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Resumo 

 

Nos dias atuais, uma das ferramentas mais utilizadas de Business Intelligence 
(BI) para o suporte à decisão da alta gerência de grandes companhias é o Data 
Warehouse (DW). O DW é um banco de dados que armazena seus dados de uma forma 
especial para que se otimizem as consultas orientadas ao negócio, além dos dados 
terem como características a não volatilidade, serem históricos e integrados. O 
ambiente em que o DW está inserido é o Data Warehousing que contempla não só o 
DW mais outros componentes que o ajudam a desempenhar a sua atividade fim.  

O aumento da quantidade de usuários utilizando esse ambiente, o crescimento 
exponencial do tamanho do DW, além da necessidade de otimizar as consultas e 
atender localmente os interesses da diretoria dos departamentos ou filiais específicas, 
fez com que pesquisadores da área de banco de dados buscassem soluções para obter 
a distribuição dos dados e consultas de uma forma transparente e segura em um 
ambiente de data warehousing. Atualmente, existem vários trabalhos correlatos nessa 
linha de pesquisa, porém nenhum demonstra na prática o resultado efetivo de uma 
arquitetura que contemple essas vantagens. 

Esse trabalho toma como base a arquitetura do sistema WebD²W (Web 
Distributed Data Warehousing) proposta por Cristina Ciferri para efetivar essa 
distribuição. Assim, foram desenvolvidos o componente de distribuição, utilizando o 
conceito de grafos de derivação para o desenvolvimento de algoritmos de 
fragmentação horizontal e mista, e o componente de consulta do ambiente 
distribuído, estendendo o servidor OLAP Mondrian para atender às necessidades 
impostas por essa nova arquitetura. Finalmente, um DW de uma rede de locadoras de 
DVD foi gerado para ser utilizado como estudo de caso para mostrar a aplicabilidade e 
eficiência desses componentes. 
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Abstract 

 

Nowadays, one of the most commonly used tools in Business Intelligence (BI) to 
support the decision making of the senior management of large companies is the Data 
Warehouse (DW). The DW is a database that stores its data in a special way so that 
they optimize business oriented queries. Besides,  data is non-volatil, they are 
historical and integrated. The environment in which the DW is inserted is the Data 
Warehousing which comprehends not only the DW but also other components that 
help such systems with their final activity.  

The increasing number of users using such an environment, the exponential 
DW size growth, and the need to optimize the queries locally and to attend the 
interests of management of specific departments or subsidiaries, has motivated 
researchers in the database area to seek solutions for obtaining query and data 
distribution in a transparent and secure way in data warehousing environments. 
Actually, there are several related work in this line of research, but none shows the 
practical effective result of an architecture that addresses these advantages. 

This work is based on the architecture of the WebD²W (Web Distributed Data 
Warehousing) proposed by Cristina Ciferri to effect such a distribution. Thus, a 
distribution component has been developed , using the concept of derivation graph for 
the development of horizontal and mixed fragmentation algorithm, and the query 
component of the distributed environment as well, extending the Mondrian OLAP 
server to attend the needs imposed by such a new architecture. Finally, a DW for a 
chain of DVD rental shops has been generated to be used as a case study to 
demonstrate the applicability and efficiency of these components. 
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1. Introdução   

 

A quantidade de dados no mundo está se tornando cada vez maior, porém sem 

a estruturação desses dados de uma forma organizada, eles não poderão ser 

apropriadamente transformados em informação útil e, com isso, não serão de grande 

valia para as pessoas. Os bancos de dados têm a função de organizar esses dados de 

forma que facilite a compreensão deles para serem utilizados atendendo às 

necessidades dos usuários dessa tecnologia. 

 A globalização vem incentivando a concorrência entre as empresas e há, com 

isso, a urgência de análise das informações existentes para auxiliar nas decisões 

gerenciais, já que os relatórios dos bancos de dados convencionais não atendem por 

completo esse requisito. Com base nisso, foi concebida a definição de uma ferramenta 

para atender esse propósito, chamada Data Warehouse (DW). 

 De acordo com Inmon [INMO02], precursor do termo, “DW é uma coleção de 

dados integrados, orientados por assunto, variáveis com o tempo e não voláteis, 

usados para dar suporte ao processo gerencial de tomada de decisão”. Esse suporte 

gerencial se dá através das informações extraídas e exibidas pelo DW, além do 

conhecimento dos gestores sobre o contexto e realidade em que está inserido o 

modelo de negócio da empresa. 

O DW, por si só, não consegue atender completamente a análise dos dados a 

ele imposta. Para isso, existe a necessidade de se ter um ambiente que execute as 

atividades necessárias para criação do DW e execução das consultas OLAP (On-line 

Analytical Processing) [KIMB02]. Esse ambiente é chamado de data warehousing e 

engloba não somente o DW, mas também, principalmente, uma ferramenta ETL 

(Extract Transform Load) [KIMB02], um arquivo de metadados que define o cubo e um 

servidor OLAP. 

A ferramenta ETL é responsável por extrair, transformar e carregar os dados de 

diversas fontes autônomas e heterogêneas para o DW. Essa ferramenta deve tratar as 

incompatibilidades de formato e modelagem dos dados para que o DW apresente 

informações confiáveis e consistentes. O arquivo de metadados define exatamente 

todas as dimensões, níveis, hierarquias e medidas do DW. Pode ser um arquivo com 

qualquer extensão, porém grande parte das ferramentas utiliza o padrão XML 

(eXtensible Markup Language) [XML09] para defini-lo. 

As consultas OLAP utilizam o arquivo de metadados para saber exatamente 

qual conhecimento pode ser extraído do DW, exibindo para a alta gerência da 

organização relatórios flexíveis e de fácil obtenção, sem que para isso seja necessário 
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algum conhecimento do usuário sobre as tecnologias internamente envolvidas. O 

padrão de consultas OLAP mais utilizado na atualidade é o MDX (Multidimensional 

Expressions) [MICR09], bastante parecido com o padrão SQL (Structured Query 

Language) [ERNS04], porém o mesmo é executado em um ou mais cubos com várias 

dimensões e o seu retorno são células desses cubos que armazenam as medidas do 

DW [MICR09]. 

O aumento da quantidade de usuários utilizando esse ambiente, o crescimento 

exponencial do tamanho do DW, além da necessidade de otimizar as consultas e 

atender localmente os interesses da diretoria dos departamentos ou filiais específicas, 

fez com que pesquisadores da área de banco de dados buscassem soluções para obter 

a distribuição dos dados e consultas de uma forma transparente e segura em um 

ambiente de data warehousing. Existem vários trabalhos correlatos [INMO02, MOEL01, 

CIFE02, ZZTH00] nessa linha de pesquisa, porém nenhum mostra na prática o resultado 

efetivo de uma arquitetura que atenda às necessidades e contemple as vantagens 

desse tipo de ambiente. 

Nos próximos tópicos serão apresentadas a motivação, o objetivo e a 

estruturação detalhada do trabalho. 

 

1.1 Motivação 

 

As vantagens proporcionadas pela distribuição dos dados e consultas em um 

ambiente de data warehousing podem ser retiradas dos benefícios conseguidos nos 

Sistemas de Banco de Dados Distribuídos (SBDD) [ERNS04], tais como: aumento da 

disponibilidade, melhoria no desempenho das consultas, aumento da confiabilidade do 

sistema e facilidade de expansão e manutenção. 

O aumento da disponibilidade e confiabilidade se deve ao fato da replicação 

dos dados ocorrer em vários sites, tornando o sistema mais tolerante a falhas, com isso 

uma interrupção em uma das unidades de distribuição ou mesmo no DW global não 

interrompe o funcionamento do sistema. Com os dados replicados em vários sites e a 

quantidade de dados em cada unidade de distribuição sendo normalmente bem 

menor que a do DW global, há uma redução no tempo de processamento das 

consultas. Pois, a consulta será dividida em uma ou mais subconsultas, buscando 

sempre os dados mais próximos, além dessas subconsultas serem executadas em 

paralelo com a utilização balanceada dos processadores de cada máquina e com uma 

quantidade reduzida de informação. 
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Vale salientar que a distribuição tanto dos dados quanto das consultas deve ser 

totalmente transparente ao usuário final, proporcionando a idéia de um sistema 

centralizado. Existem vários tipos de transparência que devem ser tratadas em banco 

de dados distribuído, são elas: transparência de fragmentação, alocação, replicação e 

rede. Os sistemas distribuídos devem ser escaláveis, proporcionando o fraco 

acoplamento entre os sites, o que facilita sua expansão e manutenção. 

A distribuição dos dados em unidades menores já pode ser considerada uma 

característica intrínseca de um ambiente de data warehousing. Tem-se nessa 

arquitetura a premissa de divisão do DW da organização em vários Data Marts (DM) 

[INMO02] para atender às decisões gerenciais específicas de cada departamento, 

contendo subconjuntos de dados (réplicas) do DW. Além disso, as tendências atuais 

exigem que as empresas tenham natureza distribuída e as funções de negócio sejam 

descentralizadas, o que motiva também a distribuição do DW [CIFE02]. 

A distribuição dos dados e consultas nesse novo ambiente ainda é uma área 

pouco explorada, porém a academia e as organizações estão dando cada vez mais 

atenção a esse novo paradigma, pois surge a urgência do data warehousing atender a 

um maior número de usuários, serem tolerantes a falhas e com ótimo desempenho.    

Esses requisitos são plenamente atendidos com a distribuição dos dados e 

consultas no ambiente de data warehousing como elencados anteriormente. A 

quantidade de usuários é balanceada entre as unidades de distribuição, o que 

possibilita o incremento na quantidade de usuários nessa arquitetura sem degradar o 

desempenho.   

O termo tolerância a falhas está intimamente ligado aos de confiabilidade, 

disponibilidade e segurança. De forma resumida, significa dizer que um sistema 

tolerante a falhas é confiável, nos momentos críticos ele sempre estará ativo, 

disponível, estará sendo sempre executado 24x7 (24h para cada dia da semana), e 

seguro, que nenhuma falha crítica impacte na segurança do sistema. Há pouco tempo 

essa era uma característica somente de sistemas altamente críticos de tempo real, 

exemplo: controle de tráfego aéreo, geração de energia, fabricação de produtos, 

dentre outros. Os usuários dos Sistemas de Informação (SI) vêem se tornando mais 

exigentes e, por isso, independentemente do sistema que os mesmos utilizam ser 

crítico de tempo real ou não, eles estão exigindo mais esse requisito não-funcional no 

sistema [JALO94]. 

Traduzindo o termo OLAP para o português (On-line Analytical Processing – 

Processamento Analítico On-line) constatam-se as características inerentes desse tipo 

de consulta, podendo ser classificada como operações que exigem alto 

processamento, que requerem respostas imediatas e que utilizam teorias análiticas 
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para obtenção dos resultados. Com base nesses requisitos é de extrema importância 

que ambientes de data warehousing tentem otimizar ao máximo o tempo nos 

resultados das consultas, o que pode ser resolvido com a distribuição. 

 

1.1.1 Desafios 

 

Todas as vantagens relatadas também proporcionam novos desafios para o 

desenvolvimento desse tipo de arquitetura de data warehousing distribuído. Algumas 

dessas dificuldades já vêm sendo tratadas pelos SBDD, tais como: segurança, 

gerenciamento dos metadados, manutenção da consistência dos dados e recuperação 

de falhas, porém algumas são específicas desse ambiente, como projeto do DW e 

processamento das consultas OLAP [CCSF02]. 

A segurança em ambientes de data warehousing deve ser considerada sobre 

dois enfoques. O primeiro em relação à atividade de ETL que deve proporcionar 

segurança para que seja desempenhada como foi projetada, sem que haja acesso de 

intrusos que tornem os dados inconsistentes ou revelados para terceiros nessa 

atividade. O segundo enfoque é em relação ao acesso dos usuários de SSD (Sistemas 

de Suporte à Decisão) que devem ter acesso somente aos dados permitidos a eles. A 

permissão ou restrição de operações não são válidas nesse enfoque, pois esses 

usuários só poderão executar operações de consultas. Quanto aos dados, deve-se 

permitir ou restringir de acordo com o nível de agregação e localização dos mesmos, 

ou seja, um diretor de um departamento só deve ter acesso à informação gerencial de 

seu departamento, porém em todos os níveis, e um gerente desse mesmo 

departamento só terá acesso a informação mais agregada (menos detalhada) 

[BHAR00]. 

Algumas técnicas ou ferramentas devem ser utilizadas para tornar o sistema 

mais seguro, são elas: autenticidade, criptografia e antivírus. A autenticidade é uma 

característica indispensável em todos os SI para restringir o acesso de pessoas não 

autorizadas ao sistema. Para aumentar o nível de segurança da autenticidade, além 

dos conhecidos usuário e senha, pode-se utilizar a certificação digital que é um dos 

mecanismo mais seguros atualmente para autenticar o usuário. 

A criptografia deve ser utilizada na transferência de informação do servidor 

para a máquina cliente e vice-versa fornecendo confidencialidade e integridade aos 

dados trafegados. Os aplicativos de antivírus são de extrema importância para que não 

haja infecção da máquina cliente de um vírus, worms, trojan (cavalos de tróia) e 

spywares e sua propagação para a máquina que armazena o DW. 
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Outro ponto importante que também deve ser levado em consideração é o fato 

de o DW estar na Intranet ou na Web (Internet). Caso o mesmo esteja na Web, a 

segurança deve ser reforçada com firewalls, ferramenta que controla o tráfego dos 

dados enviados da rede interna para Web e vice-versa, de acordo com as políticas de 

segurança impostas pelos Analistas de Suporte da rede. Além disso, é importante a 

implantação da VPN (Virtual Private Network) [PIGJ01], uma rede virtual sobre a 

Internet que tem como objetivo dar acesso com segurança aos sistemas e arquivos a 

usuários de uma rede local que estejam localizados em qualquer lugar do mundo, 

bastando para isso ter acesso à Web. 

O gerenciamento do metadado no data warehousing centralizado está 

relacionado ao armazenamento e controle dos parâmetros como usuário, senha, host, 

tipo de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) e nome da base de 

dados de cada fonte de dados utilizados para gerar o DW. Caso uma fonte seja 

incluída, removida ou algum parâmetro tenha sido alterado, será essa ferramenta a 

responsável por gerenciar essas mudanças para que a atividade ETL sempre funcione 

corretamente.  

No caso de ambientes distribuídos, além do controle dito acima, tem-se 

também o gerenciamento de cada unidade de distribuição. Dependendo da 

metodologia de desenvolvimento utilizada, top-down ou bottom-up, o esquema (cubo) 

global poderá ser alterado. No desenvolvimento bottom-up, onde os sites já existem e 

se quer criar uma visão lógica integrada, os cubos locais serão integrados para a 

definição de um cubo global com base nas correspondências entre as medidas, 

dimensões e hierarquias. Já no desenvolvimento top-down, existe um DW global e esse 

será fragmentado e os seus dados serão alocados da melhor forma pelo projetista. 

Nesse caso, o esquema global é a estrutura do próprio DW global e os sites terão 

esquemas locais como um subconjunto dessa estrutura [INMO02]. 

A manutenção da consistência dos dados em um ambiente de data 

warehousing é relativamente mais simples que em um banco de dados distribuído, 

pois a atualização dos dados em tempo real é dispensável, já que leva em consideração 

dados históricos e de grandes períodos. Portanto, por exemplo, um dia de atualização 

não fará tanta diferença. Assim, em muitos projetos de DW a atividade de ETL 

normalmente só ocorre de madrugada quando provavelmente nenhum usuário está 

utilizando o DW para que não sobrecarregue o sistema. 

A recuperação de falhas é uma característica de extrema importância para 

ambientes distribuídos, pois é uma das vantagens que esse tipo de ambiente 

proporciona para seus usuários sobre os centralizados. Quando um dos sites não 

responde a uma consulta OLAP, o sistema deve estar apto a redirecionar a consulta 

para o site que contemple aquele mesmo dado, existindo mais de um DW local que 
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possa responder, o sistema deve levar em consideração o tamanho do DW de cada nó, 

a proximidade com o usuário final e o poder de processamento de cada nó para que a 

consulta tenha o melhor desempenho possível. 

O projeto do DW pode revelar o sucesso ou fracasso do sistema. Deve-se 

realizar levantamentos para saber a real necessidade do cliente e qual a melhor forma 

de implantar o ambiente de data warehousing na organização. Duas das etapas mais 

importantes nessa atividade é a definição de quais dimensões, membros e medidas 

serão utilizados para definição do DW e quais as visões agregadas que devem ser 

materializadas e quais serão calculadas em tempo de execução. O projetista deverá 

efetuar a distribuição dos dados em unidades de distribuição, levando em conta a 

necessidade de cada nó, onde serão aplicadas restrições (fragmentação) impostas ao 

DW global e a alocação das agregações nos sites correspondentes. Deve-se planejar a 

replicação total/parcial desses dados de forma a otimizar as consultas OLAP e atender 

aos requisitos de confiabilidade e disponibilidade. 

Transformar uma consulta centralizada em uma consulta distribuída não é uma 

das atividades das mais fáceis. Leva-se em consideração saber onde se obter os dados 

da consulta, a melhor forma de se obtê-los e tratar eventuais falhas que possam 

acontecer. De forma bastante simplificada, a execução seguirá as seguintes etapas: 

1 Saber quais e os melhores sites que poderão responder à consulta OLAP imposta; 

2  Dividir a consulta em uma ou mais subconsultas que serão executadas nos nós 

correspondentes; 

3 Caso não haja resposta de uma das unidades de distribuição, buscar o próximo 

melhor nó para extrair a informação requisitada; e 

4 Integrar o resultado de todas as subconsultas e exibir de forma uniforme para o 

usuário. 

