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Resumo 

 
Atualmente as corporações buscam ferramentas para suporte à decisão que 

contemplem a semântica do seu negócio (i.e., suas terminologias e regras). Neste 

contexto, OLAP (OnLine Analytical Processing) e ontologia, de forma isolada, têm se 

destacado, respectivamente, como ferramentas para subsidiar o processo de tomada de 

decisão e o processamento semântico de dados. De forma simplificada pode-se dizer 

que as ferramentas OLAP são voltadas para realizar cruzamentos (i.e., análise 

multidimensional - e.g., vendas de produtos por cliente, fornecedor e tempo) e 

agregações de dados em diferentes níveis de detalhe (i.e., análise multinível - e.g., 

vendas de produtos por ano, semestre, trimestre e mês). Por sua vez, uma ontologia 

pode ser resumidamente definida como uma representação não ambígua de um 

vocabulário e de regras para um determinado domínio de negócio, permitindo que 

raciocínios possam ser feitos a partir da ontologia. Apesar da boa aceitação destas 

ferramentas, estas foram concebidas para propósitos diferentes e, por isso, 

originalmente, não permitem a realização de análises multidimensionais, multiníveis e 

que considerem, de forma dinâmica e escalável, a semântica do negócio (e.g., vendas de 

produtos por clientes especiais, grandes fornecedores em dias de feriado santo ou 

comercial).  

Visando dar uma contribuição para solucionar o problema em questão, este 

trabalho define uma arquitetura de software que permite a integração de ferramentas 

OLAP com Ontologias, bem como um metamodelo que proporciona o mapeamento 

entre essas tecnologias a fim de permitir que a semântica do negócio possa ser utilizada 

em consultas analíticas. Como prova de conceito, foi utilizado um protótipo 

implementado em Java, que faz uso do servidor OLAP Mondrian, do seu cliente JPivot 

para exibir os resultados das consultas, de uma ontologia que estende a ontologia 

temporal OWL-Time e do raciocinador Jena. 

Palavras-chave: OLAP, Ontologia, consultas semânticas. 
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Abstract 

 

Currently, corporations are looking for tools to support the decision to take 

account of the semantics of their business (i.e., their terminology and rules). In this 

context, OLAP (OnLine Analytical Processing) and ontology, in isolation, have been 

outstanding, respectively, as tools to support the process of decision making and 

semantic processing of data. In simple terms we can say that OLAP tools are geared to 

perform crossover (i.e., multi-dimensional analysis - e.g., product sales by customer, 

supplier and time) and aggregation of data in different levels of detail (i.e., multi-level 

analysis - e.g., product sales year, semester, quarter and month). In turn, an ontology 

can be briefly defined as an unambiguous representation of a vocabulary and rules for a 

given business domain, allowing arguments to be made from the ontology. Despite the 

high acceptance of these tools, they are designed for different purposes and therefore 

did not originally permit the introduction of multidimensional analysis, and consider 

multi-level, dynamic and scalable, the semantics of business (e.g., sales of products by 

customers special, large suppliers on public holidays saint or commercial). 

In order to make a contribution to solve the problem at hand, this paper defines a 

software architecture that allows integration of OLAP with Ontology, and a metamodel 

that provides the mapping between these technologies to enable the business semantics 

can be used for analytical queries. As proof of concept, we performed a case study 

implemented in Java, which makes use of the Mondrian OLAP server, its client JPivot 

to display the results of the queries, an ontology that extends the temporal ontology 

OWL-Time and Jena reasoner.  

Keywords: OLAP, Ontology, Semantic Query 
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___Capítulo___ 

1.  
Introdução 

 

“O homem torna-se o que ele trabalha em si.” 

Divaldo Franco 

 

este capítulo faz-se uma introdução a respeito deste trabalho, uma discussão sobre a 

motivação para o seu desenvolvimento e os seus objetivos. Por fim, é apresentada a 

estrutura dos demais capítulos. 

 

1.1. Apresentação 

 

Dentre as diversas tecnologias para suporte à decisão, a ferramenta On-line Analytical 

Processing (OLAP) (LIEBOWITZ, 2008; WHITE, 2005) está em evidência, pois é uma 

ferramenta especializada para a realização de operações analíticas sobre grandes volumes de 

dados chamados de cubos de dados. De forma geral, estas operações permitem cruzamento de 

dados (e.g., vendas de produtos por ano, tipo de fornecedor e faixa etária de cliente) e 

agregação de informações em diferentes níveis de detalhe (e.g., vendas de produtos por ano, 

semestre, mês e dia). Apesar do poder analítico e da boa aceitação dessa ferramenta, esta não 

possui operações que a permita usufruir da semântica do negócio de uma organização (e.g., 

suas terminologias e regras) durante a realização de suas consultas, o que pode prejudicar 

algumas análises, especialmente aquelas que dependem exclusivamente do conhecimento e do 

discernimento de uma única pessoa. 

Nesse contexto de representação semântica do conhecimento, as ontologias 

(GRUBER, 1993; GUARINO, 1998; BREITMAN, 2005) têm recebido atenção da academia e 

da indústria por permitirem estruturar e recuperar informações/conhecimento sobre um 

determinado domínio, facilitando a comunicação e o processamento dessas 

informações/conhecimento (USCHOLD e GRUNINGER, 2004). Isto é, a partir de uma 

ontologia pode-se inferir diversos conhecimento/informações que facilitam o trabalho de um 

N 
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tomador de decisão, pois este não precisa ter este conhecimento prévio. Por exemplo, a partir 

de uma ontologia sobre organizações, pode-se saber os principais concorrentes de uma 

empresa e a partir de uma ontologia sobre estações do ano pode-se saber qual a temperatura 

média e as datas de início/fim de cada estação.  

Considerando o contexto acima, a integração de ontologias em ferramentas OLAP 

permite o processamento de consultas OLAP semânticas. Por exemplo, qual foi o prejuízo por 

ano e semestre dos meus concorrentes? E qual foi a quantidade de produtos vendidos por 

cliente e fornecedor durante as estações do ano com temperatura amena? Note que estas 

consultas podem ser respondidas por uma ferramenta tradicional. Contudo, esta abordagem 

exige que 1) o tomador de decisão tenha um conhecimento prévio (e.g., quem são os 

concorrentes? Quais são as estações do ano com temperatura amena e quando estas iniciam e 

terminam?) e/ou 2) as informações a serem consultadas estejam explicitamente disponíveis no 

cubo de dados, pois caso contrário, deve-se fazer a carga dessas informações, o que é custoso 

e pode afetar a escalabilidade dessa abordagem. 

 

1.2. Motivação 

 

As motivações para o desenvolvimento desse trabalho são: 

1- O uso de termos semânticos enriquece o processo de tomada de decisão; 

2- O uso de ontologias dá escalabilidade para, de forma mais dinâmica, realizar 

consultas OLAP usando termos semânticos que não existem no cubo de dados; 

3- Processamento de consultas OLAP semânticas é um tema de pesquisa relevante 

para banco de dados e com questões em aberto. 

 

1.3. Objetivos 

 

Os objetivos gerais deste trabalho são:  

1- Fazer um levantamento sobre o estado da arte relacionado ao uso integrado de 

ontologias e ferramentas OLAP; 

2- Propor uma arquitetura de software que permita abstrair a complexidade de 

realizar consultas OLAP semânticas; 
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3- Utilizar um protótipo da arquitetura e, a partir desse protótipo, como prova de 

conceito, realizar um estudo de caso. 

Os objetivos específicos deste trabalho são:  

1- Estudar os principais conceitos, tecnologias e trabalhos sobre OLAP e Ontologias; 

2- Especificar as camadas, componentes, metamodelos e funcionamento/operações 

da arquitetura proposta; 

3- Utilizar um protótipo para realizar um estudo de caso. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

Visando atingir os objetivos citados na Seção 1.3, os demais capítulos desta 

dissertação estão organizados da seguinte maneira: o Capítulo 2 aborda os conceitos básicos 

sobre OLAP e Ontologias; o Capítulo 3 apresenta as principais contribuições deste trabalho, a 

saber: a arquitetura SCube, o metamodelo de integração dessa arquitetura e as operações 

OLAP semânticas que esta arquitetura dá suporte; o Capítulo 4 versa sobre o 

desenvolvimento de um protótipo baseado na arquitetura SCube e mostra um estudo de caso 

que faz uso desse protótipo; o Capítulo 5 discute os principais trabalhos relacionados ao uso 

de OLAP e ontologias, comparando-os com a arquitetura SCube; por fim, o Capítulo 6 

consiste nas conclusões e propostas de trabalhos futuros. 
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___Capítulo___ 

2.  
Conceitos Básicos 

 

"Conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos." 

Chico Xavier 

 

este trabalho, ontologias são inseridas no contexto de uma ferramenta OLAP a fim de  

aplicar semântica em consultas analíticas, enriquecendo consultas OLAP e auxiliando      

gestores em tomadas de decisão. 

Dessa forma, neste capítulo serão abordados os principais conceitos sobre ontologias, 

como aplicações, algumas linguagens para construção e consulta destas e sobre OLAP serão 

abordados os conceitos básicos, linguagem de consulta e o metamodelo para aplicações 

OLAP. 

 

2.1. Ontologias 

 

A primeira definição de ontologia surgiu na filosofia, com o estudo da explicação da 

existência (FREITAS, 2000). No início dos anos 90, sua definição abrangeu o domínio de 

inteligência artificial, onde ontologia é referida como modelos que possuem o vocabulário de 

um determinado domínio e proporciona compartilhamento e reuso de conhecimento. 

De acordo com Gruber (1995), uma ontologia é uma especificação explícita e formal 

de uma conceitualização compartilhada, entende-se por formal ser compreendida por 

máquinas; explícita significa que os elementos e suas restrições estão objetivamente definidos 

de forma clara e concisa; conceitualização trata de uma visão conceituada de determinado 

domínio; compartilhada, indica um conhecimento consensual. Sendo assim, ontologias, em 

um nível de abstração mais alto, estabelecem uma terminologia comum e não-ambígua para 

um domínio em questão (AZEVEDO, 2008). 

N 
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Guarino (1998) acrescenta que uma ontologia é uma especificação parcial e explícita 

de um determinado domínio, isentando-se de representar conceitos que estejam fora desse 

domínio. 

O poder das ontologias está no fato de que elas fornecem um entendimento comum, 

padronizado e compartilhado de um domínio, conhecimento este que pode ser comunicado ou 

compartilhado entre pessoas e sistemas aplicativos (HORROCKS et. al., 2000). Pode-se 

considerar as ontologias como a materialização do nível de conhecimento (FREITAS, 2003). 

Ontologias proporcionam compartilhamento do conhecimento, posto que a mesma é 

embasada em um vocabulário comum, que modela de forma coerente e adequada um 

determinado domínio.  

O desenvolvimento de ontologias se assemelha ao mesmo processo de 

desenvolvimento utilizado nos sistemas especialistas e baseados em conhecimento, 

necessitando que um especialista do domínio de conhecimento em questão acompanhe o 

processo de desenvolvimento da ontologia, validando assim seus conceitos e seus 

relacionamentos (FREITAS, 2003). Freitas (2003) também aborda que como qualquer outro 

projeto para desenvolvimento de software, deve-se levar em consideração questões como 

reuso, extensibilidade e portabilidade.  

Na Figura 1 são exibidos os componentes básicos de uma ontologia de feriados 

nacionais. Seus componentes são (GRUBER, 1993; GOMEZ-PEREZ, 1996): 

• Classes, que representam os conceitos dentro do domínio abordado. Exemplo: 

Feriados nacionais, religioso, páscoa; 

• Instâncias, utilizadas para representar elementos específicos da classe. Exemplo: 

02/03/2009; 

• Relações, que representam os relacionamentos entre as classes. Exemplo: é um 

feriado;   

• Atributos, que identificam as propriedades dos conceitos. Exemplo: dia, mês, ano; 

• Funções, que são relações especiais onde o n-ésimo elemento da relação é único para 

os n-1 elementos precedentes. Exemplo: páscoa possui somente um dia por ano; 

• Axiomas, usados para modelar sentenças verdadeiras. Exemplo: a páscoa ocorre 

entre os dias 22 de março e 25 de abril. 
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Figura 1 – Ontologia feriados nacionais 

  

 A próxima seção aborda os principais tipos de ontologias. 

 

2.2. Tipos de ontologias 

  

Os tipos de ontologias são definidos relacionando-as à sua função quanto ao grau de 

formalismo de seu vocabulário, pela sua aplicação e estrutura e conteúdo da conceitualização. 

Estas podem ser classificadas em (GÓMEZ-PEREZ, 1999): 

• Ontologias de Representação: definem as primitivas de representação, como frames, 

axiomas e atributos, de forma declarativa;  

• Ontologias Gerais (ou de topo): contêm definições abstratas necessárias para a 

compreensão de aspectos do mundo, como tempo, papéis, espaço, seres, etc;  

• Ontologias Centrais ou Genéricas de Domínio (core ontologies): descrevem áreas de 

estudo e seus conceitos mais genéricos e abstratos; 

• Ontologias de Domínio e de Aplicação: tratam de um domínio específico de uma 

área genérica de conhecimento, como educação, estatística, etc;  

Na seção a seguir, são destacados os principais benefícios das ontologias. 

 

2.3. Benefícios das Ontologias 

 

O principal objetivo de uma ontologia é proporcionar o compartilhamento do 

conhecimento, pois, a partir de uma ontologia modelada de forma correta sobre determinado 

domínio de conhecimento, essa pode ser compartilhada e usada por pessoas que desenvolvam 

aplicações dentro desse domínio. Porém, existem outras vantagens do uso de ontologias 

(OLIVEIRA et al, 2004): 
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• Facilitar a integração da informação, especialmente em aplicações distribuídas; 

• Podem ser utilizadas como fonte de consulta e de referência do domínio; 

• Habilitar o reuso do conhecimento por serem representadas por blocos estruturados 

que podem ser reusáveis na modelagem de sistemas no nível lógico; 

• Fornecer uma descrição exata do conhecimento, pois os termos utilizados não 

proporcionam ambigüidades; 

• Estender o uso de uma ontologia genérica de forma que ela se adapte a um domínio 

específico. 

