimensão
(DimensionDeployment). No primeiro caso, tem-se uma hierarquia balanceada, onde fica explí-
cito o relacionamento hierárquico entre os níveis (Level) de uma dimensão. No segundo caso,
tem-se uma hierarquia não balanceada do tipo pai-filhos, onde o conceito de níveis tem pouca ou
nenhuma importância, pois a hierarquia é obtida a partir de relacionamentos hierárquicos entre os
dados de uma dimensão. Isto é, os dados são ordenados segundo sua distância para um certo dado
raiz comum. Ressalta-se que este trabalho se abstrai de como os dados são implementados fisi-
camente. Por isso, as classes que tratam como um cubo ou uma dimensão são implementados
(CubeDeployment e DimensionDeployment) não são analisadas. Com relação a um nível (Level),
este é uma especialização de seleção de membros e trata exclusivamente dos níveis hierárquicos
presentes em uma dimensão. Por fim, tem-se os metadados: 1) sub-cubo (CubeRegion) e 2) as
instâncias de uma seleção de membros que compõem suas dimensões (MemberSelectionGroup).
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Hierarchy

/ dimension : Dimension
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ defaultedDimension : Dimension

Dimension

isT ime : Boolena
isMeasure : Boolean
/ hierarchy : Hierarchy
/ memberSelection : MemberSelection
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ displayDefault : Hierarchy
/ schema : Schema

0..1

0..1

defaul tedDimension

0..1

displ ayDe fa ul t

0..1

1

*

1

*

LevelBasedHierarchy
/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation

Level

/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation

*

1

/memberSelection *

/dimension

1

HierarchyLevelAssociation

/ levelBasedHierarchy : LevelBasedHierarchy
/ currentLevel : Level
/ dimensionDeployment : DimensionDeployment

*

1

*
{orde re d}

1

*

1

*

curre ntLe ve l
1

DimensionDeployment
/ h ierarch yL evelAssociati on : Hiera rchyLevelAssociat ion
/ val ueBa se dHie rarchy : V alueBasedHi erarchy
/ structure Map  : St ructu reMap
/ l istOfValues : S tructureM ap
/ i mme di ateParent : Structu reMap
/ d ep lo ym entGroup : Dep loymentG roup

*1 *
{ordered}

1

ValueBasedHierarchy
/  di men sionDe ployment  : Di men sio nDeployme nt

*

1

*
{ordered}

1

Figura 3.6: Metamodelo OLAP de CWM sobre Dimensão, Hierarquia e Nível [CWM03].

Para resumir, pode-se dizer que o metamodelo OLAP de CWM é um padrão que define um
conjunto de metadados para aplicações multidimensionais. Este possui um esquema que armazena
um conjunto de cubos e dimensões. Por sua vez, um cubo é conceitualmente igual a um sub-cubo,
pois compartilham das mesmas dimensões, as quais possuem zero ou mais hierarquias que agregam
e ordenam seus dados em níveis hierárquicos ou por valor. Ressalta-se que um dos objetivos deste
metamodelo OLAP é a definição de conceitos que sejam essenciais e comuns à maioria dos siste-
mas deste tipo [CWM03]. Dado que ainda não existe oficialmente uma proposta de metamodelo
padrão para aplicações geográficas, assim como a OLAP de CWM é para aplicações multidimensi-
onais, a seguir são apresentadas as especificações de metadados do Open GIS Consortium (OGC)
[OGC01a] e da International Organization for Standarization (ISO) [ISO02a] que ajudam a
minimizar esta lacuna.

3.2.2 Metamodelos para Aplicações Geográficas (SIG)

O OGC é um consórcio internacional cuja principal responsabilidade é criar padronizações técni-
cas e comerciais com a finalidade de garantir a interoperabilidade entre SIG. A especificação de
software do OGC é a “Especificação Abstrata” [OGC99] e seu principal propósito é prover um mo-
delo comum e detalhado que viabilize o desenvolvimento de SIG interoperáveis. A Especificação
Abstrata é constituída por dois modelos: o “Modelo Essencial” e o “Modelo Abstrato” [OGC99].
Como o segundo é o núcleo da Especificação Abstrata e define como uma aplicação geográfica deve
implementar, de maneira não proprietária, o Modelo Essencial, então ele será discutido a seguir.
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A Figura 3.7 aborda dezesseis tópicos da Especificação Abstrata do OGC. Como o foco em
discussão é sobre os metadados que descrevem uma aplicação geográfica, então será abordado ape-
nas o tópico 11 – Metadados [OGC01a]. Os demais tópicos da Especificação Abstrata podem ser
consultados a partir de [OGC04]. Ressalta-se que a especificação de metadados do OGC corres-
ponde à especificação 19115 – Metadados para Informações geográficas [ISO02a] da ISO.

T ó p ic o  1 1
M e ta d a d o s
T ó p ic o  1 1

M e ta d a d o s

Figura 3.7: Tópicos da Especificação Abstrata e suas respectivas associações [OGC99].

Metamodelo Geográfico de OGC e ISO

A grande quantidade de aplicações geográficas existente tem contribuído para o aumento de ti-
pos diferentes de metadados espaciais. Para tratar isto, o OGC [OGC01a] e a ISO [ISO02a] pro-
põem uma especificação que objetiva padronizar os metadados espaciais apresentando um conjunto
comum de terminologias, definições, esquemas e procedimentos de extensão. Estes metadados são
distribuídos em pacotes, os quais englobam vários contextos diferentes (e.g. para identificação,
restrições e qualidade de dados geográficos). Cada pacote possui uma ou mais classes em UML, as
quais possuem atributos opcionais e também podem ser opcionais.

A Figura 3.8 baseia-se nas especificações de metadados do OGC [OGC01a] e da ISO
[ISO02a]. Ela define a classe MD_Metadata, mostra o seu relacionamento com outras classes de
metadados e exibe um trecho do seu dicionário de dados. As demais classes de metadados e seus
respectivos dicionários de dados podem ser encontrados em [OGC01a, ISO02a].
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Figura 3.8: Exemplo de metadados e dicionários de dados conformes a OGC e ISO.

Objetivando otimizar a organização e reusar os metadados geográficos, OGC e ISO propõem
uma hierarquia que cria vários níveis de abstrações. Esta hierarquia tem dois propósitos básicos:
1) permitir que metadados definidos nos níveis superiores sejam reusados ou re-escritos pelos
níveis inferiores e 2) restringir e direcionar as consultas dos usuários para um nível específico de
detalhe. A Figura 3.9 ilustra esta hierarquia.
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Figura 3.9: Hierarquia de metadados geográficos do OGC/ISO [OGC01a, ISO02a].

Na Figura 3.9, o nível de séries de conjuntos de dados (Dataset series) corresponde a coleções
de conjuntos de dados espaciais que compartilham a mesma especificação de um produto. A exata
definição do que constitui estas séries será determinada pelo provedor de dados espaciais. A criação
deste nível objetiva permitir que os usuários atribuam e consultem propriedades de alto nível para
os dados espaciais. Com relação ao nível de conjunto de dados (Dataset), este representa uma cole-
ção identificável de dados geográficos, os quais correspondem a uma instância de um produto de
dados espaciais que é gerado ou disponibilizado por um distribuidor de dados espaciais. Este meta-
dado pode ser composto por um conjunto de tipos e instâncias de feições
(Feature type e Feature instance) e por tipos e instâncias de atributos (Attribute type e Attribute
instance). Segundo o OGC [OGC01a] e a ISO [ISO02a], uma feição geográfica pode ocorrer em
dois níveis: tipo de feição e instância de feição. No nível de instância, uma feição geográfica é re-
presentada como um fenômeno discreto que possui coordenadas geográficas e temporais. Instâncias
de feições são agrupadas em classes com características comuns – tipos de feições. Por exemplo, o
fenômeno ponte de Golden Gate é uma instância de feição que pode ser agrupada com outros fe-
nômenos similares em um tipo de feição ponte. Seguindo este raciocínio, o mesmo ocorre para um
tipo de atributo (e.g. vão de uma ponte) e uma instância de atributo (e.g. a medida do vão da ponte
específica). Com exceção do metadado Dataset, os demais são opcionais. [OGC01a, ISO02a]

Tipos de feições têm propriedades básicas que são: atributos, operações e papéis de associa-
ção, além de alguns conceitos adicionais, como por exemplo: associações definindo relaciona-
mentos entre tipos de feições, generalizações e especializações de tipos de feições e restrições.
Estes conceitos são expressos no modelo de feições gerais da ISO [ISO00] e OGC [OGC03], o
qual é um metamodelo de tipos de feições. A Figura 3.10 apresenta a especificação em UML do
núcleo deste metamodelo.

Na Figura 3.10, um tipo de feição (GF_FeatureType) tem um nome único representando seu
tipo (typeName), uma definição (definition) e pode ser membro (memberOf) de várias associações
de feições. Uma propriedade de um tipo de feição (GF_PropertyType) descreve atributos
(GF_AttributeType), operações (GF_Operation), ou papéis de associação (GF_AssociatioRole) que
uma feição pode possuir. Todas as propriedades têm um nome (memberName), uma definição
(definition) e trazem características (CarrierOfCharacteristics) de um tipo de feição. Os papéis dos
atributos e das associações têm um tipo de dado (valueType) e um número de ocorrências
(cardinality), as quais são definidas em uma faixa de valores (Multiplicidade). Por exemplo, inteiro,
caracter ou GM_Object (seção 2.4) e 0..1,0..* ou 1..*, respectivamente. Além disso, um atributo
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tem uma definição do seu conjunto de valores (valueDomain). Por exemplo, positivo e de 3 a 7. O
tipo dos atributos typeName, memberName e valueType deve corresponder a um identificador den-
tro de um espaço de nomes para um objeto local (LocalName ou TypeName). As operações de um
tipo de feição devem possuir uma assinatura (signature) que indica seu nome, argumentos e valor
de retorno. Um tipo de associação (GF_AssociationType) entre tipos de feições representa uma
ligação (linkBetween) de um tipo de feição para o mesmo, outro ou outros tipos de feições e este
pode corresponder a relacionamentos espaciais, temporais ou de agregação. Um relacionamento de
herança (GF_InheritanceRelation) entre tipos de feição tem um identificador (name), uma descri-
ção (description) e pode expressar uma generalização (Generalization) ou uma especialização
(Especialization). Um relacionamento de herança pode ser disjunto (uniqueInstance = verdadeiro)
ou sobreposto (uniqueInstance = falso) e completo (exhaustive = verdadeiro) ou incompleto
(exhaustive = falso). Uma restrição (GF_Constraint) limita o que pode ser associado com os tipos
de feições e suas propriedades. Uma restrição tem uma descrição (description) em uma linguagem
natural ou em uma notação científica e especifica quais restrições (constrainedBy) são aplicadas a
um tipo de feição ou às suas propriedades [ISO00, OGC03].

GF_InheritanceRelation
+ name : CharacterString
+ description : CharacterString
+ exhaustive : Boolean
+ uniqueInstance : Boolean

GF_PropertyType
+ memberName : LocalName
+ definit ion : CharacterString

<<Metaclass>>

GF_Constraint
+ description : CharacterString

<<Dat aType>>
0..*0..*

+constr ainedB y

0..*0..*

GF_AssociationRole
+ valueType : TypeName
+ cardinali ty  : Multiplic it y

<<Metaclass>>

GF_FeatureType
+ typeName : LocalName
+ definition : CharacterString

<<Metaclass>>

0..*

1

0..*

+super type

1

General iz ation

1..*

0..*
+subtype

1..*

0..*

Specia lizat ion

0..*

1..*

+carrierOfCharacteristics0..*

1..*

0..*
+constrainedBy

0..*

GF_AssociationType
<<Metac lass>>

1..*1..*

0..* 0..*

+memberOf

0..*

+linkBetween

0..*

GF _Oper ation
+ s ignature : CharacterString

<<Metaclass>>
GF_AttributeType

+ valueType : TypeName
+ valueDomain : CharacterString
+ cardinality  : Multiplic ity

<<Me taclass>>

Figura 3.10: Núcleo do Metamodelo de Feição Universal [ISO00, OGC03].

Além das propostas para metadados e metamodelos geográficos recém discutidas, existem
outras propostas para fins relativamente semelhantes. Por exemplo, MGeo [Tim94], MGeo+
[Pin95], GeoFrame [FI99], GeoFrame-T [RE01] e SPRING [CCH+96]. Mas estas propostas não
são especificações padrão e por isso não serão abordadas nesta tese.
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Para resumir, o OGC e a ISO definem uma especificação padrão para metadados geográficos.
Porém, pode-se dizer que ainda não existe um metamodelo padrão para processamento analítico-
geográfico assim como existe o OLAP de CWM para processamento analítico-multidimensional. Os
metadados do OGC e da ISO essencialmente descrevem feições geográficas e podem ser organizados
em uma hierarquia com diferentes níveis de abstração que permite aos usuários, reusar e diretamente
consultar um nível específico de metadados. Além disso, o OGC e a ISO propõem um metamodelo
para feições, o qual objetiva modelar as principais características, comportamentos, restrições e rela-
cionamentos das feições geográficas.

3.3 XML
Com o advento da Internet, novas aplicações têm surgido juntamente com novos padrões

para representação de dados e metadados. Entre esses padrões pode-se destacar a metalinguagem
de marcação XML [XML04]. Esta é um padrão que independe de plataforma computacional e lin-
guagem de programação e que é usada para publicar, representar e trocar dados e metadados na
Web. Por ser uma linguagem extensível, XML permite que novos padrões sejam especificados a
partir dela, possibilitando assim, que surjam novas tecnologias em conformidade com a mesma.

Dentre as características de XML, as que motivaram o seu uso neste trabalho foram:
1) Extensibilidade, pois permite criar ou estender marcações exclusivas para novos domínios;
2) Interoperabilidade, pois é baseada em texto e não em formatos binário proprietários e
3) Ubiqüidade, pois, tecnologicamente, a Web está em toda parte e os principais navegadores da
Internet (e.g. Internet Explorer e Netscape) interpretam XML.

A seguir, as propostas de XML para aplicações OLAP ou Geográficas são discutidas.
O esquema XML destas propostas incentivou a especificação de um esquema XML (Geography
Markup Language for Analysis - GMLA, seção 5.7) que faz parte dos objetivos desta tese. Devido
a falta de uma norma padrão para especificação de esquemas XML em diagramas UML, optou-se
por apresentar os diagramas dos respectivos esquemas usando a notação da ferramenta XMLSpy
[Spy04], pois esta tem versão gratuita e é de fácil compreensão.

3.3.1 XML para Aplicações Multidimensionais (OLAP)

Feita uma investigação sobre padrões para disponibilização de dados, metadados e serviços
OLAP, constatou-se que existem três propostas que se destacam: OLE DB for OLAP [Ole04],
XML for Analysis (XMLA) [XFA02] e Java OLAP (JOLAP) [Jol04]. Destas, apenas a última é
uma iniciativa para se tornar um padrão de direito, entretanto, a mesma não é independente de
linguagem de programação. As duas primeiras são padrões de mercado (padrão de fato), mas
apenas XMLA não limita seus clientes a uma determinada plataforma ou linguagem de programa-
ção. XMLA é a única das três propostas anteriores que é baseada em XML e serviços Web, o que a
torna uma solução não proprietária. Todavia, dado que esta é baseada em tecnologias XML, seu
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desempenho é naturalmente inferior ao das duas outras propostas. Como esta tese prioriza o uso
de tecnologias abertas e extensíveis, optou-se pelo padrão XMLA, o qual é discutido a seguir.

XMLA é uma interface de programação (Application Program Interface - API) em XML para
prover processamento OLAP sobre a tecnologia de serviços Web. Estes serviços podem ser defi-
nidos como sistemas de software distribuídos e baseados em serviços auto-descritivos que podem
ser disponibilizados, localizados e executados através da Web. Estes serviços publicam interfaces
e ligações que são definidas e descritas em XML. A sintaxe de um serviço Web é exposta através
da linguagem de definição de serviços Web (Web Services Definition Language - WSDL)
[WSD01], a qual permite publicar informações referentes à localização do serviço, bem como à
sua forma de acesso. A publicação de um serviço Web é realizada através do componente Univer-
sal Description, Discovery and Integration (UDDI) [UDD04], onde o fornecedor de um serviço
disponibiliza informações sobre ele. A troca de informações entre um servidor e um cliente é rea-
lizada sobre o protocolo de comunicação Simple Object Application Protocol (SOAP) [SOA03], o
qual envia e recebe informações codificadas em XML via o protocolo Hypertext Transfer Proto-
col (HTTP) [HTT04]. Os desenvolvedores de serviços Web não precisam ter conhecimento sobre
o hardware, software ou modelos lógicos que foram utilizados para desenvolver o serviço. Estes
só precisam saber como requisitar o serviço. A especificação de XMLA é conforme ao padrão
OLAP de CWM (seção 3.2.1) e é uma iniciativa apoiada por mais de trinta empresas, dentre estas:
Microsoft Corporation, Hyperion Solutions Corporation e SAS Institute lideram o consócio de
empresas [XFA04]. Os serviços de XMLA podem ser requisitados através dos métodos Discover
ou Execute. Estes permitem, respectivamente, trocar mensagens sobre os metadados de um es-
quema multidimensional e realizar consultas OLAP que retornam um subcubo. A Figura 3.11
resume os principais componentes da arquitetura de um serviço Web XMLA.
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Figura 3.11: Arquitetura genérica para uma aplicação XMLA.

O método Discover possui três parâmetros de entrada que determinam quais metadados devem
ser consultados. Os parâmetros de entrada são codificados em SOAP e são eles: RequestType – de-
finição do serviço desejado; Restrictions – limitação do escopo do serviço desejado e Properties –
especificação do tipo de formato e tempo máximo de processamento. Os dois últimos podem ter
seu conteúdo vazio. Com relação ao documento SOAP de resposta, este retorna os metadados que
informam sobre as fontes de dados disponíveis (RequestType = DISCOVER_DATASOURCES), as
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propriedades disponíveis (RequestType = DISCOVER_PROPERTIES), os valores aceitos por
RequestType (RequestType = DISCOVER_SCHEMA_ROWSETS), os valores de enumeradores
válidos (RequestType = DISCOVER_ENUMERATORS), as palavras reservadas (RequestType =
DISCOVER_KEYWORDS), os literais aceitos (RequestType = DISCOVER_LITERALS), os cubos
existentes em um esquema (RequestType = MDSCHEMA_CUBES), as dimensões por cada cubo
(RequestType = MDSCHEMA_DIMENSIONS), as hierarquias por cada dimensão (RequestType =
MDSCHEMA_HIERARCHIES), os níveis por cada hierarquia (RequestType = MDSCHE-
MA_LEVELS) ou os membros por cada nível (RequestType = MDSCHEMA_MEMBERS). Salienta-
se que apenas os cinco últimos compõem o principal foco deste trabalho. A Figura 3.12 ilustra o
esquema XML que descreve os metadados de um cubo XMLA. As descrições dos quatro esquemas
XML restantes são extensas e semelhantes a do cubo e, por isso, não serão mostradas. Entretanto,
estas podem ser consultadas em [XFA02].

Seqüência opcional múltipla

Escolha opcional múltipla

Elemento

Legenda:

Tipo complexo

Figura 3.12: Esquema XML sobre os metadados de um cubo XMLA.

Quanto ao segundo método de XMLA, o Execute, ele possui dois parâmetros de entrada que de-
terminam o processamento (e.g. acesso e atualização) a ser executado e o conteúdo do documento
SOAP de requisição e resposta. Neste trabalho, o uso do Execute limita-se a processar consultas
OLAP que retornam um subcubo. Os parâmetros de entrada são: Command - definição da consulta a
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ser processada e Properties - análogo ao mesmo método do Discover, o qual também pode ser vazio.
A consulta a ser processada é definida obedecendo a sintaxe da linguagem Multidimensional
Expressions (MDX) [Ole04] que é baseada nas cláusulas SELECT, FROM e WHERE de SQL
[EN03]. A Figura 3.13 ilustra uma consulta MDX sobre um cubo Vendas para gerar um subcubo so-
mente com as unidades vendidas por região, por estado da loja e por tipo do produto. Os termos em
maiúsculo na Figura 3.13, são palavras reservadas da linguagem MDX. A Figura 3.14 apresenta o
documento SOAP para requisitar a consulta MDX em questão.

SELECT 
NON EMPTY([Produto].[Tipo].MEMBERS) ON COLUMNS, 
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Loja].[Loja-Regiao].MEMBERS)) 

ON ROWS
FROM 

Vendas
WHERE 

[Measures].[Unidades-Vendidas]

Explicação:
A consulta MDX acima gera um sub-cubo a partir do cubo Vendas, 
onde definiu-se que no Eixo Coluna ficam os Membros (dados) do 
Nível “Tipo” da Dimensão “Produto” e no Eixo Linha ficam os 
membros do Nível “Regiao” da Dimensão “Loja” que sofreram a 
operação DRILL DOWN e deram origem aos membros do Nível 
“Estado” da mesma Dimensão. Quanto às medidas do sub-cubo 
gerado, estas são as Unidades_Vendidas.

Figura 3.13: Exemplo de uma declaração MDX e seu sub-cubo retornado.

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>

<Execute xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<Command>

<Statement>
SELECT NON EMPTY([Produto].[Tipo].MEMBERS) ON COLUMNS,
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Loja].[Loja-Regiao].MEMBERS)) ON ROWS
FROM Vendas WHERE [Measures].[Unidades-Vendidas]
</Statement>

</Command>
<Properties>

<PropertyList>

<DataSourceInfo>Provider=MSOLAP;Data Source=local</DataSourceInfo>

<Catalog>Foodmart 2000</Catalog>

<Format>Multidimensional</Format>

<AxisFormat>ClusterFormat</AxisFormat>

</PropertyList>

</Properties>

</Execute>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Figura 3.14: Exemplo da consulta MDX da Figura 3.13 em SOAP.
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A Figura 3.15 apresenta os principais elementos do esquema XML MDDataSet.xsd, o qual des-
creve as estruturas XML de um subcubo. Uma descrição de todos os elementos pode ser encontrada
em [XFA02].

Seqüência opcional múltipla

Escolha opcional múltipla

Elemento

Legenda:

Tipo complexo

Seqüência obrigatória  múltipla

Figura 3.15: Principais elementos do XML Schema MDDataSet.xsd.

Na Figura 3.15, root é o primeiro elemento da hierarquia e é constituído de: 1) metadados
(AxesInfo e CellInfo) sobre a estrutura de um subcubo, os quais são descritos por OlapInfo;
2) eixos multidimensionais (Axes) que rotulam os membros das dimensões de um subcubo e
3) célula(s) (CellData/Cell) que compõem os fatos do subcubo. Quanto ao metadado que descre-
ve os eixos de um subcubo (AxesInfo), este é decomposto por cada eixo (AxisInfo) e suas respec-
tivas hierarquias (HierarchyInfo), as quais têm propriedades como: nome único (UName), título
(Caption), nome do nível (LName), número do nível (LNum), posição de exibição (DisplayInfo) e
outras que forem acrescentadas (any). Quanto a cada eixo (Axis), este consiste em um conjunto de
dados descritivos (Members) e pode ser implementado como um produto cartesiano (CrossPro-
duct) ou um conjunto de tuplas (Tuples) de seus dados/membros. Por sua vez, cada membro
(Member) tem o mesmo conjunto de propriedades definidas em HierarchyInfo.
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3.3.2 XML para Aplicações Geográficas (SIG)

Como o órgão responsável por criar padronizações técnicas e comerciais para a comunidade
geográfica é o OGC, esta seção irá investigar seus padrões para disponibilização de dados e ser-
viços geográficos: Geography Markup Language (GML) [GML02], Web Feature Service (WFS)
[WFS02] e codificação de filtro (Filter Encoding) [FE01].

Diferentemente de XML for Analysis, que é uma API XML para serviços Web, GML é apenas um
vocabulário XML, portanto faz-se necessário o uso de um serviço geográfico para realizar o proces-
samento de dados espaciais em GML na Web. O padrão do OGC para realizar este tipo de serviço é o
WFS. Existem implementações gratuitas e pagas da especificação de WFS, onde cada implementação
é a codificação de um conjunto de interfaces para descrição de operações que manipulam feições ge-
ográficas por meio do protocolo HTTP [WFS02] em um ambiente distribuído. A arquitetura de um
WFS pode ser representada conforme a Figura 3.16 baseada em [WFS02].

Figura 3.16: Arquitetura de um Web  Feature Service.

O WFS disponibiliza operações para criar, apagar, alterar, obter ou pesquisar feições geográ-
ficas. Estas são: 1) GetCapabilities – informa quais tipos de feições um WFS suporta, e quais opera-
ções podem ser realizadas sobre esses tipos; 2) DescribeFeatureType - gera uma descrição dos tipos
de feições que o WFS pode servir; 3) GetFeature - recupera as feições de um WFS;
4) Transaction - cria, altera ou exclui uma feição no WFS e 5) LockFeature – bloqueia uma ou mais
feições durante uma transação [WFS02].



Capítulo 3 – Metamodelos e XML para Aplicações Multidimensionais ou Geográficas 33

Com base na descrição das operações anteriores, pode-se definir duas classes de WFS: a básica e
a transacional [WFS02]. A primeira implementa as operações GetCapabilities, DescribeFeatureType
e GetFeature e é considerada somente de leitura. A segunda dá suporte a todas as operações básicas,
implementa a operação Transaction e, opcionalmente, implementa a operação LockFeature. Nesta
tese, somente será considerada a classe básica, pois consultas de suporte à decisão devem se limitar a
operações de leitura de dados [Kim96, Inm97].

As restrições suportadas por um WFS são definidas segundo uma codificação de filtro (Filter
Encoding) [FE01]. Quando uma requisição GetFeature é executada, pode-se aplicar a codificação de
filtro para definir algumas restrições espaciais e não espaciais. Um código de filtro é uma expressão
XML que pode ser embutida em uma cláusula WHERE de SQL [EN03] ou ser transformada em uma
instrução Xpath [XPA04] ou Xpointer [XPO02]. No primeiro caso, um código de filtro pode ser usa-
do para recuperar dados em bancos de dados relacionais, enquanto no segundo, para recuperar dados
em documentos XML.

Na especificação dada em [FE01], os operadores que podem ser utilizados em expressões de fil-
tro são descritos. Estes podem ser: espaciais, lógicos ou comparativos. Os operadores espaciais de-
terminam se argumentos geométricos satisfazem um determinado relacionamento espacial. Por
exemplo, igualdade, interseção ou disjunção. Os operadores de comparação são utilizados para efe-
tuar uma comparação relacional entre dois argumentos. Por exemplo, igual, maior, menor-igual ou
diferente. Os operadores lógicos funcionam como conectivos lógicos. Por exemplo, e, ou e negação.
Um código de filtro também suporta operações aritméticas fundamentais (adição, subtração, divisão
e multiplicação).

A Figura 3.17 ilustra um exemplo de requisição GetFeature. Neste exemplo, são selecionados
todos os países da Europa que possuem uma área menor que 50000 Km2 e que intersectam ou estão
localizados dentro de um retângulo ad-hoc. Neste exemplo, para a operação espacial foi usado o ope-
rador BBox e para a operação comparativa, o operador PropertyIsLessThan.
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<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<wfs:GetFeature outputFormat="GML2"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">

<wfs:Query typeName="Europe">
<wfs:PropertyName>/Europe/Name</wfs:PropertyName>
<wfs:PropertyName>/Europe/CountryArea</wfs:PropertyName>
<wfs:PropertyName>/Europe/Border</wfs:PropertyName>
<ogc:Filter>

<ogc:And>
<ogc:BBOX>

<PropertyName>/Europe/Border</PropertyName>
<gml:Box>

<gml:coord>
<gml:X>1</gml:X>
<gml:Y>40</gml:Y>

</gml:coord>
<gml:coord>

<gml:X>12</gml:X>
<gml:Y>56</gml:Y>

</gml:coord>
</gml:Box>

</ogc:BBOX>
<ogc:PropertyIsLessThan>

<ogc:PropertyName>/Europe/CountryArea</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>50000</ogc:Literal>

</ogc:PropertyIsLessThan>
</ogc:And>

</ogc:Filter>
</wfs:Query>

</wfs:GetFeature>

Figura 3.17: Exemplo de um código de filtro [Sil04].

Com relação à linguagem de marcação GML, esta é uma codificação em esquema XML para des-
crição das propriedades descritivas e geométricas que definem um dado geo-referenciado. GML baseia-
se no modelo abstrato do OGC, o qual define uma feição geográfica como uma abstração de um fenô-
meno do mundo real com uma localização relativa à superfície da Terra [GML02]. Incluindo sua pro-
posta inicial feita em 2000 (versão 1.0.0), GML já sofreu até agora sete atualizações (versões 2.0.0,
2.1.1, 2.1.2 e 3.0.0, 3.0.1 e 3.1.0), todas disponíveis em http://www.opengeospatial.org/. Como as
versões 3.X.X ainda não possuem uma implementação robusta, optou-se por discutir e utilizar a última
versão estável da GML (versão 2.1.2). Ressalta-se que os documentos XML gerados pela versão 2.1.2
são compatíveis com as versões 3.X.X [GML03]
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A GML 2.1.2 só dá suporte a dados vetoriais e seu esquema XML corresponde a um
metaesquema que serve de base para construção do esquema XML de uma aplicação geográfica.
GML é composta por três esquemas XML: Feature.xsd, Geometry.xsd e Xlinks.xsd (Figura 3.18).

Figura 3.18: Os principais esquemas XML de GML [GML02].

Dado que Feature é o principal esquema XML de GML, a Figura 3.19 resume seus elementos
mais importantes. Os demais elementos e outros esquemas XML de GML [GML02] são de menor
relevância para este trabalho e, por isso, não serão descritos. Na Figura 3.19, o elemento
_geometryProperty é abstrato e representa as propriedades geométricas que uma feição geográfi-
ca pode ter. Por ser abstrato, este elemento deve ser substituído por um dos elementos dos grupos
de substituição.