  

1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como principais objetivos: 

• Escolher e elencar motivos pela escolha da melhor arquitetura para 

desenvolvimento com base na análise comparativa entre arquiteturas de 

ambiente de data warehousing distribuído propostas na academia 

presente em Palitot [PALI07]; 
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• Desenvolver os componentes de distribuição dos dados do DW Global nas 

unidades de distribuição e da distribuição das consultas OLAP da 

arquitetura escolhida; e 

• Comprovar a aplicabilidade e eficiência desses componentes utilizando 

um DW de uma rede de locadoras de DVD gerado como estudo de caso 

em uma infra-estrutura definida.   

Será utilizada a análise comparativa feita em Palitot [PALI07] das principais 

arquiteturas existentes de data warehousing distribuído, que é uma extensão da 

análise feita por Ciferri [CIFE02]. Extensão essa que adicionou duas novas arquiteturas: 

o WebD²W [CIFE02] e o HDDW (Hierarchically Distributed Data Warehouse) [ZZTH00] e 

mais o critério de segurança na análise comparativa. Com o objetivo de prover uma 

arquitetura mais atual para fins de comparação, foi utilizada nesse trabalho, além das 

detalhadas em Palitot [PALI07], a proposta de DW distribuído de Kohsi et al. [KNAA09]. 

Essa análise é baseada nos seguintes critérios: aspectos para fragmentação, 

aspectos para alocação e/ou replicação, metodologia e/ou algoritmos para 

fragmentação, metodologia e/ou algoritmos para alocação e/ou replicação, 

redirecionamento de consultas processadas de forma centralizada, gerenciamento de 

consultas processadas de forma distribuída, controle local aos sites, controle global aos 

sites, manutenção da consistência, forma de acesso aos dados e segurança.  

A partir dessa análise, serão elencados os motivos por ter sido escolhida a 

arquitetura do sistema WebD²W proposto por Ciferri [CIFE02] como base para o 

desenvolvimento dos componentes para distribuição dos dados e das consultas. 

O componente de distribuição, intitulado no decorrer da dissertação de 

ferramenta D³ (Data Distributed in DW), do referido sistema foi desenvolvido 

utilizando o conceito de grafos de derivação para efetuar a distribuição dos dados. 

Esse componente apresenta três tipos de fragmentação que podem ser utilizadas: 

Fragmentação Horizontal Unidimensional para Grafos de Derivação que Representam 

apenas Dimensões (FHU–D), Fragmentação Horizontal Unidimensional para Grafos de 

Derivação que Representam Dimensões e as suas Hierarquias de Atributos (FHU–DHA) 

e FMU-D (Fragmentação Mista Unidimensional para Grafos de Derivação que 

Representam apenas Dimensões) [CIFE02, COST05, NASC05]. 

O componente de consulta do ambiente distribuído, intitulado no decorrer da 

dissertação de Mondrian Estendido, desenvolvido neste trabalho, servirá para 

executar consultas OLAP distribuídas no ambiente de data warehousing. Esse 

componente é uma extensão do servidor OLAP Mondrian [MOND09], uma ferramenta 

Open Source desenvolvida pela empresa Pentaho Corporation [PENT09], que será 

modificada para atender aos requisitos funcionais definidos no  WebD²W. 
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1.3  Estrutura da Dissertação 

 

Além desse capítulo introdutório, essa dissertação é composta por mais seis 

capítulos, referências utilizadas e anexos. O Capítulo 2 tem por objetivo descrever e 

definir detalhadamente cada tecnologia utilizada na arquitetura de data warehousing, 

sendo uma fonte de informação para auxiliar os próximos capítulos. Será discutida 

também a questão das diferenças entre as três abordagens de desenvolvimento 

utilizadas, a top-down, bottom-up e intermediária. 

O Capítulo 3 foca na análise dos trabalhos relacionados à distribuição dos dados 

e/ou consultas em ambientes de data warehousing, comparando as arquiteturas 

existentes de acordo com diversos critérios pré-definidos. Nesse capítulo, serão 

elencados os motivos por ter sido escolhido o sistema WebD²W como base para o 

desenvolvimento dos componentes da dissertação. 

No Capítulo 4 são descritos de forma breve os principais conceitos de grafos de 

derivação que servirão de embasamento para o detalhamento dos algoritmos de 

fragmentação horizontal (FHU–D e FHU–DHA) e mista (FMU-D) que fazem parte do 

componente de distribuição, além de apresentar um pseudocódigo para cada um 

deles. Apresenta-se também em detalhes o desenvolvimento desse componente - 

Arquitetura, Classes, Métodos e o seu funcionamento com base nas principais telas 

criadas. 

No Capítulo 5 é mostrada de forma detalhada como o Mondrian foi 

desenvolvido e quais alterações foram implementadas nas suas classes e métodos para 

atender aos requisitos impostos pelo componente de consulta do ambiente distribuído 

do sistema WebD²W. Também é mostrada de forma minuciosa a parte de Engenharia 

de Software (ES) [ERNS04] desse componente, tais como: arquitetura, classes, funções 

e as GUI (Graphical User Interface).  

O Capítulo 5 mostra também a aplicabilidade dos componentes de distribuição 

e consulta do ambiente distribuído com o uso do DW gerado da rede de locadoras. 

Esse DW é utilizado como estudo de caso e fragmentado utilizando o algoritmo FHU-D 

apresentado no Capítulo 4. Após essa atividade, os dados fragmentados são 

armazenados nas unidades de distribuição de acordo com as restrições impostas. 

Demonstra-se de forma prática nesse capítulo que os usuários locais podem fazer 

consultas locais ou globais a partir de consultas MDX executadas no componente de 

consulta do ambiente distribuído. Um comparativo é feito entre os tempos das 

consultas executadas no DW do estudo de caso em um ambiente centralizado e outro 
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distribuído, para comprovar a eficiência dos componentes desenvolvidos no ambiente 

criado.  

No Capítulo 6 será apresentada a conclusão do trabalho, destacando suas 

contribuições e as limitações. Ainda nesse capítulo, no tópico trabalhos futuros, serão 

elencadas várias atividades que poderão ser desempenhadas para dar continuidade ao 

trabalho realizado. 

Ao final do trabalho são apresentados os anexos, onde podem ser visualizados 

os scripts SQL gerados a partir da execução de cada um dos três algoritmos 

desenvolvidos no Capítulo 4. 
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2. Data Warehousing 

 

O termo BI (Business Intelligence) é designado para as ferramentas que dão 

suporte à gestão de negócios para os altos executivos da organização. Com base nas 

informações extraídas dessas ferramentas, os diretores, apoiados no conhecimento 

deles do contexto do negócio, tomam decisões importantes e de forma eficiente para 

atingir as metas estratégicas da empresa. São exemplos de ferramenta de BI: DW, 

OLAP, Data Mining e CRM [BIER03]. 

As tecnologias DW e OLAP serão vistas de forma minuciosa nos próximos 

tópicos desse capítulo. O CRM (Customer Relationship Management) é o conjunto de 

ferramentas que dá suporte ao gerenciamento do relacionamento com o cliente, 

permitindo identificar hábitos do cliente e suas preferências, estimar quanto vale cada 

cliente e personalizar o atendimento. O CRM engloba cinco áreas: vendas, marketing e 

satisfação, apoio e atendimento ao cliente, programas de fidelidade e retenção e 

atendimento de campo e de frente da loja [KRRM01]. 

O Data Mining [CARV05] ou mineração de dados é o processo de extração de 

padrões com base nos relacionamentos entre as variáveis aplicadas em grandes 

volumes de dados. O Data Mining utiliza o conhecimento de várias áreas para a 

mineração (descoberta) dos padrões, como: inteligência artificial, reconhecimento de 

padrões e estatística. O maior exemplo de aplicação de Data Mining dado em livros e 

artigos é o caso da Walmart [WALM09], que conseguiu identificar com esse processo, a 

relação entre o consumo de cervejas e fraldas nas sextas-feiras. Com base no 

relacionamento entre as variáveis, havia um padrão de crescimento na demanda para 

os dois produtos nesse dia da semana. Isto fez com que os diretores da Wal-Mart, com 

base no conhecimento identificado, deduzissem que enquanto os pais iam para o 

supermercado comprar as fraldas, compravam também cervejas para abastecer a 

geladeira. Com base nesse padrão, os administradores decidiram colocar as cervejas e 

as fraldas em setores mais próximos [CARV05].  

2.1 Data Warehouse 

 

O termo DW é muito confundido na literatura com o de data warehousing. O 

primeiro é um banco de dados especial com a função de dar suporte à decisão à alta 

gerência da empresa para a identificação de hábitos dos consumidores, fazer previsões 

e traçar planos de ação, por exemplo. Enquanto que o segundo é o ambiente que 

compõe não somente o DW, mas também os algoritmos, ferramentas ETL, servidores 

OLAP, dentre outros componentes envolvidos nessa arquitetura. 
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Abaixo serão listadas duas definições dos pesquisadores de maior prestígio na 

área de DW: 

• Segundo Inmon [INMO02], o idealizador do conceito, “DW é uma 

coleção de dados integrados, orientados por assunto, variáveis com o 

tempo e não voláteis, usados para dar suporte ao processo gerencial de 

tomada de decisão”; e 

• Kimball [KIMB02] define que “DW é um conjunto de ferramentas e 

técnicas de projeto, que quando aplicadas às necessidades específicas 

dos usuários e aos bancos de dados específicos permitirá que planejem 

e construam um data warehouse”. 

Com base nas definições acima, pode-se definir o DW como sendo um banco de 

dados especial multidimensional com os dados integrados, históricos, não voláteis e 

orientado por assunto, que tem a função de gerar relatórios de forma rápida e simples 

para a alta gerência das empresas tomar decisões mais eficientes. Abaixo são 

detalhadas as características ditas acima dos dados presentes no DW: 

• Integrado – Várias fontes de dados (arquivos, planilhas, banco de dados, 

dentre outros) são integradas para formar uma visão unificada. Caso 

exista incompatibilidade no tipo de dados entre as fontes, os mesmos 

devem ser convertidos antes de serem consolidados; 

• Histórico – Na atividade de carga do DW só existe a operação de 

inserção, fazendo com que se um determinado dado for alterado, a 

alteração será inserida na dimensão correspondente e a informação 

temporal da alteração será inserida na dimensão tempo, com isso tem-

se todo o histórico da mudança do dado; 

• Não Volátil – Os dados não são voláteis, ou seja, após serem 

armazenados no DW depois de todas as atividades de extração, 

transformação e carga, os mesmos não podem sofrer alteração nem 

exclusão; e 

• Orientado por Assunto – O DW é um ambiente informacional que é 

utilizado para análise das informações dos assuntos importantes para o 

negócio da empresa, tais como: produto, cliente, loja, dentre outros. 

Por outro lado, os dados no ambiente operacional são orientados à 

aplicação (atividades).       
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2.1.1 Banco de Dados Convencional x Data Warehouse 

 

Quando se define o DW como um banco de dados especial, para facilitar a 

compreensão do motivo de ele ser considerado especial, é importante fazer um 

comparativo entre os bancos de dados convencionais e essa tecnologia. As principais 

diferenças entre esses dois ambientes, operacional e informacional, são apresentadas 

no Quadro 2.1 abaixo. 

QUADRO 2.1 – COMPARAÇÕES ENTRE O BANCO DE DADOS CONVENCIONAL E O DATA 

WAREHOUSE [PALI07] 

 
Características Banco de Dados Convencional Data Warehouse 

Objetivo Operações diárias do negócio Analisar o negócio 

Usuários Funcionários Alta Administração 

Tipo de Processamento OLTP (Online Transaction Processing) OLAP 

Unidade de Trabalho Inclusão, alteração, exclusão e 

consulta 

Carga e Consulta 

Organização dos dados Orientado a Aplicações Orientado a Assunto 

Condições dos Dados Dados Operacionais Dados Analíticos 

Interação do Usuário Pré-definida e ad-hoc Pré-definida e ad-hoc 

Volume Megabytes – Gibabytes Gigabytes – Terabytes 

Histórico 60 a 90 dias 5 a 10 anos 

Granularidade Detalhados Detalhados e resumidos 

Redundância Não ocorre Ocorre 

Acesso a registros Dezenas Milhares 

Atualização Contínua (tempo real) Periódica (em batch) 

Número de índices Poucos/ Simples Muitos/Complexos 

Intenção de índices Localizar um registro Aperfeiçoar consultas 

Manutenção desejada Mínima Constante 
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2.1.2 Organização dos dados 
 

O DW é baseado no modelo de dados multidimensional e pode ser 

representado por um cubóide, que nada mais é do que um cubo com n dimensões. 

Cada Dimensão representa um assunto relativo ao negócio da organização. Existe, 

porém, uma exceção é a dimensão Tempo. Ela deve estar presente em todos os cubos 

para o DW atender ao requisito de variável no tempo (histórico). 

O cubóide é formado por dimensões e células. Cada dimensão é composta por 

diversos membros que podem estar organizados de forma hierárquica. Tem-se a 

Figura-2.1 como exemplo, com o cubo formado por três dimensões: Produto, 

Geografia e Tempo, no qual cada dimensão é composta por vários membros. No caso 

da dimensão geografia, ela é formada pelos membros Florianópolis, Lages, Trombudo 

Central e Curitibanos, cidades do estado de Santa Catarina. Essa dimensão pode ter 

seus membros hierarquicamente organizados no nível de estado e não mais de cidade, 

fazendo com que essa dimensão fique agora só com um membro, que seria o estado 

de Santa Catarina. As células ou medidas contêm as informações que serão utilizadas 

para suporte à decisão dos executivos.  

 

FIGURA 2.1 – CUBO [WAGH09] 
 

  
A Figura-2.2 mostra a organização dos dados do DW em níveis de agregação. Os 

dados primitivos são armazenados no nível inferior e os dados agregados no nível 

superior e níveis intermediários. O nível superior contempla a informação com maior 
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granularidade, ou seja, com menos detalhes. A função granularidade é inversamente 

proporcional à função de detalhes, enquanto uma aumenta a outra diminui e vice-

versa. 

 

FIGURA 2.2 – ESTRUTURA DO DW [CIFE02] 
Podem existir vários níveis intermediários entre o nível inferior e superior. 

Quanto mais se sobe no nível, a informação se torna mais detalhada (com menor 

granularidade). Utilizando o exemplo da dimensão Geografia da Figura-2.1, constata-se 

que o nível inferior corresponderia às cidades enquanto o nível superior aos países e o 

nível intermediário aos estados. O nível n poderá ser gerado a partir de agregações de 

qualquer nível inferior a n. Cada nível poderá ser armazenado através de visões 

materializadas para melhorar o desempenho das consultas. Essa é uma atividade para 

análise do projetista do DW, que fará a materialização das visões mais solicitadas pelos 

usuários.  

Como a informação no nível inferior corresponde aos dados armazenados 

diretamente da carga da integração dos ambientes operacionais, que não sofreram 

nenhum tipo de agregação, o volume nesse nível é maior que os demais, fazendo com 

que as consultas tenham alto custo. Por isso, deve haver um monitoramento nesse 

nível, para que os dados antigos e pouco utilizados sejam armazenados no nível antigo, 

diminuindo o volume no nível inferior e com isso evitando a degradação do 

desempenho das consultas no mesmo. A grande diferença entre o nível antigo e o 

inferior é a tecnologia de armazenamento, enquanto o primeiro utiliza a fita como 

meio de armazenamento, o segundo utiliza o disco. 

2.2 Data Mart 

 

Segundo Inmon [INMO02], os DM apresentam as seguintes características: 
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• São especificados para atender a uma área ou conjunto de áreas de 
interesse; 

• Empregam normalmente um esquema estrela no projeto de banco de 
dados. Esta modelagem é elaborada com base nas exigências dos usuários 
finais; 

• Contêm uma quantidade razoável de informações históricas, normalmente, 
menor que o volume histórico do DW; 

• Apresentam uma granularidade, normalmente, maior que a do DW. Esta 
granularidade tem o propósito de atender às necessidades específicas do 
usuário final; e 

• Apresentam um armazenamento dos dados altamente indexado. 

 

Ou seja, DM nada mais é do que um subconjunto do DW que é utilizado para 

atender a uma determinada filial ou setor da organização, com o intuito de 

personalizar o DW de acordo com as necessidades e perspectivas de cada área. Abaixo 

a Figura 2.3 mostra um DW gerando três DM para atender o escopo de Vendas, 

Compras e Estoque de uma empresa. 

 

 

FIGURA 2.3 – DATA MARTS COM DADOS REFERENTES A UM DETERMINADO ASSUNTO 

[DALA99] 
 

Fazendo um comparativo entre o DW e DM, além do que foi dito acima, 

consegue-se concluir que: a granularidade nos DM são de alto nível e a indexação da 

informação é alta, enquanto que no DW a granularidade é de baixo nível e a indexação 

é baixa. A geração de vários DM a partir de um DW é um processo de distribuição dos 

dados em um ambiente de data warehousing com replicação parcial dos dados.   

No Capítulo 4 será mostrada a aplicabilidade de alguns algoritmos de 

fragmentação horizontal e mista que são utilizados para a distribuição de dados no 

ambiente de data warehousing. A distribuição é feita através das restrições impostas, 
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porém de modo otimizado, extraindo do DW somente os dados realmente necessários 

para as tomadas de decisões gerenciais específicas do departamento e armazenando-

os em DM espalhados pela empresa. 