A próxima seção trata das linguagens de representação de ontologias. 

 

2.4. Linguagens de representação de ontologias 

 

Para representar a ontologia de um domínio, deve-se utilizar de uma linguagem para 

sua representação. 

Atualmente existem várias linguagens para representação de ontologias. Diversas 

linguagens são baseadas em frames ou em lógica, ou mesmo em ambos (SELL, 2006). De 

forma geral, existem as seguintes: Resource Description Framework (RDF), Ontology 

Inference Layer (OIL), DARPA Agent Markup Language (DAML), DAML+OIL e Web 

Ontology Language (OWL). 

 

2.4.1. RDF 

 

RDF foi desenvolvida pela the World Wide Web Consortium (W3C) como uma 

linguagem baseada em rede semântica para descrever recursos da Web. Está projetada para 

fornecer a interoperabilidade e a semântica para metadados (dados que descrevem outros 

dados) de modo a facilitar busca por recursos Web (BREITMAN, 2005). Ela pode especificar 

o relacionamento entre classes e fornecer interoperabilidade estrutural, entretanto não fornece 

mecanismos para a declaração de propriedades e relacionamentos entre essas propriedades e 

outros recursos (RDF, 2000). 

Uma RDF é composta por uma tripla com recursos, predicados e objetos. Um recurso 

é composto por caracteres utilizados para identificar um recurso na internet, ou seja, uma 
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Uniform Resource Identifier (URI). Predicados relacionam os recursos da tripla e objetos. 

Objetos são strings que definem o valor que a propriedade possui. 

 
Figura 2 – Representação de recurso, propriedade e objeto (FREITAS, 2003) 

 

O grafo representado na Figura 2 indica a anotação de que o primeiro recurso, 

representado por www.qqr.com/~ze se relaciona com o segundo recurso, representado por 

www.qqr.com/~maria, a partir do predicado namoraCom e possuem como propriedades nome 

e sobrenome. Em RDF, a representação desse grafo é ilustrada no Quadro 1: 

Quadro 1 – Representação RDF (FREITAS, 2003) 

1<rdf:Description about=http://www.qqr.com/~ze>  

2      <nome>Jose</nome>  

3        <sobrenome>Virgulino</sobrenome>  

4           <namoraCom>  

5                      <rdf:Description about=http://www.qqr.com/~maria>  

6                              <nome>Maria</nome>  

7                             <sobrenome>Bonita</sobrenome>  

8                      </rdf:Description>  

9            </namoraCom>  

10</rdf:Description> 

  

Como extensão do RDF, foi desenvolvida a RDF Schema, já que o modelo de dados 

RDF não disponibiliza mecanismos para declarar as propriedades, nem para definir os 

relacionamentos entre essas propriedades e outros recursos.  

Um esquema não define somente as propriedades dos recursos, mas também os tipos 

de recursos que estão sendo descritos (AZEVEDO, 2008). A especificação da RDF Schema 

do W3C fornece os mecanismos necessários à definição de elementos, de classes de recursos, 
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de possíveis restrições de classes e relacionamentos e detecção de violação de restrições 

(LIMA, 2001). 

RDF(S) é a combinação de RDF e RDF Schema, trata-se de uma linguagem 

expressiva, pois permite a representação de conceitos, taxonomias de conceitos e relações 

binárias. Algumas máquinas de inferência têm sido criadas para esta linguagem, 

principalmente para checar restrições. 

 

2.4.2. OWL 

 

A linguagem Web Ontology Language (OWL) (OWL, 2009) é utilizada quando as 

informações contidas em documentos precisam ser processadas por aplicações em situações 

em que o conteúdo precisa mais do que ser apresentado apenas para humanos. Esta possui 

habilidade para representar conteúdo interpretável por máquina na Web que são baseados em 

XML, RDF, e RDF Schema (RDF-S) provendo um vocabulário junto com semânticas 

formais.  Ontologias em OWL são compostas por (OWL, 2009): classes, propriedades, que 

podem ser relações ou atributos e instâncias. O Quadro 2 ilustra uma classe em OWL. 

Quadro 2 – Classe em OWL 
1<owl:Class rdf:ID="DayOfWeek"> 

2    <owl:equivalentClass> 

3      <owl:Class> 

4        <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

5          <time:DayOfWeek rdf:ID="Sunday"/> 

6          <time:DayOfWeek rdf:ID="Monday"/> 

7          <time:DayOfWeek rdf:ID="Tuesday"/> 

8          <time:DayOfWeek rdf:ID="Wednesday"/> 

9          <time:DayOfWeek rdf:ID="Thursday"/> 

10          <time:DayOfWeek rdf:ID="Friday"/> 

11          <time:DayOfWeek rdf:ID="Saturday"/> 

12        </owl:oneOf> 

13      </owl:Class> 

14    </owl:equivalentClass> 

15</owl:Class>  
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A OWL possui três sub-linguagens incrementais projetadas para serem usadas por 

diferentes comunidades de implementadores e usuários, conforme ilustra a Figura 3 (SMITH 

et al,. 2003): 

• OWL Lite oferece um suporte básico a usuários que necessitam apenas classificar 

uma hierarquia de classes e definições simples de propriedades. Só permite valores de 

cardinalidade 0 e 1. Por este motivo, não apresenta grande complexidade para a 

implementação de suas funcionalidades; 

• OWL DL é usada por usuários que queiram o máximo de expressividade, com 

completude (todas as conclusões são computáveis) e decidibilidade (todas as 

computações terminarão em um tempo finito) computacional. Ela inclui todas as 

construções da linguagem OWL, mas estas construções somente podem ser usadas sob 

certas restrições. A sigla DL possui correspondência com a lógica descritiva, uma área 

de pesquisa que estuda um fragmento particular da lógica de primeira ordem; 

•  OWL Full: é usada por usuários que queiram o máximo de expressividade e 

independência sintática de RDF, sem nenhuma garantia computacional. A OWL Full e 

a OWL DL suportam o mesmo conjunto de construções da linguagem OWL, embora 

com restrições um pouco diferentes. Enquanto a OWL DL impõe restrições sobre o 

uso de RDF e requer disjunção de classes, propriedades, indivíduos e valores de 

dados, a OWL Full permite misturar OWL com RDF Schema e não requer a disjunção 

de classes, propriedades, indivíduos e valores de dados. Isto é, uma classe pode ser ao 

mesmo tempo uma classe e um indivíduo. 

 

Figura 3 – Sub-linguagens OWL (DRUMMOND et al., 2005) 
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Cada uma destas sub-linguagens é uma extensão de sua predecessora, ou seja, cada 

ontologia válida em OWL Lite é uma ontologia válida em OWL DL, esta por sua vez é uma 

ontologia válida em OWL Full. Porém, uma ontologia válida em OWL Full pode ou não ser 

uma ontologia válida em OWL DL e todo documento OWL (Lite, DL ou Full) é um 

documento RDF e todo documento RDF é um documento OWL Full, entretanto, somente 

alguns documentos RDF são documentos OWL Lite ou DL válidos. 

A próxima seção aborda as principais linguagens de consultas para ontologias. 

 

2.5. Linguagens de consulta para ontologias 

 

Existem algumas linguagens de consultas para ontologias, dentre elas, destacam-se 

XML Path Language (XPath), XML Query (XQuery) e SPARQL Query language for RDF 

(SPARQL). As duas primeiras linguagens são utilizadas para consultas em documentos XML, 

enquanto SPARQL é uma linguagem para consulta em OWL. 

Neste trabalho, a ênfase é dada para SPARQL, posto que é uma linguagem que realiza 

consultas em OWL. Linguagem em que foi construída a ontologia deste trabalho. 

SPARQL é uma linguagem para consulta em RDF, recomendada pela World Wide 

Web Consortium. Esta linguagem permite fazer queries que consistem em padrões triplos, 

conjunções e disjunções.  

Por ser uma linguagem de consulta, SPARQL é orientado a dados em que retornam a 

informação contida no modelo (SPARQL, 2009). 

Através da linguagem de consulta SPARQL é possível extrair informações sobre 

valores de atributos, extrair subgrafos RDF e construir novos grafos RDF baseados nos 

resultados de consultas. Os resultados das consultas podem ser ordenados e restringidos de 

diferentes formas (SPARQL, 2009). 

Como RDF é um grafo rotulado e direcionado para representação de informações na 

Web, essa especificação define a sintaxe e a semântica da linguagem de consulta SPARQL 

(AZEVEDO, 2008). 

Um grafo RDF é um conjunto de triplas. Cada tripla consiste de sujeito (recurso), 

predicado (propriedade) e objeto (recurso ou literal). Sujeitos são recursos dos quais deseja-se 

tratar. Por exemplo, Projeto de Pesquisa, Instituição e Pesquisador. Cada sujeito possui um 

identificador, uma Universal Resource Identificator (URI). Esta URI pode ser uma Unified 
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Resource Locator (URL) ou outro tipo de identificador. Predicados descrevem 

relacionamentos entre os sujeitos. Por exemplo: “pertence a” e “possui”. Predicados também 

são identificados através de URIs (AZEVEDO, 2008). 

O Quadro 3 representa um exemplo de consulta SPARQL que retorna data início e fim 

do carnaval no ano de 2009. 

Quadro 3 – Consulta SPARQL 
PREFIX instant:<http://www.w3.org/2006/time#>  

                 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

                 PREFIX xs: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>  

                 SELECT ?beg ?end WHERE { 

                     ?feriado rdf:type instant:carnaval; 

                     instant:year ?ano. 

                    ?tempo instant:hasBeginning ?beg; 

                     instant:hasEnd ?end. 

                    FILTER (?ano = '2009'^^xs:gYear). 

 

A próxima seção aborda sistemas de suporte à decisão. 

 

2.6. Sistemas de Suporte à Decisão 

 

Nas últimas décadas, o volume dos dados armazenados em meios digitais tem 

crescido. A conseqüência disso é a maior dificuldade na análise desses dados a fim de obter 

informações que possam auxiliar no direcionamento das tomadas de decisões. A análise 

dessas massas de dados é uma tarefa bastante difícil por causa do seu volume, tempo 

despendido para essa exploração e também devido ao fato de que, na maioria das vezes, os 

dados são armazenados com objetivos operacionais e não para a construção de conhecimento. 

Além dessas, a necessidade de resposta em níveis cada vez menores de tempo deve ser 

considerada. Essas dificuldades tornam necessário o uso de técnicas e ferramentas que 

possibilitem a exploração eficiente dos dados disponíveis. 

Em busca de solucionar esses problemas, tem surgido sistemas que auxiliam na 

exploração visual dos dados. Tais sistemas têm como objetivo possibilitar que os seus 

usuários tirem o maior proveito das informações armazenadas nas suas bases de dados. Essas 

informações podem ser essenciais no auxílio à tomada de decisão assegurando vantagens 
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competitivas. Por meio da análise dos dados é possível maximizar a importância da  

informação, quer seja através da previsão de tendências e comportamentos futuros, quer seja 

através da descoberta de novos padrões. Isso permite aos gestores a tomada de decisões 

operacionais e estratégicas com base em fatos e não em suposições. Dessa forma, as empresas 

conseguem obter a vantagem competitiva que resulta de possuir o conhecimento certo, da 

forma e na hora exata. É nesse contexto que se enquadram as tecnologias de suporte à 

decisão. Elas provêem um conjunto de ferramentas que ajudam na coleta, transformação, 

análise e distribuição de dados, com o intuito de melhorar o apoio a decisões. 

Online Analytical Processing (OLAP) é uma dentre as várias abordagens empregadas 

como solução de sistemas de suporte à decisão. Ela fornece um procedimento para acessar, 

visualizar e analisar dados com alta flexibilidade e desempenho. As ferramentas OLAP 

possuem mecanismos para acesso a bases de dados multidimensionais de forma a fornecer 

visões configuráveis dos dados em diferentes ângulos e níveis de agregação, através da 

utilização de operadores analíticos (SILVA et al., 2004).  

 A próxima seção detalha ferramentas OLAP, suas definições, linguagem de consulta e 

metamodelo de representação. 

 

2.7. OLAP 

 
OLAP é um conjunto de ferramentas utilizadas para a análise multidimensional de 

dados previamente agregados e materializados que são extraídos de um Data Warehouse 

(DW), este é definido por Inmon (2007) como uma coleção de dados orientados por assuntos, 

integrados, variáveis com o tempo e não voláteis,  para dar suporte ao processo de tomada de 

decisão. 

A representação desse modelo multidimensional é comumente em forma de um cubo 

ou hipercubo. Cada face do cubo representa uma dimensão ou perspectiva do negócio a ser 

analisado. Dessa forma, um especialista poderá analisar, por exemplo, as vendas de um 

estabelecimento (fato a ser analisado) em vários pontos de vista (dimensões). As dimensões 

podem ser hierarquizadas para aumentar o nível de granularidade da informação. 

  A Figura 4 ilustra os conceitos relacionados a um cubo de dados, Um cubo de dados é 

formado por dimensões, que correspondem a um assunto da análise, por exemplo: cliente, 

tempo e produto. A dimensão possui os níveis, que definem diferentes granularidades de 
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análise como ano, mês, dia e trimestre.  Os níveis são estruturados em uma ordem, chamada 

de hierarquia, por exemplo: ano, trimestre, mês e dia . Os membros são as instâncias dos 

níveis, por exemplo: 1997, 2005, trim1 e janeiro. A cada membro é associada a sua medida, 

que no exemplo abaixo é a quantidade de unidades vendidas. Para esse caso, na dimensão 

tempo a quantidade de unidades vendidas é visualizada através dos anos, ou seja, para o ano 

de 1997 foram 276.335 unidades vendidas. As informações também poderiam ser resultantes 

dos cruzamentos das dimensões, por exemplo, total de unidades vendidas nos clientes dos 

México no ano de 1998, o resultado seria 128.569 unidades. 