Outro elemento da Figura 3.19 é o _Feature. Este representa uma feição geográfica, a qual
não obrigatoriamente tem uma propriedade geométrica associada (_geometryProperty) a ela. Por
exemplo, considere o caso de um cliente sem as coordenadas de seu endereço. As propriedades
geométricas das feições são codificadas a partir de: 1) geometrias primitivas, ou seja, ponto
(Point), linha (LineString ou LinearRing) ou polígono (Polygon); 2) coleção homogênea de geo-
metrias primitivas, ou seja, multi-pontos (Multipoint), multi-linhas (MultiLineString) ou multi-
polígonos (MultiPolygon) ou 3) coleção heterogênea de geometrias primitivas (MultiGeometry).
Além disso, um _Feature é um elemento abstrato que pode possuir uma descrição (description),
um nome (name) e um limite (boundedBy). O último elemento da Figura 3.19 é
_FeatureCollection. Este também é abstrato e corresponde a uma coleção de _Feature, as quais
são individualizadas pelo elemento featureMember [GML02].
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Seqüência obrigatória simples

Elemento opcional

Elemento obrigatório

Legenda:

Tipo complexo

Grupo de  substituição

Seqüência opcional simples

Figura 3.19: Principais elementos do esquema XML Feature.xsd.
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3.4 Considerações Finais
Através dos metadados, o analista pode saber qual dado acessar, como acessá-lo, o que ele

representa e quando usá-lo. A maioria das ferramentas e repositórios armazenam e gerenciam
seus metadados de forma proprietária, dificultando o seu intercâmbio e a sua manipulação por
outras ferramentas ou repositórios. MOF adveio com o propósito de solucionar este problema.
Para isto, MOF especifica um modelo que é capaz de descrever qualquer outro modelo. Assim,
cada ferramenta ou repositório que seja conforme ao modelo de MOF é capaz de interagir com
qualquer outra ferramenta do mesmo tipo.

O pacote OLAP de CWM é o metamodelo padrão para aplicações multidimensionais. Seus
principais metadados são: esquema, cubo, dimensão, hierarquia, nível e membro. Como ainda
não existe uma proposta análoga para aplicações geográficas, fez-se necessário analisar algumas
iniciativas (seção 3.2.2) de forma a minimizar esta falta.

Para permitir a troca de metadados e dados de forma aberta, o padrão XML trouxe uma nova
forma de prover interoperabilidade. Esta utiliza cadeias de texto dotadas de descrição para prover
o intercâmbio de informações independentemente da plataforma de hardware ou software a ser
usada. O padrão XML tem sido amplamente adotado como formato de troca não proprietário e
constitui a base de outros padrões, tais como esquemas XML – para definição estrutural dos do-
cumentos XML; XMI – para descrição de metamodelos MOF em XML, JMI – para manipulação
de metamodelos MOF em Java, serviços Web – para disponibilização e consumo de serviços na
Web, WFS – para disponibilização e consumo de feições geográficas na Web, XMLA – para apli-
cações OLAP e GML - para aplicações geográficas.

As seções discutidas neste capítulo tiveram o intuito de prover um embasamento teórico e
tecnológico para oferecer, de forma aberta e extensível, suporte para a integração de aplicações
multidimensionais e geográficas. No próximo capítulo, as propostas mais relevantes e relaciona-
das a este trabalho serão abordadas.
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4 

Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta uma visão geral da área de pesquisa desta tese e uma análise dos
principais trabalhos relacionados ao processamento multidimensional e geográfico. Esta análise
inclui a identificação dos objetivos gerais, vantagens e limitações das propostas correlatas. Para
finalizar, as conclusões do capítulo são apresentadas.

"O homem erra quando se convence de ver
as coisas como não são. O maior erro ainda
é quando se persuade de que não as viu, tendo
de fato visto."

Alexandre Dumas

 Capítulo
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4.1 Introdução
A integração entre os ambientes multidimensional e geográfico favorece aos dois ambientes, pois

capacita o SIG a se beneficiar das facilidades implementadas pelas ferramentas OLAP (e.g. agrega-
ções e visões multidimensionais) e habilita os sistemas OLAP a tratarem adequadamente seus dados
espaciais, a partir das funcionalidades providas pelos SIG (e.g. visões e operações espaciais).

Várias abordagens com a intenção de prover a integração multidimensional e geográfica têm
sido propostas na literatura [SLT+01, HKS97, SHK00, Ste97, HKS97, MS00, KMM00, KMM01,
FCT01, Fer02, FPR+00, PR02, BRM01, MBB+03, BMH01, PKZ+01, PTK+02, ZLR+03,
RZY+03, NBS04, SAP04]. Entretanto, nem todas fazem uma integração completa, isto é, de da-
dos, metadados, serviços e interface gráfica, sobretudo se for considerado mais de uma dimensão
espacial, e o uso de tecnologias independentes de plataformas e conformes a padrões multidimen-
sionais e geográficos.

O foco deste capítulo é investigar as propostas mais relevantes sobre integração de proces-
samento multidimensional e geográfico. Como a literatura sobre este assunto é extensa, as seções
4.2 e 4.3 irão analisar as principais propostas que são diretamente relacionadas a este trabalho.
Isto é, aquelas que abordam arquitetura, modelos de DWG e metamodelos para integração multi-
dimensional e geográfica. Para cada umas destas, são identificados seus objetivos gerais e suas
principais vantagens e limitações. Na seção 4.4 alguns trabalhos que não são diretamente ligados
ao foco desta tese, mas que são importantes para a área de pesquisa em questão, são brevemente
discutidos. Eles fornecem uma visão geral da área de processamento multidimensional e espacial
e complementam os trabalhos da seção 4.2. Por fim, a seção 4.5 apresenta as conclusões obtidas
pelo estudo realizado.

4.2 Principais Propostas Correlatas
Após a realização de um estudo bibliográfico, identificou-se três trabalhos que estão direta-

mente relacionados a esta tese. O primeiro consiste na proposta de um arcabouço para construção
de modelos dimensionais e geográficos. O segundo e o terceiro propõem arquiteturas, esquemas
e/ou metamodelos para integração multidimensional e geográfica.
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4.2.1 GeoMiner

GeoMiner [HKS97] é um protótipo para mineração de dados geográficos desenvolvido pelo
grupo de pesquisa em sistemas de banco de dados inteligentes da universidade Simon Fraser (Ca-
nadá). GeoMiner possui 3 módulos básicos: 1) módulo construtor de cubos de dados geográficos,
2) módulo de OLAP geográfico e 3) módulo de mineração de dados geográfico. Desses três mó-
dulos, apenas o 1 e o 2 caracterizam-se como trabalhos relacionados a esta tese.

Stefanovic e Han et al. [Ste97, HKS97, SHK00] identificaram dois desafios para implementa-
ção de um ambiente para DW/OLAP geográfico. O primeiro trata da integração de dados espaciais
oriundos de fontes heterogêneas para construção do DWG, e o segundo, da implementação de algo-
ritmos eficientes para construção de cubos de dados geográficos. O primeiro desafio não foi tratado
pelos autores, pois admitiram que o DWG poderia ser carregado a partir de fontes heterogêneas.
Quanto ao segundo, este foi superado com a proposta dos algoritmos “interseção de ponteiros” e
“conexão de objetos”, os quais são baseados no modelo do DWG proposto por eles. Estes algorit-
mos objetivam gerar cubos de dados geográficos baseando-se na materialização seletiva do con-
junto de objetos geográficos que é feita de acordo com: 1) a freqüência de acesso desse conjunto, 2)
o seu custo de armazenamento e 3) o benefício que o mesmo trará para a construção de outros cu-
bos geográficos derivados desse conjunto. Detalhes adicionais sobre estes algoritmos são encontra-
dos em [Ste97, HKS97, SHK00].

Quanto ao modelo do DWG proposto [Ste97, HKS97, SHK00, BMH01], este é uma adaptação
do modelo estrela para um contexto geográfico, o qual dá suporte tanto a dimensões quanto a medi-
das espaciais. Um resumo desse modelo é apresentado a seguir.

As dimensões do DWG são classificadas como:

1. Dimensão espacial não-geométrica – nesta dimensão, nenhum dado geográfico possui
geometria associada. Consiste em uma dimensão com dados geográficos descritivos so-
bre a localização de um fenômeno e/ou objeto no espaço (e.g. endereços, nomes de muni-
cípios e estados);

2. Dimensão espacial geométrica-para-não-geométrica – nesta dimensão, os dados geográfi-
cos do menor nível da hierarquia são geométricos e os demais são não-geométricos. Por exem-
plo, considere estados sendo representados como polígonos (dados geométricos) no menor ní-
vel da hierarquia da dimensão espacial e cada estado sendo generalizado para níveis maiores e
sendo descritos por dados textuais como nomes das regiões ou dos países correspondentes;

3. Dimensão espacial totalmente geométrica – nesta dimensão, todos os níveis hierárquicos
são geométricos. Por exemplo, estados, regiões e país sendo tratados como polígonos.
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Quanto às medidas do DWG, estas são de dois tipos:

1. Medidas numéricas - são medidas contendo apenas dados numéricos. Por exemplo, po-
pulação, área, temperatura, precipitação, frota, densidade demográfica e receita;

2. Medidas espaciais – correspondem a uma coleção de ponteiros para objetos geográficos.
Por exemplo, em uma consulta sobre regiões por temperatura e precipitação, a medida
espacial corresponde a uma coleção de ponteiros para as regiões com a mesma faixa de
temperatura e altitude e que estão agrupadas na mesma célula do cubo. Isto é, cada célula
do cubo (medida do cubo) é uma coleção de ponteiros para regiões geográficas.

Na Figura 4.1, baseada em [Ste97, HKS97], encontram-se quatro dimensões: Nome da
Região, Tempo, Temperatura e Precipitação e três medidas: Mapa da Região, Área e Total de Senso-
res. Das dimensões citadas, Nome da Região caracteriza-se como uma dimensão espacial totalmente
geométrica e Temperatura, Precipitação e Tempo como dimensões espaciais não-geométricas.
Quanto às medidas, Mapa da região é uma medida espacial e as demais são numéricas.

L o ca l_ sen sor
D istr ito
C id a d e
R eg iã o
P r ov in c ia

T em p era tu ra
F a ix a_ tem p
D escr_ tem p

P rec ip ita çã o
F a ix a_ prec
D escr_ p rec

T em p o
D ia
M ês
E sta çã o

N om e_ reg iã o
T em p o
T em p era tur a
P r ecip ita çã o

M a p a _regiã o
Á r ea
T ot_ sen sor

N om e_ r eg iã o

T em p o

T em p era tu ra

P recip ita çã o

Figura 4.1: Modelo estrela com dimensões e medidas geográficas.

A Figura 4.2, baseada em [Ste97, HKS97], ilustra uma visão dos dados da tabela de fatos do
modelo estrela apresentado na Figura 4.1. Na Figura 4.2, tem-se as dimensões Tempo (por mês),
Temperatura (em descrição da faixa da temperatura) e Precipitação (em faixa da precipitação).
Esta figura tem também a medida espacial Coleção de id_geográfico, a qual representa uma cole-
ção de identificadores (ponteiros) para objetos geográficos.

Tempo Temperatura Precipitação Coleção de id_geográfico
Março Frio 0.1 a 0.3 {AL04,AM03, ... XN87}
Março Frio 0.3 a 1.0 {AM10,AN05, ... XP90}

. . . . . . . . . . . .

Figura 4.2: Visão dos dados da tabela de fatos do modelo estrela da Figura 4.1.
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A Figura 4.1 e a Figura 4.2, que ajudam a esclarecer o modelo de DWG proposto por Stefanovic
e Han et al., chamam a atenção por cinco pontos. O primeiro trata-se da implementação e do uso de
medidas espaciais. Uma medida/célula é um valor único e não uma coleção de valores. Portanto, a
“coleção de ponteiros” geográficos, para ser um valor único, deve ser implementada como um texto
e, desta forma, não se tem os ponteiros para os objetos geográficos. A não ser que, para cada consulta,
se faça uma análise gramatical (parser) que permita dividir o texto em entradas (tokens) e, posterior-
mente, as implemente como ponteiros para os objetos geográficos, podendo aumentar a complexida-
de e o custo de uma solução multidimensional e geográfica. Quanto ao uso das medidas espaciais,
pode-se ter resultados semelhantes usando apenas a dimensão espacial. A Figura 4.3 ilustra como a
Figura 4.2 poderia ser representada sem o uso das medidas espaciais. Na Figura 4.3, os valores de
Temperatura e Precipitação são numéricos ao invés de textuais. Note que apesar da Figura 4.2 e
Figura 4.3 apresentarem as informações de forma diferente, estas são equivalentes.

Tempo Geo Temperatura (OC) Precipitação
Março AL04 2.5 0.1
Março AM03 3.0 0.2
Março . . . . . . . . .
Março XN87 1.5 0.3
Março AM10 3.5 0.4
Março AN05 2.0 0.7
Março . . . . . . . . .
Março YP90 1.5 0.9

. . . . . . . . . . . .

Figura 4.3: Exemplo anterior (Figura 4.2) sem aplicar medidas espaciais.

O segundo ponto refere-se à redundância intrínseca dos dados dimensionais [Kim96, KRR+98]
e do seu impacto sobre o alto custo de armazenamento de geometrias em dimensões convencionais.
O modelo de DWG em discussão não apresenta uma abordagem para minimizar esta questão, ape-
sar do DWG poder ter mais de uma dimensão com os mesmos níveis espaciais (as dimensões Cli-
ente e Loja podem ter os níveis País, Região, Estado e Município). Mesmo que o DWG tenha uma
única dimensão com níveis espaciais, ainda pode existir redundância dimensional das geometrias
para ser tratada.

O terceiro ponto está relacionado ao anterior e consiste no fato de que o modelo de DWG em análi-
se não apresenta conceitos ou princípios de projeto para gerenciar, de forma simples e eficiente, mais de
uma dimensão espacial. Ou seja, se for necessário ter mais de uma dimensão espacial, o administrador
do DWG terá que garantir, por ele mesmo, que as dimensões espaciais reflitam o mesmo conjunto de
dados sobre as regiões geográficas, pois caso contrário, pode haver um cubo com dados geográficos
onde as áreas não se sobrepõem. Por exemplo, municípios do nordeste e estados do norte.

O quarto ponto diz respeito às dimensões espaciais do tipo geométrica-para-não-geométrica que
só permitem objetos geométricos no menor nível da hierarquia. Este fato limita seu uso, pois na práti-
ca, é relevante que um DWG possa permitir objetos geométricos em outros níveis da hierarquia. Caso
contrário, só os dados geográficos no menor nível hierárquico poderão ser analisados em um mapa.
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Finalmente, o quinto ponto aborda a necessidade de manutenção de dados descritivos sobre
os objetos geográficos. Estes dados são úteis para as consultas OLAP, mas as dimensões espaciais
geométrica-para-não-geométrica e totalmente geométrica só manipulam as geometrias dos objetos
geográficos. A seguir é apresentado um resumo das vantagens e limitações do trabalho analisado.

• Vantagens
1. Proposição dos algoritmos de interseção de ponteiro e conexão de objeto para materiali-

zação seletiva e construção do cubo de dados geográfico sobre medidas espaciais.

• Limitações
1. O uso de medidas espaciais como uma coleção de ponteiros para objetos geográficos pode

aumentar o custo e a complexidade de processamento e gerenciamento;

2. A ausência de uma abordagem para minimizar a redundância e, conseqüentemente, o alto
custo de armazenamento de geometrias em dimensões do DWG;

3. A falta de conceitos ou princípios de projeto para gerenciar, de forma simples e eficiente,
mais de uma dimensão espacial;

4. As dimensões espaciais do tipo geométrica-para-não-geométrica só permitem geometrias
no menor nível da hierarquia;

5. Os dados descritivos sobre os objetos com referência espacial não são apresentados.

4.2.2 GOAL

GOAL (Geographical Information On-Line Analysis) é um projeto de pesquisa da Universidade
Técnica de Czech (República Checa) que objetiva integrar DW/OLAP com SIG. Para alcançar este
fim, Kouba et al. [KMM00] propuseram uma arquitetura de software cujo componente responsável
por coordenar esta tarefa chama-se MI (Módulo de Integração). A Figura 4.4, adaptada de [KMM00,
MS00], resume esta arquitetura.
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Figura 4.4: Arquitetura de software do projeto GOAL.
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Os componentes da arquitetura GOAL são assim definidos:

1. MI - componente central para conexão entre SIG e o servidor OLAP. Este é adaptável ao
contexto da aplicação e é guiado por metadados para coordenar a integração. O MI pode
usar um navegador multidimensional e também transformar dados de fontes externas;

2. OLAP Subsistema - servidor OLAP que conecta-se com o MI via um stub específico à
aplicação;

3. SIG Subsistema - servidor SIG que conecta-se com o MI via um stub específico à aplicação;

4. Ferramenta de Front-End - ferramenta de navegação com um conjunto mínimo de ope-
rações, incluindo navegação multidimensional e filtragem de dados. É opcional, sendo
necessária apenas quando suas funcionalidades não são executadas pelos subsistemas de
SIG ou OLAP. Um exemplo deste componente é o Microsoft Excel 2000 com a ferra-
menta PivotTable;

5. Stub OLAP - tradutor dependente dos ajustes da interface OLAP e dos requisitos da
aplicação;

6. Stub SIG  - tradutor dependente da adaptação da interface SIG e dos requisitos da aplicação.
Ferramentas específicas de SIG para escrever programas podem ser utilizadas para este fim;

7. Stub Front-End - tradutor dependente dos ajustes da interface de uma ferramenta de
Front-End e dos requisitos da aplicação. Este componente também é opcional.

Para o propósito de integração, foi adotado um modelo de SIG orientado a objetos. Este pos-
sui dois elementos básicos: 1) Objetos de SIG - representam um item de dado individual, como
ponto, linha ou polígono, juntamente com um conjunto de propriedades e 2) Classes de SIG -
grupos abstratos de objetos do mesmo tipo, por exemplo região e estado.

Para efetuar a integração entre um SIG e um servidor OLAP, os autores sugerem relacionar
os elementos da dimensão geográfica do servidor DW com a taxonomia dos objetos de um SIG.
Para isso, a Figura 4.5, baseada em [KMM00], apresenta três tipos de correspondências:

1. Correspondência de Classe - associação entre os níveis da dimensão geográfica e suas
correspondentes classes de SIG e vice-versa. Esta é uma informação relativamente estáti-
ca que fica armazenada no metadado de integração;

2. Correspondência de Instância - associação das instâncias (membros) dos níveis da Di-
mensão Geográfica e seus objetos SIG correspondentes. Esta é dinâmica e deve garantir,
em tempo de execução, a integridade dos dados. O MI deve rastrear ocorrências de mu-
danças tanto no SIG como no servidor DW e propagá-las para os outros subsistemas;

3. Correspondência de Ação - é a associação mais dinâmica de todas, a qual resulta na
consistência da navegação entre os dados do SIG e os dados do DW. É responsável por
manter a consistência entre os níveis de navegação do SIG e do servidor DW.
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Figura 4.5: Esquema de um MI para SIG e DW.

Na Figura 4.5, a taxonomia das classes de SIG é associada à granularidade dos dados (i.e. ní-
veis de agregação) do servidor DW via a correspondência de classes, sendo que o mapeamento
correto entre os objetos (e.g. Brasil-SIG para Brasil-DW) é garantido pela correspondência de
instâncias. Já a correspondência de ação representa as mudanças simultâneas entre os níveis de
agregação no DW e de escala no SIG .

Os SIG GT Media98 e ArcView foram utilizados em um estudo de caso sobre a distribuição de
água [MS00]. Dado que estes SIG oferecem interfaces de comunicação diferentes, o stub SIG teve
que ser ajustado para oferecer o devido suporte a cada um deles. O mesmo também ocorre para
novas comunicações, sejam elas para novos SIG, servidores OLAP ou ferramentas de Front-End.
Quanto ao DW e ao serviço OLAP, o SQL Server 7 com servidor MSOLAP foi utilizado.

Para realizar a comunicação com o ArcView, os autores implementaram scripts com Avenue
(a linguagem nativa do ArcView) e bibliotecas em Delphi. A comunicação com o SIG GT Media
98 não foi citada. Quanto à comunicação com o SQL server 7, a mesma foi efetuada a partir da
implementação de um provedor OLAP para OLE DB [Ole98] usando Visual C++ e o servidor MS
OLAP da Microsoft.

A Figura 4.4 e Figura 4.5 exibem a arquitetura de GOAL e um esboço do esquema do com-
ponente MI, respectivamente. Existem quatro observações importantes a serem feitas sobre elas.
A primeira trata do fato de que a arquitetura de GOAL não se preocupa em isolar funcionalmente
um SIG transacional (permite inclusão, exclusão, atualização e consulta) de um SIG analítico
(permite basicamente carga e consulta). A falta de isolamento funcional destes componentes ele-
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va a complexidade da integração SIG/OLAP pois deve-se implementar mecanismos que garantam
a corretude/qualidade dos dados manipulados pelos dois tipos de SIG. Em outras palavras, deve
haver mecanismos que garantam que qualquer atualização feita pelo SIG transacional não afete a
corretude/qualidade dos dados do SIG analítico.

A segunda diz respeito ao custo-benefício de implementação das correspondências de instân-
cias. Como citado anteriormente, estas são dinâmicas e devem garantir, em tempo de execução, o
rastreamento de ocorrências de mudanças tanto no SIG como no servidor DW, bem como a pro-
pagação delas para os outros subsistemas.

A terceira discorre sobre a ausência de um DWG como um repositório único e integrador dos
dados oriundos de fontes geográficas e convencionais. Este fato causa a duplicidade de dados des-
necessária (e.g. informações sobre clientes presente em mais de uma fonte), não garante uma visão
única e geo-codificada dos dados e obriga que o modelo de integração faça: 1) a transformação de
dados oriundos de fontes externas [KMM00] e 2) o controle das correspondências de instâncias.

O quarto e último ponto refere-se à abordagem simplificada que é usada para a representação do
esquema do componente MI. A Figura 4.5 apresenta de forma vaga e informal os conceitos e relacio-
namentos entre SIG e DW/OLAP, o que não deixa claro se a integração ocorre entre SIG e DW ou entre
SIG e OLAP. A seguir, um resumo das vantagens e limitações do trabalho analisado é apresentado.

• Vantagens
1. Sugestão da integração de SIG com DW/OLAP via uma taxonomia entre classes/objetos

de um SIG e uma dimensão geográfica de um DW/OLAP;

2. Proposição de três tipos de correspondências dinâmicas (classe, instância e ação) para vi-
abilizar o item anterior;

3. Utilização de metadados para dar suporte ao processo das correspondências;

4. Proposição do sistema GOLAP.

• Limitações
1. A implementação é limitada à plataforma Windows e não se baseia em padrões abertos

para efetuar a integração SIG/OLAP;

2. Não isola funcionalmente um SIG transacional de um analítico;

3. Correspondências de instâncias requerem um custo operacional extra;

4. Ausência de um DWG;

5. Representação informal do esquema do MI.

Em outro trabalho [KMM01], Kouba et al. propuseram o sistema GOLAP (Geographical On-
Line Analytical Processing) para embutir processamento de índices espaciais, baseados em R-trees
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[Gut84], em uma dimensão geográfica do cubo OLAP. A motivação de GOLAP é permitir realizar,
com bom desempenho, consultas sobre os dados de uma dimensão geográfica quando os níveis hie-
rárquicos não são previamente conhecidos e a consulta envolve áreas ad-hoc (e.g. quais são os cem
melhores clientes num raio de 5km da matriz).

4.2.3 SIGOLAP

O projeto SIGOLAP [FCT01, Fer02] é uma iniciativa do grupo de pesquisa DataWare da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro em conjunto com o Departamento de Informática Aplicada da
Universidade do Rio de Janeiro (Brasil). Este propõe uma arquitetura baseada em mediadores e dois
modelos, um conceitual e o outro lógico, para efetuar a integração entre ferramentas SIG e OLAP.
Segundo Ferreira [Fer02], os modelos propostos não são limitados à arquitetura do SIGOLAP.

A arquitetura do projeto SIGOLAP é composta de três camadas, as quais são ilustradas pela
Figura 4.6. Nesta figura, a camada de fontes de dados é responsável por prover os dados a serem
analisados. A camada de middleware é responsável pela mediação entre as camadas de aplicação e
de fontes de dados e contém: 1) o Modelo de Integração, o qual é responsável pela integração de
conceitos usados pelas ferramentas OLAP e SIG, 2) o Mediador, o qual trata do processamento e da
decomposição e submissão de consultas aos Wrappers e 3) os Wrappers, os quais respondem pela
tradução entre os modelos de dados “locais” e o modelo de integração. Por fim, a camada de apli-
cação representa as aplicações desenvolvidas com base no modelo de integração e deve prover fun-
cionalidades semelhantes às oferecidas individualmente pelas aplicações OLAP e SIG [Fer02].

Figura 4.6: Arquitetura do projeto SIGOLAP [Fer02].

Quanto aos modelos propostos, optou-se por abordar nesse trabalho, apenas o modelo conceitual,
pois o mesmo é semanticamente mais rico e apresenta os metadados essenciais do modelo lógico. A
Figura 4.7 apresenta este modelo. O modelo lógico pode ser consultado em [Fer02].
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Figura 4.7: Modelo conceitual para integração SIG/OLAP do projeto SIGOLAP [Fer02].

Na Figura 4.7, o modelo de integração visa mapear os conceitos essenciais utilizados por fer-
ramentas OLAP e SIG. Para realizar este fim, Ferreira [Fer02] baseou-se nas propostas de OLAP
de CWM [CWM03] e de GeoFrame [FI99, Fil01] A seguir, os principais conceitos modelados
são brevemente discutidos.

Na Figura 4.7, uma instância da classe EsquemaIntegração representa a integração dos con-
ceitos OLAP e SIG relativos a um determinado contexto. Um esquema de integração é composto
por um ou vários cubos e por um ou vários mapas, representados por instâncias das classes Cubo e
Mapa, respectivamente. Os cubos correspondem ao componente OLAP enquanto que os mapas
representam o componente SIG.

O mapeamento de um cubo para a sua estrutura de armazenamento é feito com os atributos
fonte, tipodeFonte e path, os quais expressam, respectivamente, o nome da fonte onde o cubo está
armazenado, o tipo de fonte (i.e. tabela, arquivo texto, formato proprietário) e o “caminho” de
acesso à fonte. Um cubo é composto por dimensões que, no modelo, são representadas pelas ins-
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tâncias da classe Dimensão. Estas podem ser do tipo medida, temporal ou geográfica e são repre-
sentadas, respectivamente, por instâncias das especializações DimensãoFato, DimensãoTempo e
DimensãoGeográfica. As dimensões que não se enquadram em qualquer um desses casos (i.e.
uma dimensão “comum”) correspondem às instâncias da super-classe Dimensão.

Uma dimensão é composta por um ou mais atributos. Estes são modelados explicitamente e
são representados por instâncias da classe AtributoDimensão, a qual, por ser uma especialização
da classe Atributo, herda todas as suas propriedades. Os atributos de uma dimensão definem ní-
veis de informações, onde o encadeamento ordenado desses níveis forma uma hierarquia. Na
Figura 4.7, os níveis definidos em função dos atributos de uma dimensão são representados por
instâncias da classe Nível. Já as hierarquias formadas a partir dos níveis são representadas por
instâncias da classe Hierarquia. Cada nível pode ter diferentes valores, os quais são chamados de
categorias e são representados por instâncias da classe Categoria. As categorias de um nível são
definidas com base nos diferentes valores que o atributo pode assumir - tais valores são repre-
sentados como instâncias da classe ValorAtributoDimensão. Ressalta-se que o modelo em ques-
tão não considera Hierarquias por Valor [Fer02].

Segundo Ferreira [Fer02], para que as classes geográficas do modelo expressassem os con-
ceitos de uma aplicação SIG, fez-se necessário combinar conceitos “mais puros” com aqueles
utilizados pela maioria das ferramentas/aplicações SIG. No primeiro caso, esses conceitos são
inspirados na proposta de GeoFrame, já no segundo caso, baseiam-se na forma como as ferra-
mentas SIG costumam representar suas informações.

Uma instância da classe mapa da Figura 4.7 é composta pela sobreposição de camadas de in-
formações (i.e. temas geográficos), onde cada camada representa uma característica específica de
uma dada região. Na classe Mapa, os atributos fonte, tipodeFonte e path representam, respecti-
vamente, o arquivo onde são armazenados a “configuração” do mapa (e.g. que camadas com-
põem o mapa e qual sistema de coordenadas é usado), o tipo do arquivo e o “caminho” onde tal
fonte se encontra. As camadas de um mapa são representadas por instâncias da classe Camada.
Segundo Ferreira [Fer02], como uma mesma camada pode pertencer a diversos mapas, a classe
associativa CamadaMapa indica as camadas que compõem um mapa e o atributo ordem determi-
na a seqüência em que as mesmas serão sobrepostas para composição do mapa.

Uma camada é formada por objetos geográficos, representados por instâncias da classe
ObjetoGeográfico, e possui uma representação espacial, representada pelo atributo
tipoRepresentaçãoEspacial. Ressalta-se que nesse modelo foram consideradas apenas informa-
ções geográficas percebidas sob a visão de objetos (i.e. ponto, linha ou polígono). Um objeto
geográfico ou não-geográfico possui atributos e estes são representados por instâncias da classe
AtributoObjeto. Esta, por ser uma especialização da classe Atributo, possui atributos idênticos aos
descritos para a classe AtributoDimensão.
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Os objetos que compõem uma camada podem ser visualizados em diferentes escalas de apre-
sentação. Por isso, Ferreira [Fer02] definiu a classe Visão, a qual representa a exibição de uma
camada em um intervalo possível de escalas e é especializada nas sub-classes VisãoEspacial e
VisãoTemática. A Figura 4.8, adaptada de [Fer02], ajuda a distinguir estes tipos de visões.

Visão 
Temática

Visão 
Espacial

Figura 4.8: Visão Temática e Visão Espacial

Na Figura 4.7, o elo que mapeia OLAP e SIG é realizado no nível de atributo. Isto é, atributos
de uma dimensão OLAP podem estar associados a atributos de objetos geográficos ou a atributos
de objetos não geográficos de um SIG. O relacionamento ELO existente entre as classes
AtributoDimensão e AtributoObjeto expressa essa associação. Ferreira [Fer02] alerta que ao se
fazer o mapeamento dos atributos SIG/OLAP pode haver problemas de heterogeneidade de nomes
(e.g. sinônimos e homônimos) e de estruturas (e.g. representação de tipos de dados e de tamanho)
e no contexto do SIGOLAP, a responsabilidade de resolução destes problemas fica a cargo do
administrador/projetista da aplicação SIG/OLAP.

Para validação dos modelos conceitual e lógico do SIGOLAP foi implementada uma aplica-
ção para o contexto de uma seguradora atuando no ramo de saúde. A arquitetura da aplicação é
ilustrada pela Figura 4.9. Nesta figura, os componentes e as tecnologias usadas para implementá-
los são mostrados. Na camada de dados e serviços, para OLAP foram usados SQL Server e MSO-
LAP Server e, para SIG, MSAccess e AutoDesk MapguideServer foram usados. Na camada de
mediação, foram usados SQL Server e Visual Basic e na camada de aplicação, Visual Basic
Script. Maiores detalhes sobre como a aplicação foi implementada são apresentados em [Fer02].
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Figura 4.9: Arquitetura da Aplicação SIG/OLAP para Seguradora de Saúde [Fer02].