 2.3 OLAP 

 

A sigla OLAP significa Online Analytical Processing, traduzindo para o português 

significa Processamento Analítico em Tempo Real, ou seja, um processamento que 

deve ter um retorno bastante rápido e que utilize técnicas analíticas para organizar as 

informações retornadas.  

O processamento analítico em tempo real é a tecnologia de software front-end 

que capacita os analistas, gerentes e executivos a obter discernimento nos dados 

através de um acesso rápido, consistente e interativo. Esse discernimento pode ser 

realizado para uma larga variedade de possibilidades de visões da informação que vêm 

a ser transformadas a partir de simples dados para refletir o real dimensionamento da 

corporação como entendido pelo usuário [PALI07]. 

É o servidor OLAP quem efetivamente recebe as consultas OLAP, processa de 

forma multidimensional, através das intersecções entre as dimensões, e retorna o 

resultado em uma interface com boa usabilidade e de fácil extração de relatórios de 

forma ad-hoc. A localização do servidor OLAP é sempre entre o SGBD (Sistema de 

Gerenciamento de Banco de Dados) que armazena o DW/DM e o cliente. 

 

2.3.1 Tipos de Sistemas OLAP 

 

Existem muitos tipos de sistemas OLAP, porém os mais utilizados são o ROLAP 
(Relational OLAP) [KIMB02], MOLAP (Multidimensional OLAP)  [KIMB02] e HOLAP 
(Hybrid OLAP) [KIMB02] que serão detalhados abaixo: 

 

• ROLAP - Armazena todos os dados do DW em banco de dados 
relacionais, porém mostra de forma multidimensional o resultado das 
consultas. A Figura 2.4 ilustra essa arquitetura. 
 

o Vantagens: Pode lidar com grandes volumes de informação, a 
limitação é o tamanho do SGBD Relacional. Pode aproveitar as 
tecnologias e funcionalidades já existentes para banco de dados 
relacionais. São os mais escaláveis; e 
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o Desvantagens: A consulta OLAP pode ser lenta, pois a consulta 
OLAP, normalmente utilizando o padrão MDX (MultiDimensional 
eXpression), terá que ser traduzida para um ou mais comandos 
SQL, além de o padrão SQL não ter funções para realizar 
complexos cálculos de agregação.   

 

 

FIGURA 2.4 – ARQUITETURA ROLAP [TVFR09] 
 

 
 

 

• MOLAP - Esta é a forma mais tradicional de análise OLAP. Os dados são 
armazenados diretamente em uma ferramenta específica para esse 
propósito. A Figura 2.5 ilustra essa arquitetura. 

 
o Vantagens: O processamento da consulta OLAP é extremamente 

rápido, pois a consulta é feita diretamente no cubo sem 
necessidade de utilização adicional do processamento para a 
operação de agregação e a consulta MDX não precisa ser 
traduzida; e 
 

o Desvantagens: Há limitação na quantidade de informação no 
cubo.  Requer investimentos adicionais, já que as ferramentas 
para armazenamento multidimensional são proprietárias. 
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FIGURA 2.5 – ARQUITETURA MOLAP [TVFR09] 
 

 

• HOLAP - É a solução que combina as características do tipo MOLAP e 
ROLAP. Os dados detalhados menos utilizados são armazenados em 
banco de dados relacionais como ROLAP, enquanto que os dados mais 
usados são sumarizados e armazenados como cubos em banco de dados 
multidimensionais. A Figura 2.6 ilustra essa arquitetura. 

 
o Vantagens: Mais escalável (ROLAP) e melhor desempenho nas 

consultas (MOLAP); e 
 

o Desvantagens: Alta complexidade no seu desenvolvimento e 
administração. 

 

 

FIGURA 2.6 – ARQUITETURA HOLAP [TVFR09] 
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De forma resumida o que foi dito acima pode ser resumido na Figura 2.7, onde 
se mostra as principais características desses três tipos de OLAP. 

 

 

FIGURA 2.7 – RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DOS TIPOS DE OLAP MAIS USADOS 

[TVFR09] 
 
 
O armazenamento do cubo quando é feito em um banco de dados relacional, 

ou seja, formado por tabelas, como no caso do tipo ROLAP, pode-se utilizar três 

modelos como forma de armazenamento dos dados, são eles: estrela, floco de neve e 

constelação. 

 

 O esquema estrela é a modelagem de dados que apresenta apenas uma tabela 

de fatos e uma tabela por dimensão (desnormalizado). O esquema floco de neve é 

composto por apenas uma tabela de fatos, porém mais de uma tabela pode 

representar uma dimensão, pois todas as tabelas devem estar na terceira forma 

normal (3FN) para diminuir a redundância. Já o esquema constelação apresenta mais 

de uma tabela de fatos e as dimensões podem ser compartilhadas [KIMB02]. 

2.3.2 Operações OLAP 
 

Para se manusear o cubo de dados presente no DW é preciso utilizar operações 

específicas devido à multidimensionalidade da informação. O modelo relacional 

(bidimensional) é composto por operações de seleção, projeção, junção, dentre 

outras. Já o modelo multidimensional é composto por seis operações OLAP: Roll up 

(drill-up), Drill down (roll down), Slice and dice, Pivot (rotate), drill across e drill 

through, que serão explicadas em detalhes abaixo: 
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• Roll up (drill-up) – Modifica o cubo para uma granularidade maior, 

sumarizando os dados. Essa operação é realizada através do 

agrupamento de uma determinada hierarquia de uma dimensão 

específica; 

• Drill down (roll dow) – Modifica o cubo para uma granularidade menor, 

detalhando mais a informação. Essa operação é realizada através do 

desmembramento de uma determinada hierarquia de uma dimensão 

específica; 

• Slice and dice – Reduz o número de dimensões do cubo e pode fazer 

restrição a um determinado valor ou conjunto de valores, mantendo a 

perspectiva de visualização. Resumidamente, transforma um cubo maior 

em um cubo menor e esse sendo subconjunto do maior; 

• Pivot (rotate) – Rotaciona o cubo, mudando os eixos de visualização; 

• Drill across – Quando de dentro de uma mesma dimensão a consulta é 

efetuada de um nível inferior para um nível superior sem passar pelos 

níveis intermediários ou vice-versa. Tem a mesma funcionalidade do 

drill-up ou drill-down, porém atravessa níveis intermediários, ou seja, 

em uma dimensão tempo, onde se tem a hierarquia ano, mês, dia, a 

consulta é feita do ano direto para o dia; e 

• Drill through – Quando a consulta OLAP é feita de uma dimensão para 

outra. Exemplo: um cubo contendo informação da dimensão tempo 

passará com o drill through a disponibilizar informação da dimensão 

loja. 

 

2.4 ETL 

 

As ferramentas ETL são as responsáveis por proporcionar uma visão lógica 

integrada das diversas fontes de informações presentes em uma empresa e carregá-la 

de forma consistente no DW, eliminando possíveis inconsistências ou registros em 

duplicidade. As principais etapas para execução dessa ferramenta são: extração, 

tradução, limpeza, integração e carga dos dados que são explicadas em maiores 

detalhes nos próximos parágrafos. 

A etapa de extração contempla a atividade de extrair de todas as fontes de 

dados selecionadas e disponíveis os dados que serão utilizados para identificar 
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tendências do mercado, identificar hábitos dos consumidores, fazer previsões e 

procurar relações de causa e efeito, ou seja, gerar conhecimento para a gestão do 

negócio da organização.  Essas fontes de dados podem ser de qualquer tipo: banco de 

dados, planilhas, arquivos textos e qualquer tipo de fonte que consiga prover 

informação. 

Após essas informações serem extraídas, muitas delas estão com 

incompatibilidades no tamanho, tipo e medida, por isso deve-se buscar uma 

uniformização de cada informação extraída para que elas possam ser integradas. Essa 

atividade é responsabilidade da etapa de tradução. 

A etapa de limpeza é responsável por melhorar a qualidade na informação 

uniformizada, levando-se em consideração as regras de negócio da empresa. A etapa 

de integração faz a integração propriamente dita, eliminando as duplicações. 

A operação de carga consiste no processo de armazenamento dos dados 

integrados no data warehouse, após os processos descritos acima serem realizados. 

Além disto, durante esta operação são realizados processamentos adicionais, tais 

como: verificação de integridade, a ordenação dos dados, a geração de agregações, a 

construção de índices e a condensação dos dados, buscando diminuir o volume dos 

dados armazenados [PALI07]. 

Um ponto de extrema importância para o projeto de DW é definir a 

periodicidade que as atividades acima são executadas. Isso depende exclusivamente 

da necessidade da organização quanto à desatualização dos dados, ou seja, se a 

informação do dia não for de tamanha relevância para a análise do todo, a atualização 

imediata das fontes de dados no DW não será primordial nem uma boa escolha. 

Atualmente, a maioria das empresas tem uma atualização diária do DW [DCSW09]. 

Existem duas técnicas para atualizar o DW: a recomputação, que elimina todo o 

DW e depois carrega todos os dados atualizados novamente no mesmo, e a 

atualização incremental, que só carrega a informação ainda não presente no DW 

desde a última atualização. 

 

2.5 Data Warehousing 

 

A arquitetura de um data warehousing integra todos os componentes 

necessários para a geração do DW, suporte às consultas OLAP e auxílio na tomada de 

decisão dos executivos da corporação. Os principais componentes desse ambiente, 

como pode ser observado na Figura-2.8, são: as fontes de dados, a ferramenta ETL, o 
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DW e se existirem os DM, os arquivos metadata e o servidor OLAP. Todos esses 

componentes já foram detalhados nos tópicos anteriores. 

 

 

FIGURA 2.8 – ARQUITETURA DO DATA WAREHOUSING [WAGH09] 
  

Além desses componentes, devem existir também ferramentas para gerenciar e 

administrar esse tipo de ambiente, realizando atividades de gerenciamento de 

segurança, backup e recovery, controle na qualidade da informação, auditoria e 

administração dos metadados.  

Existem três abordagens utilizadas atualmente para o desenvolvimento de 

arquiteturas de data warehousing, são elas: top-down, bottom-up e intermediária. 

Na abordagem top-down, o desenvolvimento é feito primeiro do DW global ou 

corporativo e depois de acordo com as necessidades de cada setor, são carregadas as 

informações nos DM correspondente a cada área. Nessa abordagem tem-se uma 

facilidade maior de manutenção, pois toda informação está centralizada em só um 

local, além de utilizar o processamento da ferramenta de ETL somente no DW global, 

porém a implementação é mais demorada e de alto risco. A Figura 2.9 exemplifica a 

arquitetura de data warehousing utilizando a abordagem top-down. 
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FIGURA 2.9 – ABORDAGEM TOP-DOWN DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING 

[TVFR09] 
 

Na abordagem bottom-up, os DM são desenvolvidos de forma independente e 

incrementalmente é criado o DW corporativo. Essa abordagem tem uma 

implementação mais simples, pois ela é feita de forma incremental e os assuntos mais 

relevantes para a empresa podem ser analisados inicialmente, fazendo com que os 

menos relevantes sejam desenvolvidos posteriormente. Porém, deve-se planejar bem 

o desenvolvimento para que facilite no momento da integração e evite “ilhas de 

dados”. A Figura 2.10 exibe a arquitetura de data warehousing utilizando a abordagem 

bottom-up. 

 

FIGURA 2.10 – ABORDAGEM BOTTOM-UP DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING 

[TVFR09]  
 

Na abordagem intermediária ou corrente, o planejamento é feito da forma top-

down, enquanto que o desenvolvimento é feito da forma bottom-up, ou seja, planeja-

se quais informações serão alocadas no DW global e quais informações cada DM 

deverá conter para atender as necessidades dos usuários locais, lembrando que o 

esquema do DW é sempre a integração dos esquemas dos DM. Após isso, desenvolve-

se de forma incremental os DM e o DW de acordo com o planejamento feito. A 

principal vantagem dessa abordagem é eliminar ou pelo menos reduzir as “ilhas de 

dados”. Porém, para que isso ocorra, o planejamento deve ser bem feito. A Figura 2.11 

mostra a arquitetura de data warehousing utilizando a abordagem intermediária. 
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      FIGURA 2.11 – ABORDAGEM CORRENTE DA ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING 

[TVFR09] 
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3. Trabalhos Relacionados a Ambientes de Data 

Warehousing Distribuído 

 

            A maioria das organizações constrói e mantém um único data 

warehouse centralizado. Isto é feito por várias razões: 

• Os dados em um data warehouse são integrados pela 

organização, e uma visão integrada dos dados é usada somente na sede 

da organização; 

• A organização opera em um modelo centralizado de 

negócio; 

• O volume dos dados em um data warehouse é tal que um 

único repositório de dados centralizado é suficiente; 

• Complexidade de desenvolvimento de um ambiente 

distribuído; 

• Maior Segurança; e 

• Fácil Gerenciamento [PALI07]. 

 

Porém, como foi dito anteriormente, com um número crescente de usuários de 

SSD e um volume cada vez maior de informação presente no dia-a-dia, fica inviável 

para empresas de grande porte ter um DW centralizado. Nesses casos, a informação 

não seria tão específica para determinados grupos de usuários, as consultas podem 

não atender ao requisito de OLAP de ser em tempo real, e o volume do DW pode 

crescer tanto que seu armazenamento seria um grave problema. 

Pensando em solucionar esses problemas, alguns pesquisadores da área de 

banco de dados propuseram arquiteturas de data warehousing distribuído. Algumas 

atendendo somente o requisito de distribuição de dados e outras atendendo também 

o requisito de consultas OLAP distribuídas [INMO02, MOEL01, CIFE02, ZZTH00]. 

Antes de começar efetivamente a abordar as propostas, é primordial uma 

breve explanação da tecnologia de banco de dados distribuído e a relação dessa 

tecnologia com a de data warehousing distribuído. Após isso, serão detalhadas as 

principais propostas existentes na academia para atender esse novo tipo de 

arquitetura. 
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3.1 Banco de Dados Distribuídos 

 

Um sistema de computação distribuída utiliza várias tecnologias de 

processamento homogêneas ou não, que são interligadas por uma rede de 

computadores, cooperando na execução de certas tarefas. A computação distribuída 

traz inúmeras vantagens para o sistema que a utiliza: melhoria do desempenho do 

sistema, da confiabilidade e da disponibilidade, maior facilidade na expansão, redução 

e manutenção, reflete a estrutura organizacional como um todo e suporte a um 

número maior de usuários.  

Todos os benefícios são trazidos da computação distribuída para a tecnologia 

de bancos de dados distribuídos, porém alguns desafios são apresentados de forma 

específica para a área de banco de dados para tratar principalmente a transparência 

de replicação, alocação e fragmentação, além das transações distribuídas.  

De acordo com Elmasri e Navathe [ERNS04], “a distribuição leva a uma maior 

complexidade no projeto e na implementação do sistema. Para obter as vantagens 

potenciais listadas anteriormente, o ambiente de banco de dados distribuídos deve ser 

capaz de prover algumas funções, além daquelas já presentes em ambientes 

centralizados, como por exemplo: 

• Rastreamento dos dados; 
• Processamento de consultas distribuídas; 
• Gerenciamento de transações distribuídas; 
• Gerenciamento de dados replicados; 
• Recuperação de banco de dados distribuído; 
• Segurança; e 
• Gerenciamento do diretório (catálogo) distribuído.” 

 

A Figura 3.1 exibe uma arquitetura de banco de dados distribuídos, onde há 

vários servidores autônomos de banco de dados interligados por uma rede de 

comunicação. As capacidades de processamento e de armazenamento de cada 

máquina, nesse tipo de ambiente são compartilhadas para o sistema como um todo.  
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      FIGURA 3.1 – ARQUITETURA DE BD DISTRIBUÍDO 
 

No Quadro 3.1 é mostrado um comparativo entre os Bancos de Dados (BD) 

centralizados e distribuídos. 

QUADRO 3.1 – COMPARATIVO ENTRE BD CENTRALIZADOS E BD DISTRIBUÍDOS 

BD Centralizados BD Distribuídos 

Ponto único de falha A falha pode ser local, não 
comprometendo o restante do 
sistema 

Capacidade de processamento e 
de armazenamento dependem de 
uma só máquina 

Processamento e armazenamento 
dividido para um conjunto de 
máquinas 

Crescem se mais memória e poder 
de processamento são adicionados 
ao seu único servidor  

Crescem em escala, adicionando 
novos servidores ao sistema 

Mais fácil de garantir 
funcionamento e segurança 

Mais sujeitos a apresentar falhas 
parciais de funcionamento e de 
segurança 

Mais fácil administrar um único 
servidor 

Mais difíceis de administrar, pois 
seus servidores estão em locais 
diferentes 
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Os bancos de dados distribuídos (BDD) podem ser classificados de duas 

maneiras: homogêneos e heterogêneos. Os BDD homogêneos devem ter tipos de 

SGBD e esquemas idênticos; já os heterogêneos apresentam diferenças no nível de 

esquema ou SGBD. Além dessa distinção, coexistem dois tipos nos BDD que utilizam a 

abordagem de desenvolvimento bottom-up, os federados e os multi-banco de dados.  

Os federados contêm um esquema global compartilhado que é a visão 

unificada dos esquemas locais, além dos mapeamentos de cada esquema local com o 

esquema global, fazendo com que essa arquitetura seja fortemente acoplada. Os 

multidatabases, ao contrário, não contêm um esquema global, mas sim mapeamentos 

entre pares de esquemas locais, por isso a arquitetura é fracamente acoplada. 