 

 
Figura 4 – Cubo de dados 

 
Existem várias ferramentas OLAP no mercado de iniciativa proprietária e também de 

código aberto (KANTORSKI e FERNANDES, 2008). Para o desenvolvimento do estudo de 

caso deste trabalho foi utilizado o servidor OLAP Mondrian (MONDRIAN, 2009) para a 

consulta aos dados do cubo. A escolha da ferramenta foi baseada em características como: é 

um servidor open source, escalável e possui um alto nível de maturidade. 
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2.7.1. Linguagem de consulta ao Cubo OLAP 

 

Os Cubos OLAP executam consultas submetidas na linguagem Multidimensional 

Expressions (MDX). MDX é uma linguagem de consulta e manipulação de dados 

multidimensionais em bases de dados (MARTINS et al., 2007). Criada pela Microsoft, 

tornou-se padrão ao ser inserida como parte da Application Programming Interface
1 (API) de 

serviços web do Mondrian. É uma linguagem semelhante à linguagem declarativa de consulta 

e manipulação de dados Structured Query Language (SQL) utilizado em bases de dados 

relacionais. 

Para ilustrar um exemplo de consulta MDX, o Quadro 4, retorna as vendas de todos os 

produtos no ano de 2009. 

 

Quadro 4 – Exemplo de Consulta MDX 

 
SELECT {[Measures].[Unit Sales]} ON COLUMNS, 
     ({[Product].[All Products]}) ON ROWS 
FROM [Sales] 
WHERE [Time].[2009] 
 
 

Como resultado, obtém-se os dados da Tabela 1: 

 

 
Tabela 1 – Resultado consulta MDX 

 
As principais funcionalidades disponibilizadas sobre uma ferramenta OLAP para 

manipular dados são: 

• Roll-up: aumento do nível de granularidade da informação, diminuindo o 

detalhamento da informação; 

• Drill-down: diminuição do nível de granularidade da informação, aumentando o 

detalhamento da informação; 

                                                
1 API é um conjunto de rotinas estabelecido por um software para a utilização das suas funcionalidades. 
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• Slice and Dice: seleção e projeção realizada no cubo de dados, mantendo a mesma 

perspectiva de visualização dos dados. É um filtro que restringe alguns dos valores de 

uma dimensão; 

• Pivoting: Mudar a perspectiva da visão multidimensional como se o cubo fosse 

girado.  

 

2.7.2. Metamodelo para aplicações OLAP 

 
Common Warehouse Metamodel (CWM), (CWM, 2003) é o padrão da OMG para 

definição de metadados dos ambientes de data warehouses e ferramentas OLAP. Este se 

baseia em outros três padrões do mesmo grupo: o Meta Object Facility (MOF), a Unified 

Modeling Language (UML) e o XML Metadata Interchange (XMI) que, juntos, formam o 

núcleo da arquitetura de metamodelagem do OMG, na qual o CWM está inserido, sendo um 

metamodelo de domínio específico (FERREIRA, 2002).  

Este metamodelo consiste de vários sub-metamodelos que representam metadados de 

um DW nas principais áreas de interesse para armazenamento de dados e Business 

Intelligence (CWM, 2003). Porém, como o tema em discussão é apenas em ferramentas 

OLAP, apenas este pacote será abordado. A Figura 5 mostra o diagrama de classes contendo 

metadados que descrevem como uma aplicação OLAP organiza seus dados.  

Um cubo de dados (Cube) é uma coleção de valores analíticos que compartilham o 

mesmo conjunto de dimensões (CubeDimensionAssociation). Uma dimensão (Dimension ou 

CubeDimensionAssociation) pode conter hierarquias (Hierarchy), as quais organizam suas 

seleções de membros em uma estrutura do tipo árvore. 

A hierarquia baseada em nível (LevelBasedHierarchy) denota as instâncias de uma 

seleção de membros que são organizadas a partir de uma coleção ordenada de níveis 

hierárquicos (HierarchyLevelAssociation). A hierarquia baseada em nível tem uma hierarquia 

balanceada, onde fica explícito o relacionamento hierárquico entre os níveis (Level) de uma 

dimensão (FIDALGO, 2005). 

O metamodelo CWM foi criado para maximizar o reuso de modelos de objeto (um 

subconjunto de UML) e o reuso de construtores quando possível (CWM, 2003).  Este 

metamodelo é genérico e independe de qualquer implementação específica de DW 

(FERREIRA, 2002). 
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Neste trabalho, o metamodelo CWM é utilizado para guiar a criação de um 

metamodelo de integração que será descrito no capítulo  3 desta dissertação. 
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1

*

1

*

 
 

Figura 5 – Metamodelo de CWM  
 
 

2.8. Considerações finais 

 

Neste capítulo foram levantados os principais aspectos sobre ontologias e sistemas de 

suporte à decisão, dando ênfase à OLAP, devido ao escopo deste trabalho. 

Sobre ontologias foram apresentadas as principais definições, tipos, principais 

características, benefícios, linguagens para acesso e especificação 
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Sobre OLAP, foram apresentadas suas principais características/funcionalidades, sua 

linguagem de consulta e o metamodelo OLAP. 

O próximo capítulo aborda a arquitetura deste trabalho, bem como um detalhamento 

de seus componentes e funcionamento. 
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___Capítulo___ 

3.  
 Projeto SCube 

 

"Minuto de queixa é minuto perdido, arruinando talentos 

preciosos para a solução do problema." 

Chico Xavier 

 

ste capítulo trata da arquitetura SCube (Semantic Cube), a qual, de forma desacoplada, 

permite a realização de consultas OLAP semânticas. Ao longo deste capítulo são 

apresentados os componentes, camadas e metamodelos da arquitetura, bem como o seu 

funcionamento e as operações OLAP semânticas que esta dá suporte. 

 

3.1. Camadas e Componentes 

 

A arquitetura SCube é definida em três camadas que contêm componentes que 

permitem a realização de consulta OLAP semântica. A Figura 6 apresenta a arquitetura 

SCube, identificando essas camadas e os componentes de cada uma delas que são detalhados 

a seguir: 

Servidor de Dados: camada composta por um cubo de dados, um Servidor OLAP, um 

Raciocinador e uma Base de Conhecimento. Estes componentes são descritos a seguir: 

• Cubo de dados: visão da base de dados utilizada pelo servidor OLAP; 

• Servidor OLAP: componente responsável por executar as consultas OLAP 

conforme a sintaxe da linguagem MDX (ver Seção  2.5); 

• Base de Conhecimento: repositório das ontologias a serem processados nas 

consultas OLAP semânticas;  

• Raciocinador: componente para realizar inferências sobre as ontologias. Este 

também é conhecido como motor de inferência. 

E 
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Figura 6 – Arquitetura SCube 

 

Servidor SCube: camada composta pelo Engenho SCube e pelos Metadados de 

Integração. Estes componentes são descritos a seguir: 

• Engenho SCube: componente que abstrai do usuário final a complexidade de 

integrar o funcionamento de um Raciocinador com um servidor OLAP. Para isto, o 

Engenho SCube faz uso dos seguintes sub-componentes: 

o Enriquecedor de Consultas OLAP: interage com o Leitor de Metadados, 

com o Raciocinador e com o servidor OLAP de forma a traduzir os termos 

semânticos da consulta OLAP semântica em membros de uma consulta 

puramente OLAP; 

o Leitor de Metadados: fornece ao Enriquecedor de Consultas OLAP as 

descrições sobre os metadados que permitem integrar o funcionamento de 

um Raciocinador com um servidor OLAP; 

• Metadados de Integração: repositório de metadados que descreve as 

correspondências entre os metadados de uma ontologia da Base de Conhecimento 

e os metadados de um Cubo OLAP. Este repositório é especificado segundo o 

Metamodelo de Integração apresentado na Seção  3.2.2 e visa prover as descrições 
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necessárias para que o Engenho SCube possa realizar o enriquecimento semântico 

das consultas OLAP. 

Cliente SCube: camada composta pela interface gráfica com o usuário (GUI – 

Graphical User Interface), a qual é usada para escrever as consultas OLAP semânticas e 

visualizar os seus resultados. Esta camada pode ser implementada com tecnologia Web ou 

desktop.  

Na próxima seção são propostos os metamodelos da arquitetura SCube.  

 

3.2. Metamodelos 

 

De forma a prover as descrições necessárias para que o Engenho SCube abstraia do 

usuário final a complexidade de fazer uso integrado de ontologias, raciocinadores, cubos de 

dados e servidores OLAP, as próximas seções apresentam dois metamodelos. O primeiro 

especifica, de forma simplificada, pois não utiliza todos os componentes que uma ontologia 

pode conter, os principais metadados de uma ontologia, enquanto que o segundo especifica 

como o metamodelo simplificado (relaxado) de uma ontologia pode ser integrado com o 

metamodelo de um cubo OLAP segundo o padrão CWM (Seção  2.7.2). 

 

3.2.1. Metamodelo Simplificado de Ontologias 

 

Como ainda não existe nenhuma especificação padrão de metadados para ontologia, 

esta seção apresenta um metamodelo simplificado que especifica os metadados que 

descrevem os principais conceitos de uma ontologia e como estes metadados estão 

relacionados entre si. A Figura 7 mostra a especificação UML deste metamodelo, o qual foi 

especificado a partir da observação que as ontologias têm, no mínimo, dois conceitos básicos, 

a saber: classe e propriedade. Uma classe é uma coleção de conceitos de um domínio de 

conhecimento. Por exemplo: estados, seres humanos, primavera, etc. Por sua vez, uma 

propriedade é um atributo/descrição da classe. Por exemplo: nome dos estados, CPF dos seres 

humanos, data da primavera etc. 
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Figura 7 – Especificação UML do Metamodelo Simplificado de Ontologias 

 

A Figura 7 mostra que uma ontologia (Ontology) pode ser composta por várias classes 

(Class), as quais podem ser compostas por várias propriedades (Property). 

A próxima seção apresenta o Metamodelo de Integração. 

 

3.2.2.  Metamodelo de Integração 
 

O Metamodelo de Integração especifica as correspondências entre o Metamodelo 

Simplificado de Ontologias e o Metamodelo OLAP de CWM. As correspondências 

especificadas no Metamodelo de Integração refletem as seguintes observações: 

1. Uma ontologia é equivalente a uma dimensão do cubo de dados, visto que 

ontologias são utilizadas para representar um domínio de conhecimento (e.g., estações 

do ano, regiões e alimentos) e uma dimensão determina um assunto de análise (e.g., 

tempo, localização e produto);  

2. Uma propriedade de uma classe da ontologia corresponde a um nível de uma 

dimensão do cubo. Pois, propriedades são atributos descritivos de uma classe da 

ontologia (e.g., ano, semestre, mês e dia de uma classe primavera de uma ontologia 

sobre estações do ano) e os níveis são atributos descritivos das dimensões de um cubo 

(e.g., ano, semestre, trimestre, mês e dia de uma dimensão tempo de um cubo vendas).  

Em resumo, uma ontologia corresponde a uma dimensão do cubo e as propriedades de 

uma classe da ontologia correspondem aos níveis de uma dimensão de um cubo. A partir 

destas observações, a Figura 8 apresenta a especificação UML do Metamodelo de Integração 
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(no centro da Figura 8), o qual define as correspondências entre o Metamodelo Simplificado 

de Ontologias (no lado direito da Figura 8) e o Metamodelo de um cubo OLAP segundo 

CWM (no lado esquerdo da Figura 8).  

Na Figura 8 uma ontologia (Ontology) está associada a uma dimensão (Dimension) de 

um cubo (Cube). Uma dimensão de um cubo pode ser composta por vários níveis (Level), 

onde cada nível está associado a uma e somente uma propriedade (Property) da ontologia, a 

qual pode ter várias propriedades. Note que o Metamodelo de Integração define as 

correspondências entre o Metamodelo Simplificado de Ontologias e o Metamodelo de um 

cubo OLAP sem alterar a especificação destes metamodelos. Ou seja, a definição dos 

metadados de integração não interfere na especificação dos metadados usados pelo servidor 

OLAP e pelo raciocinador, desacoplando e facilitando a definição dos metadados de 

integração.  

Ainda na Figura 8, note que uma dimensão e suas respectivas hierarquias podem 

utilizar várias ontologias. Ou seja, uma vez definidas as ontologias para uma dimensão, todas 

as hierarquias dessa dimensão podem usufruir dessas ontologias. Isto é útil, pois evita o 

trabalho de ter que definir várias vezes uma ontologia para cada hierarquia de uma dimensão. 

Por exemplo, se uma dimensão Tempo tem as hierarquias H1 (ano > semestre > mês) e  

H2 (ano > mês > dia) e uma ontologia sobre estações do ano é associada a essa dimensão, 

então, automaticamente, H1 e H2 também estão associadas a essa ontologia. Para isto, deve-

se garantir que as propriedades das ontologias reflitam todos os níveis de uma dimensão.  

Assim, a ontologia sobre estações do ano deve conter, no mínimo, quatro propriedades 

(i.e., ano, semestre, mês e dia), as quais correspondem ao conjunto união dos níveis das 

hierarquias H1 e H2 da dimensão Tempo. Ressalta-se que é a partir das correspondências 

definidas nos metadados de integração (i.e., dimensão � ontologia e nível � propriedade) 

que o Enriquecedor de Consulta OLAP obtém as descrições necessárias para a tradução dos 

termos semânticos em membros de uma consulta OLAP.  
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Figura 8 – Especificação UML do Modelo Integração  

 
A próxima seção apresenta uma implementação XML do Metamodelo de Integração. 