Quanto ao modelo de integração da Figura 4.7, existem quatro aspectos importantes. O pri-
meiro aspecto diz respeito à integração entre os conceitos essenciais de SIG e OLAP, que não é
realizado propriamente. Na verdade, a integração é de dados e ocorre via o relacionamento ELO,
o qual, semelhantemente a uma arquitetura de SIG Dual, faz o relacionamento entre dois campos
chaves. Isto é, cria-se o relacionamento entre um atributo de uma dimensão do DW/OLAP e um
atributo de uma camada do SIG proprietário (Figura 4.10, adaptada de [Fer02]). Desta forma, as
integrações entre os outros conceitos SIG e OLAP presentes no modelo ainda ficam em aberto.

Campos chaves

Figura 4.10: Relacionamento ELO.

O segundo aspecto refere-se à ausência de um DWG, pois, como mencionado na seção 4.2.2,
este fato pode causar duplicidade de dados desnecessária e, sobretudo no contexto SIGOLAP,
exige muito da camada de middleware/mediação que, em tempo de execução, tem que prover
uma visão única (sem heterogeneidades) e geocodificada dos dados.

O terceiro aspecto questiona a necessidade de se ter classes relacionadas à apresentação grá-
fica dos dados geográficos (Visão, VisãoTemática, VisãoEspacial, ItemLegenda,
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ItemLegendaAtômico e ItemLegendaFaixa). Tais conceitos são armazenados e manipulados ade-
quadamente pelos SIG e podem ser dispensados para a integração SIG/OLAP.

O quarto e último aspecto relevante trata do fato de que o escopo do modelo em análise en-
globa também os dados instanciados dos ambientes OLAP e SIG (classes
ValorAtributoDimensão e ValorAtributoObjeto). Definir metadados para descrever esta integra-
ção é opcional e requer um grande volume de dados, o qual é proporcional à somatória dos dois
ambientes. Na aplicação descrita em [Fer02], a integração de instância não foi feita. A seguir, um
resumo das vantagens e limitações do trabalho analisado é apresentado.

• Vantagens
1. Propõe um modelo baseado em metadados para integração dos dados dos ambientes

OLAP e SIG;

2. Realiza a validação do modelo por um estudo de caso.

• Limitações
1. A implementação do modelo é limitada à plataforma Windows;

2. Um SIG transacional não é isolado funcionalmente de um SIG analítico;

3. A integração dos conceitos SIG/OLAP não é plenamente satisfeita;

4. A ausência de um DWG;

5. As classes de apresentação de dados geográficos podem ser omitidas;

6. O uso de metadados para descrever a integração entre as instância dos dados OLAP e SIG
gera um grande volume de dados e pode ser dispensada.
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4.3 Comparação entre as Principais Propostas Correlatas
Para apresentar uma visão global e comparativa das vantagens e limitações acerca das pro-

postas abordadas, o Quadro 4.1 é apresentado abaixo.

Quadro 4.1: Análise das propostas de OLAP Geográfico

Vantagens Limitações
�
 
�
�
�
*
 
!

1. Proposição dos algoritmos de interse-
ção de ponteiro e conexão de objeto.

1. Uso de medidas espaciais pode aumentar o custo e
a complexidade de processamento e gerencia-
mento;

2. Ausência de uma abordagem para minimizar a re-
dundância e o custo de armazenamento de geo-
metrias em dimensões do DWG;

3. Falta de princípios de projeto para gerenciar, de
forma simples e eficiente, mais de uma dimensão
geográfica do DWG;

4. Dimensões geométrica-para-não-geométrica só
permitem geometrias no menor nível da hierar-
quia;

5. Dados descritivos sobre os objetos com refe-
rência espacial não são apresentados.

�
�
�
�

1. Definição de uma taxonomia entre SIG
e DW/OLAP;

2. Proposição de três correspondências
dinâmicas;

3. Uso de metadados para integração das
correspondências de DW/OLAP e SIG;

4. Proposição de GOLAP.

1. Implementação não é baseada em padrões abertos
de OLAP e SIG;

2. Não isola funcionalmente um SIG transacional de
um analítico;

3. Correspondências de instâncias requerem um
custo extra;

4. Ausência de um DWG;
5. Representação informal do MI.

�
�
�
�
�
�
�

1. Propõe um modelo baseado em meta-
dados para integração dos dados dos
ambientes OLAP e SIG;

2. Validação do modelo por estudo de
caso.

1. Implementação limitada a Windows e não baseia-
se em APIs OLAP e SIG abertas;

2. Não isola funcionalmente um SIG transacional de
um analítico;

3. Não faz uma integração plena dos conceitos
SIG/OLAP;

4. Ausência de um DWG;
5. Classes de apresentação de dados geográficos po-

dem ser omitidas;
6.  Metadados para descrever a integração entre as

instância dos dados OLAP e SIG geram um grande
volume de dados e podem ser dispensados.
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4.4 Outros Trabalhos
As propostas analisadas nesta seção não estão diretamente relacionadas a esta tese, mas são

relevantes, ajudando a fornecer uma visão da área de pesquisa e complementando os três traba-
lhos analisados anteriormente. Nesta seção, serão brevemente discutidos os trabalhos sobre pro-
cessamento OLAP e geográfico que propõem linguagens e operadores de consulta, as abordagens
existentes para otimização de consultas, um projeto para realização de operações OLAP sobre um
DW Espacial e as características de uma ferramenta comercial.

Pourabbas et al. [PR02, FPR+00] propõem uma linguagem de consulta pictórica declarativa (chama-
da PQL*) que é capaz de expressar consultas em um banco de dados geográfico orientado a objetos. Esta
linguagem, além de operadores topológicos e métricos, também aplica operadores posicionais (e.g ao
norte de, somente ao norte, parcialmente ao norte e também ao norte). Com relação ao uso da linguagem
PQL* para consultas OLAP, em [FPR+00], Pourabbas et al. apresentaram uma abordagem que permite
estender a PQL* para dar suporte à realização de consultas multidimensionais. Esta proposta introduz
atributos específicos (chamados de atributos funcionais) na estrutura do banco de dados geográfico orien-
tado a objetos. Estes atributos funcionais objetivam descrever todos os fenômenos representados pelo
cubo e cada atributo consiste de um par do tipo <nome do cubo, {nome da variável do cubo}>. O primei-
ro campo corresponde ao fenômeno considerado (e.g. vendas de carro por modelo, mês e município) e
representa as medidas do cubo. O segundo é composto por todos os nomes das variáveis, exceto a geográ-
fica, pois esta implicitamente tem o mesmo nome da classe geográfica (e.g. município). Dessa forma, esta
abordagem associa dados que estão armazenados em bases separadas e, a partir desta ligação, é possível
realizar as consultas multidimensioais e geográficas. Os autores não deixam claro se o protótipo já imple-
menta todas as funcionalidades descritas e também não informam sobre as tecnologias utilizadas. A asso-
ciação entre os dados geográficos e multidimensionais ocorre via os atributos funcionais, os quais, con-
forme mostra a Figura 4.11, adaptada de [FPR+00], lembram referências entre objetos.

Figura 4.11: Instâncias dos atributos funcionais “vendas_carros” e “vendas_brinquedos”.



Capítulo 4 – Trabalhos Relacionados 55

Na linha de operadores para consultas e definições relacionadas a OLAP espacial, Bédard et
al. [BRM01, MBB+03] propõem um método para implementar operadores topológicos e espaço-
temporais como uma dimensão do cubo. Estes autores também descreveram algumas característi-
cas essenciais e desejáveis para uma ferramenta que eles denominaram de
Spatial OLAP (SOLAP) [BRM01]. A dimensão topológica e espaço-temporal envolve uma hie-
rarquia de operadores topológicos baseados em relacionamentos espaciais e temporais (ver Figura
4.12, adaptada de [MBB+03]). Para implementar esta dimensão, é necessário ter conhecimento
prévio sobre os relacionamentos topológicos relevantes entre as instâncias de objetos geográficos
e as primitivas temporais. Só depois disso é possível pré-agregar e materializar todas as combina-
ções em questão. Para executar este processamento, os autores usaram 1) a versão espacial do
Oracle 9i mais a API Java Topology Suite (JTS) para computar todos os relacionamentos topoló-
gicos relevantes e 2) a álgebra de intervalo temporal de Allen [All83] para computar todos os
relacionamentos topológicos e temporais entre as primitivas temporais e as entidades espaciais.
Uma vez finalizada a construção da dimensão em discussão, esta é pré-agregada e materializada
com as demais dimensões do cubo, incluindo a geográfica. A interface gráfica do protótipo que
implementa tal dimensão foi construída com o plug-in MapInfo MapX para o cliente OLAP Pro-
Clarity. Para o servidor OLAP, foi usado o MS Analysis Services 2000. A associação entre os
objetos geográficos e multidimensionais provida pelo plug-in MapX ocorre através de um atributo
de identificação comum entre os membros da dimensão geográfica e sua representação espacial.

Figura 4.12: Visão parcial de uma dimensão topológica espaço-temporal.

Outro trabalho na linha de definição de operadores multidimensionais e geográfico é o Map Cu-
be [SLT+01]. Este consiste na especificação de um operador para realizar agregações e visualizações
de dados espaciais em um álbum de mapas. Map Cube é baseado no operador Cube [GBL+96] e,
assim como este, caracteriza-se por efetuar todas as possíveis combinações de agregações por cada
dado de cada dimensão de um DW. A principal diferença entre os operadores Cube e Map Cube dá-se
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pela visualização da saída de seus dados, pois o Cube apenas possui representação tabular, enquanto
que o Map Cube, possui tanto tabular (dados convencionais) quanto em mapas (dados geográficos). A
Figura 4.13, adaptada de [SLT+01], ilustra uma possível visão de um álbum de mapas (cubo espacial)
gerado pelo operador Map Cube. Para a geração deste álbum de mapas, o operador Map Cube tem
que ter como entrada: 1) um mapa base, que é a representação implícita da dimensão geográfica do
DWG; 2) uma tabela de dados associados, que é a tabela de fatos do DWG; 3) as dimensões de agre-
gação, usadas quando não se deseja agregar o cubo por todas as dimensões do DWG e, por fim, 4) as
preferências cartográficas desejáveis, por exemplo, quantos mapas poderão ser gerados a partir de
cada cuboid e qual deve ser a cor ou a legenda do mapa. A saída do Map Cube é uma coleção de ma-
pas, os quais representam as possíveis combinações de agregações entre os dados das dimensões do
DWG, exceto da dimensão geográfica que é a representação do próprio mapa. Por exemplo, um cubo
de dados, com a medida Densidade Populacional e as dimensões Renda, Faixa Etária e Nome de
Estados, onde existem 9 Faixas de Renda, 7 Faixas Etárias e 7 Estados, ao ser gerado pelo operador
Map Cube, resultará em um cubo geográfico com 63 mapas (i.e 7 Faixas Etárias X 9 Faixas de
Renda), um para cada combinação de Densidade Populacional (expressas por diferentes tonalidades
de cinza - Figura 4.13) por Faixa Etária, Faixa de Renda e Nome do Estado.

Figura 4.13: Visão de um álbum de mapas gerado pelo Map Cube.

Com relação a abordagens para otimização de consultas OLAP e espaciais, é importante res-
saltar que para hierarquias geográficas bem definidas e conhecidas em tempo de projeto
(e.g. país > região > estado > município), pode-se aplicar métodos de pré-agregação e materiali-
zação bem conhecidos [HRU96, Gup97, GM99]. Todavia, quando não existe conhecimento pré-
vio sobre a hierarquia geográfica1 ou a consulta geográfica é sobre uma região ad-hoc2, os méto-
dos anteriores não são suficientes. Com o intuito de otimizar consultas que resolvam este proble-

                                                
1 Uma vez que não se conhece a hierarquia não se pode executar as pré-agregações.
2 A hierarquia até pode ser conhecida previamente. Mas como a consulta envolve uma região ad-hoc, en-
tão, não se pode usufruir das pré-agregações computadas.
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ma, Papadias et al. [PKZ+01, PTK+02] e Zhang et al. [ZLR+03, RZY+03] propõem abordagens
que combinam indexação espacial com resultados pré-agregados.

Em [PKZ+01], definiu-se inicialmente uma estrutura de índice espacial (aggregation R-tree -
aR-tree) que estende uma R-tree [Gut84] ao armazenar para cada retângulo de limite mínimo,
(Minimum Boundary Rectangle – MBR) o valor da função de agregação para todos os objetos que
estão contidos pelo MBR. A aR-tree funciona como uma hierarquia geográfica e, pela incorporação
da aR-tree à estrutura de treliça do cubo multidimensional, é possível responder com bom desem-
penho a consultas OLAP e geográficas. Posteriormente, Papadias et al. [PTK+02] definiram uma
nova estrutura de índice espacial chamada de aggregate 3-dimensional R-tree (a3DR-tree), a qual é
uma extensão temporal da aR-tree. Embora a a3DR-tree integre as dimensões temporais e geográ-
ficas na mesma estrutura, esta tem algumas desvantagens [PTK+02], como por exemplo, desperdí-
cio de espaço, guardando MBR repetidos (um para cada mudança ocorrida). Objetivando tratar esta
limitação, em [PTK+02], foi proposta a estrutura aggregate RB-tree (aRB-tree), a qual combina
R-tree com B-tree de forma que para cada nó da R-tree existe um ponteiro para a B-tree que arma-
zena os dados históricos e agregados (ver Figura 4.14, adaptada de [PTK+02]). As estruturas apre-
sentadas até o momento limitam-se a tratar objetos de geometria estática (não mudam com relação
ao tempo). Para tratar objetos de geometria dinâmica, Papadias et al. propuseram as estruturas:
aggregate Historical RB-tree (aHRB-tree) e aggregate 3-dimensional RB-tree (a3DRB-tree). A
primeira combina os conceitos de aRB-tree e historical R-tree (HR-tree), enquanto a segunda com-
bina os conceitos de B-tree e 3DR-tree para agregar regiões voláteis. A segunda otimiza a primeira
pois as HR-tree duplicam cada nó toda vez que sua entrada muda. Papadias et al. acrescentam que a
aRB-tree objetiva substituir a estrutura física do cubo de dados. A associação entre os dados espaci-
ais e multidimensionais ocorre via estrutura de ponteiros.

Figura 4.14: Exemplo de uma aRB-tree.

Em [ZLR+03, RZY+03] é proposto um método que permite manipular eficientemente dados
espaciais em sistemas OLAP. Diferente da proposta de Papadias et al., a abordagem de Zhang et al.
trata o problema no nível lógico e, por isso, consegue preservar a estrutura de treliça do cubo. Isto
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é, esta última abordagem não requer a definição de uma nova estrutura física de dados. O método
em questão consiste em aplicar uma estrutura de índice espacial para derivar a hierarquia geográfi-
ca. Esta, por sua vez, é mapeada para uma tabela resumo (ver Figura 4.15, adaptada de [RZY+03]),
a qual, junto com as demais dimensões pertinentes, é processada pelo operador Cube By [GBL+96]
de forma a permitir pré-agregar e materializar todos os nós do índice espacial e demais membros
das dimensões envolvidas. Com este método, os autores pretendem enriquecer o sistema OLAP
para eficientemente resolver as consultas multidimensionais e espaciais. Foi desenvolvido um pro-
tótipo que aplica o método em questão. Este usa um servidor ROLAP com uma API Java para
OLAP (JOLAP), um engenho de índice espacial e XML para solicitar e responder as consultas
OLAP e geográficas. Com este protótipo, quando uma consulta envolve operadores espaciais, vai-se
até a estrutura de índices espaciais para obter eficientemente os objetos que satisfazem a consulta e,
depois, escreve-se a consulta OLAP só com estes objetos. Isto é, resolve-se eficientemente a con-
sulta espacial e o seu resultado é usado como entrada para consultar a hierarquia geográfica do
cubo, a qual é construída segundo o índice espacial. Os autores não apresentam o esquema XML
para solicitar e responder tais consultas. Nas consultas geográficas, só foi demonstrado o uso de um
operador geográfico que define um retângulo ad-hoc. O engenho de índice espacial pode ser cons-
truído baseando-se em qualquer estrutura de índice espacial. A associação entre os dados geográfi-
cos e multidimensionais ocorre via identificadores, pois os objetos geográficos na hierarquia OLAP
possuem os mesmos identificadores dos nós da árvore de índices espaciais.

Figura 4.15: Exemplo de uma R-tree e sua tabela resumo com o caminho de agregação
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Em [NBS04] é proposto o projeto Map Warehouse. Este está sendo implementado e tem
como principal objetivo a disponibilização de uma ferramenta de DW Espacial stricto sensu, a
qual objetiva integrar completamente dados analíticos e espaciais sobre a forma de um esquema
de dados multidimensional. Com a conclusão deste projeto, os autores visam permitir a realização
eficiente de consultas OLAP, tanto com dados convencionais quanto com dados espaciais. A
Figura 4.16 apresenta a arquitetura do Map Warehouse.

Figura 4.16: Arquitetura Map Warehouse [NBS04].

As camadas da Figura 4.16 são assim definidas [NBS04]: 1) Camada Operacional: constituída
das fontes de dados convencionais e espaciais para formação do DW Espacial através de um pro-
cesso de ETL; 2) Camada de Implementação: responsável pelo processamento OLAP Espacial das
requisições do usuário. É composta pelo DW Espacial com algumas estruturas de armazenamento e
indexação espacial adaptadas, para obter recuperação mais eficiente dos componentes espaciais; 3)
Camada de Interação: define a interface com o usuário. Como exemplo de motivação, os autores
apresentaram o esquema estrela de um DW Espacial. Este esquema é formado por cinco dimensões
(tempo, local, tipo de solo, pluviometria e cultivo) e dois fatos (quantidade produzida e limites). Os
componentes espaciais são a dimensão local e o fato limites. A dimensão espacial “local” corres-
ponde a descrição da localização de um objeto espacial, enquanto que o fato espacial “limite” re-
presenta um identificador que se refere a um objeto geográfico no mapa. As demais dimensões e
fato do DW Espacial representam dados convencionais.

Com relação às soluções comerciais para processamento OLAP-geográfico, já existem gran-
des fornecedores de bancos de dados que possuem extensões espaciais (e.g. Oracle e IBM). To-
davia, estes ainda não fornecem análises espaciais sobre suas ferramentas OLAP [ZLR+03] ou,
como no caso da ferramenta ProClarity, requerem um plug-in espacial para mapeamento dos
resultados OLAP. Na mesma linha das ferramentas comerciais, mas sem exigir um plug-in espa-
cial, o SAP Business Information Warehouse (BW) [SAP04], através dos seus componentes Busi-
ness Explorer (BEx) e BEx MAP, habilita análises OLAP e processamento geográfico, respecti-
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vamente. O BEx MAP é integrado ao BEx e este corresponde ao SIG do BW. Os dados convenci-
onais são apresentados em tabelas, enquanto os geográficos são visualizados em mapas. Cada
mapa corresponde a uma camada de geo-informação e estas podem ser sobrepostas para compor
um novo mapa. Os dados geográficos são armazenados em arquivos shapefile (.dbf - descritivo,
.shp - geométrico e .shx - índice). A correspondência entre os geo-dados do BW e os geo-dados
do arquivo shapefile ocorre através do campo SAPBWKEY, o qual funciona como um identifica-
dor de uma dimensão do BW que corresponde a uma “chave estrangeira” no arquivo .dbf do sha-
pefile. A Figura 4.17 [SAP04] ilustra esta correspondência.

Figura 4.17: Exemplo da SAPBWKEY.

A manutenção da SAPBWKEY é feita manualmente e é controlada pelo administrador do BW.
Isto é, se o valor do identificador muda em uma geo-dimensão do BW, o administrador terá que
usar uma ferramenta que edite arquivos dbf (e.g Excel) para poder atualizar o arquivo descritivo do
shapefile. É citado o uso de um repositório de metadados para armazenar e manter as correspon-
dências entre os dados geográficos do BW e do shapefile. Todavia, o modelo deste repositório não
foi encontrado na literatura correlata. Com relação a operações espaciais, não ficou claro se a fer-
ramenta oferece suporte às mesmas ou funciona apenas como um visualizador de mapas.
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4.5 Considerações Finais
O principal objetivo deste capítulo foi discutir as propostas mais relevantes para modelos de

DWG e para arquitetura e metamodelos de integração entre ferramentas de processamento multi-
dimensional e geográfico. Todavia, existem propostas que constróem cubos de dados espaciais
que não têm suporte na maioria das ferramentas de OLAP e SIG disponíveis no mercado, aumen-
tando o custo de desenvolvimento da aplicação e podendo tornar proibitivo tal desenvolvimento.
Por exemplo, 1) Stefanovic e Han et al. [Ste97, HKS97] propõem a construção de um cubo geo-
gráfico a partir de medidas espaciais, as quais não são implementadas pela maioria das ferra-
mentas OLAP e SIG comerciais e 2) Papadias et al [PKZ+01, PTK+02] propõem estruturas físi-
cas de dados para construir um cubo espacial, as quais também não são encontradas na maioria
das ferramentas em questão. Estas propostas requerem a implementação total do ambiente multi-
dimensional e geográfico. Porém, existem corporações que já possuem ferramentas OLAP e SIG
sendo usadas isoladamente e desejam aproveitá-las para poderem realizar um processamento in-
tegrado entre estas ferramentas.

Outra observação sobre a integração das ferramentas em questão é que esta pode ocorrer basi-
camente de três formas: 1) via ponteiros ou referência a objetos, 2) através de identificadores co-
muns e sem metadados e 3) usando tanto metadados quanto identificadores comuns. O Quadro 4.2
resume as propostas discutidas e qual das as formas acima foi usada para efetuar tal integração.

Quadro 4.2: Resumo das formas de integração usadas pelas propostas avaliadas

Formas de Integração

Propostas Avaliadas 1 2 3

- Papadias et al [PKZ+01, PTK+02] ����

- Pourabbas et al. [FPR+00, PR02] ����

- GeoMiner [Ste97, HKS97] ���� ����

- Bédard et al. [BRM01, MBB+03] ����

- Map Cube [SLT+01] ����

- Zhang et al. [ZLR+03, RZY+03] ����

- Map Warehouse [NBS04] ����

- GOAL [MS00, KMM00] ����

- SIGOLAP [FCT01, Fer02] ����

- SAP [SAP04] ����
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Sobre o Quadro 4.2 conclui-se que as abordagens de integração por ponteiros ou referências a
objetos, por terem apontadores para os endereços das informações a serem associadas, permitem
que a integração ocorra de forma direta. Todavia, uma integração no nível físico restringe o reuso
da maioria das ferramentas OLAP e SIG existentes. Ou seja, se comparado com as duas outras
abordagens, esta pode alcançar um melhor desempenho. Porém, não é indicada quando o foco é
reusar o legado das ferramentas OLAP e SIG.

Com identificadores comuns e sem metadados é possível obter um ambiente multidimensional
e geográfico que reuse a maioria das ferramentas OLAP e SIG. Porém, como não existe nenhuma
estrutura que descreva como associar as informações destas ferramentas, esta abordagem é limitada
a uma única dimensão geográfica ou a alguma alternativa pouco apropriada de integração. Por
exemplo, considere que Cliente seja a única dimensão geográfica de um cubo espacial e que uma
consulta sobre este cubo retorne vendas por endereços de clientes. Como existe uma única dimen-
são geográfica, então todos os endereços só podem ser de clientes, o que possibilita fazer direta-
mente a associação entre os identificadores dos endereços e os identificadores de suas coordenadas
geográficas. Porém, se este cubo tivesse Cliente, Loja e Fornecedor como dimensões geográficas,
não seria possível saber se os endereços eram de clientes, lojas ou fornecedores, se não existissem
metadados descrevendo tais informações. Uma solução pouco apropriada seria preceder os endere-
ços com os nomes das dimensões (e.g. cliente Av. 1o de Maio, loja R. 13 de Janeiro e fornecedor
Rod. Isabel Rosa). Para contornar esta limitação existem as propostas com metadados e identifica-
dores comuns.

A respeito das propostas correlatas a este trabalho: GeoMiner, GOAL e SIGOLAP, estas pos-
suem algumas limitações que chamam a atenção. Em GeoMiner pode-se destacar duas: o modelo
do DWG não é adequado para tratar eficientemente mais de uma dimensão espacial e este propõe
o uso de medidas espaciais, que restringe o reuso da maioria das ferramentas OLAP e SIG exis-
tentes. Em SIGOLAP e GOAL, pode-se destacar três limitações: o uso de tecnologias e formatos
proprietários, a ausência de um DWG na arquitetura e a falta de integração semântica entre os
metadados multidimensionais e geográficos. Estas limitações foram discutidas em [FTS01,
FST+03, FTS+04, FTS+04a, STF+04, STF+05]. No próximo capítulo, o trabalho desenvolvido
nesta tese é apresentado.
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5 

Uma Infra-estrutura para Integração
Multidimensional e Geográfica

Neste capítulo, uma infra-estrutura para integração multidimensional e geográfica será dis-
cutida. Esta consiste na descrição de uma arquitetura de integração, na definição de um arcabouço
para projetar um DWG e, por fim, na especificação de metamodelos e metaesquemas para ofere-
cer suporte à integração em questão. Inicialmente, uma breve apresentação sobre a infra-estrutura
é feita e, em seguida, cada um dos seus componentes são detalhados. Ao término, a conclusão
deste capítulo é apresentada, a qual contém um quadro comparativo entre as limitações das pro-
postas abordadas no capítulo anterior e as soluções discutidas neste capítulo.

“Faça de sua mente um reino, não uma jaula!
Deixe que os seus pensamentos sejam livres
como os pássaros voando, não os censure, nem
se maldiga se eles não afinarem com a opinião
da maioria!”

MaxWell Maltz

 Capítulo
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5.1 Introdução
Ao longo dos capítulos discutidos até o momento, percebe-se que as tecnologias de DW,

OLAP e SIG possuem pontos de interseção. Entretanto, dado que estas tecnologias foram origi-
nalmente concebidas para propósitos diferentes e, por isso, têm: dados, metadados e serviços dis-
tintos, o processo de integração entre estas não é direto. No capítulo quatro, foi citado que as pro-
postas para integração multidimensional e espacial ainda possuem algumas limitações. Com o
intuito de prover soluções que contribuam para resolver estas questões em aberto, este capítulo
apresenta o trabalho relacionado ao desenvolvimento desta tese.

Na seção 5.2, uma arquitetura para a integração de ferramentas multidimensionais e geográ-
ficas (Geographical Online Analytical Processing Architecture - GOLAPA) é apresentada, a qual
faz uso de um DWG e metadados, e baseia-se em tecnologias abertas e extensíveis. Na seqüência,
é apresentado um arcabouço (Geographical Data Warehouse Framework - GeoDWFrame, seção
5.3) que define um conjunto de conceitos, tipos de dimensões e princípios de projeto para cons-
trução do esquema de um DWG. Em seguida, é discutido um metamodelo (Geographical
Analytical Metamodel - GAM, seção 5.4) que é baseado nas propostas de OLAP de CWM e de
OGC/ISO e objetiva dar suporte a aplicações analíticas e geográficas. Posteriormente, um esque-
ma abstrato (Geographical Multidimensional - GeoMD, seção 5.5) é proposto. Este corresponde a
uma visão, em alto nível, da integração entre os metadados de OLAP de CWM e GAM. Em segui-
da, apresenta-se um metamodelo (GeoMD Metamodel - GeoMDM, seção 5.6) que implementa o
esquema abstrato anterior e é baseado em MOF. Por fim, um metaesquema em XML (Geography
Markup Language for Analysis - GMLA, seção 5.7) é proposto. Este une as propostas de XMLA e
GML a fim de definir as regras sintáticas e semânticas para um documento XML que necessite
descrever dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos.

5.2 GOLAPA
Para lidar com sistemas grandes e complexos deve ser usada uma abordagem que permita a

obtenção de resultados de qualidade com baixo custo. Dentro deste contexto, a arquitetura de
software desempenha um importante papel. Esta provê uma visão, com um elevado nível de abs-
tração, da organização global do sistema de software bem como dos relacionamentos e colabora-
ções existentes entre seus componentes [Men02].

Neste trabalho, GOLAPA [FTS01, FST+03] é especificada como uma arquitetura de software
para ser usada como referência na implementação de sistemas para processamento multidimensi-
onal e/ou geográfico. Ela visa o uso de abordagens abertas e extensíveis, e para realizar este pro-
pósito, a aplicação de tecnologias como Java, MOF, XML e serviços Web foi considerada. Toda-
via, se este uso não for prioritário, outros trabalhos podem implementar GOLAPA usando as tec-
nologias que acharem pertinentes. Por exemplo, 1) linguagens ou serviços proprietários em vez
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de usar Java, XML e serviços Web e 2) um SGBD tradicional ao invés de um repositório de meta-
dados baseado em MOF.

Das arquiteturas de SIG com uso de SGBD citadas na seção 2.4, GOLAPA baseia-se na ar-
quitetura Integrada, pois é a única que armazena dados geográficos e convencionais em um
SGBD (característica essencial para implementar um DWG). Para usar tecnologias abertas e ex-
tensíveis, GOLAPA deve ser implementada usando a arquitetura Integrada baseada em campos
longos. Porém, se este não for o caso, outros trabalhos podem implementá-la usando a arquitetura
Integrada com extensões espaciais.

As cinco camadas de GOLAPA foram distribuídas conforme apresentado na Figura 5.1.
Nesta, existem três camadas para processamento multidimensional e/ou geográfico: camadas I, II
e III, que respectivamente tratam dos dados, serviços e interface gráfica. Além destas, existem as
camadas A e B, que respectivamente tratam dos dados operativos e da construção e manutenção
do DWG. Por GOLAPA ser uma arquitetura em camadas, esta requer que cada uma forneça servi-
ços para a camada imediatamente superior, bem como faça uso dos serviços da camada imedia-
tamente inferior. Ressalta-se que as camadas de GOLAPA agrupam seus componentes de forma a
prover o máximo de coesão e o mínimo de acoplamento – fatores essenciais para uma boa manu-
tenção e reuso de software [Men02]. Note que GOLAPA é centrada no uso de um DWG e con-
templa as fases de construção do mesmo (camadas A e B).