 

3.2 Banco de Dados Distribuídos x Data Warehousing 

Distribuído 

 

Como dito anteriormente, o DW nada mais é do que um banco de dados 

especial que armazena informações orientadas por assunto, históricas, não voláteis e 

integradas. Por isso, os avanços feitos em ambientes de BDD também são utilizados 

em ambientes de data warehousing distribuídos. Porém, esses avanços têm que levar 

em consideração as características intrínsecas desse tipo de arquitetura, tais como: 

multidimensionalidade dos dados, consultas analíticas, hierarquia entre os membros 

das dimensões e granularidade dos níveis. 

 

3.3 Proposta de Inmon [INMO02] 

 

A proposta de Inmon [INMO02] foi escolhida por ele ser um dos grandes 

pesquisadores na área de DW. Porém, sua arquitetura é bastante simples e sem 

detalhes de como seria feito o gerenciamento do diretório, a distribuição dos dados, 

dentre outros requisitos que devem pertencer a esse tipo de ambiente.  

A Figura 3.2 mostra a arquitetura proposta por Inmon [INMO02]. Há quatro 

unidades de distribuição, que correspondem aos sites A, B e C e ao escritório central, e 

um DW global, que está localizado no escritório central. Cada DW local é autônomo e 

pode ser ou não heterogêneo.  
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O DW local tem sua própria estrutura e escopo, e são gerados apenas por 

fontes de informações presentes onde o mesmo se localiza. Eles têm localizações 

geográficas (filiais) ou comunidades técnicas distintas e servem exclusivamente para o 

suporte à decisão dos gerentes locais. Já o DW global está localizado na sede da 

empresa e auxilia na tomada de decisões do presidente e CEO (Chief executive officer) 

da empresa. As informações presentes no DW global têm alto grau de granularidade, 

ou seja, menor nível de detalhes, enquanto que no nível local, as informações são 

bastante detalhadas e pouco agregadas. Nessa proposta, as consultas só podem ser 

feitas em nível local, não sendo distribuídas (consultas globais) [INMO02]. 

 

 

FIGURA 3.2 – ARQUITETURA BÁSICA DE DATA WAREHOUSE DISTRIBUÍDO DE INMON 

[CIFE02] 
  

Como sugestão de Inmon [INMO02], o desenvolvimento dessa arquitetura deve 

ser feito utilizando a abordagem bottom-up, ou seja, devem-se construir 

primeiramente os DW locais (DM) e à medida que forem incluídos mais DM, o DW 

global será criado de forma incremental. 

  Em Inmon [INMO02] há também uma variação da proposta apresentada 

anteriormente. A Figura 3.3 mostra a variação da arquitetura básica. A grande 

diferença entre as figuras 3.2 e 3.3 é exatamente a área criada em cada site local para 

pré-armazenamento do DW global. Essa área é criada para facilitar a integração entre 

as informações no DW global e é decisão do projetista a remoção ou não dos seus 

dados após o envio para o mesmo.  

 



41 

 

 

 

 

FIGURA 3.3 – VARIAÇÃO DA ARQUITETURA BÁSICA DE DATA WAREHOUSE DISTRIBUÍDO DE 

INMON [CIFE02] 

 

3.4 Proposta de Moeller [MOEL01] 

 
As arquiteturas de data warehousing distribuídos de Moeller utilizam a 

abordagem de integração de dados virtual, ou seja, não existe fisicamente o DW global 

e as consultas são distribuídas em tempo de execução, sendo retornadas e integradas 

para apresentação ao usuário. Diferentemente do que ocorre na arquitetura de Inmon 

que se baseia na abordagem materializada de integração dos dados. 

Por utilizar a abordagem virtual, as consultas nessa proposta têm um 

desempenho baixo, já que os dados não estão disponíveis em apenas um local, e a 

implementação é mais complexa, porém os dados sempre estarão atualizados no 

momento da consulta e atualização do repositório global não será feita, já que o 

mesmo não existe. Essa proposta é direcionada para organizações que utilizam vários 

DM independentes e desejam possibilitar uma visão lógica integrada do todo de forma 

atualizada.  Para isso é necessário que o esquema global corresponda à integração dos 

esquemas locais dos DM e exista o mapeamento entre os esquemas. 

Existem três tipos de arquitetura de data warehousing distribuído detalhadas 

por Moeller [MOEL01]: arquitetura de data warehousing distribuído homogêneo, 

heterogêneo e com um SGBD distribuído único.  
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3.4.1  Arquitetura de Data Warehousing Distribuído Homogêneo 

 

 Os dois principais componentes dessa arquitetura são os DM presentes em 

cada site e a ferramenta de gerenciamento do banco de dados distribuído. Nessa 

arquitetura, os SGBD que armazenam os DM devem ser todos do mesmo tipo. A Figura 

3.4 exibe a arquitetura de data warehousing distribuído homogêneo com seus 

componentes [MOEL01]. 

A ferramenta de gerenciamento do banco de dados distribuído tem a 

responsabilidade principalmente de gerenciar as mudanças ocorridas nos esquemas 

locais, alterando o esquema global quando necessário, e administrar as consultas 

distribuídas. As consultas globais deverão ser decompostas por essa ferramenta em 

várias sub-consultas, sendo executadas nos sites que contenham a informação 

requisitada, o retorno será integrado e mostrado para o usuário do SSD. 

O gerenciamento do diretório está intrinsecamente relacionado aos esquemas 

de fragmentação, alocação e replicação. O esquema de fragmentação define como os 

dados estão fragmentados em cada site. O esquema de alocação descreve onde esses 

fragmentos estão localizados e o esquema de replicação se os mesmos estão 

replicados em mais de um site. 

 

FIGURA 3.4 – ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING DISTRIBUÍDO HOMOGÊNEO DE 

MOELLER [CIFE02] 
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3.4.2  Arquitetura de Data Warehousing Distribuído Heterogêneo 

 

 Essa arquitetura utiliza os mesmos componentes da anterior, porém os 

componentes do sistema, DM e a ferramenta de gerenciamento de banco de dados 

distribuído possuem características e funcionalidades particulares relacionadas à 

heterogeneidade dos dados, aumentando, com isso, a complexidade do sistema. A 

Figura 3.5 exemplifica essa arquitetura. 

 

FIGURA 3.5 – ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING DISTRIBUÍDO HETEROGÊNEO DE 

MOELLER [CIFE02] 
 

Na arquitetura de data warehousing distribuído heterogêneo de Moeller vários 

tipos diferentes de SGBD são usados para armazenar os DM locais. A complexidade, 

principalmente na ferramenta de gerenciamento do banco de dados distribuído, 

aumenta, pois agora ela deverá tratar a heterogeidade dos SGBD, levando-se em 

consideração os padrões e as funções utilizadas nas consultas de cada um. Além disso, 

essa ferramenta deverá atender aos demais requisitos impostos pela distribuição:  

uma visão lógica virtual integrada dos DM locais, gerenciamento dos esquemas de 

fragmentação, alocação e replicação, administração do esquema global e atender às 

requisições feitas pelos usuários da alta gerência, tal como se fosse um sistema 

centralizado [MOEL01]. 
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3.4.3  Arquitetura de Data Warehousing Distribuído com SGBD 
Distribuído Único  

 

 A grande diferença entre as arquiteturas anteriormente apresentadas e essa, é 

que a ferramenta de gerenciamento do banco de dados distribuído está embutida no 

SGBD distribuído e não mais se apresenta na arquitetura, como pode ser observado na 

Figura 3.6. 

 

FIGURA 3.6 – ARQUITETURA DE DATA WAREHOUSING DISTRIBUÍDO COM SGBD DISTRIBUÍDO 

ÚNICO DE MOELLER [CIFE02] 
 

Na proposta de data warehousing distribuído com SGBD distribuído, não existe 

mais o conceito de esquemas locais. O que existe é um esquema único para todos os 

DM locais. Esses DM já não são mais autônomos nessa arquitetura como eram nas 

anteriores. A distribuição dos dados entre os SGBD distribuídos é feita de acordo com a 

necessidade da empresa, aumento do volume do DW ou aumento do número de 

usuários de SSD utilizando o sistema [MOEL01]. 

 

3.4.4  Abordagem para o problema da localização dos dados 

  

 Moeller [MOEL01] apresenta uma abordagem para tratar problemas quanto a 

demora no carregamento dos dados no DW e na execução das consultas OLAP 

distribuídas. Essa abordagem é dividida em duas partes: a primeira parte faz 

orientações para tratar o problema da localização dos dados, melhorando o 

desempenho das consultas distribuídas, e a segunda parte elenca habilidades para 

otimizar o tempo no carregamento da informação no DW. 
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 Segundo Ciferri [CIFE02], “os doze passos seqüenciais da primeira parte da 

abordagem proposta por Moeller [MOEL01] são:  

• Passo 1 - definir os objetivos particulares e as características físicas do data 
warehouse distribuído; 

• Passo 2 - identificar as características dos SGBD utilizados para implementar os 
bancos de dados locais de forma que estas características também sejam 
seguidas no projeto do data warehouse distribuído. Este passo aplica-se 
somente às arquiteturas de data warehousing distribuído homogêneo e 
heterogêneo; 

• Passo 3 - ajustar (maximizar) o desempenho individual dos bancos de dados 
locais. A importância desta tarefa está relacionada ao fato de que, segundo 
Moeller [MOEL01], a maioria das consultas dos usuários de SSD é processada 
por data marts particulares em um data warehouse distribuído; 

• Passo 4 - realizar a manutenção periódica dos bancos de dados locais;  
• Passo 5 - otimizar o código gerado por consultas que acessam dados localizados 

em diferentes sites da arquitetura de data warehousing distribuído;  
• Passo 6 - aplicar técnicas de otimização padrão para aumentar o desempenho 

no processamento de consultas complexas. Por exemplo, pode-se optar pela 
incorporação de um índice ou pelo particionamento de uma tabela grande; 

• Passo 7 - identificar o relacionamento existente entre os dados, de forma que 
os dados fortemente vinculados (ou seja, os dados freqüentemente 
requisitados conjuntamente) sejam armazenados em um mesmo site;  

• Passo 8 - identificar os dados predominantemente estáticos, ou seja, os dados 
não-voláteis ou os dados que são alterados esporadicamente. Esses dados 
devem ser localizados no site no qual são mais requisitados. Em especial, dados 
estáticos são passíveis de replicação; 

• Passo 9 - efetuar o particionamento vertical dos dados do data warehouse 
distribuído. Isto pode ser realizado através da fragmentação vertical de uma 
tabela existente em duas ou mais tabelas, e da posterior alocação dessas novas 
tabelas aos data marts adequados. Isto também pode ser realizado através da 
unificação de diferentes tabelas que compartilham chaves primárias, e da 
posterior alocação da tabela resultante a um site específico. Nesse caso, os 
dados duplicados são removidos; 

• Passo 10 - efetuar o particionamento horizontal dos dados do data warehouse 
distribuído. Isto pode ser realizado através da fragmentação horizontal de uma 
tabela grande em duas ou mais tabelas, e da posterior alocação dessas tabelas 
aos data marts adequados; 

• Passo 11 - replicar tabelas ou fragmentos de tabelas, de forma a minimizar o 
tráfego de dados pela rede no suporte a consultas OLAP. Isto deve ser realizado 
de forma a balancear o ganho de desempenho no processamento de consultas 
OLAP com o aumento dos custos de manutenção; e  

• Passo 12 - redistribuir os dados do data warehouse distribuído, os processos e 
até mesmo os usuários de determinados data marts, visando reduzir gargalos 
existentes.”   
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A segunda parte da abordagem engloba os aspectos relacionados à 

possibilidade de balanceamento do processamento no carregamento dos dados dos 

DM locais, utilização da técnica de pré-processamento nessa fase e utilização de 

ferramentas eficientes no carregamento da informação.  

  

3.5 Proposta de Ciferri [CIFE02] 

 

Com base em Ciferri e Souza [CCSF02], “O sistema WebD²W (Web Distributed 

Data Warehousing) consiste em um ambiente de data warehousing distribuído cliente-

servidor que visa não somente à distribuição dos dados do data warehouse, mas 

também ao acesso distribuído a esses dados usando a tecnologia Web como infra-

estrutura”.  

O sistema WebD²W utiliza a abordagem de desenvolvimento top-down e trata 

todas as questões relativas à distribuição, explicadas em detalhes no início do capítulo, 

além de aproveitar as vantagens inerentes da distribuição, tais como: melhoria no 

desempenho nas consultas, balanceamento do processamento e do volume de 

informações no sistema, aumento da disponibilidade e confiabilidade e aumento da 

escalabilidade do sistema. 

A arquitetura básica dessa proposta é apresentada na Figura 3.7, assim como 

todos os seus componentes, os inter-relacionamentos entre os mesmos e os grupos de 

usuários que utilizam o sistema. Cada componente será detalhado minuciosamente 

nas próximas páginas.  
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FIGURA 3.7– ARQUITETURA BÁSICA DO SISTEMA WEBD²W [CIFE02]
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 O repositório de metadados contém as estruturas (esquemas) das fontes de 

dados, do DW global e das unidades de distribuição. Qualquer alteração, em uma 

dessas estruturas, deverá ser notificada imediatamente ao gerenciador de metadados 

para que ele torne o sistema apto a atender a nova estrutura. 

 O componente de gerenciamento e administração do ambiente é utilizado para 

monitorar o desempenho das consultas, o que os usuários estão executando, criar 

grupos de usuários, fazer backup e recovery, dentre outras atividades. Ele é utilizado 

tanto pelo administrador do data warehouse distribuído quanto pelo administrador do 

data warehouse global.  

 Os componentes detalhados acima, ou seja, o gerenciador de metadados, o 

repositório de metadados e o componente de gerenciamento e administração do 

ambiente devem estar replicados em cada um dos sites que formam o ambiente de 

data warehousing distribuído do sistema WebD²W [CIFE02]. 

O componente de integração e manutenção funciona basicamente como a 

ferramenta ETL mostrada na arquitetura básica de um data warehousing (Figura 2.8, 

pg. 35), porém acrescentando somente a comunicação que esse componente deve ter 

com o componente de manutenção do ambiente distribuído. A ferramenta de 

integração e manutenção avisará sempre à ferramenta de manutenção do ambiente 

distribuído, quando o DW global, as unidades de distribuição ou as fontes de dados 

que geram o DW global, sofrerem alguma alteração em sua semântica ou estrutura, 

fazendo com que haja mudança nos esquemas locais e global, armazenando-os 

atualizados no repositório de metadados, através do gerenciador de metadados. 

O componente de manutenção também desempenha outra tarefa muito 

importante que é manutenção da consistência dos dados após alteração desses dados. 

Existem dois tipos de consistência que devem ser tratadas, a intra-site e a entre-sites. 

A intra-site mantém os dados agregados de uma determinada unidade de distribuição 

consistentes e a entre-sites mantém os dados fragmentados e/ou replicados de todos 

os sites que contêm esses dados consistentes [CIFE02]. 

 

3.5.1 Componente de Distribuição  

 Esse componente é responsável por fragmentar o DW global de acordo com 

restrições definidas pelo projetista de DW e alocar esses dados nas diversas unidades 

de distribuição espalhadas pelo sistema, com o intuito de aumentar a disponibilidade 

dos dados. O componente de distribuição é dividido em quatro módulos: requisitos, 

fragmentação, alocação e carga, cada um desses módulos será detalhado nos próximos 
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sub-tópicos. A Figura 3.8 detalha o componente de distribuição, mostrando todos os 

seus módulos e os relacionamentos existentes. 

 

 

FIGURA 3.8 – DETALHAMENTO DO COMPONENTE DE DISTRIBUIÇÃO 

[CIFE02] 
 

3.5.1.1  Módulo Requisitos 

 

 Nesse módulo são feitos levantamentos dos sistemas computacionais que 

serão utilizados, da rede de comunicação, dos SGBD utilizados e das necessidades de 

informação de cada grupo de usuários. 

 No nível de sistema computacional, deve-se observar características como 

capacidade de processamento e armazenamento das máquinas, nível de segurança e 

ferramentas disponíveis. Já no nível de rede é importante saber a capacidade de 

transferência de dados e se existem ferramentas para melhorar a segurança da 

mesma. 

Devem-se saber detalhadamente as características e estrutura dos SGBD que 

serão utilizados nos diversos sites e por fim é de extrema importância conhecer os 

objetivos dos grupos de usuários de cada localidade com os relatórios. Com base 
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nessas informações, o projetista do DW distribuído irá distribuir os dados 

concentrando os dados mais freqüentemente acessados em sites com maior largura de 

banda, segurança, poder computacional e poder de armazenamento, além de 

distribuir de acordo com o conhecimento dos administradores do DW nos SGBD 

utilizados em cada site e necessidade dos gerentes locais. 

 

3.5.1.2  Módulo Fragmentação 

 

 Esse módulo contempla as ferramentas e/ou algoritmos que farão a 

distribuição dos dados do DW global de acordo com as restrições impostas pelo 

projetista do DW distribuído com base nas informações levantadas no módulo de 

requisitos. Essa distribuição deverá levar em consideração as características inerentes 

do ambiente de DW, multidimensionalidade e níveis de hierarquias de agregação. 

Segundo Ciferri [CIFE02], “sendo considerada uma implementação relacional 

das visões materializadas no data warehouse através do esquema estrela, pode-se 

afirmar que as técnicas de fragmentação horizontal, vertical e mista devem enfocar 

principalmente a fragmentação da tabela de fatos, sendo que a fragmentação das 

tabelas de dimensão é inerente à fragmentação da tabela de fatos”. 