 

3.2.3.  Implementação XML do Metamodelo de Integração 

 

De forma a ter uma implementação que seja flexível, portável e baseada em um padrão 

bem aceito para representação, intercâmbio e manipulação de dados, o Quadro 5, apresenta o 

XML Schema (W3C, 2009) do Metamodelo de Integração.  
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1 
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1 
* 

* 
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Ontologias 

1 
* 

1 
* 
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Quadro 5 – XML Schema do Metamodelo de Integração 

<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:element name="Cube"> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Dimension"> 
     <xs:complexType> 
      <xs:sequence> 
       <xs:element name="Level"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base="xs:string"> 
           <xs:attribute name="property"/> 
           <xs:attribute name="name"/> 
          </xs:extension> 
         </xs:simpleContent> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
       <xs:element name="Ontology"> 
        <xs:complexType> 
         <xs:simpleContent> 
          <xs:extension base="xs:string"> 
           <xs:attribute name="strConnection"/> 
           <xs:attribute name="name"/> 
          </xs:extension> 
         </xs:simpleContent> 
        </xs:complexType> 
       </xs:element> 
      </xs:sequence> 
      <xs:attribute name="name"/> 
     </xs:complexType> 
    </xs:element> 
   </xs:sequence> 
   <xs:attribute name="name"/> 
   <xs:attribute name="strConnection"/> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

 

Para facilitar o entendimento do Quadro 5, a Figura 9 mostra como este pode ser 

representado graficamente segundo a notação da ferramenta XMLSpy (SPY, 2009). 

O Quadro 5 e a Figura 9 especificam que um cubo (Cube) tem os atributos nome 

(name) e string de conexão (strConnection) e é uma seqüência de dimensões (Dimension). 

Uma dimensão tem o atributo nome (name) e é definida por uma seqüência de ontologias 

(Ontology) e de níveis (Level). Por fim, um nível tem os atributos nome (name) e propriedade 

(property), enquanto uma ontologia tem os atributos nome (name) e string de conexão 

(strConnection). O Quadro 6 mostra um exemplo de uma instância XML segundo o esquema 

XML definido na Figura 9. 
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Figura 9 – Representação gráfica do XML Schema do Metamodelo de Integração  

 
Quadro 6 – Instância XML do Metamodelo de Integração 

<Cube name="Vendas" strConnection= "StrConServidorOLAP"> 
   <Dimension name="Tempo"> 
      <Ontology name="EstacaoAno" strConnection= "StrConRaciocinador1"/> 
      <Ontology name="Feriados" strConnection= "StrConRaciocinador2"/> 
      <Level name="ano" property ="ano"/> 
      <Level name="semestre" property = “semestre”/> 
       <Level name="mes" property = “mes”/> 
      <Level name="dia" property = “dia”/> 
   </Dimension> 
</Cube> 
 

No Quadro 6, a instância do metamodelo é composta por um cubo Vendas (Cube 

name= “Vendas”) que pode ser acessado por um string de conexão ao servidor OLAP 

(strConnection=“StrConServidorOLAP”). Além disso, tem-se uma dimensão Tempo 

(Dimension name=“Tempo”) que 1) está associada às ontologias EstacaoAno (Ontology 

name=“EstacaoAno”) e aos Feriados (Ontology name=“Feriados”) e 2) tem os níveis ano 

(Level name=“ano”), semestre (Level name=“semestre”), mês (Level name=“mês”) e dia 

(Level name=“dia”), os quais correspondem as propriedades de mesmo nome 

(property=“ano”, property=“semestre”, property=“mês”, property=“dia”).  

O metamodelo de integração possui como pré-requisito que todas as propriedades das 

ontologias envolvidas devem possuir os mesmos nomes. Por exemplo: no Quadro 6 as 

propriedades das ontologias Feriados e EstacaoAno possuem os nomes ano, semestre, mês e 
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dia. Se uma nova ontologia for englobada a este metamodelo, suas propriedades deverão 

seguir esta nomenclatura. Portanto, a cada inclusão de ontologias deve-se alterar a 

nomenclatura de suas propriedades. 

A próxima seção explica o funcionamento da arquitetura SCube, bem como as 

operações OLAP semânticas que esta dá suporte. 

 

3.3. Funcionamento e Operações Semânticas 

 

Para facilitar o entendimento desta seção, será utilizado o exemplo guia apresentado a 

seguir. 

 

3.3.1. Exemplo Guia 

 

Este exemplo guia é baseado em um cubo de dados Vendas e em uma ontologia 

TempEstacoes. O cubo de dados Vendas tem a dimensão produto com os níveis ordenados 

por tipo, categoria e sub-categoria e a dimensão tempo com os níveis ordenados por ano, mês 

e dia. A Figura 10 ilustra o cubo Vendas. 

 
Figura 10 – Cubo de dados Exemplo Guia 

  

A ontologia TempEstacoes é uma representação simplificada de temperaturas e 

estações do ano. A Figura 11 ilustra esta ontologia, a qual foi feita na ferramenta Protégé 

(PROTÉGÉ, 2008) utilizando a linguagem OWL. 
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Figura 11 – Ontologia do Exemplo Guia 

 

Na ontologia TempEstacoes pode-se observar que a classe TemperaturaAmena 

generaliza as classes Outono e Primavera, a classe TemperaturaAlta generaliza a classe Verao 

e a classe TemperaturaBaixa generaliza a classe Inverno. Apesar de não aparecer na notação 

gráfica da ferramenta Protégé, deve-se considerar que 1) todas as classes possuem as 

propriedades day, month e year, instanciadas com as datas pertinentes ao início destas 

estações para o ano de 2009 e 2) foram especificadas regras que definem o período de cada 

estação do ano. 

A partir do cubo de dados Vendas e da ontologia TempEstacoes, o Quadro 7 mostra a 

instância XML com os respectivos Metadados de Integração. Isto é, a ontologia 

TempEstacoes está associada à dimensão Tempo do cudo de dados Vendas e as propriedades 

year, moth e day estão associadas aos níveis ano, mês e dia, respectivamente. 

Quadro 7 – Metadados de Integração do Exemplo Guia 

<Cube name="Vendas" strConnection= "StrConServidorOLAP"> 
   <Dimension name="Tempo"> 
      <Ontology name="TempEstacoes" strConnection= "StrConRaciocinador"/> 
      <Level name="ano" property ="year"/> 
       <Level name="mes" property = “month”/> 
      <Level name="dia" property = “day”/> 
   </Dimension> 
</Cube> 
 

Para facilitar a explicação dos exemplos, serão abordadas apenas as estações 

Primavera e Outono. Além disso, deve-se considerar que: 1) não existe no cubo OLAP a 

definição de estações do ano, nem de suas respectivas temperaturas e 2) no Outono (de 

21/03/2009 a 20/06/2009) e na Primavera (23/09/2009 a 21/12/2009) foram vendidos 200 e 

100 ar condicionados, respectivamente. A consulta guia para os exemplos será: qual 

quantidade de ar condicionados foi vendido nas estações outono e primavera do ano de 2009? 
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O Quadro 8 mostra esta consulta escrita em uma sintaxe inspirada na linguagem MDX (ver 

seção  2.5). A única diferença da sintaxe usada no Quadro 8 para a sintaxe de MDX está no 

uso dos tokens < >, que delimitam os termos semânticos da consulta. Ressalta-se que um 

termo semântico é definido pela seguinte seqüência de tokens: [nome de uma ontologia 

(obrigatório)].[nome de uma hierarquia (opcional)].[nome de uma classe da ontologia 

(obrigatório)]. Assim, considerando a consulta guia, tem-se: ontologia = [TempEstacoes], 

hierarquia = nenhuma, pois optou-se por usar a hierarquia padrão e classes = [Outono] e 

[Primavera]. Note que a definição do nome da hierarquia só é obrigatório quanto deseja-se 

usar uma hierarquia diferente da hierarquia padrão. Por fim, FROM é o token que permite a 

identificação do nome do cubo de dados. 

Quadro 8 – Consulta Guia 

SELECT 

    ([Produto].[Ar condicionado]) ON COLUMNS, 

    (<{[TempEstacoes].[Outono], [TempEstacoes].[Primavera]}>) ON ROWS 

 FROM Vendas 

 

A próxima seção mostra o funcionamento da arquitetura SCube. 

 

3.3.2. Funcionamento 

 

De forma simplificada, o funcionamento da arquitetura SCube é ilustrado pelo 

diagrama de atividades da Figura 12. 

Considerando o exemplo guia, os passos abaixo explicam a seqüência das atividades da 

Figura 12: 
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Figura 12 – Funcionamento simplificado da arquitetura SCube 
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1. A GUI submete uma consulta OLAP semântica (qual quantidade de ar 

condicionados foi vendido nas estações outono e primavera do ano de 2009 ?); 

2. O Enriquecedor de Consultas OLAP captura a consulta enviada pela GUI e analisa 

a sua estrutura gramatical a fim de identificar os tokens que delimitam o termo 

semântico e o nome do cubo de dados, onde, termos semânticos = 

<([TempEstacoes].[Outono], [TempEstacoes].[Primavera])> e cubo de dados = 

Vendas; 

3. O Enriquecedor de Consultas OLAP envia para o Leitor de Metadados o nome da 

ontologia (TempEstacoes), o nome da hierarquia (nenhum, pois foi usada a 

hierarquia padrão) e o nome do cubo de dados (Vendas); 

4. O Leitor de Metadados:  

a.  a partir do nome da ontologia e do nome do cubo lê os metadados de 

Integração para obter, respectivamente:  

i. o nome da dimensão, neste caso é a dimensão Tempo 

correspondente à ontologia do termo semântico e  

ii. o string de conexão, denominada no exemplo de 

StrConServidorOLAP, para acessar o cubo de dados;  

b. a partir do nome da dimensão, do nome da hierarquia e do string de 

conexão ao cubo de dados lê os metadados do cubo de dados para obter:  

i. os nomes do níveis (ano, mes e dia) e  

ii. a ordem entre eles (ano > mes > dia);  

c.  a partir dos nomes do níveis e da ordem entre eles, lê os metadados de 

integração para obter:  

i. os nomes das propriedades (year, month e day) na mesma ordem 

dos seus respectivos níveis (year > month > day) e  

ii. o string de conexão para acesso a ontologia, denominada no 

exemplo de StrConRaciocinador; 

d. envia para o Enriquecedor de Consultas OLAP os nomes das propriedades 

devidamente ordenadas e do string de conexão à ontologia; 

5. O Enriquecedor de Consultas OLAP, a partir das classes presentes no termo 

semântico e das informações do passo 4.d, ou seja,. nomes das propriedades 

devidamente ordenadas e string de conexão à ontologia, escreve uma consulta 
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semântica solicitando ao Raciocinador que este retorne, segundo a ordem do passo 

4.d, as instâncias das propriedades referentes às classes do termo semântico; 

6. O Raciocinador processa a consulta semântica do passo 5 e retorna o resultado 

desta consulta ao Enriquecedor de Consultas OLAP; 

7. O Enriquecedor de Consultas OLAP, a partir das instâncias das propriedades 

ordenadas segundo a hierarquia dos seus níveis, irá reescrever consulta OLAP 

semântica do passo 1, substituindo os termos semânticos por membros OLAP 

equivalentes e conformes a sintaxe da linguagem MDX; 

8. O enriquecedor de Consultas OLAP submete ao Servidor OLAP a consulta 

reescrita no passo7; 

9. O Servidor OLAP processa a consulta reescrita no passo 7 e retornar o seu 

resultado da para a GUI; 

10.  A GUI exibe o resultado da consulta reescrita no passo 7. 

A próxima seção apresenta operações OLAP semânticas que a arquitetura SCube dá 

suporte. 

 

3.4. Operações de OLAP Semântico providas pela arquitetura 

 

Considerando as operações de slice-dice (i.e., realizar uma projeção e seleção sobre o 

cubo de dados), drill down (i.e., ir para um nível abaixo na hierarquia) e roll up (i.e., ir para 

um nível acima na hierarquia) como operações OLAP básicas, a arquitetura SCube, através do 

seu componente Engenho SCube, dá suporte a estas operações considerando o termo 

semântico e a hierarquia da ontologia para: 1) simplificar o entendimento das operações 

semânticas providas pela arquitetura SCube e 2) comparar os resultados destas operações com 

os resultados das operações OLAP tradicionais, será mostrado como a consulta guia é 

executada em uma ferramenta OLAP tradicional. 

Dada a consulta guia (i.e., qual quantidade de ar condicionados foi vendido nas 

estações outono e primavera do ano de 2009? A qual corresponde a uma consulta com slice-

dice semântico), a única forma de executá-la em uma ferramenta OLAP tradicional é 

informar, explicitamente, os períodos das estações outono e primavera, pois a ferramenta 

OLAP tradicional desconhece os termos outono e primavera. Note que esta abordagem obriga 

que o tomador de decisão conheça previamente essas datas, o que não é interessante, 
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especialmente, quando tratar de um termo semântico desconhecido e/ou complexo de ser 

inferido pelo tomador de decisão. O Quadro 9 ilustra o resultado da consulta guia em uma 

ferramenta OLAP tradicional.  

Quadro 9 – Consulta Slice sem semântica 
 Ar condicionado 

21/03/2009 10 

22/03/2009 12 

24/03/2009 08 

Os demais dias do outono . . . 

23/09/2009 05 

24/09/2009 07 

25/09/2009 03 

Os demais dias da primavera . . . 

 
A partir da consulta guia, se for realizado um roll up tradicional (i.e., sair do nível dia 

e subir para o nível mês), os resultados obtidos são as vendas em cada mês das estações 

outono e primavera (ver Quadro 10). Note que a totalização das vendas de ar condicionados 

para os meses referentes a outono e a primavera é maior que 200 e 100, respectivamente. Isto 

ocorre, pois, a ferramenta de OLAP tradicional, ao executar a operação de roll up, totaliza as 

vendas ocorridas em todos os dias dos meses referentes ao outono (i.e., 286 ar condicionados) 

e a primavera (i.e., 171 ar condicionados). Contudo, estas estações não ocorrem em todos os 

dias de determinados meses. Isto é, mesmo que o tomador de decisão conheça as datas de 

início e fim do outono e da primavera, uma operação de roll up tradicional sobre estas datas 

irá retornar um resultado com vendas realizadas em dias que estão fora destas estações do 

ano. Ressalta-se que este problema também ocorre na operação de drill down (i.e., descer um 

nível na hierarquia), pois seu funcionamento é semelhante ao da operação de roll up. 