Legenda
• Ícones:

• Camadas:
• A  - Suporte Operacional
• B  - Extração, Transformação e Carga

de Dados
• I  - Dados Estratégicos
• II  - Processamento Multidimensional 

e/ou Geográfico
• III - Apresentação dos Dados

• Principais Siglas:
• API      - Interface de Programação
• Con   - Convencional
• Geo    - Geográfico
• OLAP  - On-Line Analytical Processing
• DWG   - Data Warehouse Geográfico
• ETLG - ETL Geográfica
• GOLAPE - Engenho GOLAP
• GOLAPI - Interface GOLAP
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Figura 5.1: Arquitetura GOLAPA.
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Os principais componentes de GOLAPA são assim descritos:

ETLG – representa uma ferramenta tradicional de extração, transformação e carga
(Extraction, Transformation and Load - ETL) [KRR+98] com suporte para dados geográficos
(ETL Geográfica - ETLG). Em caso de não se dispor de uma ferramenta de ETLG, um serviço
similar pode ser implementado a partir do uso de uma ferramenta exclusiva para ETL espacial
(e.g FME [FME04]) com uma de ETL tradicional (e.g. DTS [DTS04]).

DWG - constitui um DW Geográfico, o qual tem um esquema dimensional baseado nos es-
quemas tradicionais de um DW [Inm97, Kim96]. Entretanto, o esquema do DWG deve permitir o
armazenamento de dados convencionais e geográficos. Se GOLAPA for implementada seguindo a
arquitetura Integrada com campos longos, as geometrias dos dados espaciais devem estar defini-
das em um formato aberto (e.g GML). Um arcabouço para guiar a construção do esquema dimen-
sional de um DWG é definido por GeoDWFrame (seção 5.3).

Serviço Geo-Analítico - representa o componente de GOLAPA que processa dados geográfi-
cos para o suporte à decisão não transacional. Diferente dos serviços disponibilizados pelos SIG
tradicionais, os quais são essencialmente OLTP, este componente é baseado em sistemas que im-
plementam o conceito de serviços de informações geográficas analíticas (Analytical Geographi-
cal Information Service - AGIS) [FTS+04, FTS+04a]. Este trabalho define estes sistemas geográ-
ficos como uma categoria de software que se caracteriza por 1) intrinsecamente permitir opera-
ções de agregação e desagregação de geo-dados em hierarquias espaciais e 2) limitar-se ao uso de
operações que envolvam basicamente carga e leitura de dados. O metamodelo GAM (seção 5.4)
define os metadados necessários para que um sistema AGIS ofereça suporte a estas operações de
agregação e desagregação. Outras características desejáveis para um AGIS serão apresentadas
juntamente com o metamodelo GAM na seção 5.4.

Serviço OLAP – consiste no componente de GOLAPA que realiza o processamento multidi-
mensional de dados. Este equivale a um serviço tradicional OLAP. Os metadados deste compo-
nente devem ser conformes ao metamodelo OLAP de CWM (seção 3.2.1).

Metadados – representa o repositório de todas as instâncias dos metamodelos usados em
GOLAPA. Este componente é utilizado por todas as camadas de GOLAPA, pois cada uma delas
pode produzir ou necessitar de metadados específicos. Por exemplo, na camada I, os metadados
são sobre a construção do DWG e na camada II, estes são definidos para auxiliar na execução dos
serviços Geo-Analítico (através dos metadados de GAM), OLAP (aplicando o metamodelo OLAP
de CWM) e GOLAPE (a partir das correspondências semânticas entre GAM e OLAP de CWM
definidas em GeoMDM). Ressalta-se que sem a descrição destas correspondências, uma aplicação
multidimensional e geográfica não tem informação para automaticamente identificar se uma lo-
calização geográfica pertence, por exemplo, a uma dimensão Cliente, Loja ou Fornecedor (ver
seção 4.5).
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GOLAPE - representa o engenho de consultas multidimensionais e/ou geográficas de
GOLAPA. Este componente, através de sua interface de programação (API GOLAPE), recebe e
responde uma consulta enviada pela interface gráfica (componente GOLAPI). Esta consulta pode
ser de três tipos: multidimensional (e.g. total de vendas por tipo do cliente e marca do produto nos
semestres de 2003), geográfica (e.g. clientes que residem dentro de uma área ad-hoc) ou multidi-
mensional e geográfica. Neste último tipo, a consulta pode ser de mapeamento (e.g. total de vendas
por endereço do cliente e marca do produto nos semestres de 2003) ou de integração
(e.g. total de vendas por endereço do cliente e marca do produto que foram realizadas nos semes-
tres de 2003 por clientes que residem dentro de uma área ad-hoc). Na consulta de mapeamento,
não existe operação espacial para ser realizada, mas os resultados são visualizados em mapas e ta-
belas. A consulta de integração diverge da anterior pois dá suporte a operações espaciais. Para usu-
fruir do legado de aplicações OLAP e SIG, este trabalho especifica que GOLAPE reuse serviços
multidimensionais e geográficos existentes. Portanto, se a consulta for multidimensional ou geográ-
fica, GOLAPE a encaminha para ser executada pelo serviço OLAP ou Geo-Analítico, respectiva-
mente. Depois, gera um documento XML contendo os dados multidimensionais ou geográficos e,
através da API GOLAPE, exporta este documento para a interface gráfica. Se a consulta for de ma-
peamento, GOLAPE a encaminha para ser executada pelo serviço OLAP, consulta os metadados de
GeoMDM identificando quais destes possuem correspondências geográficas, gera um documento
XML contendo os dados multidimensionais e geográficos e, através da API GOLAPE, exporta este
documento para a interface gráfica. Se a consulta for de integração, várias estratégias podem ser
implementadas, por exemplo, GOLAPE pode encaminhar a parte multidimensional da consulta para
ser executada pelo serviço OLAP, enviar a parte geográfica da consulta para ser executada pelo
serviço Geo-Analítico, consultar os metadados de GeoMDM realizando a equi-junção entre os da-
dos multidimensionais e geográficos, gerar um documento XML contendo os dados multidimensio-
nais e geográficos e, através da API GOLAPE, exportar este documento para a interface gráfica.
Uma implementação de uma instância do componente GOLAPE está descrita em [Sil04, STF+04,
STF+05].

API GOLAPE - representa a interface de programação de GOLAPE. Esta possibilita que o
componente GOLAPI requisite e receba dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos.
Um esquema XML para a requisição dos dados e metadados em questão foi implementado e en-
contra-se descrito em [Sil04, STF+04, STF+05]. Um metaesquema XML para integração e ex-
portação destes dados e metadados é a proposta de GMLA (seção 5.7).

GOLAPI – consiste na interface gráfica para realizar consultas do tipo OLAP e/ou SIG e para
permitir a visualização dos seus respectivos resultados. O foco deste componente é prover uma
metáfora visual para consultar e representar as informações multidimensionais e/ou geográficas.
Um protótipo deste componente encontra-se descrito em [Sil04, STF+04, STF+05].

API Con, Geo-C, Geo-A e OLAP - representam as interfaces de programação utilizadas para
acessar os serviços convencional, geo-convencional, geo-analítico e multidimensional, respectiva-
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mente. As API convencional, multidimensional e geo-convencional podem ser acessadas a partir de
interfaces bem conhecidas, como por exemplo, JDBC, XMLA e WFS com GML e Codificação de
Filtro, respectivamente. Dadas as particularidades de um serviço AGIS, sua API geo-analítica tem
que ser implementada. Esta poderá reusar uma API geo-convencional, contudo deve 1) restringi-la
para basicamente permitir as operações de carga e consulta de dados e 2) estendê-la para disponibi-
lizar as operações de agregação e desagregação de geo-dados de um sistema AGIS. A implementa-
ção desta API está fora do foco deste trabalho. Porém, um protótipo da mesma encontra-se deta-
lhado em [Sil04, STF+04, STF+05].

Com relação às camadas de GOLAPA, estas são assim descritas:

Camada A – Suporte Operacional - responsável por manter as aplicações e dados voltados
para processamento transacional. Esta é equivalente à camada que contém as fontes de dados
OLTP de uma arquitetura de DW convencional [KRR+98].

Camada B - Extração, Transformação e Carga de Dados – encarrega-se da conversão dos
dados do ambiente transacional para o de suporte à decisão. Esta camada é equivalente à camada
de data staging de uma arquitetura de DW convencional [KRR+98].

Camada I - Dados Estratégicos - responsável pelo armazenamento dos dados do DWG.
Esta explicitamente divide o ambiente transacional do ambiente de suporte à decisão, pois garante
que qualquer operação ocorrida no ambiente transacional não será automaticamente refletida no
ambiente de suporte à decisão. Note que uma transação ocorrida no ambiente OLTP só será refle-
tida no ambiente de suporte à decisão depois de sua carga no DWG.

Camada II – Processamento Multidimensional e/ou Geográfica - guia a execução de ope-
rações multidimensionais (serviço OLAP) ou geográficas (serviço Geo-Analítico) e também sin-
croniza a integração destas operações.

Camada III - Apresentação dos dados - responsável pela visualização dos dados. Nesta, a
interface gráfica pode ser implementada como uma aplicação local ou a partir de um navegador
na Internet.

A implementação de uma aplicação baseada em GOLAPA inicia com a definição do esquema
dimensional do DWG, o qual deve ser conforme a GeoDWFrame. Em seguida, realiza-se o proces-
so de extração, transformação e carga das fontes de dados da camada A para o DWG da camada I.
Este processo pode ser feito de forma manual, a partir da escrita de código SQL e geo-codificação
em GML, ou semi-automática/automática a partir de uma ferramenta que implemente o compo-
nente ETLG. Os metadados gerados neste processo devem ser armazenados no componente Meta-
dados. Concluída a construção da camada I, a próxima fase é implementar a camada II. Esta tarefa
inclui quatro etapas. A primeira gera uma instância do esquema multidimensional e é realizada pelo
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componente Serviço OLAP. A segunda instancia o esquema analítico-geográfico e é realizada pelo
componente Serviço Geo-Analítico. A terceira especifica a integração das duas etapas anteriores e é
responsabilidade do componente GOLAPE. Por fim, a quarta define a interface de programação
(API) do componente GOLAPE. As três primeiras tarefas são guiadas pelos metadados de OLAP de
CWM, GAM e GeoMDM, respectivamente. A quarta tarefa manipula documentos XML para: 1)
requisição (GMLA Request [Sil04, STF+04, STF+05]) e 2) integração e exportação (GMLA
[FST+03, STF+04]) de dados multidimensionais e geográficos. Por fim, deve-se implementar a
camada III, a qual contém o componente GOLAPI que irá fornecer uma interface gráfica para reali-
zar consultas multidimensionais e/ou geográficas. Para a realização destas tarefas, o trabalho
desenvolvido nesta tese contribui para a definição do arcabouço GeoDWFrame, dos metamodelos
GAM e GeoMDM e do metaesquema GMLA. A Figura 5.2 contextualiza estas contribuições dentro
da arquitetura GOLAPA, as quais são detalhadas nas seções seguintes.

API
ConB

A

ETLG

Dados
Geográficos

Dados
Geográficos

Dados
Convencionais

Aplicações 
Geográficas 

Transacionais

Aplicações
Convencionais 
Transacionais

API
Con

API
Geo-A

API
OLAPGOLAPE

API
GOLAPE

GOLAPI 

I

II

III

DWG

Serviço
Geo-

Analítico

M

E

T

A

D

A

T

O

Serviço
OLAP

S

API
Geo-C

GeoDWFrame

GAM

GMLA

GeoMDM

Figura 5.2: Contextualizando GeoDWFrame, GAM, GeoMDM e GMLA.

5.3 GeoDWFrame
O grau de relevância de análises geo-referenciadas é cada vez maior no contexto de um DW

[Ste97, Gon99, Kim01, Kim01a] pois, se do lado das ferramentas geográficas um DW pode in-
crementar o poder das consultas espaciais, do lado do DW existem muitas informações de nature-
za geográfica que precisam de um suporte espacial para serem melhor discernidas. Isto acontece,
respectivamente, 1) pelo fato do DW ser intrinsecamente histórico e voltado para consultas de
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suporte à decisão e 2) devido a grande quantidade de atributos geográficos presentes nas bases de
dados corporativas (e.g. endereços dos fornecedores, clientes e filiais; tipo de clima, vegetação e
solo; distribuição de frota, lojas e produtos). Esta seção apresenta o arcabouço Geographical
Data Warehouse Framework (GeoDWFrame) [FTS+04, FTS+04a], o qual é utilizado para ori-
entar a definição do projeto do esquema dimensional e geográfico de um DWG. Na seção 5.3.1,
conceitos relevantes sobre a construção de um DWG são apresentados. Em seguida, na seção
5.3.2, os tipos de dimensões segundo GeoDWFrame são especificados. Por fim, na seção 5.3.3,
dois princípios de projetos para um DWG são discutidos.

5.3.1 Conceitos Empregados

Dado que GOLAPA é centrada no uso de uma base de dados dimensional geográfica (DWG
ou Data Mart Geográfico), efetuou-se um estudo sobre as principais características e definições
deste tipo de base de dados [Ste97, SC98, Gon99, HKS97, SHK00, SLT+01, Kim01, Kim01a,
BMH01]. Neste estudo, constatou-se que um DWG trata-se de uma extensão do DW tradicional
com suporte para objetos geográficos. Ou seja, estende-se o modelo estrela através da inserção de
propriedades geográficas (descritivas e geométricas), as quais são normalmente definidas em uma
única dimensão denominada de geográfica ou espacial. Salienta-se que o DWG deve manter as
características de um DW tradicional, isto é, ser orientado ao assunto, integrado, não volátil e
variante no tempo, bem como deve oferecer suporte ao armazenamento, à indexação, à agregação
e às análises, em mapas ou tabelas, de dados geo-referenciados.

Um DWG, assim como um DW tradicional, requer que os seus dados sejam compatibilizados
segundo a necessidade do negócio a ser investigado. Por exemplo, a granularidade espacial, a
topologia e a representação geométrica devem estar corretas e os objetos geográficos devem ter
formato, escala, projeção e sistema de referência espacial apropriados. Com relação à granulari-
dade espacial, é desejável que o DWG permita realizar consultas sobre áreas ad-hoc. Para prover
esta funcionalidade, este trabalho recomenda que a menor granularidade espacial seja representa-
da por objetos geográficos do tipo ponto. Estes objetos correspondem a menor localização espa-
cial dos fatos e permitem que estes sejam 1) consultados a partir de uma área ad-hoc e 2) sucessi-
vamente agregados em feições de maior dimensionalidade espacial, tais como polígonos. A
Figura 5.3 ilustra esta discussão. Nesta figura, uma consulta sobre um DWG para saber o total de
vendas por região e por lojas, onde as lojas estejam localizadas a uma distância X de um ponto Y
é mostrada. Neste exemplo, o resultado exato da consulta só pode ser processado porque as loca-
lizações das lojas são representadas por objetos geográficos do tipo ponto. Todavia, se a menor
granularidade espacial fosse a região da loja (objetos geográficos representados por polígonos),
não existiria informação suficiente para processar o resultado exato desta consulta. Uma alterna-
tiva para este caso seria achar um valor estimado, o qual poderia corresponder ao percentual que
a área ad-hoc ocupa da região.
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Figura 5.3: Exemplo de objetos geográficos do tipo ponto definindo a granularidade espacial.

Assim como um DW pode requerer mais de uma dimensão temporal, um DWG pode também
requerer mais de uma dimensão geográfica. Por exemplo, a partir de um DWG sobre acidentes de
veículos, uma companhia de seguro pode desejar saber os locais de partidas e destinos de seus
segurados, bem como onde ocorreram os acidentes e em quais locais seus segurados receberam
atendimentos médicos. Desta forma, uma sistemática deve ser aplicada para melhor definir mais
de uma dimensão geográfica em um DWG, minimizando junções relacionais e favorecendo o
gerenciamento e armazenamento de registros.

Kimball definiu várias técnicas e princípios de projeto para construir um DW tradicional
[Kim96, KRR+98]. Partindo dos estudos de Kimball e da discussão do parágrafo anterior, esta
seção propõe o arcabouço GeoDWFrame [FTS+04, FTS+04a], o qual pode ser usado para guiar o
projeto de esquemas dimensionais para um Data Warehouse ou Data Mart com geometrias. Note
que a última observação do parágrafo anterior é importante, pois, freqüentemente, diferentes di-
mensões (e.g. Cliente, Loja e Fornecedor) têm alguns campos com localizações geográficas em
comum (e.g. país, região, estado e município). Portanto, para evitar redundâncias desnecessárias,
GeoDWFrame recomenda que estes campos sejam compartilhados entre as dimensões e não re-
plicados entre elas. Para isto, GeoDWFrame objetiva sistematizar um conjunto de conceitos, tipos
de dimensões e princípios de projeto para definição de esquemas dimensionais e
geográficos que 1) possuam mais de uma dimensão com referência espacial e 2) necessitem ga-
rantir o compartilhamento de localizações geográficas entre estas dimensões. A Figura 5.4 esboça
um esquema do DWG em discussão. Nesta, as dimensões Loja, Cliente e Fornecedor comparti-
lham o mesmo conjunto de dados espaciais, o qual é definido pela dimensão Geográfica. A se-
guir, os tipos de dimensões de GeoDWFrame são especificados.
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Figura 5.4: Esboço de um esquema estrela compartilhando dados espaciais.

5.3.2 Tipos de Dimensões

De forma a contribuir para superar as cinco limitações identificadas no trabalho de Han et al.
(seção 4.2.1), GeoDWFrame: 1) não usa o conceito de medidas espaciais; 2) normaliza as geometrias
dos objetos espaciais; 3) apresenta um conjunto de conceitos, tipos de dimensões e princípios de projeto
para gerenciar mais de uma dimensão espacial; 4) permite o uso de objetos espaciais em qualquer nível
dimensional e 5) armazena as descrições das localizações dos objetos espaciais. Objetivando solucionar
estas questões, GeoDWFrame propõe dois tipos de dimensões: geográfica e híbrida. A primeira é classi-
ficada em primitiva e composta, enquanto a segunda pode ser micro, macro ou conjunta. As dimensões
primitivas e compostas têm em seus campos apenas descrições de localizações ou geometrias dos obje-
tos geográficos (e.g. localizações de clientes e suas representações espaciais), enquanto que as outras,
além destas informações, também possuem dados convencionais (e.g. localizações de clientes e suas
representações espaciais mais os atributos sexo e idade). Além destas dimensões, GeoDWFrame tam-
bém suporta dimensões convencionais (e.g. dimensões Produto e Promoção) presentes em qualquer
DW tradicional. A seguir, as diferenças entre as dimensões primitivas e compostas são apresentadas.

Uma dimensão geográfica primitiva armazena o componente espacial (geometrias) de um objeto
geográfico. Seu esquema pode ser implementado a partir das duas abordagens para uso integrado de
SIG com SGBD, isto é, com campos longos (e.g. Text, Long ou BLOB) ou com extensões para tipos
abstratos de dados espaciais (e.g. Oracle SDO_GEOMETRY ou DB2 ST_GEOMETRY). A primeira
abordagem permite armazenar o componente espacial em um formato textual (e.g. GML), mas o pro-
cessamento espacial (e.g. operação e indexação espacial) é executado por um software geográfico e
não pelo SGBD. Na segunda abordagem, o SGBD realiza o processamento espacial, mas as extensões
espaciais ainda não estão padronizadas (seção 2.4). A Figura 5.5 apresenta um exemplo de como as
duas abordagens anteriores podem modelar polígonos. Na Figura 5.5–A, os campos GeoPK, Xmim,
Ymim, Xmax e Ymax são convencionais (e.g. Varchar2 ou Number), enquanto Geo é um campo lon-
go. Na Figura 5.5-B, o campo GeoPK também é convencional, mas o Geo é um tipo abstrato de dado
espacial. O campo GeoPK representa a identificação do componente espacial, o campo Geo, a sua
geometria e os campos Xmim, Ymim, Xmax e Ymax, o seu MBR. Note que a dimensão geográfica
primitiva apenas manipula geometrias. Por isso, este tipo de dimensão não é apropriado para consul-
tas OLAP. Todavia, este tipo de dimensão é importante para prover suporte para operações espaciais,



Capítulo 5 - Uma Infra-estrutura para Integração Multidimensional e Geográfica 73

desenhar os objetos geográficos em um mapa e manter o histórico das geometrias aplicando uma das
técnicas de dimensões de mudança lenta [Kim96, KRR+98].

GeoPK : Convencional
Xmim : Convencional
Ymim : Convencional
Xmax : Convencional
Ymax : Convencional
Geo : Campo Longo

GeoPK : Convencional
Geo : Tipo Abstrato Espacial 

A) Com Campo Longo B) Com Tipo Abstrato Espacial

Figura 5.5: Exemplo dos esquemas para representar uma dimensão geográfica primitiva.

Note que a quantidade de campos de uma dimensão geográfica primitiva não é fixa, esta de-
pende de fatores como: 1) o tipo do objeto espacial (e.g. um ponto não precisa de MBR), 2) o
software geográfico que será usado (e.g. TerraLib [Ter04] requer mais campos para manipular
multi-polígonos) e 3) a abordagem escolhida (campo longo ou tipo abstrato de dado espacial).

Com relação às dimensões geográficas compostas, estas essencialmente manipulam as descrições
das localizações de um objeto geográfico. Seu esquema deve conter campos para representar sua cha-
ve primária, as descrições das localizações dos objetos geográficos e as chaves estrangeiras para suas
respectivas dimensões geográficas primitivas. Note que sem as dimensões geográficas primitivas,
uma dimensão com objetos geográficos iria ter que armazenar as geometrias destes objetos. Portanto,
devido ao elevado custo de armazenamento das geometrias e a intrínseca redundância de dados das
dimensões de um DW, esta abordagem iria provavelmente resultar em um alto custo de armazena-
mento e gerenciamento de dados. A Figura 5.6 ilustra esta situação. Nesta figura, existe a redundân-
cia dos países P1 e P2 e também dos estados E1 e E3. A Figura 5.7, apresenta um exemplo de um
esquema de uma dimensão geográfica composta.

EspacialPK País País_Geometria Estado Estado_Geometria Município Município_Geometria

1 P1 E1 M1 �

2 P1 E1 M2 �

3 P1 E2 M3 �

4 P2 E3 M4 �

5 P2 E3 M5 �

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figura 5.6: Dimensão espacial com redundância de geometrias e alto custo de armazenamento.
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Dimensão
Geográfica Composta

Dimensões
Geográficas Primitivas

Continente

País

Estado

Localização

Tabela 
de

Fatos

LocalizaçãoPK
ContinenteNM
ContinenteFK
PaísNM
PaísFK
EstadoNM
EstadoFK
MunicípioNM
MunicípioFK
EndereçoNM
EndereçoFK

Município

LocalizaçãoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos

Endereço

Figura 5.7: Exemplo de um esquema de uma dimensão geográfica composta.

Sobre às dimensões híbridas, isto é, micro, macro e conjunta, estas são assim descritas. A
dimensão híbrida micro trata essencialmente de dados convencionais e das descrições das locali-
zações geográficas, sendo que estas descrições correspondem às localizações que representam a
menor granularidade espacial. Nesta, devido à baixa granularidade, suas localizações geográficas
dificilmente serão compartilhadas com outras dimensões. Todavia, se isto for necessário (e.g. nas
dimensões Clientes e Empregados pode-se ter clientes que também sejam empregados), deve-se
analisar o contexto e decidir se duplica-se ou compartilha-se [Kim96, KRR+98] a localização
geográfica. O esquema de uma dimensão híbrida micro deve ter os campos convencionais e o par
de atributos “descrição da localização geográfica, chave estrangeira para a dimensão geográfica
primária” (NM,FK). A Figura 5.8 apresenta um exemplo de um esquema para uma dimensão
híbrida micro.

Dimensão
Híbrida Micro

Endereço

Dimensão 
Geográfica Primitiva

Tabela
de 

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos
EmpregadoPK
Sexo 
Escolaridade
Função
. . .
EndereçoNM
EndereçoFK

Empregado

Figura 5.8: Exemplo de um esquema de uma dimensão híbrida micro.

A dimensão híbrida macro, ao contrário da anterior, manipula localizações geográficas que
normalmente são compartilhadas (e.g. continente, país, estado e município). O esquema de uma
dimensão híbrida macro pode ser baseado em duas abordagens: 1) única junção ou
2) múltiplas junções. No primeiro caso, tem-se os campos convencionais mais uma única chave
estrangeira para uma dimensão geográfica composta. No segundo caso, tem-se os campos con-
vencionais mais múltiplas chaves estrangeiras para dimensões geográficas primitivas. O primeiro
caso minimiza o número de chaves estrangeiras em uma dimensão híbrida macro e permite que a
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dimensão geográfica composta seja usada como uma mini-dimensão ou uma dimensão baseada
em papéis [Kim96, KRR+98]. O segundo caso é recomendado quando, na transformação de uma
dimensão convencional em uma com referência espacial, deseja-se minimizar alterações do seu
esquema. Isto é obtido apenas acrescentando-se as chaves estrangeiras às respectivas dimensões
geográficas primitivas. A Figura 5.9 e Figura 5.10 exemplificam as abordagens de única junção e
de múltiplas junções, respectivamente. Ressalta-se que na Figura 5.9, a dimensão localização,
diferente da mesma dimensão apresentada na Figura 5.7, não possui informação sobre endereços.

Dimensão
Híbrida Macro

Empregado

Dimensão
Geográfica Composta

Localização

Tabela
de

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos
EmpregadoPK
LocalizaçãoFK
Sexo 
Escolaridade
Função
. . .

Figura 5.9: Exemplo de um esquema de uma dimensão híbrida macro com uma única junção.

Dimensão
Híbrida Macro

Dimensões
Geográficas Primitivas

Continente

País

Estado

Empregado

Tabela 
de

Fatos

EmpregadoPK
ContinenteNM
ContinenteFK
PaísNM
PaísFK
EstadoNM
EstadoFK
MunicípioNM
MunicípioFK
Sexo 
Escolaridade
Função
. . .

Município

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos

Figura 5.10: Exemplo de um esquema de uma dimensão híbrida macro com múltiplas junções.

A dimensão híbrida conjunta une os conceitos das dimensões híbridas micro e macro em uma
única dimensão. O esquema de uma dimensão híbrida conjunta também pode ser projetado se-
gundo as abordagens de única junção ou múltiplas junções. A Figura 5.11 ilustra um esquema de
uma dimensão híbrida conjunta com uma única junção. Na seqüência, no Quadro 5.1, é apresen-
tado um resumo sobre os tipos de dimensões de GeoDWFrame.
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Dimensão
Híbrida Conjunta

Dimensão
Geográfica Primitiva

Endereço

Empregado

Dimensão
Geográfica Composta

Localização

Tabela
de

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos

EmpregadoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

Fatos
EmpregadoPK
LocalizaçãoFK
Sexo
Escolaridade
Função
. . .
EndereçoNM
EndereçoFK

Figura 5.11: Exemplo de um esquema de uma dimensão híbrida conjunta com uma única junção.

Quadro 5.1: Resumo dos tipos de dimensões de GeoDWFrame.

Tipos de Dimensões Resumo

Primitiva Armazena as geometrias dos objetos geográficos.Geográficas

Composta Armazena as descrições das localizações dos objetos geográficos e
referencia as dimensões primitivas.

Micro Armazena as descrições das localizações dos objetos geográficos
que normalmente são individuais e representam a menor granulari-
dade espacial. Esta faz referência a apenas uma dimensão primitiva e
tem campos convencionais.

Macro Armazena as descrições das localizações dos objetos geográficos
que normalmente são compartilhados. Esta pode referenciar
dimensões primitivas (múltiplas junções) ou compostas (única
junção) e tem campos convencionais.

Híbridas

Conjunta Faz a união dos dois tipos anteriores.

Note que nas figuras desta seção, cada par de atributos “descrição da localização geográfica,
chave estrangeira para a dimensão geográfica primária” (NM,FK) corresponde explicitamente a
um tipo de feição geográfica bem definido (e.g. PaísNM, PaísFK � País). Dada esta característi-
ca, é possível definir várias hierarquias geográficas a priori (já a partir da fase de projeto). Por
exemplo, 1) Continente > País > Estado, 2) País > Estado > Endereço e 3) Estado > Município
> Endereço. O conceito de hierarquia é essencial para prover suporte às operações de desagrega-
ção (drill-down) e agregação (roll-up) de dados em um cubo OLAP e, neste caso, como os níveis
hierárquicos são bem definidos, o cubo pode ser construído a partir de métodos convencionais
[HRU96]. Contudo, quando não existirem tipos de feições geográficas bem definidos, faz-se ne-
cessário, durante o processo de carga do DWG, aplicar algoritmos que definam a hierarquia geo-
gráfica entre as feições geográficas. Tais algoritmos fogem do escopo deste trabalho, mas podem
ser implementados baseando-se nos métodos de indexação tradicionais (e.g. B-Tree [BM72]) e
espaciais (e.g. R-Tree [Gut84]). Estes algoritmos podem gerar uma hierarquia geográfica assimé-
trica [Ped00, CWM03], a qual corresponde a uma árvore não balanceada que pode ser imple-
mentada em uma tabela que represente relacionamentos do tipo “pai-filho”. A Figura 5.12 ilustra
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esta situação. Note que nestes casos, as consultas sobre áreas ad-hoc podem gerar resultados im-
precisos, pois a falta de alguns nós da árvore pode gerar imprecisão. Todavia, o mesmo não
acontece se os objetos geográficos permitirem gerar uma hierarquia simétrica com a menor gra-
nularidade espacial definida por geometrias do tipo ponto.

Canada

Orlando

Flórida

Estados Unidos

América do Norte

Argentina

Belém

Pará Pernambuco

Brasil

América do Sul

Tudo

LocalizaçãoFK LocalizaçãoNM PaiFK
1 Tudo 1

2 América do Norte 1
3 América do Sul 1
4 Canada 2
5 USA 2
6 Argentina 3
7 Brasil 3
8 Flórida 5
9 Pernambuco 7
10 Pará 7
11 Orlando 8
12 Belém 10

Figura 5.12: Exemplo de uma estrutura hierárquica assimétrica e de sua tabela “pai-filho”.

Dimensão
Geográfica Composta

Dimensão
Geográfica Primitiva

GeoPrimitiva

Localização

Tabela 
de

Fatos

LocalizaçãoFK
(OutrasFK)
(Fatos)

FatosLocalizaçãoPK
LocalizaçãoNM 
PaiFK
GeoPrimitivaFK

Figura 5.13: Exemplo de um esquema para hierarquias assimétricas.