 

3.5.1.3  Módulo Alocação 

 

 O objetivo principal desse módulo é alocar as informações fragmentadas pelo 

módulo de fragmentação nos sites correspondentes à decisão do projetista. Essa 

alocação e a replicação são baseadas nas informações extraídas pelo módulo 

requisitos, com o intuito de aumentar o desempenho, disponibilidade e confiabilidade 

do sistema. Porém, deve-se levar em consideração que dados replicados têm um custo 

muito alto de atualização, já que todas as suas réplicas deverão ser atualizadas quando 

essa informação for alterada em algum site. Em ambientes de DW esse problema não 

é levado em consideração, já que são raras as vezes que a informação é alterada. 

 Definir em que sites determinados dados serão alocados e quais informações 

serão replicadas e em quais sites é uma atividade de extrema complexidade. Essas 

decisões podem levar ao sucesso ou ao fracasso do projeto [ERNS04].  
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3.5.1.4  Módulo Carga 

 

 Esse módulo é o responsável por armazenar os fragmentos, de acordo com o 

esquema de fragmentação, e alocá-los, de acordo com o esquema de alocação, nos 

DM correspondentes. A transferência da informação do DW global para as unidades de 

distribuição é feita preferencialmente pela Web, porém pode ser feita também de 

forma indireta. 

 De acordo com Palitot [PALI07], “o módulo carga desempenha também outras 

funcionalidades complementares ao carregamento inicial dos dados, são elas:  

• Armazenamento do projeto do ambiente distribuído no repositório de 
metadados; 

• Criação e carga do repositório de metadados nos sites das unidades de 
distribuição; e 

• Responsável por inicializar os demais componentes do sistema.”  
 

3.5.2 Componente de Consulta do Ambiente Distribuído 

 

 O componente de consulta do ambiente distribuído é responsável por 

processar e gerenciar a distribuição, processamento e retorno das consultas OLAP 

feitas pelos usuários do sistema. A grande vantagem em se utilizar o processamento 

das consultas distribuídas é eliminar os gargalos que possam existir e aumentar a 

confiabilidade e disponibilidade do sistema.  

 O acesso em paralelo das consultas promove uma melhoria no desempenho, 

porém deve-se tratar a transparência de fragmentação, alocação e replicação para o 

usuário. O algoritmo que será implementado nesse módulo é de extrema importância 

para se ter um bom desempenho nas consultas, deve-se levar em consideração vários 

fatores, como: banda de rede, capacidade de armazenamento e processamento, 

proximidade com o usuário e segurança do nó. 

Esse componente possui a perspectiva de Funcionalidade de Acesso Local e 

Funcionalidade de Acesso Global. A Funcionalidade de Acesso Local só considera as 

consultas impostas ao sistema em que o usuário que a requisitou deve estar localizado 

em um dos sites do sistema, ou seja, ou em uma das unidades de distribuição ou no nó 

que armazena o DW global. Essa funcionalidade explora exatamente a localização do 

usuário, fazendo com que as consultas que não podem ser respondidas pelo próprio 

site, sejam executadas onde a informação restante estiver mais próxima. A grande 



52 

 

 

diferença entre a funcionalidade de acesso global e local é que na global o usuário não 

está localizado em nenhum site que contenha um subconjunto do DW global [CIFE02]. 

  

3.5.3 Arquitetura do sistema WebD²W  

 

 O sistema WebD²W foi concebido com a proposta de arquitetura com três 

camadas. As três camadas modulares e independentes são: apresentação, lógica e 

gerenciamento de dados. A camada apresentação representa as telas do sistema que 

serão utilizadas para requisição e visualização dos relatórios gerenciais. A camada 

lógica consiste nas regras de negócio impostas ao sistema, já a camada de 

gerenciamento de dados contempla as fontes de dados que serão utilizadas para 

extrair informação do sistema. 

 A Figura 3.9 demonstra os sites do sistema WebD²W, em termos da arquitetura 

de três camadas para a Web. Os clientes Web representam a camada de apresentação, 

enquanto os servidores e aplicação Web consistem na camada lógica e a camada de 

gerenciamento de dados é composta pelo servidor de DW e o DW global ou a unidade 

de distribuição. 

 As situações a e b mostradas na Figura 3.9 representam respectivamente as 

funções de acesso local e acesso global explicadas em maiores detalhes no 

componente de consulta do ambiente distribuído.  
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FIGURA 3.9 – SITES DO SISTEMA WEBD²W, EM TERMOS DA ARQUITETURA DE TRÊS 
CAMADAS PARA A WEB  [CIFE02] 

3.6 Proposta de Zhou et al. [ZZTH00] 

 

Antes do detalhamento da proposta de Zhou et al. [ZZTH00], eles enumeram as 

desvantagens de se utilizar um DW centralizado (Figura 3.10) ou um DW distribuído 

federado (Figura 3.11).  

 

 

FIGURA 3.10 – DW CENTRALIZADO (BASEADO EM [AJLW98]) 
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FIGURA 3.11 – DW DISTRIBUÍDO FEDERADO (BASEADO EM [AJLW98]) 
 

Com base das desvantagens apresentadas, eles propõem uma solução de 

arquitetura de data warehousing distribuído hierárquico (HDDW). Esta arquitetura é 

diferenciada, pois define que cada departamento, em todos os níveis, deve ter o seu 

próprio DW ou DM e analisar a medida (o fato) de acordo com o nível de hierarquia ao 

qual o departamento está submetido. 

De maneira resumida e tomando como base a Figura 3.11 e o que foi dito 

acima, pode-se dizer que o HDDW é construído de baixo para cima (bairro para nação), 

ou seja, utilizando a abordagem de desenvolvimento bottom-up e a distribuição dos 

dados é feita de acordo com níveis de hierarquia de uma dimensão selecionada. Além 

disso, a tomada de decisão dos usuários que estiverem localizados no nível de Estado 

será feita com as medidas agregadas do nível de estado, cidade e bairro e nunca, para 

esses usuários, utilizará o nível nação [ZZTH00].  

 

 

FIGURA 3.12 – DATA WAREHOUSE DISTRIBUÍDO HIERÁRQUICO (BASEADO EM 

[ZZTH00]) 
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A Quadro 3.2 exibe um comparativo entre as arquiteturas de DW centralizado, 

data warehousing distribuído de Wells et al. [WDPC96] e o HDDW. A arquitetura 

proposta por Wells et al. [WDPC96] se baseia na construção de um middleware OLAP 

para distribuir as consultas, uma arquitetura bastante parecida com a Figura 3.12, 

onde o esquema global é uma visão lógica integrada dos esquemas locais e não há DW 

global. A desvantagem dessa arquitetura está no fato de os DM estarem em um único 

nível, fazendo com que exija um processamento maior na consultas, já que é 

desnecessário o acesso ao DW como um todo para vários grupos de usuários. 

QUADRO 3.2 – COMPARAÇÕES ENTRE DW CENTRALIZADO, DW DISTRIBUÍDO DE WELLS 

ET AL. [WDPC96] E HDDW (BASEADO EM [ZZTH00]) 
Características DW Centralizado DW Distribuído HDDW 

Distribuição dos Dados Baixo Moderado Alto 

Execução da Consulta Fácil Complexo Moderado 

Custo de Comunicação Baixo Alto Moderado 

Manutenção Difícil Moderado Fácil 

 

A Figura 3.13 apresenta a arquitetura HDDW orientada a consultas OLAP, que é 

composta pelos DM, os servidores OLAP e as ferramentas OLAP. Essa arquitetura é 

baseada na de três camadas, já que a camada de apresentação é formada pelas 

ferramentas OLAP, os servidores OLAP é a camada de negócio ou lógica e a camada de 

gerenciamento dos dados é composta por todos os DM. 

O servidor OLAP sofrerá alterações para atender ao requisito de distribuição e 

para se comunicar com os outros servidores através da rede de comunicação, 

cooperando para atender as requisições impostas pelos usuários. 

 

FIGURA 3.13 - HDDW ORIENTADO A CONSULTAS OLAP (BASEADO EM [ZZTH00]) 
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A Figura 3.14 mostra os componentes utilizados para se processar uma consulta 

OLAP no sistema HDDW. A ferramenta OLAP é utilizada para atender as requisições 

dos usuários gerando relatórios para os mesmos. O servidor OLAP é responsável por 

decompor a consulta em uma ou mais sub-consultas, otimizá-la e integrá-la para que 

os diretores possam tomar suas decisões com base nos relatórios apresentados.  A 

camada do servidor de banco de dados corresponde ao DM local. 

 

FIGURA 3.14 – MECANISMO OLAP DO SISTEMA HDDW (BASEADO EM [ZZTH00]) 

 
De forma resumida, pode-se dizer que as etapas para se efetivar uma consulta 

nesse sistema são: a interface da ferramenta OLAP recebe a consulta em um formato 

SQL formal, o servidor OLAP analisa sintaticamente se existe alguma falha na definição 

do SQL, após isso, é necessária a análise do esquema global juntamente com a 

semântica para decompor as consultas de forma correta. As informações que não 

puderem ser extraídas do DM local serão enviadas para outros servidores OLAP 

responderem. Após o retorno das informações agregadas dos servidores remotos e 

local, os resultados são integrados e mostrado em formato específico de relatório para 

o usuário de SSD [ZZTH00]. 

O gerenciamento dos usuários do HDDW é feito através da administração de 

grupos de usuários tendo acesso a determinados níveis de hierarquia. Caso o nível do 

grupo seja o mais alto da hierarquia, ele terá acesso a todos os dados do sistema, já se 

for o mais baixo, só terá acesso aos dados daquele nível. 
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3.7 Proposta de Kohsi et al. [KNAA09] 

 

Kohsi et al. [KNAA09] propõem uma distribuição dinâmica dos dados e 

consultas de um DW centralizado em várias unidades de distribuição com base em um 

sistema multi-agente. Essa proposta utiliza cinco classes fixas de agentes: Cliente 

(Client), Expedidor (Dispatcher), Fragmentador (Splitting), Domínio (Domain) e 

Servidor (Server), além da classe móvel Mensagem. 

De acordo com Kohsi et al. [KNAA09] “esses agentes colaboram e realizam 

automaticamente o armazenamento, a fragmentação, redirecionamento e operação 

de acesso no data warehouse distribuído”. 

A distribuição dos dados dessa abordagem se baseia nos princípios do The 

Scalable and Distributed Data Structures (SDDS) de Diène e Litwin [DALW00] e do 

stripping de Bernardino e Madeira [BJMH00].    

A fragmentação é realizada a partir do momento em que o servidor atinge o 

limite de capacidade do SGBD. Esse limite é pré-definido pelo Analista de Sistemas 

responsável, que tenta identificar o valor mais alto para se ter um melhor desempenho 

de acesso aos dados e armazenamento no sistema. Quando se atinge esse limite, se 

faz o splitting (divisão), ou seja, os dados dessa máquina são fragmentados 

horizontalmente, adicionando mais uma máquina na arquitetura com base em um 

limite inferior e superior de uma das dimensões do esquema estrela do DW. 

Todos os servidores da arquitetura terão o mesmo esquema estrela, como 

pode ser visto na Figura 3.15, pois utiliza somente restrições horizontais. Sugere-se 

utilizar visões materializadas e índices para melhorar o desempenho do sistema.  

 

FIGURA 3.15 – DW DISTRIBUÍDO [KNAA09] 

 

  
O Quadro 3.3 mostra duas operações de splitting do DW original, formando 

uma arquitetura com três computadores com o mesmo esquema estrela e mesmo 
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SGBD, porém com dados disjuntos (limites de dimensões diferentes e que se auto 

completam). A máquina 1 é composta pelas informações das vendas dos produtos com 

código do zero ao 50. As máquinas 2 e 3 têm código de produto do 51 ao 99, mas com 

limites diferentes para data da venda. A máquina 2 armazena informações referentes 

às vendas ocorridas de janeiro a junho, enquanto que a máquina 3 armazena 

informações ocorridas de julho a dezembro. As dimensões Cliente e Região estarão 

presentes por completo em todos os servidores. 

 

 
QUADRO 3.3 – DIVISÃO DOS DADOS (SPLITTING) [KNAA09] 

 

Kohsi et al. [KNAA09] afirmam que “A utilização de agentes móveis na solução 

proposta parece ser muito útil, pois permite: (1) diminuição da carga da rede; (2) 

liberação de máquinas cliente durante a preparação de resultados que tem geralmente 

uma execução muito importante de tempo, e (3) essencialmente, proteger os dados 

que são transportados na rede”. 

O modelo multi-agente proposto por Kohsi et al. é formado por seis classes de 

agentes, uma móvel e as restantes estáticas, como foi dito anteriormente. Os agentes 

são definidos com base nos agentes conhecidos (que se comunicam com determinada 

classe de agente), no conhecimento (estático ou dinâmico) e nos seus 

comportamentos [KNAA09]. 

A Figura 3.16 exibe a proposta desse modelo de arquitetura multi-agente, 

mostrando todas as classes de agentes, seus inter-relacionamentos e os repositórios 

de metadados. 

Os agentes do tipo Cliente funcionam como uma interface para o usuário 

efetuar consultas no sistema. Após receber a consulta, eles repassam para o agente 

Expedidor, que é a única classe conhecida pela classe Cliente. O conhecimento estático 

dessa classe é representado pelos valores do seu nome e endereço da rede e não 

existe conhecimento dinâmico. 
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FIGURA 3.16 – PROPOSTA DA ARQUITETURA MULTI-AGENTE [KNAA09] 
 

O agente Expedidor recebe as consultas de acordo com a ordem de envio por 

parte dos agentes do tipo Cliente e envia o resultado da consulta de acordo com a 

ordem de envio do retorno por parte dos agentes do tipo Mensagem. Caso o agente 

Cliente que requisitou a consulta esteja desconectado no momento do envio, o 

Expedidor armazena o resultado até que o cliente se conecte novamente. 

As classes conhecidas da classe do agente Expedidor são: Mensagem, 

Fragmentador e Cliente. O conhecimento estático armazena dados do seu nome e 

endereço da rede, enquanto que o conhecimento dinâmico tem informações de todos 

os agentes de Domínio e duas filas, uma com as operações de consultas efetuadas 

pelos agentes do tipo Cliente e a outra com os respectivos retornos. 

Os agentes do tipo Mensagem executam o plano de operação, verificando 

quais agentes de Domínio podem responder à consulta, e envia o retorno para o 

agente Expedidor, por isso as duas únicas classes de agente conhecidas deles são 

Expedidor e Domínio. Seu conhecimento estático é formado pelo seu nome e o valor 

do tamanho máximo do dado que ele pode transportar, onde esse valor depende das 

características da rede em que o agente Domínio se localiza. O conhecimento dinâmico 

é representado por uma lista de agentes Domínio que serão visitados para executar a 

operação, a operação em questão, a lista de dados retornados e o tamanho do dado 

transportado [KNAA09]. 

Os agentes do tipo Domínio têm a função de coletar os retornos dos agentes 

Servidores e transmitir o resultado final ao agente Mensagem. Eles têm as classes de 
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agentes do tipo Mensagem, Fragmentador e Servidor como conhecidos. O 

conhecimento estático é composto por seu nome, o limite do disco de cada agente 

Servidor e o número máximo do tamanho do dado que ele pode receber. Esse número 

máximo depende das características do servidor: memória, processador, dentre 

outras. O conhecimento dinâmico é composto principalmente por duas filas de espera, 

uma que armazena as operações trazidas pelo agente Mensagem e a outra que 

armazena as respostas do agente Servidor. 

Os agentes do tipo Servidor executam as operações a eles impostas pelos 

agentes de Domínio. Cada agente Servidor tem apenas um agente de Domínio, porém 

um agente de Domínio pode ter como conhecidos vários agentes do tipo Servidor. O 

conhecimento estático dessa classe é composto por seu nome e seu endereço, 

enquanto seu conhecimento dinâmico é composto por uma fila de espera que 

armazena operações ordenadas de forma descendente ao tempo. 

Os agentes do tipo Fragmentador são responsáveis por fragmentar 

horizontalmente os dados ao se atingir o limite pré-definido de determinado servidor, 

como explicado no começo dessa Seção.  Um agente de Domínio é criado quando esse 

agente recebe uma requisição de fragmentação. O agente de Domínio que sofreu 

fragmentação é informado das características e localização do novo fragmento. Após 

isso, o agente Fragmentador envia para o agente Expedidor as novas configurações 

dos novos dois agentes de Domínio para que seja feita atualização na lista armazenada 

no mesmo. Essa classe de agentes tem como conhecidos os agentes Expedidor e 

Domínio, sendo esse último o que sofrerá a fragmentação. O conhecimento estático 

armazena informações do seu nome e do endereço de rede e o conhecimento 

dinâmico é formado pelas requisições de fragmentação enviadas pelos agentes de 

Domínio [KNAA09]. 

A Figura 3.17 mostra o diagrama de seqüência da funcionalidade de consulta 

distribuída dessa arbodagem. Esse diagrama leva em consideração as mensagens 

trocadas em ordem cronológica entre os agentes responsáveis por executar a 

funcionalidade. O padrão utilizado para representar esse diagrama foi o MA-UML 

(Mobile Agent—UML) [HHLA02].  

O mecanismo de consulta distribuída começa quando o usuário submete suas 

consultas ao agente Cliente. Ele então a envia para o agente Expedidor, que vai atribuir 

um agente Mensagem para cada consulta feita. Caso não exista agente Mensagem 

disponível, o agente Expedidor criará um.  Logo quando o agente Mensagem recebe a 

consulta, ele verifica quais agentes Domínio podem responder essa consulta, de 

acordo com a cláusula WHERE da consulta e o repositório de metadados. Caso a 

cláusula WHERE não exista, todos os agentes de Domínio serão visitados. Para cada 

agente de Domínio que é visitado será criado um clone do agente Mensagem.  
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Após o envio do resultado parcial para o agente Mensagem original, o clone é 

então removido do sistema. Se a consulta tiver a cláusula GROUP BY e/ou ORDER BY, o 

agente Mensagem original criará uma tabela temporária para armazenar os dados 

retornados pelos clones. Quando ele receber todos os resultados parciais e armazenar 

na respectiva tabela, a consulta é executada na mesma e o resultado é retornado para 

o agente Expedidor. Após isso, é removida a referida tabela. Caso a operação não 

tenha uma dessas duas cláusulas, o resultado é apenas integrado sem armazenamento 

temporário.  