As próximas seções explicam o funcionamento das operações slice-dice semântico, roll 

up semântico e drill down semântico. 
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Quadro 10 – Roll up tradicional 
 Ar condicionado 

03/2009 83 

04/2009 57 

05/2009 68 

06/2009 78 

09/2009 42 

10/2009 38 

11/2009 45 

12/2009 46 

 

3.4.1. Slice-dice semântico 

 

A operação Slice-dice semântico, a partir dos termos semânticos definidos na consulta 

OLAP semântica, realiza sobre o cubo de dados, as operações de projeção e seleção da 

álgebra relacional. Assim, considerando a consulta guia (i.e., qual quantidade de ar 

condicionados vendidos nas estações outono e primavera do ano de 2009), o Quadro 11 

ilustra o resultado processado pelo Engenho SCube.  

Quadro 11 – Consulta Slice com semântica 
 Ar condicionado 

Outono 200 

Primavera 100 

 

Note que o Quadro 11 exibe os termos semânticos (i.e., Outono e Primavera) da 

consulta guia, o que exige a totalização das vendas por cada termo semântico. Ou seja, 

diferentemente do resultado de uma consulta OLAP tradicional, que exibe os vários membros 

(e.g., ver Quadro 9), o resultado de uma consulta OLAP semântica, além de utilizar os termos 

semânticos de uma organização, também totaliza os fatos referentes a cada termo semântico. 

O Quadro 12 mostra a consulta guia escrita em linguagem inspirada em MDX e a reescrita 

desta consulta em sintaxe puramente MDX. 
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Quadro 12 – Reescrita da consulta guia usando slice-dice semântico 

A) Consulta guia escrita em sintaxe inspirada em MDX 

SELECT 

    ([Produto].[Ar condicionado]) ON COLUMNS, 

    (<{[TempEstacoes].[Outono], [TempEstacoes].[Primavera]}>) ON ROWS 

 FROM Vendas 

 

B) Consulta guia reescrita em sintaxe puramente MDX 

WITH  

   MEMBER  

      [Tempo].[Outono] AS  

             SUM ([Tempo].[2009].[03].[21]:[Tempo].[2009].[06].[20]) 

MEMBER 

      [Tempo].[Primavera] AS  

            SUM ([Tempo].[2009].[09].[23]: [Tempo].[2009].[12].[21]) 

SELECT  

     ([Produto].[Ar condicionado]) ON COLUMNS,   

     ({[Tempo].[Outono], [Tempo].[Primavera]}) ON ROWS  

From [Vendas] 

 

No Quadro 12, seguindo o diagrama de atividades sobre o funcionamento da 

arquitetura SCube (ver Figura 12), tem-se a reescrita dos termos semânticos 

[TempEstacoes].[Outono] e [TempEstacoes].[Primavera] nos respectivos membros de uma 

consulta puramente MDX: MEMBER [Tempo].[Outono] AS SUM 

([Tempo].[2009].[03].[21]:[Tempo].[2009].[06].[20]) e MEMBER [Tempo].[Primavera] AS 

SUM ([Tempo].[2009].[09].[23]: [Tempo].[2009].[12].[21]). Uma vez definido estes 

membros, estes podem ser usados no SELECT da consulta MDX (i.e., ([Tempo].[Outono], 

[Tempo].[Primavera]) ON COLUMNS). 
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3.4.2. Drill down e roll up semânticos 
 

Em um roll up ou drill down tradicionais, a consulta percorre os níveis da hierarquia 

da dimensão. Diferentemente destas operações, as operações de drill down e roll up 

semânticos permitem navegar pela hierarquia semântica definida na ontologia. Considerando 

a consulta guia, o resultado de um roll up semântico faz uma agregação das vendas de ar 

condicionados pela classe TemperaturaAmena, pois esta classe generaliza (i.e., está um nível 

acima) das classes Outono e Primavera. O Quadro 13 mostra e resultado do roll up semântico 

sobre a consulta guia. 

Quadro 13 – Roll up com semântica 
Data Ar condicionado 

TemperaturaAmena 300 

 

Assim como uma operação de slice dice semântico, uma operação de roll up e drill 

down semântico faz uso dos termos semânticos e totaliza os fatos a serem agregados (i.e., roll 

up) ou desagregados (i.e., drill down). Dessa forma, o Quadro 13 mostra que, para 

TemperaturaAmena, são vendidos 300 ar condicionados (200 no Outono e 100 na Primavera). 

Isto é, diferente das operações de roll up e drill down tradicionais, as quais computam vendas 

realizadas fora destas estações do ano (ver Seção  3.4), as operações de roll up e drill down 

semânticos só computam as vendas realizadas no outono e na primavera. Ainda considerando 

a consulta guia, se a operação de drill down semântico for executada, é lançada uma exceção. 

Pois, na ontologia considerada, não existem níveis abaixo das classes Primavera e Outono. 

Contudo, se aplicar um drill down semântico sobre o resultado da consulta que retornou 

TemperaturaAmena tem-se o Quadro 14 que mostra o total vendido nas sub-classes de 

TemperaturaAmena (i.e., Outono e Primavera).  

 

Quadro 14 – Drill down com semântica 
 Ar condicionado 

Outono 200 

Primavera 100 

 
Diante dos exemplos acima, pode-se verificar que as operações de drill down e roll up 

tradicionais têm a limitação de computar fatos que ocorrem fora do contexto semântico e são 
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definidas sobre a hierarquia do cubo, enquanto que as operações de drill down e roll up 

semânticos consideram o contexto semântico da consulta e são definidas sobre a hierarquia 

semântica da ontologia. O Quadro 15 mostra: 1) uma operação de roll up, também conhecida 

como drill up, sobre a consulta guia escrita em linguagem inspirada em MDX e 2) a reescrita 

desta consulta em sintaxe puramente MDX. A reescrita de uma consulta com a operação de 

drill down semântico segue o mesmo raciocínio. 

 

Quadro 15 – Reescrita da consulta guia usando drill up semântico 
A) Consulta guia com drill up escrita em sintaxe inspirada em MDX 

SELECT 

      ([Produto].[Ar condicionado]) ON COLUMNS, 

      DRILLUPMEMBER  

              (<{[TempEstacoes].[Outono], [TempEstacoes].[Primavera]}>) ON ROWS 

FROM [Sales] 

 

B) Consulta guia com drill up reescrita em sintaxe puramente MDX 

WITH  

   MEMBER  

      [Tempo].[TemperaturaAmena] AS 

                    (SUM ([Tempo].[2009].[03].[21]:[Tempo].[2009].[06].[20])) +  

                    (SUM ([Tempo].[2009].[09].[23]:[Tempo].[2009].[12].[21])) 

SELECT  

      ([Produto].[Ar condicionado]) ON COLUMNS, 

      ([Tempo].[TemperaturaAmena]) ON ROWS 

FROM [Vendas] 

 

No Quadro 15, seguindo o diagrama de atividades sobre o funcionamento da 

arquitetura SCube (ver Figura 12), tem-se a reescrita dos termos semânticos 

[TempEstacoes].[Outono] e [TempEstacoes].[Primavera] no respectivo membro de uma 

consulta puramente MDX: MEMBER [Tempo].[TemperaturaAmena] AS (SUM 

([Tempo].[2009].[03].[21]:[Tempo].[2009].[06].[20])) + (SUM([Tempo].[2009].[09].[23]: 

[Tempo]. [2009].[12].[21])).  

Uma vez definido estes membros, estes podem ser usados no SELECT da consulta 

MDX (i.e., ([Tempo].[TemperaturaAmena]) ON ROWS). 



 38 

3.5. Considerações Finais 

 

Neste capítulo apresentou-se a arquitetura SCube, a qual é definida em três camadas 

(i.e., Servidor de dados; Servidor SCube e Cliente SCube) que permitem, de forma 

desacoplada, o processamento de consultas OLAP semânticas. Isto é, esta arquitetura é 

flexível e visa abstrair do usuário final a complexidade de integrar o funcionamento de um 

Raciocinador com um servidor OLAP. Para isto, a arquitetura proposta, através do seu 

componente Engenho SCube, faz uso de um Metamodelo de Integração, o qual foi 

especificado em UML e XML Schema e descreve as correspondências entre os metadados de 

uma ontologia da Base de Conhecimento e os metadados de um Cubo OLAP. Além disso, 

mostrou-se um diagrama de atividades que ilustra, de forma simplificada, o funcionamento da 

arquitetura proposta. Por fim, através de exemplos, apresentou-se as operações OLAP 

semânticas que a arquitetura SCube dá suporte, destacando que a vantagem de usá-las. Isto é, 

1) abstração do processamento do termo semântico, pois o tomador de decisão não precisa 

saber as regras que definem o termo semântico e 2) computação apenas dos fatos definidos 

pelo termo semântico.  

O próximo capítulo apresenta uma implementação (protótipo) da arquitetura SCube, 

bem como um estudo de caso que faz uso deste protótipo. 
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___Capítulo___ 

4.  
Estudo de Caso 

 

"Toda prova aparece para elastecer-nos a força e 

aperfeiçoar-nos a experiência." 

Chico Xavier 

 

omo prova de conceito, este capítulo apresenta um estudo de caso que mostra a 

viabilidade das propostas discutidas neste trabalho. Para isso, este estudo de caso: 1) 

faz uso de um protótipo Java que implementa o engenho SCube, 2) instância, usando a 

linguagem XML, os metadados de integração, 3) cria um cubo de dados sobre vendas de 

produtos de um supermercado, 4) define uma ontologia de feriados e 5) usa o cliente OLAP 

JPivot, servidor OLAP Mondrian, a API OLAP4J e o raciocinador Jena com sua API. A partir 

deste cenário, o qual é baseado em padrões abertos, o estudo de caso exemplifica e discute as 

operações semânticas de slice dice, drill down e roll up. As próximas seções abordam a 

criação do cubo de dados, a definição da ontologia, a instanciação dos metadados de 

integração e as consultas OLAP semânticas. 

 

4.1. Cubo de dados 

 

O cubo de dados criado para este estudo de caso é baseado no esquema da base de 

dados FoodMart, a qual reflete as vendas ocorridas em um supermercado fictício. Esta base 

de dados acompanha o servidor OLAP Mondrian e é utilizada como base de teste deste 

servidor. O Quadro 16 mostra o esquema do cubo de dados deste estudo de caso. 

 

C 
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Quadro 16 – Esquema do cubo de dados Sales 

<Schema name="FoodMart"> 

   <Cube name="Sales" defaultMeasure="Unit Sales"> 

      <Dimension name="Time" type="TimeDimension"> 

          <Hierarchy hasAll="false" primaryKey="time_id"> 

               <Table name="time_by_day"/> 

                 <Level name="Year" column="the_year" type="Numeric" uniqueMembers="true"     

                             levelType="TimeYears"/> 

                <Level name="Quarter" column="quarter" type="Numeric" uniqueMembers="false"            

                          levelType="TimeQuarters"/> 

               <Level name="Month" column="month_of_year" type="Numeric"  

                         uniqueMembers="false" levelType="TimeMonths"/> 

           </Hierarchy> 

          <Hierarchy hasAll="true" name="Weekly" primaryKey="time_id" 

                            defaultMember="[Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009]"> 

               <Table name="time_by_day"/> 

               <Level name="Year" column="the_year" type="Numeric" uniqueMembers="true" 

                          levelType="TimeYears"/> 

               <Level name="Month" column="month_of_year" uniqueMembers="false"  

                          type="Numeric" levelType="TimeMonths"/> 

               <Level name="Day" column="day_of_month" uniqueMembers="false"  

                         type="Numeric" levelType="TimeDays"> 

                       <Property name="Date" column="the_date"> </Property> 

              </Level> 

         </Hierarchy> 

      </Dimension> 

    </Cube> 

</Schema> 

 

No Quadro 16, a partir do esquema da base de dados FoodMart (Schema 

name=“FoodMart”), define-se o cubo Sales (Cube name=“Sales”) com a medida Unit Sales 

(defaultMeasure=“Unit Sales”) e a dimensão Time (Dimension name=“Time”). Esta 

dimensão tem uma hierarquia padrão (i.e., sem nome) com os níveis Year (Level 

name=“Year”), Quarter (Level name=“Quarter”) e Month (Level name=“Month”). Além 



 41 

desta hierarquia, a dimensão Time também tem a hierarquia Weekly (Hierarchy 

name=“Weekly”), a qual difere da anterior por ter a mais o nível Day (Level name=“Day”).  

A próxima seção apresenta a ontologia criada para este estudo de caso. 

 

4.2. Ontologia 

 

 Esta seção apresenta a ontologia SemanticTime, a qual estende a ontologia temporal 

OWL Time (FERGUSON, 2008) a partir da definição de alguns feriados no Brasil. OWL Time 

é uma ontologia temporal que possui as classes:  instante e intervalo, onde a primeira é 

considerada um ponto em uma linha do tempo e a segunda é um período delimitado por dois 

pontos na linha do tempo. Assim, define-se como instante os feriados que são constituídos de 

uma única data no ano (e.g., natal) e com intervalo os feriados compostos de mais de um dia 

(e.g., carnaval). A Figura 13 usa a notação da ferramenta Protégé para mostra a ontologia 

SemanticTime. 

 
Figura 13 – Ontologia SemanticTime 
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Além das classes da ontologia OWL Time, a ontologia SemanticTime tem as seguintes 

classes de feriados: 

• Santo: trata de feriados religiosos, por exemplo, padroeira da cidade ou país, natal, 

etc. Esta classe é especializada em duas outras classes: 

o Católico: trata apenas de feriados católicos (e.g., natal); 

o Outros: trata os feriados não católicos (e.g., yemanjá); 

• Comercial: trata de feriados do comércio (e.g., dia das mães, dia dos pais e natal); 

•    Comemorativo: trata das demais datas comemorativas (e.g., dia de uma profissão e 

reveillon).  