A Figura 5.13 apresenta o esquema de uma dimensão geográfica composta que oferece su-
porte para a situação ilustrada na Figura 5.12. Note que as figuras desta seção tratam de dados
vetoriais e de hierarquias que exibem relacionamentos espaciais totalmente contidos. Estes dois
pontos constituem o foco deste trabalho. Porém, outros tipos de hierarquias geográficas podem
ser encontradas. Por exemplo, Pedersen et al. [Ped00, JKP+04] abordam hierarquias com relacio-
namentos espaciais parcialmente contidos (e.g. rodovias que cortam municípios e estados). Este
tipo de hierarquia não é tratado neste trabalho pois introduz imprecisão no caminho de agregação
[JKP+04]. A seguir, a seção 5.3.3 discute dois princípios de projetos que ajudam a sistematizar a
construção do esquema de um DWG.
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5.3.3 Princípios de projetos

A sistematização de GeoDWFrame foi inspirada na abordagem Integrada (SIG com SGBD) e
na definição de padrões de projetos [GHJ+95]. A abordagem Integrada foi apresentada na seção
2.4 e um resumo dos treze descritores para padrão de projetos definidos por Gamma et al.
[GHJ+95] é apresentado no apêndice A. Para adaptar os descritores de Gamma et al. ao contexto
de princípios de projeto de GeoDWFrame, optou-se por mudar o rótulo do primeiro e do último
para Nome do princípio e Princípios relacionados, respectivamente, e por não empregar o déci-
mo primeiro e o décimo segundo. Desta forma, este trabalho usa apenas onze descritores, a saber:
1) Nome do princípio, 2) Intenção, 3) Também conhecido como, 4) Motivação,
5) Aplicabilidade, 6) Estrutura, 7) Participantes, 8) Colaborações, 9) Conseqüências,
10) Implementação e 11) Princípios relacionados.

Os dois princípios de projetos de GeoDWFrame baseiam-se nos conceitos e tipos de dimen-
sões discutidos anteriormente e objetivam minimizar junções relacionais e melhorar o armazena-
mento e o gerenciamento de registros. Estes princípios, denominados de Geograficamente puro e
Geograficamente híbrido, são descritos a seguir.

Princípio - 1

Nome do princípio:
Geograficamente puro.

Intenção:
Guiar o projeto de um esquema estrela para um DWG que requeira mais de uma dimensão

com referência geográfica e não faça uso de dimensões híbridas.

Também conhecido como
Abordagem pura.

Motivação:
Nem todo DWG obrigatoriamente tem que ter dimensões híbridas. Nestes casos, se as dimen-

sões convencionais comungam de um mesmo conjunto de objetos geográficos, define-se a partir
destes, uma dimensão geográfica composta e faz-se a associação desta dimensão com as dimensões
convencionais pertinentes via a tabela de fatos. Para os objetos geográficos individuais (e.g. ende-
reços), define-se as dimensões geográficas compostas. A Figura 5.14 ilustra um esquema estrela de
um DWG sem dimensões híbridas. Note que o fato das dimensões geográficas não estarem ligadas
diretamente às dimensões convencionais, faz com que o relacionamento convencional-geográfico
só seja obtido via junções com a tabela de fatos. Portanto, 1) esta abordagem acrescenta complexi-
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dade para transformar um DW convencional (já existente) em um DWG, pois altera o esquema da
tabela de fatos e conseqüentemente, requer o reprocessamento da mesma e 2) esta abordagem não é
a mais apropriada para se obter o relacionamento corrente entre uma dimensão convencional e sua
respectiva dimensão geográfica, pois a tabela de fatos armazena todas as ocorrências desses relaci-
onamentos. Para estes casos, recomenda-se o uso das dimensões híbridas.

Na Figura 5.14, tem-se: Loja, Cliente, Produto e Tempo como dimensões convencionais;
compostaCompartilhada, compostaCliente e compostaLoja como dimensões geográficas compos-
tas e as demais, como dimensões geográficas primitivas. Salienta-se que a dimensão
compostaCompartilhada é implementada usando a técnica de dimensão com papéis [Kim96,
KRR+98] e, por isso, tem-se duas chaves na tabela de fatos. Com relação à cardinalidade dos rela-
cionamentos entre as dimensões primitivaPaís, primitivaEstado e primitivaMunicípio e a dimensão
compostaCompartilhada, esta é do tipo um para muitos (1:*), pois as geometrias armazenadas nas
dimensões primitivas podem ser compartilhadas por mais de um registro da dimensão composta.
Por exemplo, para os municípios de Recife e Olinda haverá o compartilhamento das geometrias de
Pernambuco e Brasil. Isto não acontece no relacionamento das dimensões compostaCliente e
primitivaCliente ou compostaLoja e primitivaLoja, pois as geometrias são individuais.

P rim it i vaP a ís

P rim it i vaE s tad o

P rim it i vaM unic íp io

P rim it i va C lie nteP rod uto
P rod utoP K

Loja
LojaP K
Cate gori a
S ubC ateg ori a
G er ente

C lient e
C lient eP K
S ex o
E s c olarida de
P erfil D e Co ns um o
F aix aE tária
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P rim it i vaP a ís F K
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P rim it i vaE s tad oF K
E s tadoNM
P rim it i vaM unic íp ioF K
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Com pos taC li ente
E nde rec o C lie nteP K
E nde reç o NM
P rim it i va C lie nteF K
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LojaF K
Client eF K
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T em p oF K
Com part ilh ad aC li enteF K
Com part ilh ad aL ojaF K
E nde rec o C lie nteF K
E nde rec o LojaF K
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Cus to

**

** *

*
C om part ilh ad aL ojaF K

*
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P rim it i va Loja

  .   .   .
  .   .   .

   .   .   .
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*
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Figura 5.14: Exemplo de um esquema estrela geograficamente puro.
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Aplicabilidade:
Esta abordagem é aplicada quando opta-se por realizar consultas que freqüentemente percor-

rem os registros da tabela de fatos para saber o histórico dos relacionamentos convencionais e
geográficos. Pelo fato de não se usar dimensões híbridas, ela não deve ser aplicada quando, na
maioria das consultas, deseja-se obter o relacionamento corrente entre um dado convencional e
sua respectiva referência geográfica.

Estrutura:
A Figura 5.15 apresenta um arcabouço para esta abordagem.

PrimitivasCompartilhadas
PrimitivasCompartilhadasPK

PrimitivaIndividual

Convencional

ConvencionalPK

CompostaCompartilhada
CompostaCompartilhadaPK
CompostaCompartilhadaNM

CompostaIndividual

CompostaIndividualPK
CompostaIndividualNM

Fatos
PapeisCompartilhadaFK
ConvencionalFK
CompostaIndividualFK

*

*

PapeisCompartilhadaFK

*

PrimitivaIndividualFK

PrimitivasCompartilhadaFK

*

Figura 5.15: Arcabouço de um esquema estrela geograficamente puro.

Participantes:
- Dimensões convencionais (Convencional): registram os dados convencionais.

- Dimensões geográficas: registram as descrições das localizações geográficas ou as geome-
trias dos objetos geográficos.

- Geográfica composta (CompostaCompartilhada e CompostaIndividual): registram as
descrições das localizações dos objetos geográficos.

- Geográfica primitiva (PrimitivasCompartilhadas e PrimitivaIndividual): registram as
geometrias dos objetos geográficos.

- Tabelas de fatos (Fatos): registram todas as ocorrências dos fatos.
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Colaborações:
A colaboração entre os elementos participantes ocorre por seus respectivos campos de chave

primária (finalizados com o sufixo PK) e chave estrangeira (finalizados com o sufixo FK).

Conseqüências:
Com a aplicação deste princípio de projeto, o relacionamento entre os dados convencionais e

suas respectivas referências espaciais só é obtido através da tabela de fatos. Como conseqüência disto,
este princípio é indicado quando a maioria das consultas processadas devam percorrer os registros da
tabela de fatos a fim de obter o histórico dos relacionamentos convencional-geográfico. Por outro
lado, este princípio não é indicado para transformar um DW convencional (já existente) em um DWG
ou quando deseja-se obter, freqüentemente, o relacionamento convencioal-geográfico corrente.

Implementação:
Como um DWG é um DW, então pode-se aplicar todas as técnicas de um DW tradicional

[Kin96, KRR+98]. Destas, a técnica de dimensões com papéis deve ser usada para compartilhar
os dados das dimensões geográficas compostas que são comuns às dimensões convencionais. Isto
evita a redundância desnecessária destes dados, minimizando seu custo de armazenamento e ge-
renciamento, além de garantir que haverá o mesmo conjunto de objetos geográficos para todas as
dimensões que requeiram referência espacial. No caso de objetos geográficos individuais, basta
criar suas dimensões geográficas compostas.

Princípios relacionados:
Nenhum.

Princípio - 2

Nome do princípio:
Geograficamente híbrido.

Intenção:
Guiar o projeto de um esquema estrela para um DWG que requeira mais de uma dimensão

com referência geográfica e faça uso de dimensões híbridas.

Também conhecido como
Abordagem híbrida.

Motivação:
Dependendo do foco da aplicação do DWG, pode haver a necessidade de se obter freqüente-

mente o relacionamento corrente entre os dados convencionais e suas respectivas referências ge-
ográficas. Nestes casos, o uso de dimensões híbridas é o mais recomendado e a aplicação destas
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dimensões ocorre da seguinte forma. Para as dimensões que compartilham dados convencionais e
localizações geográficas com outras dimensões, define-se dimensões híbridas macro. Para as di-
mensões que necessitam apenas de dados convencionais e localizações geográficas individuais,
define-se dimensões híbridas micro. Por fim, para as dimensões que necessitam de dados conven-
cionais e localizações geográficas compartilhadas e individuais, define-se dimensões híbridas
conjuntas. A Figura 5.16 ilustra um esquema estrela de um DWG com dimensões híbridas. Note
que nesta abordagem, não é necessário alterar o esquema da tabela de fatos e, por isso, ela é indi-
cada para transformar um DW convencional (já existente) em um DWG.

PrimitivaLoja

PrimitivaPaís

PrimitivaEstado
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Figura 5.16: Exemplo de um esquema estrela geograficamente híbrido com uma única junção.

Na Figura 5.16, tem-se produto e tempo como dimensões convencionais,
compostaCompartilhada como dimensão geográfica composta, macroCliente como dimensão hí-
brida macro, microFornecedor como dimensão híbrida micro, conjuntaLoja como dimensão híbri-
da conjunta e as demais, como dimensões geográficas primitivas. As dimensões conjuntaLoja e
macroCliente foram implementadas com a abordagem de uma única junção, mas poderiam ter sido
implementadas a partir da abordagem de múltiplas junções (Figura 5.17). A cardinalidade dos rela-
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cionamentos entre as dimensões primitivaPaís, primitivaEstado e primitivaMunicípio e a dimensão
compostaCompartilhada é do tipo um para muitos (1:*) e segue o raciocínio aplicado na Figura
5.14, o qual também é aplicado nos relacionamentos das dimensões conjuntaLoja e macroCliente
com a dimensão compostaCompartilhada. Por exemplo, duas ou mais lojas (ou clientes) estão lo-
calizadas no mesmo município, conseqüentemente elas (ou eles) também estarão compartilhando o
mesmo estado e país. Porém, o mesmo não se aplica entre as dimensões conjuntaLoja e primitiva-
Loja ou microFornecedor e primitivaFornecedor, pois as geometrias são individuais.
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Figura 5.17: Exemplo de um esquema estrela geograficamente híbrido com múltiplas junções.

Aplicabilidade:
Esta abordagem é recomendada para transformar um DW convencional em um DWG ou

projetar um DWG que freqüentemente necessite obter o relacionamento corrente entre um dado
convencional e sua respectiva referência geográfica.
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Estrutura:
A Figura 5.18 e Figura 5.19 apresentam um arcabouço para esquemas dimensionais híbridos

que usam a abordagem de uma única junção e múltiplas junções, respectivamente.
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Figura 5.18: Arcabouço de um esquema estrela geograficamente híbrido com única junção
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Figura 5.19: Arcabouço de um esquema estrela geograficamente híbrido com múltiplas junções



Capítulo 5 - Uma Infra-estrutura para Integração Multidimensional e Geográfica 85

Participantes:
- Dimensões convencionais (Convencional): registram os dados convencionais.

- Dimensões geográficas : registram as descrições das localizações geográficas ou as geome-
trias dos objetos geográficos.

- Geográfica composta (CompostaCompartilhada): registram as descrições das localiza-
ções dos objetos geográficos.

- Geográfica primitiva (PrimitivasCompartilhadas e PrimitivaIndividual): registram as
geometrias dos objetos geográficos.

- Dimensões híbridas: registram dados convencionais e as descrições das localizações dos ob-
jetos geográficos.

- Híbrida macro (HíbridaMacro): registram dados convencionais e as descrições das lo-
calizações dos objetos geográficos que são compartilhados entre outras dimensões.

- Híbrida micro (HíbridaMicro): registram dados convencionais e as descrições das lo-
calizações dos objetos geográficos que freqüentemente são individuais e representam a
menor granularidade geográfica.

- Híbrida conjunta (HíbidaConjunta): combinação das duas anteriores.

- Tabelas de fatos (Fatos): registram todas as ocorrências dos fatos.

Colaborações:
A colaboração entre os elementos participantes ocorre por seus respectivos campos de chave

primária (finalizados com o sufixo PK) e chave estrangeira (finalizados com o sufixo FK).

Conseqüências:
Com a aplicação deste princípio de projeto, o relacionamento corrente entre os dados con-

vencionais e suas respectivas referências espaciais é obtido diretamente. Como conseqüência
disto, este princípio é indicado quando deseja-se obter, freqüentemente, o relacionamento
convencional-geográfico em vigor. Como nesta abordagem não é obrigatório alterar a tabela de
fatos, este princípio de projeto também é indicado para transformar um DW convencional em um
DWG. Se for usada a abordagem baseada em única junção, será minimizado o número de chaves
estrangeiras em uma dimensão híbrida macro ou híbrida conjunta. Esta abordagem também per-
mite que a dimensão geográfica composta seja usada como uma mini-dimensão ou uma dimensão
baseada em papéis. Nestes casos, a tabela de fatos terá seu esquema alterado e, por isso, deve ser
reprocessada. Por outro lado, se for usada a abordagem de múltiplas junções, a implementação é
quase imediata. Esta é recomendada quando se deseja minimizar alterações de um esquema di-
mensional já existente.

Implementação:
Assim como no princípio anterior, neste também é possível aplicar todas as técnicas/princípios

de um DW convencional [Kin96, KRR+98]. Para objetos geográficos que são compartilhados,
aplica-se a dimensão híbrida macro. Isto evita redundância desnecessária de dados, minimizando o
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seu custo de armazenamento e gerenciamento, e garante que haverá o mesmo conjunto de objetos
geográficos para todas as dimensões que requeiram referência espacial. Para objetos geográficos
individuais faz-se uso da dimensão híbrida micro. Para as dimensões híbridas que necessitam de
dados compartilhados e individuais, aplica-se as dimensões híbridas conjuntas.

Princípios relacionados:
Nenhum.

Na próxima seção, o metamodelo GAM é proposto, o qual destina-se a aplicações que visam
implementar serviços AGIS. Sobre o uso de um DWG com uma ferramenta para AGIS, este tra-
balho compreende que a aplicação conjunta destas tecnologias é fundamental para prover boas
tomadas de decisões. Com um DWG, uma ferramenta para AGIS pode usufruir do seu esquema
dimensional, dos seus conceitos intrínsecos (orientado a assunto, integrado, variante no tempo e
não volátil) e, sobretudo, o DWG irá explicitamente separar os dados do ambiente transacional
dos dados do ambiente de suporte à decisão. A primeira característica é adequada para realizar
consultas para suporte à decisão, a segunda favorece a homogeneidade, temporalidade e qualida-
de dos dados armazenados e a terceira evita que inserções ou atualizações ocorridas no ambiente
transacional sejam automaticamente refletidas no ambiente de suporte à decisão.

5.4 GAM
Os metamodelos geográficos investigados na seção 3.2.2 são voltados para SIG tradicionais.

Todavia, os SIG tradicionais são essencialmente voltados para processamento OLTP, ou seja,
permitem que operações de exclusão e atualização sejam realizadas com poucas restrições, o que
não é adequado para suporte à decisão. Por outro lado, uma aplicação geográfica para ser integra-
da com uma ferramenta OLAP requer características especiais, as quais este trabalho define como
sendo de um software baseado em um serviço de informações geográficas e analíticas (AGIS)
[FTS+04, FTS+04a]. A próxima seção apresenta conceitos sobre AGIS, enquanto que a seção
subsequente detalha a especificação do metamodelo GAM para este tipo de aplicação geográfica.

5.4.1 Conceitos sobre AGIS

Neste trabalho, um AGIS [FTS+04, FTS+04a] é essencialmente um SIG com algumas caracte-
rísticas especiais. Com exceção da característica OLTP, um AGIS deve oferecer as mesmas funcio-
nalidades de um SIG. Baseado na definição clássica de um DW [Inm97], as seguintes características
desejáveis para um AGIS são consideradas neste trabalho: 1) Ser orientado ao assunto - deve ma-
nipular dados correspondentes a um negócio (e.g. vendas ou demografia); 2) Ser integrado – seus
dados podem vir de várias fontes heterogêneas, mas estes devem estar livres de heterogeneidades
semântica e sintática; 3) Ser não volátil – suas operações devem basicamente permitir a carga e a
consulta de dados (só deve haver uma atualização quando houver uma carga incorreta); 4) Espaço-
temporal – deve manter o histórico dos dados e suas operações devem prover suporte para consul-
tas espaciais e temporais. 5) Ordem geográfica – seus objetos geográficos devem ser organizados
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em níveis hierárquicos e 6) Direcionado a um contexto geográfico – Além dos tipos de feições
dos níveis hierárquicos, pode-se adicionar outros tipos de feições. A união destes tipos de feições
compõe o contexto geográfico da análise. Note que as quatro primeiras características de um
software AGIS são análogas à definição de Inmon [Inm97] e podem ser implementadas com o au-
xílio de um DWG. Contudo, como as duas últimas são características novas, estas serão brevemente
descritas a fim de melhor esclarecê-las.

Ordem geográfica – diferentemente de um SIG, um AGIS deve intrínseca e amigavelmente
permitir realizar agregações de dados segundo a ordem geográfica definida pelos níveis hierár-
quicos (e.g. País > Estado > Município) de uma visão geográfica (GeoView - Figura 5.24). Isto
irá fornecer agrupamentos de dados e permitirá a realização de operações de desagrega-
ção/agregação de dados pela ferramenta AGIS, as quais irão viabilizar a análise do negócio sobre
diferentes níveis de detalhes. A navegação entre estes níveis é inspirada nas operações de roll-up
e drill-down e, semelhantemente às ferramentas OLAP, pode-se pré-calcular e materializar todos
ou alguns de seus agregados a fim de melhorar o desempenho de suas consultas. A Figura 5.20
ilustra as agregações geradas a partir da visão geográfica exemplificada no início deste parágrafo.
Como um AGIS não é multidimensional e não faz cruzamento de dados, esta figura apenas define
um caminho de agregação.

SELECT pais, estado, municipio, SUM(fatos) 

FROM tabelaFatos, geoDimensao

WHERE geoDimensaoPK = geoDimensaoFK

GROUP BY pais, estado, municipio

SELECT pais , estado, SUM(fatos) 

FROM tabelaFatos, geoDimensao

WHERE geoDimensaoPK = geoDimensaoFK

GROUP BY pais, estado

SELECT pais, SUM(fatos) 

FROM tabelaFatos, geoDimensao

WHERE geoDimensaoPK = geoDimensaoFK

GROUP BY pais

SELECT SUM(fatos) 

FROM tabelaFatos
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Figura 5.20: Agregações em um AGIS.

A partir dos tipos de dimensões definidas por GeoDWFrame, as agregações ilustradas pela
Figura 5.20 ocorrem sobre dados convencionais que estão armazenados em dimensões geográfi-
cas compostas ou em dimensões híbridas do tipo macro, micro ou conjunta. Quanto as geome-
trias, estas estão armazenadas em dimensões geográficas primitivas e são utilizadas para desenhar
os mapas ou realizar processamento geográfico. A associação entre os dados agregados e suas
geometrias ocorre via identificadores comuns.
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Direcionado a um contexto geográfico – um AGIS é direcionado a um contexto geográfico,
o qual inicialmente corresponde a uma visão geográfica que é definida a partir de uma dimensão
do DWG. A Figura 5.21 ilustra esta discussão. Nela, o contexto geográfico é definido pela visão
geográfica Loja formada a partir dos campos EstadoNM, MunicípioNM e EndereçoNM da dimen-
são Loja do DWG.
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Figura 5.21: Contexto geográfico de um AGIS.

Assim como um SIG permite acrescentar e remover camadas de tipos de feições de acordo com
a necessidade de uma análise, um AGIS, por ser um SIG, também deve prover esta funcionalidade.
Por exemplo, considere a Figura 5.21 e a seguinte consulta: listar quais são os fornecedores de
alimentos num raio de X Km da loja matriz. Como neste cenário a visão geográfica usada é de
Loja, então, há a necessidade de adicionar uma camada de fornecedores para poder responder à
referida consulta. Para estes casos, as camadas adicionadas 1) envolvem feições geográficas
(e.g. pontos notáveis, rodovias e/ou regiões) que podem vir de dimensões do DWG (preferencial-
mente) ou de fontes de dados externas e 2) não fazem parte da visão geográfica. Portanto, as cama-
das adicionadas não são usadas para definir o caminho de agregação, isto é, não interferem nas ope-
rações de desagregação/agregação sobre a visão geográfica. Note que a adição destas camadas não
caracteriza o software AGIS como multidimensional, pois não há cruzamento de dados (e.g. Forne-
cedores por Lojas). Em resumo, as análises de um AGIS são realizadas sobre um contexto geográfi-
co, o qual é formado pelas camadas de tipos de feições de uma visão geográfica e por outras cama-
das adicionadas em tempo de execução. A adição destas camadas permite visualizar relaciona-
mentos espaciais entre as feições da visão geográfica e as feições das camadas adicionadas sem
afetar a hierarquia da visão geográfica. A Figura 5.22 exemplifica esta discussão.



Capítulo 5 - Uma Infra-estrutura para Integração Multidimensional e Geográfica 89

Endereço
Município
Estado

Contexto Geográfico

Visão
Geográfica

Loja

Camada
Adicionada

Drill-Down Roll-upDrill-Down Roll-up

Fornecedores

DWGDWG

Arquivos
Externos
Arquivos
Externos

Fontes de Dados

ou

Preferencialmente

Figura 5.22: Adição de camadas em um contexto geográfico.

De forma a evitar sobreposições indevidas, as camadas a serem adicionadas devem obedecer à
ordem natural da disposição geográfica. Portanto, estas podem ser inseridas entre as camadas de uma
visão geográfica. Mesmo assim, a ordem geográfica (caminho de agregação) é mantida, pois a visão
geográfica não tem conhecimento das camadas adicionadas no contexto geográfico. Ou seja, as ope-
rações de agregação e desagregação de dados dependem da visão geográfica e não do contexto geo-
gráfico. Note que um software para AGIS pode possuir mais de uma visão geográfica gerada a partir
de uma dimensão do DWG (Figura 5.23). Porém, como um AGIS não é multidimensional, suas análi-
ses só podem ser feitas usando uma visão geográfica por contexto geográfico.
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Figura 5.23: Visões geográficas de um AGIS.

A partir das características recém discutidas, pode-se concluir que um AGIS é um SIG sem caracte-
rísticas OLTP e que deve permitir intrínseca e amigavelmente a realização de desagregação e agregação
de dados em um contexto geográfico. A seguir é apresentado o metamodelo GAM para AGIS.
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5.4.2 Especificação do Metamodelo

Como os metamodelos da seção 3.2.2 não são totalmente adequados para aplicações AGIS
(e.g. não oferecem, intrinsecamente, o suporte à característica de ordem geográfica), este trabalho
propõe um metamodelo (Geographical Analytical Metamodel – GAM [FTS+04a]) para esta fina-
lidade. Na arquitetura GOLAPA, GAM é o metamodelo do componente Serviço Geo-Analítico e é
responsável por viabilizar a implementação da característica “ordem geográfica”. Com relação à
característica “direcionado a um contexto geográfico”, esta depende diretamente da adi-
ção/remoção de camadas de tipos de feições que é feita aleatoriamente na interface gráfica. Por
isso, esta característica será implementada no componente GOLAPI e não em GAM.

Para que GAM aplique conceitos geográficos e analíticos que sejam padronizados, este é de-
finido a partir das propostas de 1) OGC/ISO (seção 3.2.2) e 2) OLAP de CWM (seção 3.2.1). No
primeiro caso, permite-se que os metadados do OGC/ISO sejam reusados em aplicações AGIS.
No segundo caso, objetiva-se alcançar um metamodelo simétrico ao de OLAP de CWM de forma
a permitir que a integração entre GAM e OLAP de CWM seja a mais natural possível. Dessa for-
ma, GAM é um metamodelo para aplicações AGIS que tem o intuito de prover suporte para análi-
ses espaciais. A Figura 5.24 define a visão de análise [La01], em UML, de GAM.
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Figura 5.24: Visão de análise do metamodelo GAM.

Na Figura 5.24, um esquema geográfico (GeoSchema) corresponde ao nível “séries de con-
juntos de dados” (Dataset series) da hierarquia de metadados geográficos do OGC/ISO (Figura
3.9). Análogo a definição de um esquema em OLAP de CWM (seção 3.2.1), um esquema geográfi-
co em GAM corresponde a um armazém lógico de todos os outros elementos compreendidos no
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metamodelo. Seu principal propósito é impor restrições (e.g. políticas de autorização) em alto nível
e definir o ponto de entrada para navegação dos metadados.

Um banco de dados geográfico (GeoDB) corresponde ao nível “conjunto de dados” (Dataset)
da Figura 3.9 e é formado por um conjunto de espaços geográficos (GeoSpace), os quais podem ser
compartilhados entre outros bancos de dados geográficos. A Figura 5.25 ilustra um banco de dados
geográfico e seus espaços geográficos.

Banco de Dados Geográfico

Espaço Geográfico 2

Espaço Geográfico 3

Espaço Geográfico 1

Propriedade
Região

Endereço

Continente
País
Estado
Município

Figura 5.25: Banco de dados geográfico X espaço geográfico.

Um espaço geográfico representa uma região de análise que reúne um conjunto, não necessa-
riamente ordenado, de camadas de tipos de feições (FeatureType), os quais podem ser comparti-
lhados entre outros espaços geográficos. Estes, por sua vez, podem ser examinados por diferentes
visões geográficas (GeoView) e estas pertencem a um único espaço geográfico. A Figura 5.26
ilustra a diferença entre um espaço geográfico e uma visão geográfica.
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Figura 5.26: Espaço geográfico X visão geográfica.

Com relação à visão geográfica da Figura 5.24, esta é uma superclasse abstrata que é especi-
alizada nas subclasses visão geográfica primitiva (PrimitiveGeoView) e visão geográfica agrega-
da (AggregateGeoView). Estas fornecem suporte para a característica de ordem geográfica que
permite a um software AGIS realizar agregação/desagregação (roll-up/drill-down) de dados. Em
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GAM, a definição de uma visão geográfica é baseada nos conceitos de hierarquias OLAP (Figura
3.6) e nas classes de geometrias básicas de OGC e ISO (Figura 2.8). Uma visão geográfica primi-
tiva corresponde à união dos conceitos de hierarquia OLAP baseada em níveis com um conjunto
ordenado ({ordered}) de subconjuntos disjuntos de feições primitivas de OGC/ISO
(GM_Primitive e GM_Complex). Uma visão geográfica agregada corresponde à união dos con-
ceitos de hierarquia OLAP baseada em valor com um conjunto ordenado ({ordered}) de feições
geográficas agregadas (GM_Aggregate). A Figura 5.27 exemplifica esta discussão.
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Figura 5.27: Visões geográficas de GAM e hierarquias de OLAP de CWM.

A Figura 5.27-A é composta por feições primitivas (primitiveFT), as quais, por definição
[OGC01, ISO02], não podem ser decompostas e formam camadas de tipos de feições que são
homogêneas e bem definidas. Por causa destas características, estas camadas podem fazer parte
de outras visões geográficas primitivas. A Figura 5.27-B é composta por feições agregadas
(aggregateFT), as quais, por definição [OGC01, ISO02], podem ser decompostas e formam uma
única camada de tipos de feições que normalmente é heterogênea e não bem definida. Dadas estas
particularidades, esta camada de tipos de feições não pode fazer parte de outras visões geográfi-
cas agregadas. Além destas diferenças entre as visões geográficas primitivas e agregadas, ressal-
ta-se que no caso da visão geográfica primitiva, esta pode ser especificada a priori (na fase de
projeto), a ordem geográfica é definida entre as camadas de tipos de feições e é possível obter os
relacionamentos espaciais existentes entre os objetos geográficos. Contudo, devido às peculiari-
dades de uma visão geográfica agregada, esta só pode ser definida a posteriori (durante a carga do
DWG), a ordem geográfica é definida entre suas feições geográficas e, porque as geometrias dos
objetos não possuem estrutura interna [OCG01, ISO02], não é possível obter os relacionamentos
espaciais existentes. Salienta-se que os trabalhos de Kouba et al. [KMM01] (seção 4.2.2), Bédard
et al. [MBB+03] (seção 4.4) e Zhang et al. [ZLR+03, RZY+03] (seção 4.4) vêm ao encontro do
processamento otimizado de consultas sobre visões geográficas agregadas.
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A discussão entre visão geográfica primitiva e agregada é análoga à discussão apresentada na
seção 5.31 sobre hierarquias simétricas ou assimétricas, respectivamente. Isto é, como em uma
visão geográfica primitiva as camadas de tipos de feições são bem definidas, é possível aplicar
métodos convencionais [HRU96] para implementá-la. Contudo, como nas visões geográficas
agregadas só existe uma camada de tipos de feições, faz-se necessário aplicar algoritmos que de-
finam a ordem geográfica entre as feições espaciais.