Ao receber a consulta do agente Mensagem clonado, o agente de Domínio 

envia a requisição para o agente Servidor que possui os dados necessários para 

responder à referida consulta. O agente Servidor então executa a consulta e envia o 

resultado obtido para o agente de Domínio. Caso haja erro de sintaxe, ele informará o 

agente de Domínio e essa mensagem será repassada para os demais agentes. 

 

 

FIGURA 3.17 – MECANISMO DE CONSULTA DISTRIBUÍDA [KNAA09] 
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3.8 Análise Comparativa 

 

Após explicação detalhada das funcionalidades e componentes das principais 

arquiteturas de data warehousing distribuído existentes na literatura, será de fácil 

compreensão a análise comparativa feita abaixo de acordo com os critérios 

apresentados por Palitot [PALI07]: 

• Aspectos para fragmentação - Se são identificadas ou discutidas questões 
importantes que poderiam ser utilizadas como base para a fragmentação dos 
dados; 

• Aspectos para alocação e/ou replicação - Se são identificadas ou discutidas 
questões importantes que poderiam ser utilizadas como base para alocação 
e/ou replicação dos dados; 

• Metodologia e/ou algoritmos para fragmentação - Se são apresentadas 
metodologias e/ou algoritmos para fragmentação dos dados; 

• Metodologia e/ou algoritmos para alocação e/ou replicação - Se são 
apresentadas metodologias e/ou algoritmos para alocação e/ou replicação dos 
dados; 

• Redirecionamento de consultas processadas de forma centralizada - Se é 
apresentado o redirecionamento de consultas ao site mais apropriado em 
respondê-la de forma centralizada; 

• Gerenciamento de consultas processadas de forma distribuída - Se é 
apresentado o gerenciamento de consultas decompostas em diversas 
subconsultas, de forma que cada uma dessas subconsultas acesse diferentes 
partes do data warehouse distribuído; 

• Controle local aos sites - Se é proporcionado controle de acesso local a cada 
site que participa do ambiente distribuído; 

• Controle global aos sites - Se é proporcionado controle de acesso global ao 
ambiente distribuído como um todo; 

• Manutenção da consistência - Se são apresentadas metodologias e/ou 
algoritmos para a manutenção da consistência dos dados distribuídos; 

• Forma de acesso aos dados - Se é apresentada alguma forma particular de 
acesso aos dados; e 

• Segurança - Se são apresentadas metodologias para a segurança dos dados, 
promovendo o controle do acesso ao data warehouse e aos provedores de 
informação, dos usuários de SSD e das transferências dos dados. 

 
O Quadro 3.4 mostra a análise comparativa das quatro soluções de data 

warehousing distribuído abordadas nesse capítulo, utilizando como base de 
comparação os critérios apresentados acima e uma terminologia específica. Essa 
terminologia é composta por quatro elementos. De acordo com a arquitetura e o 
critério, o quadro será preenchido com um dos elementos apresentados abaixo: 

• Descrição da Funcionalidade - Caso a arquitetura já atenda ao critério 
analisado, cola-se uma breve descrição contendo o motivo de atendê-lo; 
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• Não Apresenta - Caso o objetivo da proposta esteja diretamente relacionado 
com o critério analisado, porém nenhuma metodologia e/ou algoritmo sejam 
especificados ou nenhuma discussão sobre o tema seja realizada; 

• Apenas indica necessidade - Caso o sistema cite a funcionalidade referente ao 
critério que está sendo analisado, mas não apresente solução para o mesmo; e 

• Não especificado - Caso a arquitetura não considere questões relacionadas ao 
critério analisado 

 
Avaliando a análise comparativa presente no Quadro 3.4, percebe-se que a 

única arquitetura que atende a todos os requisitos é a WebD²W. Além disso, é a 

arquitetura que melhor descreve as atividades de distribuição dos dados e das 

consultas em ambientes de data warehousing, exatamente o enfoque deste trabalho. 

O conceito de grafo de derivação para se efetivar a distribuição dos dados do 

DW Global em várias unidades de distribuição é outro ponto positivo dessa 

arquitetura, pois o acesso a uma granularidade específica exigida pelo usuário de SSD é 

de forma direta, sem precisar de operações de drill-down ou roll-up, já que todas as 

agregações possíveis são armazenadas em diferentes tabelas. 

Os fatores apresentados acima foram os que levaram a escolha dessa 

arquitetura para servir de base para o desenvolvimento de componentes que 

realizassem a atividade de distribuição de dados e consultas em ambientes da data 

warehousing. Nos capítulos 4 e 5 serão mostrados o detalhamento da especificação, o 

refinamento e o desenvolvimento desses dois componentes. 
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Critério Inmon [INMO02] Moeller [MOEL01] WebD²W [CIFE02] HDDW [ZZTH00] Kohsi et al. [KNAA09] 

Aspectos para 

fragmentação 

Fragmentação por 

regiões geográficas 

diferentes ou 

comunidades técnicas 

distintas 

Passos 7, 9, 10 e 12 (primeira 

parte da abordagem para o 

problema da localização dos 

dados) 

Definição das restrições a serem 

aplicadas à fragmentação 

identificadas no módulo 

requisitos do componente de 

distribuição. 

Fragmentação por níveis de 

hierarquia de 

relacionamento entre os 

atributos de uma dimensão 

Fragmentação por 

limites inferiores e 

superiores de uma 

dimensão 

Aspectos para 

alocação e/ou 

replicação 

Arquitetura básica: não 

existe replicação 

Variação da arquitetura: 

replicação dos dados 

locais a serem 

transferidos para o data 

warehouse global 

Passos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

(primeira parte da abordagem 

para o problema da 

localização dos dados) 

Definição das restrições a serem 

aplicadas à alocação e/ou 

replicação identificadas no 

módulo requisitos do 

componente de distribuição. 

Replicação dos dados 

detalhados de um nível até 

o topo da hierarquia 

Não há replicação dos 

Dados 

Metodologia 

e/ou algoritmos 

para 

fragmentação 

 

 

 

Não apresenta Não apresenta Metodologia e/ou algoritmos 

para fragmentação são inseridos 

no módulo de fragmentação do 

componente de distribuição 

Não apresenta Se baseia nos 

princípios do The 

Scalable and 

Distributed Data 

Structures (SDDS) de 

Diène e Litwin 

[DALW00] e do 

stripping de 

Bernardino e Madeira 

[BJMH00] 

QUADRO 3.4 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS ARQUITETURAS DE DATA WAREHOUSING DISTRIBUÍDO [INMO02, MOEL01, CIFE02, 

ZZTH00, KNAA09] 
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Critério Inmon [INMO02] Moeller [MOEL01] WebD²W [CIFE02] HDDW [ZZTH00] Kohsi et al. [KNAA09] 

Metodologia 

e/ou algoritmos 

para alocação 

e/ou  

replicação 

Não apresenta Não apresenta Metodologia e/ou algoritmos 

para alocação e/ou replicação 

são inseridos no módulo alocação 

do componente de distribuição 

Não apresenta Não apresenta 

Redirecioname

nto de 

consultas 

processadas de 

forma 

centralizada 

Apenas indica a 

necessidade 

Funcionalidades oferecidas 

pela ferramenta de 

gerenciamento do banco de 

dados distribuído ou pelo 

SGBD distribuído 

Funcionalidades oferecidas pelo 

componente de consulta do 

ambiente distribuído 

Apenas indica a 

necessidade  

Apenas indica a 

necessidade 

Gerenciamento 

de consultas 

processadas de 

forma 

distribuída 

 

 

 

Apenas indica 

necessidade 

Middleware OLAP 

Distribuído 

Mecanismo de 

Consulta distribuída 
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Critério Inmon [INMO02] Moeller [MOEL01] WebD²W [CIFE02] HDDW [ZZTH00] Kohsi et al. [KNAA09] 

Controle local 

aos sites 

Apenas indica a 

necessidade 

Usuários de SSD podem 

submeter consultas 

diretamente aos data marts 

individuais nas arquiteturas de 

data warehousing distribuído 

homogêneo e heterogêneo 

 

 

Funcionalidades oferecidas pelo 

componente de consulta do 

ambiente distribuído 

Apenas indica a 

necessidade 

Apenas indica a 

necessidade 

Controle global 

aos sites 

Apenas indica a 

necessidade 

Funcionalidades oferecidas 

pela ferramenta de 

gerenciamento do banco de 

dados distribuído ou pelo 

SGBD distribuído 

Middleware OLAP 

Distribuído 

Mecanismo de 

Consulta distribuída 

Manutenção da 

consistência 

Não especificado Discussão de mecanismos 

tradicionais de controle de 

concorrência 

Funcionalidade oferecida pelo 

componente de manutenção do 

ambiente distribuído 

A manutenção é feita em 

todos os níveis da 

arquitetura que contenha 

referência para o dado 

alterado 

Não especificado 

Forma de 

acesso aos 

dados 

 

Não especificado Não especificado Arquitetura genérica de três 

camadas para a Web 

(apresentação, regras de negócio 

e gerenciamento de dados) 

Arquitetura de três 

camadas: cliente, servidor 

OLAP local (middleware) e 

servidor de banco de dados 

Através de um Sistema 

Multi-Agente (SMA) 
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Critério Inmon [INMO02] Moeller [MOEL01] WebD²W [CIFE02] HDDW [ZZTH00] Kohsi et al. [KNAA09] 

Segurança Não especificado Sugere o uso de ferramentas 

que melhor se adeqüem à 

necessidade da empresa 

Sugere o uso de alguns 

mecanismos de segurança, como: 

criptografia, certificação digital, 

firewalls e programas antivírus. 

Gerenciamento dos 

Usuários 

Não especificado 
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4. Componente de Distribuição 

 
 

Nesse capítulo será apresentada a ferramenta D³ que foi desenvolvida para 

atender às necessidades do componente de distribuição tratado na Seção 3.5.1 desse 

trabalho. Essa ferramenta tem como principais funcionalidades a fragmentação dos 

dados do DW global de acordo com restrições impostas pelo projetista de data 

warehousing e a alocação e carga dessas informações nos sites apropriados. 

Como visto em detalhes na Seção 3.5.1, o componente de distribuição é 

formado por quatro módulos: requisitos, fragmentação, alocação e carga. Cada um 

desses módulos será explanado nas próximas seções desse capítulo, mostrando 

sempre uma correspondência entre o módulo e a funcionalidade da ferramenta D³. 

A Ferramenta D³ automatiza os processos dos módulos de fragmentação, 

alocação e carga. Utilizou-se para o desenvolvimento da aplicação a linguagem de 

programação Java [SUN09] e a IDE (Integrated Development Environment) Eclipse 

[ECLI09]. O aplicativo tem fácil usabilidade, interface gráfica amigável e utiliza a API 

(Application Programming Interface) JDBC [SUN09] para conexão com o DW global e 

DM.  

Para facilitar a visualização e compreensão do funcionamento dessa 

ferramenta, foi gerado um DW fictício de uma rede de locadoras. O esquema estrela 

do DW global é apresentado na Figura 4.1.  

 

 

FIGURA 4.1 – ESQUEMA DO DW GLOBAL DA REDE DE LOCADORAS DE FILMES 
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O DW compreende cinco dimensões (Loja, Filme, Tempo, Sócio e Funcionário) e 

uma tabela de fatos (Devolução). A tabela de fatos Devolução contém três medidas 

numéricas: quantidade locada, quantidade de dias locados e lucro. Com base nesses 

fatos, os executivos da locadora poderão tomar decisões executando consultas no DW, 

tais como: qual a loja mais lucrativa em cada mês do ano, o filme mais locado no ano 

em cada loja e qual o dia do ano em que se tem a maior quantidade de dias locados. 

 

4.1 Diagramas UML do Componente de Distribuição 

(Ferramenta D³)  

 

Abaixo serão apresentados os diagramas da Unified Modeling Language (UML) 

[UML10] de casos de uso, de classes e de pacotes. Estes diagramas têm o intuito de 

especificar, documentar e orientar o desenvolvimento da ferramenta D³. 

 

4.1.1 Diagrama de Casos de Uso 
 

O diagrama de casos de uso auxilia na comunicação entre os Analistas de 

Sistemas e o cliente, pois é de fácil comunicação e interpretação. Este tipo de 

diagrama é representado por casos de uso, relacionamentos e atores [SOMM07]. 

A Figura 4.2 representa o diagrama de casos de uso da ferramenta D³.  O único 

ator é simbolizado pelo projetista do DW Global que será responsável pela utilização 

desse componente. Existem oito casos de uso: fragmentar horizontalmente, 

fragmentar verticalmente e horizontalmente (Mista), desenhar grafo de derivação, 

gerar script, extrair esquema, conectar ao DW Global, alocar fragmento e conectar ao 

site.  

Há diversos relacionamentos entre os casos de uso. As associações entre ator e 

caso de uso indicam uma funcionalidade do sistema do ponto de vista do ator 

(usuário), já os relacionamentos <<include>> entre casos de uso indicam que um 

determinado caso de uso é parte (essencial) para o comportamento do outro. 

Utilizando a Figura 4.2 como exemplo, o caso de uso conectar ao DW global é parte de 

extrair esquema, e esse é parte de desenhar grafo de derivação que é essencial para se 

fragmentar horizontalmente o DW. 
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FIGURA 4.2 – DIAGRAMA DE CASO DE USO DA FERRAMENTA D³ 
 

As principais funções do componente de distribuição são exatamente os casos 

de uso associados diretamente ao projetista do DW global: fragmentar 

horizontalmente, fragmentar de forma mista, e alocar o fragmento gerado em um 

determinado site. Para o desenvolvimento dessas principais funcionalidades e as 

demais, tomou-se como base o diagrama de classes que será explicado em detalhes na 

próxima seção.  

4.1.2 Diagrama de Classes 

 

O diagrama de classes descreve os objetos presentes no sistema, juntamente 

com seus atributos, comportamentos (métodos) e associações. Para melhor 

visualização e compreensão, as classes foram agrupadas em pacotes. Abaixo o 

diagrama de classes correspondente a cada pacote. 

• Pacote Exception - Só existe a classe ErrorConnectDataBaseException que é 

chamada quando ocorre erro na conexão com o banco de dados via JDBC 

[SUN09]. O diagrama de classes deste pacote pode ser visualizado na Figura 

4.3; 
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FIGURA 4.3 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE EXCEPTION 
 

• Pacote Util - Formado pelas classes que auxiliam nas atividades dos outros 

objetos. O diagrama de classes deste pacote pode ser visualizado na Figura 4.4; 

 

 

FIGURA 4.4 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE UTIL 
 

• Pacote Facade - Devido à utilização do padrão de projeto Facade, foi criada a 

classe Facade com o intuito de centralizar as funcionalidades mais importantes 

e armazenar as variáveis utilizadas durante todas as atividades da 

fragmentação do DW Global. O diagrama de classes deste pacote pode ser 

visualizado na Figura 4.5; 
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FIGURA 4.5 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE FACADE 

 
• Pacote Xml - Formado pelas classes responsáveis por criar os arquivos XML no 

repositório de metadados e lê-los. O diagrama de classes deste pacote pode ser 

visualizado na Figura 4.6; 

 

FIGURA 4.6 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE XML 
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• Pacote GUI - Formado pelas classes que desempenham o papel de interface 

gráfica para interação com o usuário. O diagrama de classes deste pacote pode 

ser visualizado na Figura 4.7; e 

 

FIGURA 4.7 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE GUI 
 

• Pacote Schema - Formado pelas classes responsáveis por extrair o esquema do 

DW Global. O diagrama de classes deste pacote pode ser visualizado na Figura 

4.8. 

 

FIGURA 4.8 – DIAGRAMA DE CLASSES DO PACOTE SCHEMA 
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 Também para melhor visualização e compreensão não foram colocados nos 
diagramas de classes apresentados acima os atributos e métodos. Porém, eles foram 
detalhados nas classes com maior relevância no contexto da ferramenta D³, 
apresentadas na Figura 4.9 e 4.10.  
 

 

FIGURA 4.9 – PRINCIPAIS CLASSES DA FERRAMENTA D³ (1/2) 



75 

 

 

 Foram retiradas todas as operações de get e set das classes apresentadas na 
Figura 4.9 e 4.10 com o intuito de reduzir o tamanho da imagem. A classe Facade, 
como já comentado anteriormente, centraliza as operações mais importantes do 
sistema, além de manter dados importantes durante toda a utilização da ferramenta. A 
classe MDX tem como seu principal método o transformMDXtoSQL que faz com que 
uma consulta MDX seja transformada em uma consulta SQL com base no arquivo de 
legenda. A classe DataBaseInfo armazena as informações para conexão com o DW 
Global ou das unidades de distribuição. Esta classe está bastante relacionada com a 
ConnectionDBMS que efetua a conexão propriamente dita com as informações 
armazenadas no objeto Data BaseInfo. 
 