As propriedades da ontologia SemanticTime são: dia, mês, ano e trimestre (i.e., o 

conjunto união dos níveis da dimensão Time do cubo de dados Sales), as quais correspondem 

às datas dos respectivos feriados. O apêndice A desta dissertação contém o código OWL desta 

ontologia.  

A próxima seção apresenta os metadados de integração para este estudo de caso. 

 

4.3. Metadados de integração  
 

A partir do cubo de dados Sales e da ontologia SemanticTime tem-se os metadados de 

integração mostrados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Metamodelo de integração 

<Cube name="Sales" strConnection= "aStringDeConexãoComOMondrian"> 
   <Dimension name="Time"> 
         <Ontology name="SemanticTime" strConnection="aStringDeConexãoComOJena "/> 
         <Level name="Year" property="Ano"/> 
        <Level name="Month" property="Mes"/> 
        <Level name="Quarter" property="Trimestre"/> 
        <Level name="Day" property="Dia"/> 
   </Dimension> 
</Cube> 
 

O Quadro 17 define, segundo o Metamodelo de Integração proposto na Seção  3.2.2, 

que o cubo Sales (Cube name= “Sales”) tem a dimensão Time (Dimension name= “Time”), a 

qual está associada a ontologia SemanticTime (Ontology name= “SemanticTime”) através das 

correspondências entre os níveis da dimensão Time e as propriedades da ontologia 
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SemanticTime (Level name= “Year” property= “Ano”, Level name= “Month” property= 

“Mês”, Level Name= “Quarter” property= “Trimestre”, Level name= “Day” property= 

“Dia”). A próxima seção discute e exemplificas as operações semânticas de slice dice, roll 

up/drill up e drill down. 

 

4.4. Consultas OLAP semânticas 

 

A partir do cubo de dados Sales, da ontologia SemanticTime e dos seus respectivos 

metadados de integração, esta seção discute e exemplifica a execução de três consultas OLAP 

semânticas (slice dice semântico, roll up/drill up semântico e drill down semântico). A 

execução dessas consultas segue o diagrama de atividades apresentado na Seção  3.3.2. Assim, 

para cada uma das três consultas OLAP semânticas, usam-se:  

1. O cliente OLAP JPivot para escrever e submeter a consulta;  

2. O protótipo do Engenho SCube para:  

a. Capturar esta consulta; 

b. Obter os termos semânticos e o cubo de dados da consulta; 

c. Ler os metadados de integração para saber a correspondência entre os 

metadados do cubo de dados Sales e os metadados da ontologia 

SemanticTime; 

d. Escrever e submeter uma consulta semântica ao raciocinador Jena 

(JENA, 2009) para que este retorne as propriedades dos termos 

semânticos da consulta; 

e. Mapear as propriedades da ontologia SemantictTime em níveis da 

dimensão Time; 

f. Reescrever os termos semânticos da consulta OLAP semântica em 

membros OLAP de uma consulta MDX; 

g. Submeter a consulta MDX ao servidor OLAP Mondrian para que este a 

execute e lhe retorne o respectivo resultado; 

h. Encaminhar o resultado ao cliente OLAP JPivot; 

3. O cliente OLAP JPivot para exibir o resultado da consulta OLAP semântica. 
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A seguir, a Figura 14 exibe a GUI do cliente OLAP JPivot com uma consulta OLAP 

semântica. Esta consulta aplica a operação de slice dice semântico para retornar todas as 

vendas no natal. 

 

 
Figura 14 – Consulta Slice Semântica 

 

Considerando o termo semântico <[SemanticTime].[Time.Weekly].[Natal]> da Figura 

14 tem-se: [SemanticTime] como o nome da ontologia, [Time.Weekly] como o nome da 

hierarquia da dimensão Time e [Natal] como a classe da ontologia. A partir da consulta da 

Figura 14, o Quadro 18 mostra esta consulta reescrita em MDX.  

 

Quadro 18 – Consulta de slice dice semântico reescrita em MDX 

WITH  

     MEMBER [Time.Weekly].[Natal] AS  

                      ([Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[12].[25]) 

 

SELECT  

{[Time.Weekly].[Natal]} ON COLUMNS, 

{[Product].[All Products]} ON ROWS  

FROM Sales 
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 No Quadro 18, o termo semântico <[SemanticTime].[Time.Weekly].[Natal]> foi 

reescrito no membro OLAP [Time.Weekly].[Natal] AS ([Time.Weekly].[All 

Time.Weeklys].[2009].[12].[25]), onde [Time.Weekly].[Natal] é um alias e 

([Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[12].[25]) é um nome único e qualificado que 

corresponde ao dia 25 do mês 12 do ano de 2009 do nível All Time.Weeklys da hierarquia 

Time.Weekly da dimensão Time. A Tabela 2 mostra o resultado da consulta do quadro Quadro 

18. 

 

 
Tabela 2 – Resultado da consulta de slice dice semântico 

 

A seguir, a Figura 15 mostra uma consulta que executa a operação de roll up/drill up 

semântico sobre o resultado da consulta anterior. Isto é, uma consulta para mostrar as vendas 

ocorridas nas classes que generalizam o natal. Ou seja, as vendas ocorridas em feriados 

comerciais e católicos. O Quadro 19 mostra esta consulta reescrita em MDX. 

 

 
Figura 15 – Consulta de roll up semântico 
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Quadro 19 – Consulta de roll up/drill up semântico reescrita em MDX 

WITH  

         MEMBER [Time.Weekly].[Comercial] AS   

                'SUM({[Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[6].[12],  

                             [Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[12].[25]})' 

 

         MEMBER [Time.Weekly].[Catolico] AS  

                          ([Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[12].[25]) 

 

SELECT  

             {[Time.Weekly].[Comercial],  

               [Time.Weekly].[Catolico]} ON COLUMNS, 

            ({[Product].[All Products]}) ON ROWS 

FROM Sales 

 
No Quadro 19, como a classe comercial generaliza as classes natal (25/12/2009) e 

diaNamorados (12/06/2009) – ver ontologia SemanticTime na Figura 13, utilizou-se a função 

SUM para totalizar as vendas dessa classe. Ou seja, esta função é necessária quando a criação 

do membro OLAP requer a totalização de dois ou mais membros OLAP existentes no cubo de 

dados. A Tabela 3 exibe o resultado da consulta do Quadro 19. 

 

 
Tabela 3 – Resultado da consulta de roll up/drill up semântico 

 
A seguir, a Figura 16 mostra uma consulta que executa a operação de drill down 

semântico sobre a classe correspondente a feriados comemorativos. Isto é, uma consulta para 

mostrar as vendas ocorridas nas classes que especializam a classe comemorativo. Ou seja, as 

vendas ocorridas no reveillon e no carnaval. O Quadro 20 mostra esta consulta reescrita em 

MDX. Desconsiderando o sentido da navegação na ontologia, note que a reescrita de uma 

consulta com a operação de drill down semântico é semelhante à reescrita de uma operação de 

roll up/drill up semântico. A Tabela 4 apresenta os resultados desta consulta. 

A próxima seção apresenta as considerações finais deste capítulo. 
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Figura 16 – Consulta drill down semântico 

 
Quadro 20 – Consulta drill down semântico reescrita em MDX 

WITH  

           MEMBER [Time.Weekly].[Carnaval] AS   

                  'Sum({[Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[2].[23],  

                             [Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[2].[24]})' 

 

          MEMBER [Time.Weekly].[Reveillon] AS  

                           ([Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[2009].[1].[1]) 

 

SELECT  

{[Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[Carnaval],  

  [Time.Weekly].[All Time.Weeklys].[Reveillon]} ON COLUMNS, 

({[Product].[All Products]}) ON ROWS 

FROM Sales 

 

 
Tabela 4 – Resultado drill down semântico 
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4.5.  Considerações finais 

 

Neste capítulo, a partir de um cubo de dados sobre vendas de um supermercado 

fictício (Seção  4.1), de uma ontologia de feriados (Seção  4.2) e dos metadados de integração 

(Seção  4.3), apresentou-se um estudo de caso que faz uso de um protótipo do Engenho SCube 

que permite abstrair do usuário final a complexidade de ter que manipular o servidor OLAP 

Mondrian e o raciocinador Jena. Além disso, discutiu-se e exemplificou-se a execução de 

consultas com as operações de slice dice semântico, roll up/drill up semântico e drill down 

semântico. O próximo capítulo apresenta os trabalhos relacionados ao uso de OLAP com 

ontologias, comparando-os com o trabalho proposto nesta dissertação. 
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______Capítulo______ 

5.  
Estado da Arte 

 

"A língua revela o conteúdo do coração." 

Chico Xavier 

 

este capítulo são levantadas as características de avaliação dos trabalhos relacionados 

que realizam  integração de OLAP e ontologias. Em seguida são abordados os 

principais trabalhos bem como suas principais funcionalidades e uma avaliação destes de 

acordo com critérios pré-estabelecidos. 

 

5.1. Características de Avaliação 

 

Com o objetivo de analisar os trabalhos que utilizam ontologias para auxiliar o 

processo de extração de conhecimento com ferramentas OLAP, foram analisadas diversas 

iniciativas que compunham essa integração. 

Ontologias têm sido utilizadas em soluções de OLAP de forma a agregar 

funcionalidades a este tipo de ferramenta, porém, não existem na literatura abordagens que 

empreguem ontologias para enriquecer consultas MDX. 

No contexto de aplicações de ontologias sobre o conceito de negócio das 

organizações, destaca-se o trabalho de Sell (2005, 2008), por este motivo foi realizado um 

estudo mais aprofundado sobre este trabalho. Os demais trabalhos relatados neste capítulo 

tratam do uso de ontologias para integração de fontes de dados heterogêneas e/ou distribuídas. 

Com o intuito de avaliar os trabalhos relacionados, foram verificados os seguintes 

itens para cada trabalho relacionado: 

• Utiliza semântica em consultas MDX (i.e., slice semântico); 

• Realiza agrupamento/desagrupamento semânticos (i.e., drill down e roll up 

semânticos); 

N 
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• Utiliza um servidor OLAP;  

• Permite utilizar mais de uma ontologia com domínios diferentes. 

 

5.2. SBI 

 

Semantic Business Intelligence (SBI) (SELL, 2005) propõe uma arquitetura de 

software para disponibilizar a semântica do negócio das instituições em ferramentas OLAP a 

fim de guiar o processamento analítico.  

Para tal, a arquitetura proposta faz uso de ontologias de domínio que descrevem a 

semântica do negócio da organização. Além disso, o trabalho menciona que são incluídas 

operações como drilll down e roll up semânticos, as quais utilizam as taxonomias definidas 

sobre os conceitos da ontologia para permitir a navegação de um nível mais generalizado 

(e.g., análise do número de pesquisadores por região do País) para um nível mais 

especializado (e.g., descendo ao nível dos estados brasileiros) e vice-versa (SELL, 2005). A 

semântica neste contexto está em navegar na hierarquia da ontologia a partir das consultas 

analíticas. 

SBI também utiliza serviços web semânticos para extensão e composição de 

funcionalidades exploratórias. Sell (2005) propõe que ontologias sejam utilizadas para 

fornecer a descrição semântica dos serviços web, de forma a identificá-los de acordo com suas 

funcionalidades, permitindo a criação de novas alternativas de exploração dessas fontes. Uma 

das utilizações práticas desse serviço é importar dados adicionais (internos ou externos à 

organização) diretamente das fontes de origem dos dados para o cubo ou relatório do usuário.  

A arquitetura é definida em cinco camadas, conforme ilustra a Figura 17, a serem 

detalhadas a seguir: 

• Fonte de dados: Corresponde ao DW da instituição, onde os dados estão armazenados; 

• Repositórios de ontologias: camada que possui a representação dos domínios do 

conhecimento composta por três ontologias que modelam o domínio do negócio. São 

elas: uma ontologia de domínio, que representa a semântica do negócio da instituição, 

uma ontologia de BI que realiza o mapeamento entre os conceitos na ontologia de 

domínio e as fontes de dados da organização e uma ontologia de serviços, que provê a 

descrição dos serviços Web. A seguir, é apresentada uma descrição detalhada de cada 

uma delas: 
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o Ontologia de domínio: Nessa ontologia são descritos os conceitos, axiomas, 

relações e regras de negócio.  

Os conceitos reunidos na Ontologia do Domínio foram mapeados manualmente 

às tabelas de fatos e dimensões do DW. Esse processo foi realizado através de 

scripts desenvolvidos pelo autor para criar uma amostra de conceitos para 

análise de viabilidade da arquitetura. É a partir desta ontologia que são 

identificados os conceitos do contexto de negócio para apoiar as consultas 

semânticas; 

 
 

 
Figura 17 – Arquitetura SBI 

 
 

• Fonte de dados: Corresponde ao DW da instituição, onde os dados estão armazenados; 

• Repositórios de ontologias: camada que possui a representação dos domínios do 

conhecimento composta por três ontologias que modelam o domínio do negócio. São 

elas: uma ontologia de domínio, que representa a semântica do negócio da instituição, 

uma ontologia de BI que realiza o mapeamento entre os conceitos na ontologia de 

domínio e as fontes de dados da organização e uma ontologia de serviços, que provê a 

descrição dos serviços Web. A seguir, é apresentada uma descrição detalhada de cada 

uma delas: 
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o Ontologia de domínio: Nessa ontologia são descritos os conceitos, axiomas, 

relações e regras de negócio.  