Por fim, na Figura 5.24, um tipo de feição é o metadado no menor nível de abstração de
GAM que representa uma camada de objetos geográficos. Este metadado pode ser reusado em
vários espaços geográficos, corresponde ao nível Feature Type da hierarquia de metadados geo-
gráficos do OGC/ISO e equivale ao metadado GF_FeatureType do metamodelo de feição univer-
sal do OGC/ISO (Figura 3.10). Com isto GAM se posiciona num nível de abstração acima do
metamodelo de feição universal do OGC/ISO e garante que aplicações AGIS baseadas em seu
metamodelo, também usufruam das especificações de OGC e ISO. No primeiro caso, o metamo-
delo de feição universal de OGC/ISO define propriedades para feições, enquanto GAM define
como organizar estas feições em diferentes níveis de abstração. No segundo caso, GAM se bene-
ficia de propostas padronizadas e amplamente aceitas pela comunidade científica e industrial. A
Figura 5.28 apresenta a visão de projeto [Lar01], em UML, do metamodelo GAM.
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Figura 5.28: Visão de projeto do metamodelo GAM
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A visão de projeto de GAM acrescenta detalhes de implementação (e.g. relacionamento de compo-
sição e classes associativas) à sua visão de análise e é simétrica ao metamodelo OLAP de CWM. Na
Figura 5.28, todos os metadados possuem seus atributos de referência (e.g. GeoSchema possui os atri-
butos /geoDB e /geoSpace), mas apenas os metadados que não são classes associativas (seus nomes não
têm o sufixo Association) possuem os atributos nome (name) e descrição (description). Além destes
atributos, um espaço geográfico e uma visão geográfica também têm os atributos Xmin, Ymin, Xmax e
Ymax que definem as coordenadas do seu MBR. Destaca-se que uma visão geográfica também tem um
atributo que identifica se esta é materializada ou virtual (isMaterialized). De forma a não prejudicar a
legibilidade do diagrama da Figura 5.28, optou-se por não apresentar estes atributos. Dependendo da
necessidade da aplicação AGIS, outros atributos podem ser adicionados. Estes, preferencialmente, de-
vem ser conformes à especificação de metadados de OGC e ISO [OGC01a, ISO02a], pois nela encon-
tram-se metadados geográficos e de propósitos gerais que são padronizados
(e.g. MD_SpatialRepresentation, MD_ReferenceSystem, MD_Constraints, MD_Identification e
DQ_DataQuality – Figura 3.8). Ressalta-se que para evitar redundância de metadados, estes podem ser
definidos nos níveis mais abstratos e herdados pelos níveis mais específicos. Por exemplo, uma visão
geográfica pode herdar as definições dos metadados sobre a qualidade (DQ_DataQuality) e o sistema
de referência (MD_ReferenceSystem) definidos no seu espaço geográfico.

Assim como no metamodelo OLAP de CWM, todas as associações muitos-para-muitos (*:*) da
Figura 5.24 foram transformadas em classes associativas, a saber: 1) GeoSpaceFeatureTypeAssociation
– corresponde a um tipo de feição que compõe um espaço geográfico e é usado para definir uma visão
geográfica; 2) PrimitiveGeoViewGeoSpaceFeatureTypeAssociation – representa um tipo de feição que
compõe uma visão geográfica primitiva e 3) GeoDBGeoSpaceAssociation – constitui um espaço geo-
gráfico que compõe um banco de dados geográfico. Baseando-se no metamodelo OLAP de CWM, que
define uma hierarquia padrão (displayDefault) e outra de cálculo (calcHierarchy), GAM especifica os
relacionamentos visão geográfica base (defaultGeoView) e visão geográfica padrão (standardGeoView).
Estes são opcionais e definem a visão geográfica que será usada quando esta não for informada na con-
sulta espacial. Isto é, o relacionamento visão geográfica base representa a visão geográfica (defaultGV)
de um espaço geográfico, enquanto que o relacionamento visão geográfica padrão expressa a visão ge-
ográfica (standardGV) da associação entre um banco de dados geográfico e um espaço geográfico
(Figura 5.28). Para não sobrecarregar a implementação de GAM com relacionamentos bidirecionais,
optou-se por definir apenas relacionamentos unidirecionais [Lar01]. A seguir é proposto o esquema
abstrato GeoMD. Este é uma visão de alto nível sobre a integração dos metadados geográficos de GAM
e os metadados multidimensionais de OLAP de CWM.

5.5 GeoMD
A integração entre um software multidimensional e um software geográfico não é uma tarefa tri-

vial. Isto deve-se ao fato destes software terem propósitos diferentes e, conseqüentemente, possuírem
dados, metadados e serviços que não são diretamente integrados. Para facilitar a compreensão e guiar
tal integração, este trabalho propõe um esquema abstrato (Geographical Multidimensional - GeoMD)
que define, em alto nível, um esboço da integração entre metadados multidimensionais e geográficos.
A Figura 5.29 apresenta o esquema abstrato GeoMD.
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Figura 5.29: O esquema abstrato GeoMD.

Na Figura 5.29, para representar os domínios e metadados multidimensionais e geográficos usou-se a
semântica e notação gráfica de pacotes e classes em UML, respectivamente. A partir dos principais meta-
dados de OLAP de CWM e GAM, o esquema abstrato GeoMD define dois relacionamentos: o de intra-
domínio e o de extra-domínio. Estes, respectivamente, refletem a mesma semântica e notação gráfica dos
relacionamentos de dependência e associação de UML. Os relacionamentos de intra-domínio foram ex-
traídos a partir dos metamodelos OLAP de CWM e GAM, ocorrem na vertical e representam as subordina-
ções existentes entre os metadados de um mesmo domínio. Os relacionamentos de extra-domínio foram
definidos a partir da identificação de correspondências semânticas entre os metadados dos metamodelos
em questão, ocorrem na horizontal e promovem as associações entre os metadados dos dois domínios.
Note que os relacionamentos entre uma dimensão e um nível e entre um espaço geográfico e uma feição,
podem ser obtidos por transitividade através de uma hierarquia e uma visão geográfica, respectivamente.
Todavia, para destacar a existência destes relacionamentos, optou-se por representá-los explicitamente,
assim como é feito em OLAP de CWM e GAM. A seguir, as correspondências semânticas identificadas
pelos relacionamentos de extra-domínio de GeoMD são apresentadas.

1. Um esquema multidimensional é um armazém lógico de todos os metadados de OLAP de
CWM [CWM03]. Por sua vez, como um esquema geográfico de GAM corresponde a um
armazém lógico de todos elementos do metamodelo. Então, este trabalho considera que
estes dois metadados estão simetricamente relacionados.
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Esquema Multidimensional Esquema Geográfico

Figura 5.30: Correspondência semântica esquema multidimensional X esquema geográfico.

2. Um cubo OLAP é um banco de dados multidimensional, o qual é uma visão (materializada
ou não) do DW. Dentro do contexto espacial, tem-se o conceito de banco de dados geográ-
fico, o qual corresponde a uma visão (materializada ou não) dos objetos geográficos conti-
dos em um DWG. Portanto, este trabalho considera que estes metadados estão conceitual-
mente relacionados (Figura 5.31).

Cubo OLAP Banco de Dados Geográfico

Figura 5.31: Correspondência semântica cubo OLAP X banco de dados geográfico.

3. Uma dimensão é um eixo de análise formado por um subconjunto não ordenado dos ní-
veis que compõem a estrutura multidimensional de um cubo. Por outro lado, um espaço
geográfico é uma área de interesse que contém um subconjunto não ordenado de camadas
de tipos de feições pertencentes a um banco de dados geográficos (Figura 5.32). Dada a
similaridade entre estes metadados, este trabalho considera que dimensão e espaço geo-
gráfico estão semanticamente relacionados.
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Figura 5.32: Correspondência semântica dimensão X espaço geográfico.

4. Uma hierarquia é um subconjunto ordenado dos níveis de uma dimensão. Por sua vez,
uma visão geográfica é um subconjunto ordenado dos tipos de feições de um espaço geo-
gráfico (Figura 5.33). Desta forma, este trabalho propõe que hierarquia e visão geográfica
sejam relacionadas.
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Figura 5.33: Correspondência semântica hierarquia X visão geográfica.

5. Um nível corresponde a um subconjunto de dados multidimensionais enquanto que uma
camada de um tipo de feições corresponde a um subconjunto de dados geográficos. Desta
forma, como os níveis e os tipos de feições correspondem aos agrupamentos de dados das
ferramentas OLAP e SIG, nota-se claramente um forte relacionamento semântico entre
estes metadados (Figura 5.34). Ressalta-se que os conceitos de níveis e camadas de tipo
de feições não existem em hierarquia baseada em valores e visão geográfica agregada,
respectivamente.
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Figura 5.34: Correspondência semântica nível X tipo de feições.

6. Por fim, a correspondência semântica entre membros e feições ocorre pelo fato destes re-
presentarem os dados dos ambientes multidimensionais e geográficos, respectivamente.
Isto é, ela ocorre por eles poderem representar a mesma informação (Figura 5.35). Por
exemplo, Belém, pode ao mesmo tempo ser uma feição da camada do tipo de feições mu-
nicípio, bem como um membro do nível de mesmo nome. Note que os conceitos de mem-
bros e feições correspondem ao domínio de dados de GeoMD. Por outro lado, os demais
conceitos abordados correspondem ao seu domínio de metadados (Figura 5.29).
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Figura 5.35: Correspondência semântica membro X feição.

A seguir, o metamodelo GeoMDM é proposto, o qual, guiado pelo esquema abstrato GeoMD,
define como integrar os metadados de OLAP de CWM e GAM em um único metamodelo.
Note que GeoMDM não faz integração de dados. Portanto, ele trata apenas da integração do
domínio de metadados do esquema abstrato GeoMD.
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5.6 GeoMDM
Um DWG integra e armazena dados geográficos e convencionais. Contudo, como discutido

nas seções 4.5 e 5.3, um esquema multidimensional (DW ou cubo de dados) pode ter mais de uma
dimensão com referência espacial, e nestes casos, só a integração de dados não é suficiente para
apoiar uma ferramenta multidimensional e geográfica. De forma a tratar esta questão, esta seção
propõe um metamodelo multidimensional e geográfico (Geographical Multidimensional Meta-
model - GeoMDM) [FTS+04a].

Com a aplicação do GeoMDM objetiva-se: 1) permitir executar análises multidimensionais e
geográficas quando houver uma ou mais dimensões espaciais por esquema multidimensional;
2) abstrair a complexidade do uso em separado dos metamodelos OLAP de CWM e GAM;
3) processar consultas multidimensionais e/ou geográficas; 4) realizar a integração dos metamo-
delos em discussão sem alterar suas definições e 5) publicar as informações de localização sobre
os metadados de integração. No primeiro caso, descrições são usadas para diferenciar e localizar
as dimensões geográficas. No segundo, os metadados que são descritos por dois metamodelos
distintos passam a ser semanticamente integrados em um único metamodelo. O terceiro dá apoio
ao processamento multidimensional, geográfico ou ambos. No quarto, armazena-se apenas as
referências aos metadados de OLAP de CWM e GAM. Por fim, o quinto permite criar uma aplica-
ção que possa automatizar a integração multidimensional e geográfica, pois esta terá informações
sobre como os metadados estão integrados e como acessá-los diretamente. Silva et al. [Sil04,
STF+04, STF+05] desenvolveram uma aplicação nesta linha.

A visão de análise, em UML, do metamodelo GeoMDM é apresentada na Figura 5.36. Como
GeoMDM não faz a integração de dados, então, a Figura 5.36 não abordará como os membros de
uma ferramenta multidimensional irão se integrar com as feições de uma ferramenta geográfica.

A Figura 5.36 tem ao centro, as correspondências semânticas entre os metamodelos OLAP de
CWM e GAM, os quais são importados por GeoMDM e ficam nas margens esquerda e direita,
respectivamente. Com relação às cardinalidades dos relacionamentos da Figura 5.36, a mínima
especifica que nem sempre existe correspondência entre dados descritivos e geográficos e, por
isso, a correspondência entre os metadados de OLAP de CWM e GAM deve ser opcional. Por
exemplo, um nível embalagem de uma dimensão produto não possui referência espacial. Por sua
vez, a cardinalidade máxima advém do fato de que um dado descritivo não pode ter mais de uma
referência espacial ao mesmo tempo. Porém, uma referência espacial pode ser compartilhada en-
tre vários dados descritivos. Por isso, um metadado multidimensional referencia apenas o seu
metadado geográfico, o qual poderá ser referenciado por vários metadados multidimensioais cor-
respondentes. Por exemplo, um nível país de uma dimensão Cliente irá referenciar apenas uma
camada de um tipo de feição de um espaço geográfico correspondente. Porém, outras dimensões
(e.g Loja e Fornecedor) podem referenciar o mesmo nível país usado por Cliente. Ressalta-se que
a aplicação de um DWG também é importante para assegurar a cardinalidade máxima recém dis-
cutida, pois este irá prover um armazém único de dados que permite o compartilhamento de fei-
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ções geográficas entre suas dimensões. Por exemplo, um cubo gerado de um DWG irá encontrar
no próprio DWG, a partir de suas dimensões geográficas e híbridas, o seu banco de dados geográ-
fico, o qual pode ser referenciado por outros cubos gerados a partir do mesmo DWG. Note que
sem um DWG, os dados geográficos de um cubo poderiam ter suas referências espaciais presen-
tes em vários bancos de dados geográficos.
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Figura 5.36: Visão de análise do metamodelo GeoMDM.

Na visão de análise da Figura 5.36, decidiu-se 1) não relacionar os metadados de OLAP de
CWM e GAM que correspondam a classes associativas, 2) realizar o relacionamento entre os me-
tadados hierarquia e visão geográfica a partir de suas especializações e 3) não relacionar direta-
mente o metadado tipo de feição de OGC e ISO. O primeiro caso foi uma decisão de projeto para
evitar relacionamentos redundantes. O segundo ocorre devido a uma hierarquia e uma visão geo-
gráfica serem metadados que representam classes abstratas, o que impede instanciar ou relacionar
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diretamente estes metadados. Por fim, no terceiro caso, como em GAM, o metadado tipo de fei-
ção é definido a partir das propostas do OGC e da ISO (seção 3.2.2), então optou-se por não usá-
lo diretamente, ficando no seu lugar, o metadado que corresponde a sua classe associativa
(GeoSpaceFeatureTypeAssociation). A partir da visão de análise de GeoMDM, definiu-se a sua
visão de projeto em UML (Figura 5.37).
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Figura 5.37: Visão de projeto do metamodelo GeoMDM.

A visão de projeto de GeoMDM corresponde ao seu metamodelo de implementação, o qual é si-
métrico a OLAP de CWM e GAM. Na Figura 5.37, a parte em cinza claro corresponde aos metadados
de correspondência e a parte em cinza escuro, aos catálogos de fontes de metadados. Cada catálogo
possui os seguintes atributos: nome (name), descrição (description), máquina servidora (host), nome
do provedor do serviço (provider) e caminho de localização (location), os quais permitem a um con-
sumidor (usuário ou aplicação), acessar a fonte desejada. Todos os metadados de GeoMDM possuem
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seus atributos de referência (e.g. GeoMDSchema possui os atributos /geoCube e /geoDimension), mas
apenas os metadados que não são classes associativas possuem os atributos nome (name) e descrição
(description). Além destes atributos, outros podem ser adicionados. Estes, preferencialmente, devem
ser baseados em propostas padronizadas. Por exemplo, a especificação de OGC e ISO [OGC01a,
ISO02a] define metadados de propósitos gerais (e.g. MD_Constraints, DQ_DataQuality,
MD_Identification e MD_ApplicationSchemaInformation – Figura 3.8, seção 3.2.2), os quais podem
ser diretamente aplicados ou adaptados. De forma a não prejudicar a legibilidade do diagrama da
Figura 5.37, optou-se por não apresentar estes atributos. Em
GeoMDM, assim como em GAM, pode-se definir os metadados a serem reusados nos níveis mais
generalizados e herdá-los nos níveis mais específicos. Os metadados de GeoMDM que fazem a cor-
respondência entre os metamodelos importados de OLAP de CWM e GAM são descritos a seguir.

Um esquema multidimensional e geográfico (GeoMDSchema) representa um armazém lógi-
co de cubos (GeoCube) e dimensões (GeoDimension) com referência geográfica e fornece a cor-
respondência entre um esquema OLAP (OLAP::Schema) e um esquema geográfico
(GAM::GeoSchema). Um cubo com referência geográfica (GeoCube) associa um cubo de dados
OLAP (OLAP::Cube) com um banco de dados geográfico (GAM::GeoDB) de forma a representar
um cubo com dados geo-referênciados. Uma dimensão com referência espacial (GeoDimension)
une uma dimensão OLAP (OLAP::Dimension) com um espaço geográfico (GAM::GeoSpace)
para prover uma região de análise que irá corresponder a um eixo de um cubo com referência
geográfica. Uma hierarquia com referência geográfica (GeoHierarchy) é uma classe abstrata que
representa um conjunto ordenado de dados geográficos. Para isto, ela compatibiliza os conceitos
de hierarquia OLAP (OLAP::Hierarchy) e visão geográfica (GAM::GeoView). Uma hierarquia
geográfica primitiva (PrimitiveGeoHierarchy) e uma hierarquia geográfica agregada (Aggrega-
teGeoView) são as subclasses de uma hierarquia geográfica que fazem a ligação entre 1) uma
hierarquia baseada em níveis (OLAP::LevelBasedHierarchy) e uma visão geográfica primitiva
(GAM::PrimitiveGeoView) e 2) uma hierarquia baseada em valor (OLAP::ValueBasedHierarchy)
e uma visão geográfica agregada (GAM::AggregateGeoView), respectivamente. Por fim, um
nível com referência geográfica (GeoLevel) realiza a correspondência entre um nível OLAP
(OLAP::Level) e um tipo de feição de um espaço geográfico
(GAM:GeoSpaceFeatureTypeAssociation) e representa um subconjunto de dados
geo-referenciados. Os demais metadados não serão descritos pois apenas representam classes
associativas. Ressalta-se que todos os metadados de GeoMDM estão definidos usando a seguinte
estrutura de pacotes GOLAPA::Analysis::GeoMDM.

Sobre os relacionamentos “hierarquia geográfica base” (defaultGeoHierarchy) e “hierarquia
geográfica padrão” (standardGeoHierarchy), note que estes são inspirados no metamodelo OLAP
de CWM e GAM, são opcionais e definem a hierarquia geográfica que será usada quando esta não
for informada na consulta espacial. Isto é, o primeiro representa a hierarquia geográfica
(defaultGH) de uma dimensão geográfica, enquanto o segundo representa a hierarquia geográfica
(standardGH) da associação de um cubo com dados geográficos e uma dimensão geográfica.
Para não sobrecarregar a implementação de GeoMDM com relacionamentos bidirecionais, optou-
se por definir apenas relacionamentos unidirecionais [Lar01]. A seguir, o metaesquema em XML
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de GMLA é proposto, o qual baseia-se nas definições em alto nível do esquema abstrato de
GeoMD para definir as regras de construção e validação dos documentos XML que são usados
para trocar dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos.

5.7 GMLA
O metaesquema Geography Markup Language for Analysis (GMLA) [FST+03, STF+04] é ba-

seado nas propostas de XMLA (seção 3.2.1) e GML (seção 3.2.2). Isto é, GMLA importa, estende e
integra as duas propostas anteriores. Com GMLA, dados que eram descritos por dois esquemas
XML distintos, passam a ser descritos, sintática e semanticamente, por um único esquema XML.
Devido às versões mais recentes de GML (versões 3.X.X) ainda sofrerem atualizações, a atual ver-
são de GMLA é baseada na última versão estável e finalizada de GML (versão 2.1.2). Por isso,
GMLA, assim como a versão 2.1.2 de GML, só trata de dados geográficos vetoriais. Ressalta-se que
os documentos GML gerados pela versão 2.1.2 são compatíveis com as versões 3.X.X [GML03].

GMLA tanto pode ser um esquema (como o definido por XMLA) quanto um metaeschema
(como o definido por GML). No primeiro caso, os dados são descritos exatamente como definido
pela especificação do esquema XML de GMLA. No segundo caso, GMLA serve como um voca-
bulário base para descrever outros esquemas de dados multidimensionais e geográficos. A vanta-
gem do uso da segunda abordagem é o fato de se descrever esquemas específicos por aplicação,
já que o primeiro é um esquema genérico. Por exemplo, no primeiro caso, todas as feições geo-
gráficas são um membro e são organizadas em camadas de tipos de feições. Já no segundo caso,
pode-se definir que determinados membros com referência espacial sejam de um tipo XML espe-
cífico (e.g. residência) que são organizados em uma camada de um determinado tipo de feições
(e.g. residências). Ressalta-se que para facilitar a leitura, optou-se por não fazer uma distinção
rigorosa entre os termos metaesquema e esquema, dando-se preferência, onde o contexto permi-
tir, para o termo esquema.

A Figura 5.38 ilustra os principais elementos e tipos definidos pelo esquema geoMDRe-
sult.xsd de GMLA. Além destes elementos e tipos, GMLA também faz uso de elementos e tipos de
XMLA e GML. Os elementos e tipos importados de XMLA são prefixados pelo espaço de nomes
xa, os de GML por gml e os que não tiverem prefixos foram criados e/ou adaptados por GMLA.
Por não existir uma norma padrão para especificação de esquemas XML em diagramas UML,
optou-se por apresentar os diagramas dos respectivos esquemas usando a notação da ferramenta
XML SPY, a qual foi apresentada na seção 3.3.
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Figura 5.38: Principais elementos do esquema geoMDResult.xsd.

A Figura 5.38 exibe os dois elementos globais do esquema de GMLA. O geoMDResult corres-
ponde ao ponto de partida para navegação no resultado multidimensional e/ou geográfico, enquanto
o Member descreve os dados deste resultado. Um resultado descrito por GMLA é formado por uma
visão multidimensional (MDView) e uma visão geográfica (GeoView), as quais são opcionais de
forma a permitir descrever resultados só multidimensionias, só geográficos ou multidimensionais e
geográficos. Seguindo este mesmo raciocínio, os elementos que descrevem um membro de GMLA
também são opcionais, a saber: descrição (description), nome (name), limite (boundedBy), geome-
tria (geometry) e propriedades (MemberProperties). Os três primeiros são importados de GML. O
quarto é implementado a partir do tipo GeometryType (Figura 5.39), o qual é baseado no elemento
gml:_geometryProperty da Figura 3.19. Por fim, o quinto é importado de XMLA.

Figura 5.39: Tipo GeometryType.

A Figura 5.40 expande os elementos de um resultado multidimensional e/ou geográfico.
Nesta, uma visão multidimensional é formada pela descrição dos seus metadados (OlapInfo), um
conjunto de eixos (Axes) e células (CellData). O primeiro e último elementos são importados de
XMLA. Todavia, o mesmo não acontece com o elemento Axes, pois este deixou de referenciar o
elemento Member de XMLA (Figura 3.15) para referenciar o elemento Member de GMLA (Figura
5.38). Com exceção deste fato, os demais elementos de Axes seguem a mesma definição de
XMLA. Isto é, os membros de um eixo (Members) continuam sendo descritos como um produto
cartesiano (CrossProduct) ou um conjunto de tuplas (Tuples). A Figura 5.41 exibe a especifica-
ção do tipo AxesType que define o elemento Axes.
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Figura 5.40: Visão expandida do elemento geoMDResult.

Figura 5.41: Especificação do tipo AxesType.

Sobre a visão geográfica da Figura 5.40, esta é constituída por uma descrição
(description), um nome (name), um limite (boundedBy) e uma coleção de tipos de feições
(featureType). Os três primeiros elementos são importados de GML. O quarto e último tem seu
tipo FeatureTypeDefinition definido a partir do tipo gml:AbstractFeatureCollectionType da
Figura 3.19. A Figura 5.42 mostra este fato.
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Figura 5.42: Especificação do tipo FeatureTypeDefinition.

Salienta-se que apesar de um eixo poder possuir vários membros geográficos, este não corresponde
ao conceito de camada de tipo de feições, pois num mesmo eixo pode haver mais de uma camada de
tipo de feições. Por exemplo, após várias operações de drill down sucessivos, um eixo pode ter mem-
bros de diferentes camadas de tipos de feições (e.g. países, estados, municípios e endereços). Desta
forma, os membros de um eixo podem até possuir uma geometria associada, entretanto, somente a partir
de uma visão geográfica, é que estes serão organizados por tipos de feições. Os esquemas XML de
XMLA, GML e GMLA podem ser consultados em http://www.cin.ufpe.br/~golapa/schemas/. Ressalta-se
que GMLA é um vocabulário XML e, como tal, trata do conteúdo e não da apresentação dos dados.

5.8 Considerações Finais
O trabalho apresentado neste capítulo é parte de um projeto para implementação da arquite-

tura GOLAPA, a qual é uma arquitetura de software que tem como premissas a utilização de tec-
nologias abertas e extensíveis para prover processamento multidimensional e/ou geográfico. Dos
componentes da arquitetura GOLAPA, este trabalho concentra-se no projeto do DWG, na defini-
ção de metamodelos para o repositório de Metadados e na especificação de um esquema XML
para o componente API GOLAPE.

Para o componente DWG o arcabouço GeoDWFrame é proposto, o qual objetiva definir conceitos,
tipos de dimensões e princípios de projeto para construção de esquemas estrela com dados geo-
referenciados. Para o componente Metadados, dada a ausência de um metamodelo apropriado para SIG
analíticos (AGIS), o metamodelo GAM foi proposto. Este objetiva prover uma estrutura de metadados
geográficos que sejam conceitualmente simétricos aos metadados de OLAP de CWM e, desta forma,
realizar a integração entre estes mais naturalmente. Em seguida, a partir da investigação das correspon-
dências semânticas entre os metadados geográficos e multidimensionais, definiu-se o esquema abstrato
GeoMD, o qual serviu de guia para propor o metamodelo GeoMDM e o metaesquema GMLA. O pri-
meiro define como a integração entre os metamodelos OLAP de CWM e GAM pode ocorrer. O segundo
é proposto como o formato para integração e exportação de documentos XML contendo dados e meta-
dados multidimensionais e/ou geográficos. Este é usado pelo componente API GOLAPE. Ressalta-se
que, embora o trabalho apresentado neste capítulo esteja voltado para a arquitetura GOLAPA, este pode
ser utilizado, total ou parcialmente, e com a vantagem de utilizar padrões abertos e extensíveis, em ou-
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tras soluções que visem a integração multidimensional e geográfica. A seguir, o Quadro 5.2 resume
como as idéias desse trabalho objetivam resolver as limitações discutidas na seção 4.3.

Quadro 5.2: Resumo das limitações da seção 4.6 versus as soluções propostas neste trabalho.

Limitações Soluções Propostas

�
 
�
�
�
*
 
!

1. Uso de medidas geográficas é discutível;
2. Ausência de uma abordagem para minimi-

zar a redundância e o custo de armazena-
mento de geometrias no DWG;

3. Falta de princípios de projeto para gerenciar
mais de uma dimensão geográfica do DWG;

4. Dimensões geométrica-para-não-geométrica
só permitem geometrias no menor
nível da hierarquia;

5. Dados descritivos sobre os objetos com re-
ferência espacial não são apresentados.

1, 2, 3, 4 e 5. Definição dos conceitos, tipos de
dimensões e princípios de projeto do arcabouço
GeoDWFrame.

�
�
�
�

1. Implementação não é baseada em padrões
abertos de OLAP e SIG;

2. Não isola funcionalmente um SIG transa-
cional de um analítico;

3. Correspondências de instâncias requerem
um custo extra;

4. Ausência de um DWG;
5. Representação informal do MI.

1. GOLAPA é fortemente baseada em
tecnologias e padrões abertos. GMLA ex-
porta dados em XML;

2. Definição do metamodelo GAM para SIG
Analíticos (AGIS);

3. Integração via o metamodelo GeoMDM;
4. GOLAPA é centrada no uso de DWG;
5. Especificação de GeoMD.

�
�
�
�
�
�
�

1. Implementação limitada a Windows e não
baseia-se em APIs OLAP e SIG abertas;

2. Não isola funcionalmente um SIG transa-
cional de um analítico;

3. Não faz uma integração plena dos concei-
tos SIG/OLAP;

4. Ausência de um DWG;
5. Classes de apresentação de dados geográ-

ficos podem ser omitidas;
6. Metadados para descrever a integração

entre as instância dos dados de OLAP e
SIG geram um grande volume de dados.

1. GOLAPA é fortemente baseada em
tecnologias e padrões abertos. GMLA ex-
porta dados em XML;

2. Definição do metamodelo GAM para SIG
Analíticos (AGIS);

3, 5 e 6. Integração via o metamodelo
GeoMDM;
4. GOLAPA é centrada no uso de DWG.

No próximo capítulo, é apresentado um estudo de caso que é baseado na arquitetura
GOLAPA. Neste, GeoDWFrame é usado para orientar a transformação de um esquema dimensional tradi-
cional (já existente) para um esquema dimensional geográfico, o qual irá corresponder ao esquema do
DWG da arquitetura GOLAPA. Em seguida, utiliza-se MOF para instanciar os metamodelos de GAM e
GeoMDM em um repositório análogo ao componente Metadados de GOLAPA. Por fim, GMLA será usa-
do como o esquema XML de resposta de um serviço Web para processamento multidimensional e/ou geo-
gráfico, o qual corresponde aos componentes GOLAPE e API GOLAPE da arquitetura GOLAPA.
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6 

Estudo de Caso

Neste capítulo, um estudo de caso que ilustra o processamento de consultas multidimensio-
nais e/ou geográficas e utiliza a tecnologia de serviços Web é discutido. Este estudo de caso ba-
seia-se na arquitetura GOLAPA e conseqüentemente, exemplifica a implementação das principais
idéias apresentadas no capítulo anterior.

“As pessoas estão sempre culpando as circuns-
tâncias pelo que elas são. Não acredito em cir-
cunstâncias. Vence neste mundo quem sai à pro-
cura das circustâncias de que precisa e, quando
não as encontra, as cria.”

George Bernard Shaw

 Capítulo
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6.1 Introdução
De forma a validar as idéias propostas no capítulo anterior, este capítulo apresenta um estudo de

caso que implementa a arquitetura GMLA Web Service (GMLA WS) [Sil04, STF+04, STF+05], a qual
corresponde a uma instância da arquitetura GOLAPA para serviços Web. Neste estudo de caso, um
DWG baseado em GeoDWFrame é construído. Na seqüência, os metamodelos OLAP de CWM, GAM e
GeoMDM são instanciados em um repositório MOF. Por fim, a implementação de um cubo multidi-
mensional, de três visões geográficas e de quatro consultas multidimensionais e/ou geográficas é exem-
plificada.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: a arquitetura GMLA WS é apresentada na
seção 6.2. Em seguida, na seção 6.3, a construção do DWG é discutida. A seção 6.4 discorre so-
bre as instâncias dos metamodelos e sobre a construção do cubo e das visões geográficas. O pro-
cessamento das consultas multidimensionais e/ou geográficas é explicado na seção 6.5. Final-
mente, na seção 6.6, são apresentadas algumas considerações finais sobre o presente capítulo.