A Figura 4.10 contempla as principais classes do pacote GUI. A classe 
DerivationGraph com o método createDerivationGraph desenha o grafo de derivação 
antes e após a fragmentação ocorrer. A classe DWFragmentation  inicializa a interface 
para a escolha da tabela de fatos e dimensões que irão participar da fragmentação. 
Além disso, é nessa classe que o usuário seleciona entre a fragmentação mista e a 
horizontal. A classe MixedFragmentation efetua a fragmentação propriamente dita e 
gera o script para cada fragmento com a operação createScript da mesma. A função 
primordial da AllocateDerivationGraph é executar os comandos SQL gerados pela 
MixedFragmentation de cada fragmento via conexão JDBC [SUN09], com base nas 
informações passadas pelo usuário. 
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 FIGURA 4.10 – PRINCIPAIS CLASSES DA FERRAMENTA D³(2/2) 
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4.1.3 Diagrama de Pacotes   
 

O diagrama de pacotes serve para agrupar as classes que contém objetivos 
semelhantes e mostrar os relacionamentos entre os pacotes, facilitando o 
entendimento dos Analistas e conseqüentemente o desenvolvimento [SOMM07]. A 
Figura 4.11 mostra os pacotes e as interdependências entre os pacotes existentes na 
ferramenta D³.   
 

 

FIGURA 4.11 – DIAGRAMA DE PACOTES 

  

4.2  Módulo Requisitos 

 

Esse módulo é responsável por dar subsídio ao projetista do ambiente de data 

warehousing para que o mesmo possa executar de forma efetiva as restrições 

(fragmentação), alocação e replicação das informações. Para isso, ele deve ter 

informações precisas da taxa de transferência de dados, da localização geográfica, da 

segurança de cada site e principalmente da necessidade gerencial dos grupos de 

usuários desses sites. 

É imprescindível que o levantamento seja feito de forma bastante detalhada e 

precisa, pois pode significar o sucesso ou fracasso do projeto de distribuição do DW. 
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Nessa etapa é muito importante a participação dos altos executivos e dos analistas de 

suporte da empresa. Nem na ferramenta D³ e nem na concepção do componente de 

distribuição proposto por Ciferri [CIFE02], existe funcionalidade prevista para 

automatizar essa atividade.  Todo o trabalho deverá ser relatado em memórias de 

reunião e documentos contendo as especificações dos sites [INMO02].  

  

4.3  Módulo Fragmentação 

 
Esse módulo tem a função de distribuir as informações do DW global em grafos 

de derivação que serão alocados nas unidades de distribuição do data warehousing 

distribuído de acordo com os critérios estabelecidos no módulo de requisitos. Essa 

seção será dividida em seis partes: trabalhos correlatos com relação à distribuição dos 

dados nesse tipo de ambiente, conceituação de grafos de derivação, algoritmo FHU–D, 

algoritmo FHU–DHA, algoritmo FMU-D e ferramenta D³. 

 

4.3.1 Trabalhos Correlatos 

 

Estudos estão focados na distribuição do DW em razão da necessidade, 

benefícios e motivação explanados na Seção 1 deste artigo. Há vários trabalhos na 

academia relacionados à fragmentação de DW em unidades menores (DM), tanto no 

contexto da fragmentação horizontal, como da fragmentação vertical e da 

fragmentação mista [BLBK05, NABK99, CIFE02, CMMH04, AMZL05, DARK99, GMMV04, 

NASC05, COST05, EZAD08]. 

Na fragmentação horizontal pode-se citar as contribuições de Bellatreche e 

Boukhalfa [BLBK05], que utiliza um algoritmo genético com o objetivo de melhor 

particionar o esquema estrela; Noaman e Barker [NABK99] que exploram a estratégia 

top-down decorrente da fragmentação da tabela de fatos com base nas consultas que 

são definidas nas dimensões. Além desses, há outros trabalhos como os escritos por 

Ciferri [CIFE02], Costa e Madeira [CMMH04] e Aguilar-Saborit et al. [AMZL05]. 

Na fragmentação vertical tem-se as pesquisas feitas por Datta et al. [DARK99]  e 

Golfarelli et al. [GMMV04]. Datta et al. [DARK99] utilizam a indexação para otimizar as 

consultas enquanto Golfarelli et al. [GMMV04] propõem visões materializadas para 

executar em paralelo as consultas OLAP. Pode-se citar, além destas, as contribuições 

de Nascimento [NASC05] e Costa [COST05], que enfocam a fragmentação vertical com 

base nos conceitos de grafos de derivação. O primeiro efetuando a fragmentação de 
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uma única dimensão e o segundo fragmentando as medidas numéricas da tabela de 

fatos. 

Já quanto à fragmentação mista, há poucos trabalhos relacionados. Os 

encontrados na literatura são variações dos algoritmos horizontais e/ou verticais já 

existentes, já que a fragmentação mista é uma fragmentação horizontal seguida de 

uma vertical ou vice-versa. Pode-se citar como exemplo o algoritmo proposto por 

Elhoussaine et al. [EZAD08] baseado no algoritmo genético de Bellatreche e Boukhalfa 

[BLBK05] para tornar o processamento das consultas OLAP mais eficientes a partir, 

principalmente, das consultas mais freqüentemente usadas. Esse algoritmo descreve a 

melhor forma de fragmentar as dimensões do DW para se obter um melhor 

desempenho, porém ele não mostra nenhuma ferramenta que facilite o trabalho do 

usuário para distribuir e carregar os dados nos DM de acordo com as restrições 

definidas, diferentemente da ferramenta D³, desenvolvida neste trabalho. 

 

4.3.2 Grafos de Derivação 

 

Para um melhor entendimento da definição de grafos de derivação, base 

conceitual para apresentação dos algoritmos propostos, é imprescindível abordar 

conceitos de grafos orientados e lattice de visões. Um grafo orientado, ordenado, 

dirigido ou dígrafo G é um grafo representado pelo par: vértices (V) e arestas ou arcos 

(A) ou somente G = (V,A). Em um grafo ordenado, o elemento V é não-vazio e o 

elemento A corresponde ao par ordenado de dois vértices, mapeando o vértice de 

início ao de término da aresta correspondente [DIES00]. 

De acordo com Ciferri [CIFE02], em um lattice de visões deve existir: 

• Ordenação parcial (≤) entre as agregações do lattice, onde a agregação à 

esquerda do símbolo de ordenação parcial poderá ser determinada 

usando os resultados da agregação à direta do símbolo, ou seja, na 

ordenação parcial a≤b, com os dados do lattice de visão agregada “b” 

pode-se determinar “a”; 

• Uma visão topo ou agregação derivante total que pode ser utilizada 

para derivar qualquer outra visão do lattice; e 

• Uma visão vazio que representa a visão completamente agregada, onde 

qualquer elemento do lattice pode gerá-la. 
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Define-se grafo de derivação como sendo um grafo orientado cujos vértices são 

visões agregadas (medidas numéricas agregadas) e as arestas são relações de 

dependência (≤) entre as visões agregadas.  

Como exemplo, pode-se dizer que o grafo de derivação da Figura 4.12, gerado 

pela ferramenta D³, é composto por três dimensões: produto(p), loja(l) e tempo(t). 

 
FIGURA 4.12 - GRAFO DE DERIVAÇÃO DAS DIMENSÕES PRODUTO(P), LOJA(L) E TEMPO(T) 

 

 O grafo de derivação da Figura 4.12 contém os seguintes elementos: 

G(V) = {plt,lt,pl,pt,l,t,p,vazio} 

G(A)= {plt:pl,plt:pt,plt:lt,pl:p,pl:l,pt:p,pt:t,lt:l,lt:t,t:vazio,l:vazio,p:vazio) 

Onde, plt:pl é equivalente a pl≤plt.  

 

4.3.3 Algoritmo FHU-D  

 

O algoritmo FHU-D (Fragmentação Horizontal Unidimensional para Grafos de 

Derivação que Representam apenas Dimensões) leva em consideração uma única 

dimensão. Essa dimensão será fragmentada horizontalmente, produzindo exatamente 

um grafo para cada restrição horizontal imposta. 
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Tanto o algoritmo FHU-D quanto o FHU-DHA (Seção 4.3.4) são compostos por 

três processos: processo de fragmentação, processo de propagação e processo de 

construção das arestas. O processo de fragmentação nesses dois algoritmos ocorre 

diretamente na agregação derivante total, que sempre irá conter o atributo 

fragmentado e corresponde à visão materializada com menor granularidade. O 

processo de propagação tem o objetivo de propagar a restrição imposta no vértice da 

agregação derivante total aos outros vértices, devido ao conceito de grafo de 

derivação se basear na criação de vértices a partir de um ancestral direto. O processo 

de construção das arestas efetiva a ligação de um determinado vértice com os seus 

ancestrais diretos.   

 Diferentemente do que foi definido por Ciferri [CIFE02], que leva em 

consideração mais um processo, o processo de reconstrução para os casos em que o 

atributo fragmentado não corresponder ao vértice. Definiu-se não ser necessário esse 

processo, pois a reconstrução ocorre no momento da propagação em todos os 

vértices, com exceção do vértice da agregação derivante total, e não somente os que 

detêm o atributo da fragmentação. O algoritmo FMU-D pode se utilizar do conceito de 

reconstrução, pois o grafo de derivação gerado nesse algoritmo tem pelo menos dois 

vértices de agregação derivante total, um para cada restrição vertical imposta. 

Esse algoritmo tem como entrada o grafo de derivação do DW global (G), o 

conjunto de dimensões que podem ser fragmentadas (CDF), a Dimensão que será 

fragmentada horizontalmente (Df), o conjunto de restrições horizontais, o esquema do 

cubo do DW global e o conjunto contendo os relacionamentos entre as medidas 

numéricas da tabela de fatos do DW global e sua respectiva função de agregação. Tem-

se como saída do algoritmo dois elementos: o conjunto de grafos de derivação 

fragmentados juntamente com o script SQL, separado por grafo de derivação 

fragmentado. Os fragmentos serão executados nos bancos de dados das unidades de 

distribuição, para que se possa atender à necessidade dos usuários locais com uma 

quantidade muito menor de informação nesses sites se comparado com o DW global, 

tornando, com isso, suas consultas mais rápidas.  

Abaixo, é apresentada uma breve descrição dos principais passos do algoritmo: 

• Passo 1 – Varrem-se todos os vértices do grafo G e, caso o vértice seja a 
agregação derivante total, fragmenta-se o vértice com todas as restrições do 
conjunto de restrições horizontais. Após essa operação, calcula-se o vértice 
fragmentado a partir do esquema do DW Global (CuboDWG), com base no 
conjunto das relações entre a medida numérica e a função de agregação. 
Criam-se vários grafos de derivação, de acordo com a quantidade de restrições 
horizontais, e associa-se cada vértice fragmentado ao grafo correspondente. 
Após isso, o código SQL correspondente ao vértice fragmentado é gerado, para 
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em seguida ser atribuído à variável com nome “script” para criação e 
alimentação desse vértice na unidade de distribuição; 

• Passo 2 – Varrem-se todos os vértices do grafo G e, caso o vértice não seja a 
agregação derivante total, propaga-se o vértice. Para tanto, ele é calculado a 
partir de algum ancestral direto e com base no conjunto das relações entre a 
medida numérica e a função de agregação. Associa-se o vértice reconstruído ao 
grafo de derivação correspondente. Após isso, O código SQL correspondente ao 
vértice reconstruído é gerado, para em seguida ser atribuído à variável com 
nome “script” para criação e alimentação desse vértice na unidade de 
distribuição; e 

• Passo 3 – Se o vértice tiver algum ancestral direto, para cada um desses 
ancestrais, cria-se uma aresta entre o vértice e o ancestral direto, associando-
se essa aresta ao conjunto de arestas do grafo de derivação fragmentado. 
 

O Quadro 4.1 mostra o pseudocódigo do Algoritmo FHU-D.  

QUADRO 4.1 – PSEUDOCÓDIGO DO ALGORITMO FHU-D 

 
Entradas : 

G( V, A); 

// Grafo de derivacao a ser fragmentado, onde: 

// Os vertices sao: V(G) = {v1, v2,..., vn}, onde n  e N* e 

// v1 representa a agregacao derivante total. As ar estas sao: E(G) = 
{e1, e2, ..., em}, onde m e N. 

CDF = { df1 ,  df2 ,  ...,  dfx },  onde  x e N*; 

// Conjunto de dimensões que podem ser fragmentadas  

Df //Dimensão utilizada para realizar a fragmentação h orizontal e 

vertical 

CRh = { rh1 ,  rh2 ,  rh3 ,  ...,  rhy },  onde  y e N*; 

// Conjunto de restrições horizontais 

CuboDWG // Esquema do cubo do DW global 

CMF = { mf1 ,  mf2 ,  mf3 ,  ...,  mfw},  onde  w e N*; 

/* Conjunto das relações entre a medida numérica e a função de 
agregação, onde a função agregação pode ser: MIN, M AX, SUM ou AVG.*/ 

Saidas : 

CG = { G1( V1,  A1),..., Gj  ( Vk,  Ak),..., Gk ( Vw,  Aw)},  onde  1 <= k <= w; 
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// Conjunto de k grafos de derivação fragmentados 

// de acordo com as restrições passadas como entrad a. 

Script /* Script SQL gerado que é dividido em razão da qua ntidade de 

fragmentos, representando individualmente cada graf o de derivação do 
conjunto acima, para ser executado em cada unidade de 
distribuição.*/ 

Início : 

Repita  

   se  v é a agregação derivante total então 

   //Processo de fragmentação (Passo 1) //fragmente v de acordo com 

CRh 

        para  cada  restricao ( ri )  do  CRh faça   

        fi  <-  v fragmentado  por  ri; 

        vfi <- calcule fi com base no esquema do Cu bo do 
DWG(cuboDWG); 

        associe  vfi  a Vfi ( Gfi ); 

/*script que será gerado contendo todos os grafos d e derivação 
fragmentados, com base nas restrições e no esquema do cubo do DW 
global (CuboDWG).*/ 

         script  <-  script  + transform_sql(vfi);  

          fim  para        

    senão   //Processo de propagação (Passo 2) 

           vfn <- calcule v com ancestral direto e CMF; 

           associe  vfn  a Vfn ( Gfn ); 

            /*script que será gerado contendo todos os grafos d e                      
derivação  fragmentados, com base nas restrições e no esquema do cubo 
do DW global (CuboDWG).*/  

           script  <-  script  + transform_sql(vfn);          

//transforma vfi em linguagem SQL 

     fim  se  

     se  existe  ancestralDireto ( v)  então 

        para  cada  ancestral  direto ( v)  faça 

    //cria para cada ancestral direto do vértice as are stas que 
ligam  
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    // o vértice aos seus ancestrais diretos 

//Processo de construção das arestas (Passo 3) 

     afi  <-  cria  aresta  entre  o vértice  v e o ancestral  direto; 

     associe  afi  a Afi ( Gfi );  //associa ao grafo de derivação 
fragmentado as arestas correspondentes ao vértice 

 fim para  

     fim se  

   Até  não  existirem  mais  vértices  ( v)  a serem  analisados  em G( V, A)  

 

4.3.3.1 Exemplo de Aplicação 

 

 A primeira etapa do módulo de fragmentação é fazer a conexão com o DW 
global. A tela inicial da ferramenta D³, mostrada na Figura 4.13, efetua essa atividade, 
ou seja, extrai o esquema (tabelas, colunas, chaves estrangeiras, chaves primárias e tipo 
de dados das colunas)  do DW Global, podendo se conectar, nesta versão,  a três tipos 
diferentes de SGBD : Oracle [ORAC09], MySQL [MYSQ09] e PostgreSQL [POST09]. 

 

 

FIGURA 4.13 – CONEXÃO COM DW GLOBAL 
 

Após extração dessas informações, o sistema apresenta uma tela para se definir 

qual é a tabela de fatos que será utilizada e, conseqüentemente, suas dimensões. 

Descobrem-se quais as dimensões relacionadas à tabela de fatos, verificando as chaves 
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estrangeiras presentes na mesma. A ferramenta D³ permite selecionar apenas um 

subconjunto do conjunto total de dimensões, ou seja, dimensões que não serão 

utilizadas para dar suporte à decisão local não necessitam estar nos DM. Isso é 

importante, pois a quantidade de informações no DM diminui e, com isso, a consulta 

OLAP se torna mais eficiente.  

As figuras 4.14 e 4.15 representam, respectivamente, o grafo de derivação não 

fragmentado das dimensões selecionadas e o esquema do cubo do DW Global.  Tanto 

o grafo de derivação quanto o esquema do cubo serão utilizados como entrada nos 

algoritmos FHD-DHA e FMU-D nas seções 4.3.4 e 4.3.5, porém o cubo será modificado 

no exemplo do algoritmo FHD-DHA para atender ao requisito de ter mais de um nível 

de hierarquia em uma dimensão. 

 

FIGURA 4.14 – GRAFO DE DERIVAÇÃO SEM FRAGMENTAÇÃO 
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FIGURA 4.15 – CUBO DO DW GLOBAL 

 
A Figura 4.16 mostra as restrições horizontais impostas à dimensão Loja, na 

qual o primeiro fragmento deverá conter informações das lojas localizadas em João 

Pessoa e o segundo fragmento das lojas localizadas em Recife. Quando se escolhe um 

atributo de uma dimensão para ser fragmentada, o sistema já agrupa os valores 

possíveis daquela coluna para facilitar a escolha do usuário. 

As medidas lucro, quantidade locada e quantidade de dias locados irão utilizar a 

função soma para agregação dos seus valores. O esquema global deverá ser um 

arquivo no formato XML [XML09]. Após inserir essas entradas, clica-se com o mouse 

no botão “Horizontal Fragmentation” para gerar os arquivos SQL de cada fragmento e 

criar o grafo de derivação fragmentado.  Os arquivos SQL contemplam somente os 
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atributos presentes no Cubo, pois os outros atributos não serão utilizados para a 

tomada de decisões. O que faz com que a informação nos DM fique mais seleta e, com 

isso, a consulta se torna mais eficiente devido ao menor volume de dados utilizado na 

busca. 