Os conceitos reunidos na Ontologia do Domínio foram mapeados manualmente 

às tabelas de fatos e dimensões do DW. Esse processo foi realizado através de 

scripts desenvolvidos pelo autor para criar uma amostra de conceitos para 

análise de viabilidade da arquitetura. É a partir desta ontologia que são 

identificados os conceitos do contexto de negócio para apoiar as consultas 

semânticas; 

 
o Ontologia de Business Intelligence (BI): esta ontologia realiza o mapeamento 

dos conceitos do negócio definidos na Ontologia do Domínio às fontes de 

dados da organização. É através desse mapeamento que ocorre a navegação 

sobre as fontes de dados usando a semântica do negócio. A Figura 18 apresenta 

a ontologia de BI, composta pelas dimensões e hierarquias possíveis do cubo 

de dados, além dos seus correspondentes na ontologia de domínio.  De acordo 

com a especificação de Sell (2005), a ontologia de BI mapeia apenas uma 

ontologia de domínio para cada dimensão. Na definição dos conceitos da 

Ontologia BI, a classe DB_Collection mapeia uma tabela criada em um 

repositório de dados a um conceito descrito na Ontologia do Domínio. Os 

mapeamentos entre os atributos das tabelas e as propriedades da Ontologia do 

Domínio são feitos através da classe DB_Attribute. 

 
Figura 18 – Ontologia BI (SELL, 2005) 
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o Ontologia de serviços: mantém os construtores utilizados para descrever 

semanticamente serviços web. Suporta a localização de serviços de acordo com 

o contexto de uma análise, de forma a oferecer alternativas exploratórias ao 

tomador de decisão. Os serviços oferecidos podem executar tarefas tais como a 

extração de dados de repositórios externos, visando complementar os dados da 

análise que está sendo realizada (e.g., apresentar o conceito dos cursos de uma 

dada instituição a partir de um serviço disponibilizado pelo órgão que avalia as 

instituições de ensino no Brasil). 

• Mecanismos de inferência: esta camada corresponde ao framework de serviços web 

semânticos (WSS) e ao motor de inferência semântica da arquitetura (raciocinador).  

• Módulos funcionais: camada composta por módulos que realizam a integração de 

serviços e suporte às inferências das aplicações clientes. Para tanto, foram constituídos 

três módulos para permitir que as ferramentas clientes tenham um acesso integrado à 

semântica do negócio, aos dados da organização e aos serviços necessários para 

atender às demandas analíticas dos tomadores de decisão. Estes módulos funcionais 

são (SELL, 2005): 

o Gerenciador de ontologias: possui as funcionalidades para extrair os conceitos 

da ontologia de domínio. Ou seja, ele implementa todas as funcionalidades 

para manipular a semântica do negócio. Este gerenciador provê o conjunto de 

métodos necessários para a execução de consultas e inferências sobre os 

repositórios de ontologias da arquitetura SBI; 

o Gerenciador de serviços: contempla as funcionalidades necessárias para 

localização, execução, monitoramento e composição de serviços baseando-se 

em descrições semânticas. A descoberta é feita através do cruzamento entre os 

conceitos utilizados na consulta semântica e os conceitos utilizados para a 

descrição dos serviços web semânticos. Nesse cruzamento são considerados 

sinônimos, hipônimos (i.e., termos especializados) e hiperônimos (i.e., termos 

generalizados); 

o Gerenciador de análises: realiza a integração das ferramentas cliente aos 

módulos da arquitetura SBI. Apoiado pelo Gerenciador de Ontologias provê os 

métodos para a navegação sobre as fontes de dados usando a semântica do 
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negócio. É a partir deste módulo que se torna possível realizar as consultas 

drill down e roll up semânticos, percorrendo os níveis de uma ontologia. É o 

gerenciador de análises que solicita a busca dos termos semânticos na 

ontologia. 

• Cliente: camada de apresentação de ferramentas OLAP. 

No estudo de caso foi utilizada a ferramenta cliente OntoDSS, que é uma ferramenta 

OLAP desenvolvida para ilustrar a representação semântica. Esta ferramenta foi desenvolvida 

em Java e utilizada como servidor OLAP o Oracle. 

 

5.2.1. Avaliação da ferramenta 

 

Este trabalho permite a utilização de regras de negócio da instituição de forma a 

realizar inferências de acordo com as mesmas. Com isso, os dados exibidos são de acordo 

com os conceitos utilizados na instituição. As novas regras de negócio da organização que são 

inseridas conseguem ser reutilizadas em caso de mudanças nas mesmas, pois estão 

representadas em ontologias. 

O trabalho menciona que as consultas são aplicadas sobre um cubo de dados, 

incluindo as operações de drill-down e roll-up com semântica, porém, não faz demonstrações 

de como é realizada a navegação semântica nos níveis da ontologia, além disso,  nenhuma das 

consultas ilustradas pelo autor utiliza a sintaxe MDX, que é a linguagem de consulta a um 

cubo de dados. 

  A arquitetura não permite o uso de mais de uma ontologia em uma mesma consulta. 

Esta mapeia uma única ontologia por vez. Portanto, para se tratar de outro domínio, é 

necessário incluir outra ontologia individualmente e desabilitar a anterior. Esta característica 

torna a solução restrita, pois as consultas semânticas só poderão possuir um único domínio de 

negócio. Além disso, as hierarquias estão definidas na ontologia de BI, dessa forma, se uma 

hierarquia do cubo de dados não estiver definida na ontologia, não é possível utilizá-la.  

Em seu estudo de caso, Sell (2005) menciona a utilização do servidor OLAP Oracle, 

porém, em um servidor OLAP as consultas tipicamente utilizam agrupamentos. Consultas 

OLAP ao serem aplicadas nos servidores são processadas em SQL e equivalentes a uma 

coleção de declarações group by para cada subconjunto de dimensões. A Figura 19 mostra 

uma consulta que retorna os  pesquisadores que mais produziram, no terceiro trimestre do ano 
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de 2005. A reescrita a partir da arquitetura SBI desta consulta não faz uso de group by, 

quando este deveria ser utilizado tanto para agrupamento na dimensão tempo quanto para a 

dimensão pessoa, o que demonstra que esta consulta não foi aplicada a um servidor OLAP. 

 

 

 
Figura 19 – Reescrita de consulta OLAP semântica a partir da arquitetura SBI 

 

A Tabela 5 apresenta de forma resumida as funcionalidades que este trabalho possui 

de acordo com os critérios citados no início deste capítulo. 

 
Funcionalidade Sim Não 

Utiliza semântica em consultas MDX X  

Realiza agrupamento semântico  X 

Utiliza um servidor OLAP   X 
Permite utilizar mais de uma ontologia com 
domínios diferentes 

 X 

Tabela 5 – Avaliação da ferramenta SBI 
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5.3. SEWASIE 

 

           SEWASIE (BERGAMASCHI et al., 2004)  é um acrônimo de Semantic Webs and 

Agents in Integrated Economies cujo objetivo é fornecer acesso inteligente a fontes de dados 

heterogêneas na Web através de semântica.  

Em sua arquitetura, diversos agentes realizam consultas sobre bases de dados 

específicas a partir de um mapeamento com uma ontologia de domínio, que contém os termos 

semânticos. À medida que o usuário seleciona os conceitos e filtros, a consulta é representada 

em linguagem natural e em grafo, para facilitar a visualização. 

As consultas são criadas pelos usuários e distribuídas pelo Query Manager, para então 

serem processadas nos nodos de informação. As consultas são executadas por agentes que são 

pré-determinados de cada repositório de dados a partir de um mecanismo que determina o 

mapeamento semântico entre as fontes de dados e uma ontologia de domínio, conforme ilustra 

a Figura 20 da arquitetura. 

 
Figura 20 – Arquitetura Sewasie (BERGAMASCHI, 2004) 
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A definição dos cubos OLAP também é mapeada à ontologia de domínio, com o 

intuito de apoiar a recomendação de documentos relacionados à definição dos cubos e a 

personalização da apresentação dos dados.  

 

5.3.1. Avaliação da ferramenta  

 

A principal característica da ferramenta abordada é proporcionar o acesso a fontes de 

dados heterogêneas e distribuídas.  

As tecnologias que foram utilizadas na aplicação permitem que esta seja portável. 

Além disso, o trabalho afirma que a arquitetura é extensível, possibilitando que sejam 

integradas outras funcionalidades à mesma. 

É possível utilizar mais de uma ontologia com domínios diferentes neste trabalho. Os 

agentes realizam a ponte de ligação com a interface. Porém, não está no escopo de Sewasie 

prover auxílio à construção de consultas no que diz respeito a aplicação de semântica em 

consultas analíticas, nem a funcionalidade de agregação semântica.  

O trabalho não cita a utilização de um servidor OLAP para acesso aos repositórios de 

dados. 

A Tabela 6 apresenta de forma resumida as funcionalidades que este possui ou não de 

acordo com os critérios citados no inicio deste capitulo. 

 
Funcionalidade Sim Não 

Utiliza semântica em consultas  X 

Realiza agregação semântica  X 

Utiliza um servidor OLAP não citado no 
trabalho 

Permite utilizar mais de uma ontologia com 
domínios diferentes 

X  

Tabela 6 – Avaliação da ferramenta Sewasie 
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5.4. Priebe e Pernul 

 

Priebe e Pernul (2003) propõem um portal que integra OLAP e a funcionalidade de 

recuperação de informação de dados estruturados e não estruturados.  

Para tanto, é utilizada uma ontologia para identificar documentos, que são mantidos 

por um gerenciador de documentos, e para descrever os cubos gerados pelo usuário em uma 

ferramenta OLAP. Possibilitando que as buscas sejam integradas utilizando a ontologia para 

localizar os documentos e os cubos anotados possam ser analisados em consultas OLAP. A 

anotação dos cubos e dos documentos é feita através do mapeamento dos metadados das 

ferramentas à ontologia da arquitetura. 

Conforme ilustra a Figura 21, a arquitetura é composta por uma ferramenta OLAP 

para acesso à base de dados, um sistema de gerenciamento de documento para acesso a dados 

não estruturados que utiliza a ontologia global para buscar os metadados e um portal para 

realizar as buscas (PRIEBE e PERNUL, 2003).  

Um dos componentes mais importantes da arquitetura é a ontologia global. Ela realiza 

o papel de integração, pois, contém um modelo de dados construído para mapear a 

informação, representando as dimensões de um cubo OLAP. Além deste esquema de 

informação, também está incluída uma instância de dados para objetos de negócios que são de 

grande importância na empresa (produtos, clientes, etc). 

 
              Figura 21 – Arquitetura Priebe e Pernul (PRIEBE e PERNUL, 2003) 
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5.4.1. Avaliação da ferramenta  

 

Esta ferramenta possui como vantagem o acesso a informações em bases com dados 

estruturados e não-estruturados. 

A navegação no Cubo OLAP não é apoiada por uma ontologia de domínio, o que não 

facilita na definição de consultas, posto que estas não são realizadas de forma a agregar o 

negócio da instituição. Ou seja, não existe semântica para facilitar o entendimento para o 

tomador de decisão.  Por este motivo, operações como slice, drill-down e roll-up semânticos 

não são definidas. 

O trabalho não permite utilizar mais de uma ontologia para realizar a integração, 

porém, utiliza um servidor OLAP em suas consultas. 

A Tabela 7 ilustra o resumo das funcionalidades de acordo com os critérios pré-

estabelecidos no inicio deste capitulo. 

Funcionalidade Sim Não 

Utiliza semântica em consultas  X 

Realiza agregação semântica  X 

Utiliza um servidor OLAP X  
Permite utilizar mais de uma ontologia com 
domínios diferentes 

 X 

   Tabela 7 – Avaliação da ferramenta Priebe e Pernul 
 

5.5. Toivonen e Niemi 

 

O trabalho desenvolvido por Toivonen e Niemi (TOIVONEN e NIEMI, 2004) realiza 

a integração de fontes de dados distribuídas para realizar consultas OLAP, utilizando para tal 

uma ontologia em OWL com suas instâncias em RDF. 

O sistema localiza fontes de dados baseados em descrições RDF, conforme descrito na 

ontologia de aplicação, construindo um schema lógico para o Cubo OLAP. 

A construção do cubo é feita em cinco passos (TOIVONEN e NIEMI, 2004): 

1-O usuário inicia a análise, definindo os dados que serão utilizados para construir o 

cubo OLAP;  
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2-O sistema localiza fontes de dados baseados em descrições RDF conforme descrito 

na ontologia de aplicação, construindo um esquema lógico para o Cubo OLAP, e 

sugere o modelo para o usuário; 

3- O usuário pode aceitar ou modificar o modelo sugerido pelo sistema; 

4-O sistema sugere como os dados mostrados podem ser manipulados, ou seja, quais 

medidas deverão ser utilizadas, por exemplo, unidade monetária, valores inteiros;  

5- O cubo é construído para o sistema iniciar a análise. 

A Figura 22 ilustra a arquitetura com os passos descritos anteriormente. 

 
Figura 22 – Arquitetura Toivonen e Niemi (TOIVONEN E NIEMI, 2004) 

 
A ontologia utilizada na construção do cubo representa um modelo sobre determinado 

domínio. O modelo é composto por definições de um cubo OLAP integrando conceitos do 

domínio que se deseja realizar a integração. 

 

5.5.1. Avaliação da ferramenta  

 

Apesar da funcionalidade de integrar bases de dados heterogêneas, esta ferramenta 

possui a limitação de não integrar dados não estruturados. A arquitetura não propicia a 

inclusão de mais de um domínio para realizar o seu processamento. Além disso, o trabalho 

não trata das tecnologias utilizadas além da ontologia. 

Este trabalho relata que auxilia o usuário na construção do cubo de dados, dando 

sugestões durante a construção do cubo de dados, viabilizando resultados mais precisos, já 
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que este propicia uma visão mais clara para o usuário das dimensões dentre outros 

componentes do cubo. Porém, no trabalho não existem detalhes quanto a essa funcionalidade.  

O trabalho não trata de operações com consultas semânticas. Nem utiliza mais de uma 

ontologia para tratar de domínios diferentes. Porém, neste trabalho, são utilizados servidores 

OLAP para realização das consultas. 

A  Tabela 8 ilustra o resumo da avaliação da ferramenta de acordo com os critérios 

adotados. 