6.2 A arquitetura GMLA WS
A arquitetura GMLA WS foi implementada utilizando tecnologias abertas como XML, Java e

Serviços Web. Na Figura 6.1, seus principais componentes podem ser visualizados, a saber: Data
Warehouse Geográfico, Serviço XMLA, API XMLA, Serviço WFS, API WFS, Repositório de Meta-
dados, Servidor GMLA WS, API GMLA WS e Cliente GMLA WS. O Quadro 6.1 apresenta a corres-
pondência entre estes componentes e os componentes de GOLAPA.
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Figura 6.1: Arquitetura GMLA WS.
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Quadro 6.1: Correspondência entre os componentes da arquitetura GMLA WS e GOLAPA.

Arquitetura GMLA WS Arquitetura GOLAPA

Data Warehouse Geográfico DWG

Serviço XMLA Serviço OLAP

API XMLA API OLAP

Serviço WFS Serviço Geo-Analítico

API WFS API Geo-A

Repositório de Metadados Metadados

Servidor GMLA WS GOLAPE

API GMLA WS API GOLAPE

Cliente GMLA WS GOLAPI

A implementação dos componentes da Figura 6.1 inicia-se com a construção do Data
Warehouse Geográfico. Uma vez construído o DWG, pode-se instanciar os metamodelos OLAP
de CWM, GAM e GeoMDM, os quais são usados para gerar os cubos de dados, definir as visões
geográficas e determinar como os metadados multidimensionais e geográficos podem ser integra-
dos. Todos estes metamodelos são instanciados e manipulados através da versão MOF para Java
(JMI) e ficam armazenados no componente Repositório de Metadados.

A partir da execução das tarefas descritas no parágrafo anterior, o componente Servidor
GMLA WS fica apto a trocar requisições multidimensionais e/ou geográficas com o componente
Cliente GMLA WS. Este processamento é realizado sobre a plataforma de serviços Web, onde o
Servidor GMLA WS publica seu serviço através da sua interface, definida na linguagem WSDL
[WSD01], a qual contém a descrição da sua localização e da sua forma de acesso. A partir desta
publicação em um serviço de diretório UDDI [UDD04], o Cliente GMLA WS possibilita a troca de
informações com o seu servidor através do protocolo de comunicação SOAP [SOA03], o qual envia e
recebe informações codificadas em XML via o protocolo HTTP [HTT03].

Baseando-se na definição do componente GOLAPE (seção 5.2), o Servidor GMLA WS disponi-
biliza três tipos de consultas: multidimensional, geográfica ou multidimensional e geográfica. Neste
último tipo, a consulta pode ser de mapeamento ou de integração. Estes tipos de consultas são defini-
dos pelo esquema XML de GMLA Request [Sil04, STF+04, STF+05], o qual está no componente API
GMLA WS e será brevemente apresentado na seção 6.5. O processamento destes tipos de consultas é
guiado pelo modelo de Integração de Serviços Analíticos e Geográficos (ISAG) [Sil04, STF+04,
STF+05] que é definido a partir da semântica e da sintaxe do diagrama de atividades de UML
[Lar01]. O modelo ISAG será brevemente discutido na seção 6.5. Quanto ao processamento dos três
tipos de consultas, este pode ser assim resumido: 1) requisição multidimensional - o Servidor GMLA
WS delega a execução desta para o componente Serviço XMLA, o qual é implementado a partir da
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especificação OLAP de CWM (seção 3.2.1) e de XMLA (seção 3.3.1); 2) requisição geográfica – o
Servidor GMLA WS  delega a execução desta consulta para ser executada pelo componente Serviço
WFS, o qual é implementado a partir da especificação de GAM (seção 5.4) e de WFS (seção 3.3.2); e
3) requisições multidimensionais e geográficas - o Servidor GMLA WS deve acessar o metamodelo
GeoMDM (seção 5.6) para identificar quais metadados descrevem dados que possuem correspondên-
cia geográfica e, consecutivamente, gerenciar os serviços XMLA e WFS a fim de processar a consulta
de mapeamento ou integração solicitada. Na seção 6.5, quatro consultas que exemplificam o proces-
samento dos tipos de requisições possíveis são descritas.

No final do processamento da requisição, um documento XML (GMLA Response) contendo o
resultado da consulta é devolvido. Este documento é validado pelo esquema GMLA (seção 5.7), o
qual está no componente API GMLA WS e define as regras sintáticas e semânticas de um docu-
mento XML com dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos. Então, o documento de
resposta é processado pela aplicação cliente, de forma que o resultado seja apresentado grafica-
mente em dois quadros (frames). No quadro superior, utiliza-se o formato SVG para representa-
ção vetorial do mapa com as geometrias das feições envolvidas. No quadro inferior, é usada a
linguagem HTML para apresentar uma tabela contendo os dados textuais da consulta. A Figura
6.2 mostra o protótipo do sistema que permite a visualização da interface gráfica do Cliente
GMLA WS. Maiores detalhes sobre a implementação deste protótipo são encontrados em [Sil04].

Figura 6.2: Protótipo do sistema para o Cliente GMLA WS [Sil04].
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Na Figura 6.2, a interface gráfica que apresenta os dados geográficos (quadro superior) faz
parte do projeto GeoServer [PGS04], o qual é distribuído sob os termos da licença GNU General
Public License [GNU04] e por isso, pode ser modificado livremente. O Quadro 6.2 apresenta
uma breve descrição das cinco áreas enumeradas na Figura 6.2. A seguir, a construção do DWG
usado neste estudo de caso é discutida.

Quadro 6.2: Descrição das áreas enumeradas na Figura 6.2.

Área Descrição

1 Permite a visualização dos mapas resultantes de uma consulta geográfica ou
multidimensional e geográfica. No caso de uma consulta apenas multidimensio-
nal, esta área não apareceria.

2 Exibe a legenda dos tipos de feições usados para desenhar o mapa de um con-
texto geográfico.

3 Permite a utilização do operador Pan, o qual possibilita selecionar uma determi-
nada posição do mapa.

4 Mostra a barra de ferramentas disponíveis no projeto GeoServer.

5 Encarrega-se da visualização gráfica dos dados textuais presentes no resultado de
uma consulta multidimensional e geográfica ou apenas multidimensional. No
caso de uma consulta apenas geográfica, esta área não apareceria.

6.3 Construindo o Data Warehouse Geográfico
Devido a uma limitação de disponibilidade de dados reais (principalmente dos geográficos),

o DWG aplicado neste estudo de caso foi construído a partir de dados que são usados para testar
aplicações multidimensionais e aplicações geográficas. No primeiro caso, foi escolhido o DW
convencional FoodMart 2000 que pode ser facilmente obtido a partir do CD de instalação do MS
OLAP Server. No segundo, foram utilizados alguns dos arquivos shapefile que são disponibiliza-
dos no CD do tutorial do ArcView.

O DW FoodMart 2000 retrata uma grande rede de supermercados com vendas nos Estados
Unidos, México e Canada e é formado a partir de oito Data Marts. Destes, foi usado o Data Mart
Sales_Fact_1997, mas qualquer outro poderia ter sido escolhido. Dos campos presentes nas di-
mensões deste Data Mart, três foram escolhidos como geográficos: país, estado e município. A
Figura 6.3 apresenta o modelo dimensional de Sales_Fact_1997. Neste, existem cinco dimensões
e a tabela de fatos Sales_Fact_1997. Destas dimensões, apenas a dimensão Cliente (Customer) e
a dimensão Loja (Store) possuem os campos país (country/store_country), estado
(state_province/store_state) e município (city/store_city). Destes campos, país e estado são repre-
sentados como objetos do tipo polígono e cidade como objetos do tipo ponto, representando a
menor granularidade espacial.
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Figura 6.3: Modelo dimensional de Sales_Fact_1997.

A partir do Data Mart Sales_Fact_1997 aplicou-se os conceitos e a abordagem híbrida
 de GeoDWFrame (Princípio 2 descrito na seção 5.3.3). Esta abordagem foi escolhida porque ela
é a mais indicada quando deseja-se, com baixo custo operacional, transformar um DW convenci-
onal em um DWG (seção 5.3.2) onde o foco é obter o relacionamento corrente entre os dados
convencionais e geográficos. A Figura 6.4 apresenta o modelo dimensional e geográfico de
Sales_Fact_1997. Este, com exceção das dimensões Cliente e Loja, preserva a estrutura de dados
das demais tabelas da Figura 6.3 (inclusive a da tabela de fatos). Seguindo as definições de
GeoDWFrame, Cliente e Loja foram transformadas em dimensões do tipo híbrida macro que são
baseadas na abordagem de única junção. Neste caso, a dimensão Compartilhada (Shared) é do
tipo geográfica composta e as dimensões País (Country), Estado (State) e Município (City) são
do tipo geográfica primitiva.
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Híbrida Macro

Híbrida Macro

Primitiva
PrimitivaPrimitiva

Composta

Figura 6.4: Modelo dimensional e geográfico de Sales_Fact_1997 segundo GeoDWFrame.

A fim de evitar uma abordagem proprietária, as geometrias foram descritas em GML e foram
armazenadas em campos longos. Para adequar as dimensões Cliente e Loja segundo
GeoDWFrame, basicamente, as seguintes tarefas foram realizadas: 1) criação de uma dimensão
composta a partir dos campos geográficos das dimensões Cliente e Loja, 2) criação das dimensões
primitivas a partir dos campos da dimensão composta; 3) codificação em GML das geometrias; 4)
carga das geometrias em GML nas dimensões primitivas; 5) estabelecimento do relacionamento
entre as dimensões primitivas e a dimensão composta; 6) criação do relacionamento entre a dimen-
são composta e as dimensões híbridas; e por fim, 7) remoção dos campos relacionados a país, esta-
do e município das dimensões híbridas. Todo este processo foi feito manualmente no SQL Server
(usando declarações em SQL), pois ainda não se dispõe de uma ferramenta de ETL geográfica para
este fim. Ressalta-se que o DW FoodMart 2000 é originalmente disponibilizado no MS Access, o
qual teve que ser importado para o SQL Server.

As sete tarefas anteriores podem ser assim resumidas. A primeira deve criar uma nova tabela
que faça a união dos registros contendo os dados dos campos referentes a país, estado e municí-
pio das dimensões Cliente e Loja. Neste momento, gera-se a chave primária (surrogate key
[KRR+98]) e carrega-se as descrições destes campos. A segunda deve criar as tabelas referentes
às dimensões primitivas. Neste momento, gera-se a chave primária (surrogate key) e, no campo
reservado para as geometrias em GML, coloca-se temporariamente as descrições dos objetos geo-
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gráficos. A terceira pode ser feita por qualquer ferramenta que transforme geometrias de formatos
proprietários para GML. Nesta tarefa, a ferramenta Degree Viewer/Converter [Deg04] foi utiliza-
da para transformar feições de arquivos shapefile em feições GML. Para cada arquivo transfor-
mado, é gerada uma tabela que contém, para cada feição, a sua geometria em GML e o seu MBR.
Uma vez que as geometrias estejam codificadas em GML, a quarta tarefa consiste em carregar
estas geometrias em suas respectivas dimensões primitivas. Neste momento, os campos que con-
têm as descrições geográficas temporárias (tarefa 2) são atualizados com suas respectivas geo-
metrias em GML. As tarefas cinco e seis fazem a atualização dos campos do tipo chave estrangei-
ra do valor vazio para os valores dos campos de tipo chave primária correspondentes. Por fim,
atualiza-se o esquema das tabelas Cliente e Loja, removendo-se os campos relacionados a país,
estado e município. Além do DWG da Figura 6.4, outros poderiam ter sido construídos a partir do
DW Sales_Fact_1997 (Figura 6.3). Por exemplo, a Figura 6.5 e Figura 6.6 mostram dois outros
esquemas dimensionais e geográficos definidos a partir do DW Sales_fact_1997.

Híbrida Micro

Primitiva

Primitiva

Primitiva

Primitiva

Híbrida Conjunta

Figura 6.5: DWG usando a abordagem híbrida com dimensões do tipo micro e conjunta.

Na Figura 6.5, continuou-se utilizando a abordagem híbrida. Todavia, considerou-se que os
endereços eram georeferenciados e que estes eram individuais, o que permite definir dimensões
híbridas do tipo micro e conjunta. No esquema da Figura 6.5, criou-se a tabela Endereço como
uma dimensão geográfica primitiva e definiu-se, aleatoriamente, a tabela Loja como uma dimen-
são híbrida micro e a tabela Cliente, como uma dimensão híbrida conjunta com múltiplas junções.
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Note que devido a tabela Loja ser uma dimensão híbrida micro, os seus campos país, estado e
município não são georeferenciados. Por sua vez, a tabela Cliente por ser uma dimensão híbrida
conjunta, tem como informações georeferenciadas os campos anteriores mais o primeiro endereço
dos clientes. Diferente do DWG da Figura 6.4, este tem os endereços dos clientes como objetos
do tipo ponto, pois representam a menor granularidade geográfica, e as demais dimensões primi-
tivas, como objetos do tipo polígono. As tabelas restantes são análogas as de mesmo nome apre-
sentadas na Figura 6.4.

Primitiva

Composta

Primitiva
Primitiva

Figura 6.6: DWG usando a abordagem pura com dimensões do tipo composta e primitiva.

Na Figura 6.6, utilizou-se a abordagem pura (Princípio 1 descrito na seção 5.3.3), onde exis-
tem apenas dimensões geográficas e convencionais, ou seja, não existem dimensões híbridas.
Para aplicar esta abordagem, foi necessário alterar a tabela de fatos para acrescentar as chaves das
dimensões geográficas. No esquema da Figura 6.6, a partir dos campos referentes a país, estado e
município das tabelas Clientes e Loja do DW da Figura 6.3, definiu-se três dimensões geográficas
primitivas (país - country, estado - state e município - city) e uma dimensão
geográfica composta (compartilhada - shared), a qual é ligada diretamente com a tabela de fatos,
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de modo a compartilhar as informações geográficas entre as tabelas Cliente e Loja. Note que para
realizar esta tarefa, a técnica de dimensões com papéis [Kim96, KRR+98] foi utilizada. Sobre a
granulariadade espacial, a dimensão geográfica primitiva município representa os objetos do tipo
ponto e portanto, corresponde a menor geo-granularidade. Por sua vez, as demais dimensões geo-
gráficas primitivas representam objetos do tipo polígono. Quanto às outras dimensões da Figura
6.6, estas são convencionais e são análogas as de mesmo nome apresentadas na Figura 6.4. A
seguir, a implementação do Repositório de Metadados, do cubo de dados e das visões geográficas
usadas neste estudo de caso é discutida.

6.4 Instanciando Metadados, Cubo e Visões Geográficas
Uma vez construído o DWG, o passo seguinte é instanciar o Repositório de Metadados. Esta

atividade envolve o armazenamento e a manutenção dos metadados que descrevem e permitem
localizar os dados multidimensionais (metamodelo OLAP de CWM), geográficos (metamodelo
GAM) ou multidimensionais e geográficos (metamodelo GeoMDM). A implementação deste com-
ponente pode ser feita utilizando-se uma base de dados relacional, permitindo-se usufruir da lin-
guagem SQL. Entretanto, como a arquitetura GMLA WS é uma instância de GOLAPA, optou-se
pela utilização do padrão MOF para implementar o seu Repositório de Metadados de forma aberta,
extensível e independente de SGBD. MOF dá suporte a qualquer forma de metadados que pode ser
descrita utilizando a linguagem UML e, através de XMI e JMI, possibilita o intercâmbio destes me-
tadados por meio de XML e Java, respectivamente. XMI descreve o formato de troca, enquanto JMI
possibilita a instância, o armazenamento, a consulta e o intercâmbio dos metadados (seção 3.2.1).

Na arquitetura GMLA WS, seus metamodelos foram implementados usando a versão standa-
lone do software Metadata Repository (MDR) [MDR04], o qual acompanha a ferramenta NetBe-
ans. No lugar do MDR poderiam ter sido utilizados outros repositórios que são implementados de
acordo com a especificação MOF para Java. Um exemplo é o dMOF [DMO04]. Entretanto, op-
tou-se pela utilização do MDR por este ser de domínio público e atender às necessidades da im-
plementação do Repositório de Metadados.

Com relação à implementação dos metamodelos, primeiramente se instancia OLAP de CWM e
GAM, para em seguida, instanciar GeoMDM com as correspondências entre os metadados multidi-
mensionais e geográficos. O processo usado para instanciar tais metamodelos é baseado na seqüência
de tarefas descritas por Santos et al. [San03, SBF03], as quais são resumidas a seguir: 1) definição
dos metamodelos em UML; 2) geração dos metamodelos XMI a partir dos metamodelos em UML; 3)
importação dos metamodelos XMI em um repositório MOF que seja conforme a Java; 4) exportação
dos metamodelos XMI para interfaces de metamodelos em JMI; e por fim, 5) implementação das
classes dos metamodelos de JMI para instanciar seus metadados. Na primeira tarefa, o software Rati-
onal Rose como ferramenta de modelagem UML foi usado, mas qualquer outro software de modela-
gem UML compatível com MOF poderia ter sido usado. Na segunda, o Add-in XMI do Rational Rose
foi usado para exportar os metamodelos em UML para documentos XML segundo a especificação de
XMI. Nas tarefas três e quatro, o software MDR foi usado. Na quinta, as classes que implementam as
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interfaces criadas na tarefa anterior foram codificadas e compiladas. A partir deste momento, o Repo-
sitório de Metadados está instanciado e pode ser manipulado através da escrita de classes em Java
para a manipulação das interfaces em JMI. A Figura 6.7 apresenta as instâncias dos metamodelos
OLAP de CWM, GAM e GeoMDM no navegador de metadados do software MDR. Informações de-
talhadas sobre estas tarefas também podem ser encontradas na página Web das ferramentas Rational
Rose [IRR04] e MDR [MDR04].

Figura 6.7: Instâncias dos metamodelos OLAP de CWM, GAM e GeoMDM.

Os cubos de dados e as visões geográficas usados neste estudo de caso foram implementados
a partir do Data Mart Geográfico Sales_Fact_1997 (Figura 6.4) e das definições dadas sobre os
metamodelos OLAP de CWM e GAM. Para a implementação dos cubos, poderia ter sido usado
qualquer servidor OLAP que seja conforme ao padrão XMLA. Atualmente existem muitas com-
panhias que oferecem suporte para este padrão (e.g. Hyperion, Microsoft e SAS ) mas, devido a
uma limitação de disponibilidade, o servidor OLAP da Microsoft (MS OLAP) foi usado.

A estrutura conceitual de um cubo (suas dimensões, hierarquias, níveis e membros) é imple-
mentada em uma estrutura lógica do tipo relacional, multidimensional ou híbrida (ROLAP, MOLAP
ou HOLAP – ver seção 2.3). Portanto, este estudo de caso se abstrai da representação lógica e con-
centra-se na representação conceitual do cubo. Ou seja, independente do cubo ser ROLAP, MOLAP
ou HOLAP, a estrutura conceitual é a mesma para estes três tipos de representação lógica. Para este
estudo de caso, construiu-se o cubo Vendas Geográficas (GeoSales), o qual é implementado a partir
das dimensões Promoção (Promotion), Produto (Product), Loja (Store), Cliente (Customer) e Tempo
(Time) e da medida Unidades Vendidas (Unit Sales) do Data Mart Geográfico Sales_Fact_1997. A
Figura 6.8 mostra os principais metadados do cubo Vendas Geográficas gerados pelo servidor MS
OLAP. Em seguida, a Figura 6.9 ilustra a estrutura hierárquica das dimensões desse cubo.
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Figura 6.8: Principais metadados do cubo vendas geográficas.

Figura 6.9: Estrutura hierárquica das dimensões do cubo GeoSales
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A partir das hierarquias espaciais das dimensões Cliente e Loja, definiu-se três visões geográficas
(Store.GeoView_1, Store.GeoView2 e Customer.GeoView), as quais orientam a ordem de disposição
das camadas de tipos de feições. Como este estudo de caso é para processamento multidimensional
e/ou geográfico, as visões geográficas devem coincidir com as hierarquias espaciais, caso contrário,
não haveria possibilidade de integrá-las. Desta forma, a ordem dos níveis das hierarquias espaciais
define a ordem das camadas de tipos de feições das visões geográficas e, conseqüentemente, os dados
dessas estruturas são os mesmos. Ressalta-se que devido às hierarquias serem materializadas, as vi-
sões geográficas também o são (GAM::GeoView::isMaterialized = True). Sobre as visões geográfi-
cas de Loja e Cliente (Store.GeoView_1, Store.GeoView2 e Customer.GeoView), estas estão definidas
dentro do espaço geográfico LojaClienteEspaçoGeo (StoreCustomerGeoSpace), o qual é definido
dentro do banco de dados geográfico LojaClienteBDGeo (StoreCustomerGeoDB) que corresponde a
uma visão dos dados geográficos do DWG. A Figura 6.10 ajuda a ilustrar esta estrutura de metadados.
Note que nesta figura, devido às camadas de tipos de feições serem bem definidas, todas as visões
geográficas são primitivas.

City

State

Contry

All

Store.GeoView_1

City

State

All

Store.GeoView2

City

State

Country

All

 Customer.GeoView

StoreCustomerGeoSpace

StoreCustomerGeoDB

Figura 6.10: Resumo da estrutura de metadados geográficos.

Na Figura 6.10, com exceção do nível All, cada camada de tipo de feição tem um atributo com
uma referência para sua dimensão geográfica primitiva do DWG. Esta é a principal diferença entre
uma visão geográfica e uma hierarquia com dados espaciais. Isto é, a primeira tem referência espacial
enquanto a segunda não. Sobre as correspondências entre os metadados multidimensionais e espaci-
ais, estas podem ser assim resumidas: 1) as visões geográficas Store.GeoView_1 e Store.GeoView_2
correspondem às hierarquias Store.Geographical_1 e Store.Geographical_2, respectivamente; 2) a
visão geográfica Customer.GeoView corresponde a hierarquia Customer.Geographical; 3) as dimen-
sões Cliente e Loja referenciam o espaço geográfico LojaClienteEspaçoGeo; e por fim, 4) o cubo
Vendas Geográficas referencia o banco de dados geográfico LojaClienteBDGeo.
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6.5 Processando as Consultas
A partir da implementação do DWG, do Repositório de Metadados, do cubo de dados e das

visões geográficas, o Cliente GMLA WS pode enviar consultas para serem processadas pelo
Servidor GMLA WS. Estas consultas podem ser multidimensionais (MD), geográficas (GEO) ou
multidimensionais e geográficas (GEOMD), sendo que, neste último caso, a consulta pode ser de
mapeamento ou de integração. Para que estas consultas sejam válidas e bem formadas, elas
devem ser especificadas de acordo com o esquema XML de GMLA Request (Figura 6.11) [Sil04,
STF+04, STF+05], o qual é definido a partir dos esquemas de XMLA (seção 3.3.1) e de WFS com
codificação de filtro (seção 3.3.2).

Figura 6.11: Esquema XML do GMLA Request.[Sil04,STF+04].
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Na Figura 6.11, o elemento raiz é o GmlaRequest, o qual tem MD, GEO e GEOMD como seus
subelementos para tratarem os três tipos de consultas que podem ser enviadas ao Servidor GMLA WS.
Os elementos MD e GEO possuem subelementos com os parâmetros necessários para que o Servidor
GMLA WS possa identificar o tipo da consulta e acionar o serviço correspondente. Por sua vez, o
elemento GEOMD contém uma referência para os elementos MD e GEO e também o elemento GE-
OMDSchema, o qual corresponde ao nome do esquema de integração utilizado na consulta. Sobre as
consultas GEOMD de mapeamento ou integração, a diferença entre elas está no fato de a de mapea-
mento não requer nenhuma operação espacial, lógica ou de comparação no
subelemento GetFeature do elemento GEO, ou seja, ele é vazio (<GetFeature>  </GetFeature>).
Uma descrição completa sobre os elementos de GMLA Request é encontrada em [Sil04].

A execução das requisições MD, GEO e GEOMD é guiada pelas atividades definidas no mo-
delo ISAG para processamento de serviços multidimensionais e/ou geográficos. A Figura 6.12
apresenta o nível mais abstrato deste modelo. Uma descrição detalhada sobre as atividades do
modelo ISAG é dada em [Sil04].

Levantar Exceção

Verificar Tipo da 
Requisição

Consultar 
Serviço MD

Enviar Resposta 
da Requisição

Receber 
Requisição

Consultar 
Metadados

Consultar 
Serviço GEO

Extrair Parâmetros 
da Requisição

Validar Parâmetros 
da Requisição

Validar Parâmetros( Tipo da Requisição )

Elaborar 
Requisição GEO

Integrar 
Resultados

Mapear 
Resultados

[ Erro na Requisição ]

Extrair Parâmetros( Tipo da Requisição )

[ GEOMD de Mapeamento ]

[ GEOMD de Integração ]

[ Erro de Inicialização ]

[ Tipo da Requisição = MD ]

[ Tipo da Requisição = GEOMD ] [ Erro de Conexão ]

[ Tipo da Requisição = MD ]

[ Tipo da Requisição = GEOMD ]

[ Tipo da Requisi ção = GEO ]

[ Erro nos Parâmetros ]

[ Parâmetros Validados ]

[ Tipo da Requisi ção = GEO ]

[ GEOMD de Mapeamento ]

[ GEOMD de Integração ]

[ Erro de Conexão ]

Figura 6.12: Nível mais abstrato do modelo ISAG [Sil04, STF+04, STF+05].
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A primeira atividade do modelo ISAG é a de Receber Requisição, a qual considera que a con-
sulta recebida deva estar de acordo com o esquema GMLA Request. A próxima atividade é a de o
Verificar Tipo da Requisição, onde é identificado se o tipo da requisição recebida é MD, GEO ou
GEOMD. No caso de ocorrer algum erro durante a execução dessa atividade, acontece uma transi-
ção para a atividade Levantar Exceção, que é encarregada de informar o erro para o Cliente GMLA
WS. Caso não haja erro, ocorre a transição para a atividade de Extrair Parâmetros da Requisição, a
qual recebe o tipo da requisição como parâmetro e, de acordo com esse tipo, encarrega-se de extrair
os parâmetros passados na requisição. Esses parâmetros correspondem ao conteúdo dos elementos
MD, GEO e GEOMD do esquema GMLA Request. Outra atividade importante é a de Validar Pa-
râmetros da Requisição, a qual verifica se os parâmetros que foram passados na requisição estão
corretos. Ressalta-se que nesta atividade, é verificado se uma requisição do tipo GEOMD é de ma-
peamento ou integração.

As próximas atividades do modelo ISAG dependem do tipo da requisição a ser processada.
Isto é, se o tipo da requisição for MD ou GEOMD, a próxima atividade a ser executada é Con-
sultar Serviço MD. Caso contrário, isto é, se a requisição for do tipo GEO, a próxima atividade
será Consultar Serviço GEO. A atividade Consultar Serviço MD é responsável por recuperar os
parâmetros necessários para estabelecer uma conexão e por submeter a requisição MD ao serviço
multidimensional em uso (Serviço XMLA). Por sua vez, a atividade Consultar Serviço GEO recu-
pera os parâmetros que permitem estabelecer a conexão e enviar a consulta GEO ao serviço geo-
gráfico em uso (Serviço WFS - Figura 6.1). Note que em uma requisição do tipo GEOMD, a ati-
vidade Consultar Metadados é realizada, a qual é útil tanto em uma requisição de mapeamento
quanto em uma requisição de integração. No primeiro caso, o acesso aos metadados permite
identificar os dados multidimensionais que possuem correspondência geográfica e, a partir destes,
formular a requisição geográfica (atividade Elaborar Requisição GEO) que fornecerá o mapea-
mento esperado (atividade Mapear Resultados). No segundo caso, o acesso aos metadados per-
mite identificar os dados multidimensionais que possuem correspondência geográfica e, a partir
destes, fazer a equijunção (atividade Integrar Resultados) com os dados geográficos da parte da
requisição com restrição espacial. A última atividade a ser executada é a Enviar Resposta da Re-
quisição. Esta atividade recebe um documento XML (GMLA response) que contém o resultado do
processamento da requisição e o envia para o Cliente GMLA WS que realizou a consulta. A seguir
alguns exemplos de processamento de consultas MD, GEO e GEOMD são discutidos.

6.5.1 Consultas do Tipo Multidimensional (MD)

Uma consulta multidimensional apenas manipula dados descritivos. Neste tipo de consulta,
somente o Serviço XMLA é manipulado pelo Servidor GMLA WS. Como requisição multidimensio-
nal, considere a seguinte consulta: listar o total das vendas de produtos, pelas cinco primeiras mar-
cas mais vendidas e pelo país e estado destas vendas onde a promoção foi veiculada na TV e ocor-
reram no primeiro trimestre de 1997. Nesta consulta, existe uma declaração MDX, que é executada
pelo Serviço XMLA. O comando MDX deste exemplo é apresentado em negrito no documento de
GMLA Request da Figura 6.13.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GmlaRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="GMLARequest.xsd">

<MD>
<XMLAServiceAddress>http://localhost/xmla/msxisapi.dll</XMLAServiceAddress>
<OLAPCube>GeoSales</OLAPCube>
<XMLAMethod>Execute</XMLAMethod>
<Command>

<Statement>
SELECT
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Store].[Geographical_1].[Country Name].MEMBERS)) ON COLUMNS,
NON EMPTY(TOPCOUNT([Product].[Conventional].[Brand Name].members, 5, [Measures].[Unit Sales])) ON ROWS
FROM GeoSales
WHERE ([Promotion].[Conventional].[All Promotion].[TV], [Time].[Conventional].[All Time].[1997].[Quarter 1])

</Statement>
</Command>
<Properties>

<PropertyList>
<DataSourceInfo>Provider=MSOLAP;Data Source=local </DataSourceInfo>
<Catalog>Geo FoodMart 2000</Catalog>
<Format>Multidimensional</Format>
<AxisFormat>TupleFormat</AxisFormat>

</PropertyList>
</Properties>

</MD>
</GmlaRequest>

Figura 6.13: Exemplo de uma requisição MD.

No exemplo acima, uma operação de drill down e uma de top count foram realizadas. A pri-
meira ocorre sobre a hierarquia geográfica da dimensão Loja e a segunda, sobre a hierarquia con-
vencional da dimensão Produto. Para processar esta consulta, o Servidor GMLA WS executa as
seguintes tarefas: 1) recebe a consulta no formato GMLA Request, 2) extrai e valida os parâme-
tros necessários para transformar a consulta no formato XMLA Request, 3) delega a execução
desta consulta para o Serviço XMLA, 4) transforma o resultado da consulta do formato XMLA
Response para o formato GMLA Response e 5) exporta o resultado da consulta para o Cliente
GMLA, o qual é responsável pela sua visualização gráfica. A Figura 6.14 apresenta o resultado
gráfico desta consulta. Para processar outras consultas multidimensionais no cubo Vendas Geo-
gráficas deve-se substituir o comando MDX do elemento <Statement> pela consulta multidimen-
sional desejada. Por exemplo, uma consulta para listar o total das vendas por país e estado das
lojas e país, estado e municípios dos clientes, tem seu comando MDX expresso na Figura 6.15 e
seu resultado mostrado na Figura 6.16. Note que neste exemplo, três operações de drill down fo-
ram realizadas: uma sobre a hierarquia geográfica da dimensão Loja e duas sobre a hierarquia
geográfica da dimensão Cliente.



Capítulo 6 – Estudo de Caso 125

Figura 6.14: Resultado gráfico da consulta MD expressa na Figura 6.13.

SELECT
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Store].[Geographical_1].[Country Name].MEMBERS)) ON COLUMNS,
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL(DRILLDOWNLEVEL([Customer].[Geographical].[Country Name].MEMBERS))) ON ROWS
FROM GeoSales

Figura 6.15: Outro exemplo de consulta MDX

Figura 6.16: Resultado gráfico da consulta MD expressa na Figura 6.15

6.5.2 Consultas do Tipo Geográfica (GEO)

Uma consulta geográfica apenas manipula dados com referência espacial. Neste tipo de con-
sulta, somente o Serviço WFS é manipulado pelo Servidor GMLA WS. Ressalta-se que foi usada a
versão básica (somente de leitura – seção 3.3.2) da especificação WFS para implementação deste
serviço. Como requisição geográfica, considere a seguinte consulta: listar todos os estados e mu-
nicípios do USA que registram vendas e estão contidos em uma área ad hoc. Nesta consulta,
existe uma declaração expressa em codificação de filtro, que é executada pelo Serviço WFS. No
caso deste exemplo, a expressão de codificação de filtro é apresentada em negrito no documento
de GMLA Request da Figura 6.17. Nesta, a definição da área ad hoc é expressa pelo operador
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espacial BBOX (seção 3.3.2), o qual recupera um conjunto de feições geográficas, contidas pela
área retangular formada pelos pares de coordenadas enviadas na requisição.

<GmlaRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\GMLARequest.xsd">

<GEO>
<WFSServiceAddress>http://localhost:8080/deegreewfs/deegreewfs</WFSServiceAddress>
<GeoSchema>StoreCustomerGeoSchema</GeoSchema>
<GeoDB>StoreCustomerGeoDB</GeoDB>
<GeoSpace>StoreCustomerGeoSpace</GeoSpace>
<GeoView>StoreGeoView1</GeoView>
<GetFeature>

<wfs:GetFeature outputFormat="GML2" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:wfs="http://www.opengis.net/wfs" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc">

<wfs:Query typeName="Country"/>
<wfs:Query typeName="Cities">

<ogc:Filter>
<ogc:BBOX>

<wfs:PropertyName>/Cities/location</wfs:PropertyName>
<gml:Box>

<gml:coord>
<gml:X>-124.73276978</gml:X>
<gml:Y>48.99993133</gml:Y>

</gml:coord>
<gml:coord>

<gml:X>-117.2084</gml:X>
<gml:Y>43.0081</gml:Y>

</gml:coord>
</gml:Box>

</ogc:BBOX>
</ogc:Filter>

</wfs:Query>
<wfs:Query typeName="States">

<ogc:Filter>
<ogc:BBOX>

<wfs:PropertyName>/States/Border</wfs:PropertyName>
<gml:Box>

<gml:coord>
<gml:X>-124.73276978</gml:X>
<gml:Y>48.99993133</gml:Y>

</gml:coord>
<gml:coord>

<gml:X>-117.2084</gml:X>
<gml:Y>43.0081</gml:Y>

</gml:coord>
</gml:Box>

</ogc:BBOX>
</ogc:Filter>

</wfs:Query>
</wfs:GetFeature>

</GetFeature>
</GEO>

</GmlaRequest>

Figura 6.17: Exemplo de uma requisição GEO.

BBOX sobre
municípios

de USA

BBOX sobre
estados
de USA
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No exemplo anterior, o Servidor GMLA WS realiza as seguintes tarefas: 1) recebe a consulta no
formato GMLA Request, 2) extrai e valida os parâmetros necessários para transformar a consulta no
formato WFS Request, 3) delega a execução desta consulta para o Serviço WFS
4) transforma o resultado da consulta do formato WFS Response para o formato GMLA Response e
5) exporta o resultado da consulta para o Cliente GMLA, o qual é responsável pela sua visualização
gráfica. A Figura 6.18 apresenta o resultado gráfico desta consulta. Nesta, as feições geográficas
que registram vendas e satisfazem ao operador espacial BBOX correspondem a dois estados
(Washington e Oregon) e seus municípios (e.g. Bellingham, Spokane e Portland). Para submeter
outras consultas do tipo GEO usando a base de dados geográfica StoreCustomerGeoDB, deve-se
rescrever o conteúdo do elemento <GetFeature> com a consulta geográfica desejada. Ressalta-se
que o serviço geográfico utilizado só disponibiliza o operador espacial BBOX. Todavia, este fato
não invalida o estudo de caso realizado pois 1) as demais codificação de filtro para outros operado-
res espaciais já estão previstas na cláusula <GetFeature> e 2) todo resultado geográfico é descrito
pela linguagem GML, a qual constitui o componente espacial de GMLA Response.

Figura 6.18: Resultado gráfico da consulta GEO expressa na Figura 6.17.

6.5.3 Consultas do Tipo Geográfica e Multidimensional (GEOMD)

O principal motivo para o desenvolvimento da arquitetura GMLA WS é a integração das fun-
cionalidades disponíveis nos serviços XMLA e WFS. A intenção é abstrair a complexidade da
realização de uma consulta em dois serviços diferentes, possibilitando que consultas contendo
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tanto parâmetros multidimensionais quanto geográficos sejam processadas, e que seja retornado
para o cliente, um único documento XML com o resultado da integração. A seguir, a Figura 6.19
e a Figura 6.21 apresentam os documentos GMLA Request para uma consulta GEOMD de mape-
amento e de integração, respectivamente. Note que nestas consultas é necessário informar o es-
quema de integração e os demais parâmetros dos elementos MD e GEO.

<GmlaRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\GMLARequest.xsd">

<GEOMD>
<GEOMDSchema>StoreCustomerGeoMDSchema</GEOMDSchema>
<MD>

<XMLAServiceAddress>http://localhost/xmla/msxisapi.dll</XMLAServiceAddress>
<XMLAMethod>Execute</XMLAMethod>
<OLAPCube>GeoSale</OLAPCube>
<Command>

<Statement>
SELECT
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Store].[Geographical_1].[Country Name].MEMBERS))
ON COLUMNS,
NON EMPTY(TOPCOUNT([Product].[conventional].[Brand Name].members, 5, [Measures].[Unit Sales]))
ON ROWS
FROM GeoSale
where ([Promotion].[Conventional].[All Promotion].[TV], [Time].[Conventional].[All Time].[1997].[Quarter 1])
</Statement>

</Command>
<Properties>

<PropertyList>
<DataSourceInfo>Local Analysis Server</DataSourceInfo>
<Catalog>GeoFoodmart 2000</Catalog>
<Format>Multidimensional</Format>
<AxisFormat>TupleFormat</AxisFormat>

</PropertyList>
</Properties>

</MD>
<GEO>

<WFSServiceAddress>http://localhost:8080/deegreewfs/deegreewfs</WFSServiceAddress>
<GeoSchema>StoreCustomerGeoSchema</GeoSchema>
<GeoDB>StoreCustomerGeoDB</GeoDB>
<GeoSpace>StoreCustomerGeoSpace</GeoSpace>
<GeoView>StoreGeoView1</GeoView>
<GetFeature/>

</GEO>
</GEOMD>

</GmlaRequest>

Figura 6.19: Exemplo de uma requisição GEOMD de mapeamento.

No exemplo da Figura 6.19, a requisição de mapeamento para a consulta apresentada na
Figura 6.13 é realizada. Tal consulta consiste em: listar o total das vendas de produtos, pelas 5
primeiras marcas mais vendidas e pelo país e estado destas vendas onde a promoção foi veiculada
na TV e ocorreram no primeiro trimestre de 1997. Para processar esta consulta, o Servidor GMLA
WS executa as seguintes tarefas: 1) recebe a consulta no formato GMLA Request, 2) extrai e vali-
da os parâmetros necessários para transformar a consulta no formato XMLA Request, 3) delega a
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execução desta consulta para o Serviço XMLA, 4) consulta o Repositório de Metadados (Ge-
oMDM) a fim de identificar quais dados multidimensionais possuem correspondências geográfi-
cas, 5) consulta GeoMDM para recuperar os metadados que descrevem a correspondência geográ-
fica dos dados multidimensionais, 6) formula a requisição geográfica (no formato WFS Request)
que fornecerá o mapeamento esperado, 7) delega a execução desta consulta para o Serviço WFS, 8)
gera o documento de resposta no formato GMLA Response, o qual é construído a partir das des-
crições de GeoMDM e dos documentos de resposta de XMLA e WFS e 9) exporta o resultado da
consulta para o Cliente GMLA, o qual é responsável pela sua visualização gráfica. A Figura 6.20
apresenta o resultado gráfico desta consulta.

Figura 6.20: Resultado gráfico da consulta GEOMD de mapeamento expressa na Figura 6.19

Como pode ser visualizado na Figura 6.20, a interface gráfica da aplicação cliente apresenta
os dados multidimensionais no formato de tabela na parte inferior da tela, enquanto os seus res-
pectivos dados geográficos são apresentados no formato de mapa na parte superior da tela.



Capítulo 6 – Estudo de Caso 130

<GmlaRequest>
<GEOMD>

<GEOMDSchema>StoreCustomerGeoMDSchema</GEOMDSchema>
<MD>

<XMLAServiceAddress>http://localhost/xmla/msxisapi.dll</XMLAServiceAddress>
<XMLAMethod>Execute</XMLAMethod>   <OLAPCube>GeoSale</OLAPCube>
<Command>

<Statement>
SELECT
NON EMPTY(DRILLDOWNLEVEL([Store].[Geographical_1].[Country Name].MEMBERS)) ON COLUMNS,
NON EMPTY(DrilldownLevel(DrilldownLevel([Customer].[Geographical].[Country Name].members))) ON ROWS
FROM GeoSale
</Statement>

</Command>
<Properties>

<PropertyList>
<DataSourceInfo>Local Analysis Server</DataSourceInfo>
<Catalog>GeoFoodmart 2000</Catalog>
<Format>Multidimensional</Format>
<AxisFormat>TupleFormat</AxisFormat>

</PropertyList>
</Properties>

</MD>
<GEO>

<WFSServiceAddress>http://localhost:8080/deegreewfs/deegreewfs</WFSServiceAddress>
<GeoSchema>StoreCustomerGeoSchema</GeoSchema>  <GeoDB>StoreCustomerGeoDB</GeoDB>
<GeoSpace>StoreCustomerGeoSpace</GeoSpace>  <GeoView>StoreGeoView1</GeoView>
<GetFeature>

<wfs:GetFeature >
<wfs:Query typeName="Country"> </wfs:Query>
<wfs:Query typeName="States">

<ogc:Filter>
<ogc:BBOX>

<wfs:PropertyName>/States/Border</wfs:PropertyName>
<gml:Box>

<gml:coord>
<gml:X>-124.73276978</gml:X>   <gml:Y>48.99993133</gml:Y>

</gml:coord>
<gml:coord>

<gml:X>-117.2084</gml:X>   <gml:Y>43.0081</gml:Y>
</gml:coord>

</gml:Box>
</ogc:BBOX>

</ogc:Filter>
</wfs:Query>
<wfs:Query typeName="Cities">

<ogc:Filter>
<ogc:BBOX>

<wfs:PropertyName>/Cities/location</wfs:PropertyName>
<gml:Box>

<gml:coord>
<gml:X>-124.73276978</gml:X>   <gml:Y>48.99993133</gml:Y>

</gml:coord>
<gml:coord>

<gml:X>-117.2084</gml:X>   <gml:Y>43.0081</gml:Y>
</gml:coord>

</gml:Box>
</ogc:BBOX>

</ogc:Filter>
</wfs:Query>

</wfs:GetFeature>
</GetFeature>

</GEO>
</GEOMD>

</GmlaRequest>

Figura 6.21: Exemplo de requisição GEOMD de Integração.
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No exemplo da Figura 6.21, a requisição de integração que faz a interseção entre as consultas
apresentadas na Figura 6.15 e Figura 6.17 é realizada. Tal consulta consiste em: listar o total das
vendas por país e estado das lojas e país, estado e municípios dos clientes que estão localizadas
dentro de uma área ad hoc. Para processar esta consulta, o Servidor GMLA WS executa as se-
guintes tarefas: 1) recebe a consulta no formato GMLA Request, 2) extrai e valida os parâmetros
necessários para transformar a consulta para os formatos XMLA Request e WFS Request, 3) dele-
ga a execução destas consultas para os Serviços XMLA e WFS, respectivamente, 4) consulta o
Repositório de Metadados (GeoMDM) a fim de identificar quais dados multidimensionais possu-
em correspondências geográficas, 5) faz a equijunção entre os dados multidimensionais com refe-
rência espacial e os dados geográficos que satisfazem a restrição espacial, 6) gera o documento de
resposta no formato GMLA Response, o qual é construído a partir das descrições de GeoMDM e
da interseção entre os dados geográficos dos documentos de resposta de XMLA e WFS, e 7) ex-
porta o resultado da consulta para o Cliente GMLA, o qual é responsável pela sua visualização
gráfica. A Figura 6.21 apresenta o resultado gráfico desta consulta.

Figura 6.22: Resultado gráfico da consulta GEOMD de mapeamento expressa na Figura 6.21.
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Os documentos GMLA Response das consultas anteriores são extensos e, por isso, optou-se por
não apresentá-los. Todavia, eles estão disponíveis no seguinte endereço Web
http://www.cin.ufpe.br/~golapa/gmlaws/phd/responses. Por sua vez, os documentos contendo as con-
sultas aqui apresentadas encontram-se em http://www.cin.ufpe.br/~golapa/gmlaws/phd/requests.
Nestes endereços outras consultas de mapeamento e de integração também podem ser encontradas.
Para obter os esquemas XML de GMLA Request e GMLA Response, basta acessar o seguinte endereço
Web http://www.cin.ufpe.br/~golapa/schemas.

6.6 Considerações Finais
As ferramentas OLAP são essencialmente desprovidas de processamento geográfico. Por sua

vez, as ferramentas geográficas não são adequadas para, intrinsecamente, oferecer cruzamento e
agregação/desagregação de dados. Constatadas estas limitações e dado que o uso conjunto destas
ferramentas por alguns gestores é um processo complexo, trabalhoso e, sobretudo, suscetível à
falha humana (seção 1.2), este capítulo descreveu um protótipo (Servidor GMLA WS) que permite
realizar consultas multidimensionais e/ou geográficas de forma a abstrair a complexidade exis-
tente na integração dos serviços envolvidos. Como cenário da implementação do protótipo, foi
utilizada a arquitetura GMLA WS, a qual implementa seus módulos como instâncias dos compo-
nentes da arquitetura GOLAPA. Portanto, através da implementação da arquitetura GMLA WS
demonstra-se, experimentalmente, a funcionalidade do trabalho apresentado no capítulo anterior.

Para implementação da arquitetura GMLA WS, a transformação de um DW convencional em
três DWG com as geometrias definidas em GML foi realizada. Isto foi feito com base nos con-
ceitos, tipos de dimensões e princípios de projeto de GeoDWFrame. Dos três DWG discutidos, o
primeiro (Figura 6.4) foi usado no estudo de caso. Ele foi escolhido por ser baseado na aborda-
gem híbrida com única junção, a qual minimiza o número de chaves estrangeiras em uma dimen-
são híbrida macro e é indicada quando deseja-se, com baixo custo operacional, transformar um
DW convencional em um DWG.

Após a finalização da construção do DWG, instanciou-se os metamodelos OLAP de CWM e
GAM e, na seqüência, instanciou-se o metamodelo GeoMDM. Estas três tarefas fornecem descri-
ções que permitem, respectivamente, gerar os cubos de dados, definir as visões geográficas e de-
terminar como os metadados multidimensionais e geográficos podem ser integrados. Ressalta-se
que OLAP de CWM, GAM e GeoMDM foram instanciados no repositório MDR, o qual é de do-
mínio público e é conforme a especificação de MOF.
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Concluída a instância dos metamodelos, um cubo (GeoSales) e três visões geográficas
(Store.GeoView_1, Store.GeoView2 e Customer.GeoView) foram implementados. Utilizou-se o
servidor MS OLAP para construir o cubo e a versão básica (somente de leitura) da especificação
WFS para criar as visões geográficas. Como as camadas de tipos de feições das dimensões do DWG
eram bem definidas, todas as visões geográficas implementadas foram do tipo primitiva. Contudo, se
o DWG tivesse dimensões que permitissem gerar hierarquias espaciais a partir de uma tabela
“pai-filho” (Figura 5.12 e Figura 5.13), então seria possível implementar visões geográficas do tipo
agregada (seção 5.4).

Após a implementação do cubo e das visões geográficas do estudo de caso, cinco requisições
ao Servidor GMLA WS foram submetidas. As duas primeiras foram multidimensionais e
envolviam os operadores drill-down e top count. A terceira foi geográfica e utilizava o operador
BBOX. As duas últimas eram consultas multidimensional e geográfica. Porém, a quarta era do
tipo mapeamento e usou os operadores drill-down e top count, enquanto a quinta era do tipo inte-
gração e usou os operadores drill-down e BBOX. Por fim, uma vez executadas as consultas, o
Servidor GMLA WS usou o esquema XML de GMLA para validar os documentos XML de res-
posta a serem enviados para o Cliente GMLA WS.

Sobre a escolha da tecnologia usada (Java, XML e serviços Web), esta foi definida visando
disponibilizar uma solução aberta e extensível. Todavia, especialmente pelo uso de XML e servi-
ços Web, o protótipo desenvolvido não obteve um bom desempenho. Contudo, esta limitação
pode ser melhorada se um outro protótipo, não baseado em XML e serviços Web, for desenvolvi-
do. Neste caso, o novo protótipo continuaria usufruindo da infra-estrutura proposta no capítulo
cinco. Porém, utilizaria um SGBD, como repositório dos metadados, e seria baseado na a arqui-
tetura Integrada com tipos abstratos de dados espaciais (seção 2.4).
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7 

Conclusão

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre os principais tópicos discutidos nesta
tese, incluindo as contribuições alcançadas e sugestões para trabalhos futuros.

“Sonhe!... Deseje!... Acredite!...
Investigue!... Questione!... Inove!...
Erre!... Reflita!... Corrija!...
Anime!... Persista!... e Realize!
Eis o meu caminho das pedras”
Robson Fidalgo

 Capítulo
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7.1 Considerações Finais
Nas bases de dados das corporações existem muitas informações geográficas, as quais neces-

sitam de ferramentas espaciais para serem melhor entendidas. Além disto, para executar uma boa
análise, freqüentemente tem-se a necessidade de examinar os dados sobre diferentes níveis de
detalhes e realizar o cruzamento de diversas informações, pois é através destas operações que
consegue-se navegar pelos dados e visualizar relacionamentos que antes não eram facilmente
percebidos. De forma a disponibilizar estes tipos de análises (geográfica e multidimensional) du-
as classes de sistemas são aplicadas: SIG e OLAP. Porém, como estas ferramentas foram desen-
volvidas para propósitos distintos, o processo de integração entre estas não é direto.

Muitos trabalhos sobre a integração multidimensional e geográfica têm sido realizados (ca-
pítulo 4). Porém, estes possuem algumas limitações. Por exemplo, a ausência de um DWG, o uso
de tecnologia proprietária, pouco reuso do legado das ferramentas para processamento multidi-
mensional e processamento geográfico, a falta de suporte na maioria das ferramentas SIG e OLAP
disponíveis no mercado e a análise restrita a uma única dimensão geográfica por esquema multi-
dimensional.

Sobre os objetivos desta tese (seção 1.3), estes foram alcançados com a definição de uma infra-
estrutura que abstrai a complexidade de consultar ferramentas de DWG, OLAP e SIG a fim de pro-
porcionar aos usuários um sistema capaz de realizar processamento multidimensional e/ou geográ-
fico. Tal infra-estrutura consiste na definição: 1) da arquitetura de integração GOLAPA, a qual per-
mite o reuso de ferramentas geográficas e multidimensionais e é centrada no uso de DWG e de me-
tadados, 2) do arcabouço GeoDWFrame para projetar esquemas dimensionais e geográficos para
DWG, 3) dos metamodelos GAM e GeoMDM que, respectivamente, oferecem suporte para a im-
plementação de uma aplicação que seja analítica e geográfica (AGIS) e que necessite prover a inte-
gração entre aplicações multidimensionais e geográficas, e 4) do esquema GMLA que permite inte-
grar e exportar dados e metadados das aplicações em questão. Vale salientar que embora as solu-
ções apresentadas nesta tese foram discutidas dentro do escopo da arquitetura GOLAPA, estas são
independentes da mesma e podem ser utilizadas por outros trabalhos que desejem usufruir de suas
premissas. Isto é, reuso de tecnologias e utilização de especificações abertas e extensíveis dentro de
um contexto baseado na aplicação de um DWG e metadados.
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7.2 Contribuições
As principais contribuições decorrentes da realização deste trabalho são:

• A análise do estado da arte sobre processamento multidimensional e geográfico, discu-
tindo os principais conceitos relacionados a esse tema, identificando pontos de questio-
namento, vantagens e limitações, e realizando um exame crítico e comparativo sobre os
principais trabalhos relacionados às contribuições desta tese;

• A proposta da arquitetura GOLAPA, em termos da identificação dos seus componentes, da
descrição das funcionalidades de cada um deles e da definição dos relacionamentos exis-
tentes entre eles. GOLAPA é uma arquitetura de software para ser usada como referência na
implementação de sistemas para processamento multidimensional e/ou geográfico. Esta é
centrada no uso de metadados e de um DWG, e tem como premissas reusar o legado dos
software para SIG e OLAP e usufruir de tecnologias padronizadas, abertas e extensíveis;

• A descrição do arcabouço GeoDWFrame que define conceitos, tipos de dimensões e
princípios de projetos para orientar a construção de esquemas dimensionais e geográficos
de um DWG. Este arcabouço é baseado no esquema estrela e nas várias técnicas e princí-
pios de projeto de Kimball [Kin96, KRR+98]. Através de GeoDWFrame, dados descritivos e
geométricos são armazenados em uma única base de dados (DWG), evitando-se o uso de
medidas geográficas como ponteiros para objetos geográficos e maximizando-se, de forma
sistemática, o gerenciamento de mais de uma dimensão com dados espaciais;

• A definição dos conceitos desejáveis para aplicações analíticas e geográficas (AGIS) e a
especificação do metamodelo GAM para este tipo de ferramenta. A especificação deste
metamodelo usa a semântica e a notação gráfica do diagrama de classes de UML, é baseada
em especificações padronizadas, e é análoga ao metamodelo OLAP de CWM. Com isso,
objetiva-se que GAM tire proveito destes padrões, guie as análises espaciais, assim como
OLAP de CWM faz para análises multidimensionais, e que a integração entre estes meta-
modelos ocorra da forma mais natural possível;

• A proposta do esquema abstrato GeoMD para facilitar a compreensão e orientar iniciati-
vas que visem realizar processamento multidimensional e geográfico. Este usa a semânti-
ca e a notação gráfica de pacotes, classes e relacionamentos de associação e dependência
de UML para definir, em alto nível, um esboço da integração entre os metadados multi-
dimensionais e geográficos. Ele define como os metadados estão organizados (seus do-
mínios) e como estes se relacionam dentro e fora do seu domínio (relacionamentos de in-
tra e extra-domínio);
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• A especificação do metamodelo GeoMDM que integra os metadados de OLAP de CWM e
GAM para permitir a realização de  consultas multidimensionais e geográficas sobre uma ou
mais dimensões espaciais por esquema multidimensional. Ressalta-se que a integração destes
metamodelos ocorre sem alterar suas definições e que os metadados, que são descritos por
dois metamodelos distintos, passam a ser semanticamente integrados em um único metamo-
delo. A especificação do metamodelo GeoMDM é feita usando a semântica e notação gráfica
do diagrama de classes de UML.

• A definição do esquema XML de GMLA que define as regras sintáticas e semânticas de como
integrar dados e metadados multidimensionais e/ou geográficos que a priori estão em dois es-
quemas XML distintos (GML e XMLA). GMLA é baseado em especificações padronizadas pela
comunidade científica e industrial e visa obter um esquema XML único que seja usado para
trocar dados e metadados entre aplicações multidimensionais e/ou geográficas;

• A validação experimental de GOLAPA, GeoDWFrame, GAM, GeoMD, GeoMDM e GMLA
através do desenvolvimento de um estudo de caso.

7.3 Trabalhos Futuros
Embora os objetivos desta tese tenham sido alcançados, existem temas de pesquisas e exten-

sões práticas e teóricas que ainda podem ser realizados. Estes incluem:

• Validar as idéias do capítulo 6 em um estudo de caso com dados de corporações reais.
Apesar das propostas do capítulo 6 terem sido validadas experimentalmente em um estu-
do de caso com dados fictícios, as mesmas ainda não foram testadas em problemas com
dados reais;

• Investigar o custo-benefício entre utilizar abordagens abertas (processar e armazenar em
formato XML e repositório MOF), fechadas (processar e armazenar em formato proprietário
e SGBD) ou híbridas (processar e armazenar em formato proprietário e SGBD e usar XML e
MOF para trocar dados). Atualmente, apesar do estudo de caso usufruir de uma abordagem
aberta, este exige um alto custo de implementação, manutenção e processamento;

• Definir uma interface gráfica mais elaborada, uma vez que a do protótipo apresentado no capí-
tulo 6 tem como objetivo apenas exibir os resultados produzidos. A interface gráfica a ser
construída deve permitir uma maior interação com o usuário, possibilitando que, por exemplo,
consultas sejam realizadas a partir da manipulação dos objetos gráficos apresentados na tela e
seus resultados também possam ser visualizados na forma de histogramas;
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• Melhorar o desempenho do protótipo do capítulo 6, baseando-se em técnicas e algoritmos tra-
dicionais para otimização de consultas OLAP e consultas SIG. Por exemplo, pré-processar e
armazenar as consultas multidimensionais e seus mapas que são freqüentemente utilizados;

• Reestruturar o esquema XML de GMLA para que este forneça suporte à versão mais recente
de GML. Pois, como descrito na seção 5.7, foi utilizada sua versão 2.1.2 que é mais estável;

• Especificação de uma linguagem de consulta multidimensional e geográfica. Atualmente,
a sintaxe de consulta está baseada no esquema XML de GMLA Request (seção 6.5), a qual
herda as sintaxes definidas para consultas ao XMLA e ao WFS. Entretanto, os parâmetros
analíticos e geográficos ainda continuam separados. A definição de uma sintaxe única,
que possibilite a definição de requisições contendo operadores multidimensionais, espa-
ciais ou multidimensionais e geográficos, seria interessante.

• Analisar a possibilidade do tratamento de dados raster, visto que neste trabalho somente
foram considerados dados vetoriais, pelo fato da versão GML utilizada só oferecer su-
porte para este tipo de dado.

• Utilizar um serviço geográfico que implemente os outros operadores espaciais da especifi-
cação de WFS do OGC ou estender o serviço usado no estudo de caso, que é de domínio
público, para que este ofereça suporte a outras operações espaciais além do BBOX.

• Analisar outras formas para realizar consultas multidimensionais e geográficas de integração.
Atualmente optou-se por processar primeiramente a consulta multidimensional e depois fazer a
sua interseção (equijunção) com a consulta geográfica. Todavia, seria interessante avaliar o
custo-benefício de se realizar primeiramente a consulta geográfica, para em seguida, fazer com
que o seu resultado sirva de entrada para a consulta multidimensional. Pode-se ainda investigar
outras estratégias que sejam baseadas em alguma heurística ou computação inteligente.

• Estudar detalhadamente as características de um software para AGIS (e.g. definição de ope-
radores, algoritmos e linguagem de consulta analítico-espacial) de forma a implementar um
protótipo que seja baseado nas propostas deste estudo. Isto não foi feito nesta tese por li-
mitação de tempo e pelo fato do seu foco ser processamento multidimensional e geográfi-
co, e nestes casos, a capacidade analítica de um AGIS pode ser satisfatoriamente suprida
por uma ferramenta OLAP.

• Propor metadados e um protótipo de ferramenta de ETL geográfico que facilitem a cons-
trução e manutenção de DWG.
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A maneira de descrever os padrões de projeto difere de autor para autor. Todavia, pode-se re-
sumi-las sobre a estrutura de “contexto-problema-solução-conseqüência”. Nesta, apresenta-se o
contexto no qual o problema deve ser tratado, descreve-se o problema em si, apresenta-se as téc-
nicas empregadas para solucionar o problema e, por fim, as vantagens e desvantagens da solução
empregada. O Quadro A.1 apresenta um resumo sobre os descritores definidos por Gamma et al.
[GHJ+95].

Quadro A.1: Resumo dos descritores para padrão de projetos definidos por Gamma et al. [GHJ+95].

Descritores Resumo

1- Nome e Classificação
do padrão.

Uma breve expressão textual que caracterize a essência do padrão;

2- Intenção. Uma breve descrição que indique a resposta para algumas perguntas
como: O que o padrão faz? Qual problema ele pretende resolver?

3- Também conhecido
como.

Outros nomes bem conhecidos para o padrão, se existirem.

4- Motivação. Um cenário que ilustre o problema de projeto e como os elementos
utilizados são organizados para resolver o problema;

5- Aplicabilidade. Em qual situação o padrão pode ser utilizado;

6- Estrutura. Representação gráfica dos elementos utilizados no padrão. Optou-se
pela notação de UML;

7- Participantes. Quais elementos participam da resolução do problema e suas respon-
sabilidades;

8- Colaborações. Como os elementos participantes colaboram para executar suas res-
ponsabilidades;

9- Conseqüências. Como o padrão suporta a realização de seus objetivos? Quais são seus
custos/benefícios e resultados da sua utilização?

10- Implementação. Que armadilhas ou técnicas precisa-se conhecer para implementação
do padrão? Existem considerações específicas de linguagem?

11- Exemplo de código. Fragmentos ou blocos de código que ilustram como pode-se imple-
mentar o padrão em uma dada linguagem de programação.

12- Usos conhecidos. Exemplos do padrão encontrados em sistemas reais.

13- Padrões relacionados. Quais padrões estão fortemente relacionado com este? Quais as princi-
pais diferenças entre eles? Com quais padrões este deveria ser usado?
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