  
Funcionalidade Sim Não 

Utiliza semântica em consultas  X 

Realiza agregação semântica  X 

Utiliza um servidor OLAP X  
Permite utilizar mais de uma ontologia com 
domínios diferentes 

 X 

Tabela 8 – Avaliação da ferramenta de Toivonen 

 

5.6. Comparativo das ferramentas 

 

A  Tabela 9 ilustra um comparativo das ferramentas levantadas no estado da arte deste 

trabalho, a partir dos critérios pré-estabelecidos no inicio deste capítulo e a arquitetura SCube. 

Se o sistema possui a funcionalidade há a indicação “sim”, se não possui, a indicação é “não” 

e se o assunto não tiver sido tratado no trabalho a indicação é  “-”.  

Funcionalidade Seawise SBI Priebe e 
Pernul 

Toivonen 
e Nieme 

SCube 

Utiliza semântica em 
consultas 

não sim não não sim 

Realiza agregação 
semântica 

não não não não sim 

Utiliza um servidor OLAP - não sim sim sim 
Permite utilizar mais de 
uma ontologia com 
domínios diferentes 

sim não não não sim 

Tabela 9  – Comparação de funcionalidades 
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Observa-se que das abordagens mencionadas acima, além de SCube, apenas SBI trata 

de auxiliar o usuário em suas consultas, aplicando semântica às mesmas. Porém, o mesmo 

está restrito a utilizar apenas um domínio de negócio para cada consulta e não utiliza o 

metamodelo do cubo de dados para identificar a hierarquia da dimensão. As demais 

abordagens limitam-se a realizar integração de dados, não oferecendo semântica em consultas 

analíticas. 

A vantagem da arquitetura SBI em relação à arquitetura SCube é que a arquitetura SBI 

não necessita modificar a ontologia de domínio para utilizá-la. Na arquitetura SCube, além de 

modificar as propriedades das ontologias envolvidas para uma nomenclatura única, o 

metamodelo também é alterado para associar as ontologias às dimensões. Na arquitetura SBI 

apenas a ontologia de BI é alterada para realizar o mapeamento entre uma ontologia e uma 

dimensão. 

 

5.7. Considerações finais 

 

Neste capítulo foram apresentados e comparados os principais trabalhos que tratam da 

utilização de ontologias em OLAP. Com exceção de SBI, todos os trabalhos utilizam 

ontologia para apenas para integração de dados. 

De acordo com os estudos realizados, pode-se comprovar a deficiência existente na 

área de integração de consultas MDX com ontologias, pois nenhum trabalho referencia a 

integração de ontologias e MDX.  

Muitos ganhos são ser obtidos com a incorporação desta nova abordagem em 

ferramentas de OLAP, proporcionando inserir semântica em MDX, os resultados das 

consultas possuem maior precisão posto que os termos semânticos englobam os conceitos 

utilizados na instituição e não restrito a utilizar apenas um domínio de negócio dentro da 

mesma consulta. 

O próximo capítulo aborda as considerações finais deste trabalho, bem como as 

contribuições e trabalhos futuros. 
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___Capítulo___ 

6.   
Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

"Teus atos possuem a voz que fala mais alto que 

todas tuas palavras." 

Chico Xavier 

 

objetivo deste capítulo é apresentar as considerações finais sobre este trabalho, bem 

como suas contribuições e trabalhos futuros. 

 

6.1. Conclusão 

 

Este trabalho fez um levantamento dos principais conceitos e trabalhos relacionados a 

OLAP e ontologias. A partir deste estudo, constatou-se que o uso de ontologias pode 

enriquecer o poder de consultas OLAP, pois permite, de forma dinâmica/escalável, o uso de 

conceitos e regras que são comuns aos tomadores de decisão e não precisam existir 

explicitamente no cubo de dados. Contudo, como esta linha de pesquisa é muito recente e 

com poucos trabalhos relacionados, foram identificados alguns pontos em abertos. Dentre 

estes, este trabalho identificou que faltava especificar: uma arquitetura de software 

desacoplada, um metamodelo que descrevesse o mapeamento entre um cubo de dados e uma 

ontologia e operações OLAP semânticas básicas. Diante destes pontos em aberto, este 

trabalho propôs 1) a arquitetura SCube, a qual, a partir do seu componente Engenho SCube, 

permite o enriquecimento de consultas OLAP com termos semânticos de uma ontologia, 2) 

um metamodelo de integração, o qual descreve a correspondência entre os metadados de um 

cubo de dados e os metadados de uma ontologia e 3) as operações de slice dice semântico, 

roll up/drill up semântico e drill down semântico, as quais permitem, respectivamente, a 

aplicação de uma restrição semântica sobre um cubo de dados, a navegação para conceitos 

mais genérico da ontologia e a navegação para conceitos mais especializados da ontologia. 

Por fim, para demonstrar a viabilidade deste trabalho, realizou-se um estudo de caso que 

O 
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utilizou um protótipo Java do Engenho SCube, um cubo de dados sobre vendas de um 

supermercado fictício, uma ontologia sobre feriados, o cliente OLAP JPivot, o servidor OLAP 

Mondrian e o raciocinador Jena.  

A próxima seção apresenta as principais contribuições deste trabalho. 

 

6.2. Contribuições 

 

Como principais contribuições do trabalho desenvolvido, pode-se destacar: 

• Especificação dos componentes e funcionamento da arquitetura SCube; 

• Especificação em UML e XML Schema do Metamodelo de Integração; 

• Proposta inicial das operações slice dice semântico, roll up/drill up semântico e drill 

down semântico. 

 

6.3. Trabalhos Futuros 

 

Apesar dos objetivos deste trabalho terem sido atingidos, foram identificados alguns 

trabalhos que podem vir a ser realizados, a saber: 

 

1. Desenvolvimento de uma ferramenta que permita, a partir de regras, automatizar do 

processo de instanciar as classes e propriedades de uma ontologia; 

2. Teste da robustez do protótipo a partir de dados reais e de uma ontologia mais 

completa; 

3. Desenvolvimento de uma ferramenta para facilitar a instância dos metadados de 

integração; 

4. Especificação formal do Metamodelo de Integração e das operações OLAP semânticas 

propostas; 

5. Extensão da linguagem MDX para que esta dê suporte à especificação de 

regras/axiomas. 
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Anexo A 
 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 

    xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 

    xmlns:assert="http://www.owl-ontologies.com/assert.owl#" 

    xmlns:swrlx="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/swrlx.owl#" 

    xmlns:swrlm="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.4/swrlm.owl#" 

    xmlns:time="http://www.w3.org/2006/time#" 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:tzont="http://www.w3.org/2006/timezone#" 

    xmlns:temporal="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/temporal.owl#" 

    xmlns:tbox="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/tbox.owl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:sqwrl="http://sqwrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.4/sqwrl.owl#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:abox="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/abox.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:swrla="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#" 

  xml:base="http://www.w3.org/2006/time"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports  

rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/tbox.owl"/> 

    <owl:imports  

rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/swrlx.owl"/> 

    <owl:imports  

rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/temporal.owl"/> 

    <owl:imports  
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rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.4/swrlm.owl"/> 

    <owl:imports rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl"/> 

    <owl:imports  

rdf:resource="http://sqwrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.4/sqwrl.owl"/> 

    <owl:imports  

rdf:resource="http://swrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.3/abox.owl"/> 

    <rdfs:comment  

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" > 

      An OWL Ontology of Time (OWL-Time). 

    </rdfs:comment> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="ProperInterval"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Interval"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <owl:disjointWith> 

      <owl:Class rdf:ID="Instant"/> 

    </owl:disjointWith> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DateTimeInterval"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DurationDescription"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="seconds"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 
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    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="minutes"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality  

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

  </owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hours"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="days"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 
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      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="weeks"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="months"/> 

        </owl:onProperty> 

<owl:maxCardinality     

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

      </owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="years"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality   

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger">1 

       </owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="outros"> 

    <rdfs:subClassOf> 



 73 

      <owl:Class rdf:ID="santo"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#Instant"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="TemporalEntity"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="comercial"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Instant"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2006/timezone#TimeZone"/> 

  <owl:Class rdf:about="#Interval"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#TemporalEntity"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="catolico"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#santo"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Year"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#seconds"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 
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    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#minutes"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hours"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#days"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 
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      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#weeks"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >0</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#months"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#years"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#DurationDescription"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="diaNamorados"> 
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    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#comercial"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="TemporalUnit"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitSecond"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitMinute"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitHour"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitDay"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitWeek"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitMonth"/> 

          <time:TemporalUnit rdf:ID="unitYear"/> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="carnaval"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#DateTimeInterval"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#TemporalEntity"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

          <owl:Class rdf:about="#Instant"/> 

          <owl:Class rdf:about="#Interval"/> 

        </owl:unionOf> 

      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="natal"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#comercial"/> 
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    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#catolico"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="reveillon"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="comemorativo"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#santo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Instant"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:about="#comemorativo"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Instant"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="yemanja"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#outros"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DateTimeDescription"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="dayOfWeek"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hour"/> 

        </owl:onProperty> 
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        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="second"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="minute"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="week"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 
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        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="year"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="dayOfYear"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="timeZone"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 
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    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:cardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:ID="unitType"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="day"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:ID="month"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:maxCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger" 

        >1</owl:maxCardinality> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
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  <owl:Class rdf:ID="January"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#month"/> 

        </owl:onProperty> 

        <owl:hasValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

        >--01</owl:hasValue> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Restriction> 

        <owl:hasValue rdf:resource="#unitMonth"/> 

        <owl:onProperty> 

          <owl:ObjectProperty rdf:about="#unitType"/> 

        </owl:onProperty> 

      </owl:Restriction> 

    </rdfs:subClassOf> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DayOfWeek"> 

    <owl:equivalentClass> 

      <owl:Class> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Sunday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Monday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Tuesday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Wednesday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Thursday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Friday"/> 

          <time:DayOfWeek rdf:ID="Saturday"/> 

        </owl:oneOf> 
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      </owl:Class> 

    </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalBefore"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:subPropertyOf> 

      <owl:TransitiveProperty rdf:ID="before"/> 

    </rdfs:subPropertyOf> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalFinishes"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasEnd"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Instant"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalEquals"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="inDateTime"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Instant"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalAfter"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#intervalBefore"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalFinishedBy"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#intervalFinishes"/> 

  </owl:ObjectProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasBeginning"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Instant"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalMetBy"> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalMeets"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalDuring"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#intervalMeets"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalContains"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#intervalDuring"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalOverlaps"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#timeZone"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2006/timezone#TimeZone"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="inside"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Interval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Instant"/> 

  </owl:ObjectProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDurationDescription"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DurationDescription"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalStarts"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ProperInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ProperInterval"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalStartedBy"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#intervalStarts"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#dayOfWeek"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DayOfWeek"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="after"> 

    <owl:inverseOf> 

      <owl:TransitiveProperty rdf:about="#before"/> 

    </owl:inverseOf> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="intervalOverlappedBy"> 

    <owl:inverseOf rdf:resource="#intervalOverlaps"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDateTimeDescription"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#unitType"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#TemporalUnit"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#year"> 
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    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="unDia"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="unAno"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hours"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#second"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#days"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="inXSDDateTime"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Instant"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#seconds"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="datatypeProperty_3"/> 
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  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#month"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#months"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="xsdDateTime"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeInterval"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="unSemestre"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#day"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#years"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="unTrimestre"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#minute"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

    <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 
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  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#weeks"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hour"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

    <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#dayOfYear"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

    <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#week"> 

    <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DateTimeDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="#minutes"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DurationDescription"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="unMes"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:TransitiveProperty rdf:about="#before"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#TemporalEntity"/> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

  </owl:TransitiveProperty> 
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  <time:carnaval rdf:ID="carnaval2009"> 

    <time:hasEnd> 

      <time:Instant rdf:ID="carnaval20092"> 

        <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

        >12</time:unDia> 

        <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

        >2</time:unMes> 

        <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

        >2009</time:unAno> 

      </time:Instant> 

    </time:hasEnd> 

    <time:hasBeginning> 

      <time:Instant rdf:ID="carnaval20091"> 

        <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

        >2</time:unMes> 

        <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

        >11</time:unDia> 

        <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

        >2009</time:unAno> 

      </time:Instant> 

    </time:hasBeginning> 

  </time:carnaval> 

  <time:reveillon rdf:ID="reveillon2008"> 

    <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

    >2008</time:unAno> 

    <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

    >01</time:unDia> 

    <time:unTrimestre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

    >1</time:unTrimestre> 

    <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

    >01</time:unMes> 

  </time:reveillon> 
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  <time:reveillon rdf:ID="reveillon_1"/> 

  <time:diaNamorados rdf:ID="diaNamorados2009"> 

    <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

    >2009</time:unAno> 

    <time:before> 

      <time:natal rdf:ID="natal2009"> 

        <time:unTrimestre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

        >4</time:unTrimestre> 

        <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

        >25</time:unDia> 

        <time:before> 

          <time:reveillon rdf:ID="reveillon2009"> 

            <time:unTrimestre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

            >1</time:unTrimestre> 

            <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

            >01</time:unMes> 

            <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

            >01</time:unDia> 

            <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

            >2009</time:unAno> 

          </time:reveillon> 

        </time:before> 

        <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

        >12</time:unMes> 

        <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

        >2009</time:unAno> 

      </time:natal> 

    </time:before> 

    <time:unTrimestre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

    >2</time:unTrimestre> 

    <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

    >12</time:unDia> 
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    <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

    >06</time:unMes> 

  </time:diaNamorados> 

  <time:yemanja rdf:ID="yemanja2008"> 

    <time:unAno rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear" 

    >2009</time:unAno> 

    <time:unMes rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gMonth" 

    >02</time:unMes> 

    <time:unDia rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gDay" 

    >02</time:unDia> 

    <time:unTrimestre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int" 

    >1</time:unTrimestre> 

  </time:yemanja> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.4, Build 513)  

http://protege.stanford.edu --> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