 

 
FIGURA 4.16 – TELA PARA EXECUTAR O ALGORITMO FHU-D  

 
 
O grafo fragmentado pode ser visualizado na Figura 4.17. Os grafos dos 

fragmentos 1 e 2 são exatamente iguais, o que muda é o conteúdo das informações 
presentes em cada vértice. Os vértices que estão em azul foram fragmentados, ou seja, a 
dimensão fragmentada está contida no vértice. Já os vértices em laranja foram apenas 
reconstruídos. O código SQL gerado encontra-se no Anexo A. 
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FIGURA 4.17 – GRAFO DE DERIVAÇÃO FRAGMENTADO PELO ALGORITMO FHU-D  

 

 

4.3.4 Algoritmo FHU-DHA 

 

O algoritmo FHU-DHA (Fragmentação Horizontal Unidimensional para Grafos 

de Derivação que Representam Dimensões e as suas Hierarquias de Atributos) leva em 

consideração não somente a dimensão fragmentada, mas também todos os níveis de 

hierarquias existentes das dimensões utilizadas.  

Foi proposto por Ciferri [CIFE02] uma propagação para criação de vértices 

distintos para cada nível da hierarquia de atributos. de acordo com essa propagação, 

no exemplo tem-se um cubo contendo as dimensões Tempo, Filme e Loja, e a 

dimensão Tempo contendo a hierarquia de atributos ano->mês->dia, o que faz com 

que o grafo tenha mais três vértices: FTA, FTM, FTD, onde o FTA tem o atributo ano, o 

FTM tenha o atributo mês e o FTD o atributo dia. Existem dois problemas nessa 
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conceituação, primeiro o vértice FTA como foi concebido não poderia gerar o FTM e 

conseqüentemente o vértice FTM não poderia gerar o FTD; o segundo problema é que 

normalmente quando se quer desmembrar uma análise gerencial em mês, por 

exemplo, também são necessárias as informações do ano, que nesse modelo só seria 

possível de serem obtidas através da união das informações dos vértices FTA e FTM, 

prejudicando o processamento da consulta. Por isso, neste trabalho foi utilizada a idéia 

de que o grafo de derivação irá criar os vértices apenas das dimensões e internamente, 

nos scripts gerados, todos os níveis de hierarquia são desmembrados (inseridos) no 

vértice.  

Este algoritmo, com isso, tem as mesmas entradas e saídas do algoritmo FHU-D, 

pois as funções de mapeamento entre os atributos das dimensões já estão 

contempladas no esquema do cubo global (CuboDWG).  

 Abaixo, é apresentada uma breve descrição dos principais passos do algoritmo: 

• Passo 1 – Varrem-se todos os vértices do grafo G e, caso o vértice seja a 
agregação derivante total, fragmenta-se o vértice com todas as restrições do 
conjunto de restrições horizontais. Após essa operação, calcula-se o vértice 
fragmentado a partir do esquema do DW Global (CuboDWG), com base no 
conjunto das relações entre a medida numérica e a função de agregação. 
Criam-se vários grafos de derivação, de acordo com a quantidade de restrições 
horizontais, e associa-se cada vértice fragmentado ao grafo correspondente. 
Para cada dimensão com nível de hierarquia de atributo, cada atributo da 
hierarquia dessa dimensão será associado ao vértice. Após isso, O código SQL 
correspondente ao vértice fragmentado é gerado, para em seguida ser 
atribuído à variável com nome “script” para criação e alimentação desse vértice 
na unidade de distribuição; 

• Passo 2 – Varrem-se todos os vértices do grafo G e, caso o vértice não seja a 
agregação derivante total, propaga-se o vértice. Para tanto, ele é calculado a 
partir de algum ancestral direto e com base no conjunto das relações entre a 
medida numérica e a função de agregação. Associa-se o vértice reconstruído ao 
grafo de derivação correspondente. Para cada dimensão com nível de 
hierarquia de atributo, cada atributo da hierarquia dessa dimensão será 
associado ao vértice. Após isso, O código SQL correspondente ao vértice 
reconstruído é gerado, para em seguida ser atribuído à variável com nome 
“script” para criação e alimentação desse vértice na unidade de distribuição; e 

• Passo 3 – Se o vértice tiver algum ancestral direto, para cada um desses 
ancestrais, cria-se uma aresta entre o vértice e o ancestral direto, associando-
se essa aresta ao conjunto de arestas do grafo de derivação fragmentado. 
 

O Quadro 4.2 mostra o pseudocódigo do Algoritmo FHU-DHA.  
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QUADRO 4.2 - PSEUDOCÓDIGO DO ALGORITMO FHU-DHA 

 
Entradas : 

G( V, A); 

// Grafo de derivacao a ser fragmentado, onde: 

// Os vertices sao: V(G) = {v1, v2,..., vn}, onde n  e N* e 

// v1 representa a agregacao derivante total. As ar estas sao: E(G) = 
{e1, e2, ..., em}, onde m e N. 

CDF = { df1 ,  df2 ,  ...,  dfx },  onde  x e N*; 

// Conjunto de dimensões que podem ser fragmentadas  

Df 

//Dimensão utilizada para realizar a fragmentação h orizontal e 
vertical 

CRh = { rh1 ,  rh2 ,  rh3 ,  ...,  rhy },  onde  y e N*; 

// Conjunto de restrições horizontais 

CuboDWG // Esquema do cubo do DW global 

CMF = { mf1 ,  mf2 ,  mf3 ,  ...,  mfw},  onde  w e N*; 

/* Conjunto das relações entre a medida numérica e a função de 
agregação, onde a função agregação pode ser: MIN, M AX, SUM ou AVG.*/ 

Saidas : 

CG = { G1( V1,  A1),..., Gj  ( Vk,  Ak),..., Gk ( Vw,  Aw)},  onde  1 <= k <= w; 

// Conjunto de k grafos de derivação fragmentados 

// de acordo com as restrições passadas como entrad a. 

Script /* Script SQL gerado que é dividido em razão da qua ntidade de 

fragmentos, representando individualmente cada graf o de derivação do 
conjunto acima, para ser executado em cada unidade de distribuição.*/ 

Início : 

Repita  

   se  v é a agregação derivante total então 

   //Processo de fragmentação (Passo 1) 

//fragmente v de acordo com CRh 

para  cada  restricao ( ri )  do  CRh faça 
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         fi  <-  v fragmentado  por  ri; 

         vfi <- calcule fi com base no esquema do C ubo do 
DWG(cuboDWG); 

         associe  vfi  a Vfi ( Gfi ); 

       /*script que será gerado contendo todos os grafos d e derivação 
fragmentados, com base nas restrições e no esquema do cubo do DW 
global (CuboDWG).*/ 

              para  cada dimensão contendo algum nível de hierarquia 
entre os atributos 

                     para  cada atributo(ah) da hierarquia 

                        associe ah a vfi; 

                     fim para  

               fim para  

         script  <-  script  + transform_sql(vfi);  

          fim  para        

    senão   //Processo de propagação (Passo 2) 

           vfn <- calcule v com ancestral direto e CMF; 

           associe  vfn  a Vfn ( Gfn ); 

            /*script que será gerado contendo todos os grafos d e                      
derivação  fragmentados, com base nas restrições e no esquema do cubo 
do DW global (CuboDWG).*/ 

               para  cada dimensão contendo algum nível de hierarquia 
entre os atributos 

                     para  cada atributo(ah) da hierarquia 

                        associe ah a vfi; 

                     fim para  

               fim para  

 

            script  <-  script  + transform_sql(vfn); 

             //transforma vfi em linguagem SQL 

     fim  se  

     se  existe  ancestralDireto ( v)  então 
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       para  cada  ancestral  direto ( v)  faça 

    //cria para cada ancestral direto do vértice as are stas que ligam  

    // o vértice aos seus ancestrais diretos 

           afi  <-  cria  aresta  entre  o vértice  v e o ancestral  direto; 

           //associa ao grafo de derivação fragmentado as ares tas 
//correspondentes ao vértice 

           associe  afi  a Afi ( Gfi );   

//Processo de construção das arestas (Passo 3)  

         fim  para  

        fim  se  

Até não existirem mais vértices (v) a serem analisa dos em G(V,A) 

 
 

4.3.4.1 Exemplo de Aplicação 

 

 Utilizando as mesmas configurações e entradas do exemplo da seção 

4.3.3.1, com a única diferença que a dimensão tempo no esquema do cubo do DW 

global foi alterada para comportar o nível de hierarquia entre os atributos, ano, mês e 

dia, conforme descrito abaixo, é gerado o script SQL apresentado no Anexo B.  

 
<Dimension  name=" tempo.Ano "  foreignKey =" ID_Tempo"> 
    <Hierarchy  name=" tempo.Ano "  hasAll =" true "  allMemberName =" All 
tempo.ano "  primaryKey =" ID_Tempo"> 
     <Table  name=" tempo "  /> 
        <Level  name=" tempo.Ano "  table =" tempo "  column =" Ano" 
                     uniqueMembers =" false "  /> 
        <Level  name=" tempo.Mes "  table =" tempo "  column =" Mes" 
                     uniqueMembers =" false "  /> 
        <Level  name=" tempo.Dia "  table =" tempo "  column =" Dia " 
                     uniqueMembers =" false "  /> 
    </ Hierarchy > 
 </ Dimension > 
 

4.3.5 Algoritmo FMU-D 

 

Uma fragmentação mista pode ser vista como uma fragmentação dos dados 

onde ocorre uma fragmentação horizontal e posteriormente uma vertical, ou o 

inverso. Com isso, para o desenvolvimento deste algoritmo, tomar-se-ão como 
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referências os algoritmos FHU–D, mostrado na Seção 4.3.3 desse capítulo, e o 

algoritmo FVU-D (Fragmentação Vertical Unidimensional para Grafos de Derivação que 

Representam apenas Dimensões), desenvolvido por Nascimento [NASC05].  

O algoritmo FMU-D tem como entrada o grafo de derivação do DW global (G), o 

conjunto de dimensões que podem ser fragmentadas (CDF), a Dimensão que será 

fragmentada horizontalmente e verticalmente (Df), o conjunto de restrições 

horizontais e verticais, o esquema do cubo do DW global e o conjunto contendo os 

relacionamentos entre as medidas numéricas da tabela de fatos do DW global e sua 

respectiva função de agregação. Tem-se como saída do algoritmo dois elementos: o 

conjunto de grafos de derivação fragmentados juntamente com o script SQL, separado 

por grafo de derivação fragmentado, em que os fragmentos serão executados nos 

bancos de dados das unidades de distribuição, para que se possa atender à 

necessidade dos usuários locais com uma quantidade muito menor de informação 

nesses sites se comparado com o DW global, tornando, com isso, a consulta mais 

rápida. 

 Abaixo, é apresentada uma breve descrição dos principais passos do algoritmo: 

• Passo 1 – Considerando-se o conjunto de restrições verticais, verifica-se a 
agregação derivante total de cada fragmento;  

• Passo 2 – Verifica-se para cada vértice do grafo G(V,E) se o mesmo é ancestral 
direto da agregação derivante total do fragmento. Caso seja, associa-se esse 
vértice ao conjunto de vértices do fragmento (Fn);  

• Passo 3 - Varrem-se todos os vértices selecionados para cada fragmento do 
Passo 2 e, caso o vértice contenha a dimensão fragmentada juntamente com 
algum de seus atributos fragmentados horizontalmente, fragmenta-se o vértice 
com todas as restrições do conjunto de restrições horizontais. Após essa 
operação, calcula-se o vértice fragmentado a partir de algum ancestral direto 
desse vértice, com base no conjunto das relações entre a medida numérica e a 
função de agregação. Criam-se vários grafos de derivação, de acordo com a 
quantidade de restrições horizontais, e associa-se cada vértice fragmentado ao 
grafo correspondente. Após isso, o código SQL correspondente ao vértice 
fragmentado é gerado, para em seguida ser atribuído à variável com nome 
“script” para criação e alimentação desse vértice na unidade de distribuição; 

• Passo 4 – Varrem-se todos os vértices selecionados para cada fragmento do 
Passo 2 e, caso o vértice não contenha a dimensão fragmentada juntamente 
com algum de seus atributos fragmentados horizontalmente, reconstrói-se o 
vértice. Para tanto, ele é calculado a partir de algum ancestral direto e com 
base no conjunto das relações entre a medida numérica e a função de 
agregação. Associa-se o vértice reconstruído ao grafo de derivação 
correspondente. Após isso, O código SQL correspondente ao vértice 
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reconstruído é gerado, para em seguida ser atribuído à variável com nome 
“script” para criação e alimentação desse vértice na unidade de distribuição; e 

• Passo 5 – Se o vértice tiver algum ancestral direto, para cada um desses 
ancestrais, cria-se uma aresta entre o vértice e o ancestral direto, associando-
se essa aresta ao conjunto de arestas do grafo de derivação fragmentado. 
 

O Quadro 4.3 mostra o pseudocódigo do Algoritmo FMU-D.  

QUADRO 4.3 – PSEUDOCÓDIGO DO ALGORITMO FMU-D 

 
 

Entradas : 

G( V, A); 

// Grafo de derivacao a ser fragmentado, onde: 

// Os vertices sao: V(G) = {v1, v2,..., vn}, onde n  e N* e 

// v1 representa a agregacao derivante total. 

// As arestas sao: E(G) = {e1, e2, ..., em}, onde m  e N. 

CDF = { df1 ,  df2 ,  ...,  dfx },  onde  x e N*; 

// Conjunto de dimensões que podem ser fragmentadas  

Df 

// Dimensão utilizada para realizar a fragmentação horizontal e 
//vertical 

CRh = { rh1 ,  rh2 ,  rh3 ,  ...,  rhy },  onde  y e N*; 

// Conjunto de restrições horizontais 

CMF = { mf1 ,  mf2 ,  mf3 ,  ...,  mfw},  onde  w e N*; 

// Esquema do cubo do DW global 

CuboDWG 

/* Conjunto das relações entre a medida numérica e a função de 
agregação, onde a função agregação pode ser: MIN, M AX, SUM ou 
AVG.*/ 

Saidas : 

CG = { G1( V1,  A1),..., Gj  ( Vk,  Ak),..., Gk ( Vw,  Aw)},  onde  1 <= k 
<= w; 

// Conjunto de k grafos de derivação fragmentados 
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// de acordo com as restrições passadas como entrad a. 

Script 

/* Script SQL gerado que é dividido em razão da qua ntidade de 
fragmentos, representando individualmente cada graf o de 
derivação do conjunto acima, para ser executado em cada unidade 
de distribuição.*/ 

Início : 

para  cada fragmento vertical n faça  

 
// onde n e N* e define o número do fragmento  

         agrTn <- agregação_total(CRv) (Passo 1)  

// define a agregação derivante total de cada fragm ento de 
acordo com // as restrições verticais 

fim para  

Repita  

     para  cada agrTn existente faça 

         se  v tem como ancestral agrTn então 

           Fn <- v; (Passo 2)  

//Faz uma varredura em todas as agregações totais d e cada 
fragmento, //caso o vértice v tenha como ancestral o agrTn, o 
vértice vai ser //incluído na lista de vértices do fragmento 
(Fn)   

         fim se  

     fim para  

Até  não  existirem  mais  vértices  ( v)  a serem  analisados  em G( V, A) 

Repita  

   se  v contém algum atributo do CRh então 

   //Processo de fragmentação (Passo 3) //fragmente v de acordo 
com CRh 

          para  cada  restricao ( ri )  do  CRh faça   

               fi  <-  v fragmentado  por  ri 

               vfi <- calcule fi com ancestral dire to e CMF 

               associe  vfi  a Vfi ( Gfi ); 

       /*script que será gerado contendo todos os grafos d e 



96 

 

 

derivação fragmentados, com base nas restrições e n o esquema do 
cubo do DW global (CuboDWG).*/ 

               script  <-  script  + transform_sql(vfi);  

          fim  para        

 

   senão  

      //Processo de reconstrucao (Passo 4) 

           vfn <- calcule v com ancestral direto e CMF 

           associe  vfn  a Vfn ( Gfn ); 

     
  /*script que será gerado contendo todos os grafos d e                       
derivação  fragmentados, com base nas restrições e no esquema do 
cubo do DW global (CuboDWG).*/  

           script  <-  script  + transform_sql(vfn); 

             //transforma vfi em linguagem SQL 

     fim  se  

      

     se  existe  ancestralDireto ( v)  então 

        para  cada  ancestral  direto ( v)  faça 

//cria para cada ancestral direto do vértice as are stas que 
ligam  

    // o vértice aos seus ancestrais diretos  

           afi  <-  cria  aresta  entre  o vértice  v e o ancestral  
direto 

           //associa ao grafo de derivação fragmentado as 
arestas correspondentes ao vértice 

           associe  afi  a Afi ( Gfi );  (Passo 5)  

         fim  para  

     fim  se  

Até  não existirem mais vértices (v)  de todos os Fn  
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4.3.5.1  Exemplo de Aplicação 

 

A Figura 4.18 mostra as restrições horizontais impostas à dimensão Loja, onde o 

primeiro fragmento deverá conter informações da loja com o nome Best Video 

Locadora, o segundo fragmento da BlockBuster e o terceiro da Center Video. A 

fragmentação vertical foi feita na dimensão loja, fazendo com que os atributos nome e 

cidade ficassem no fragmento 1 e o faturamento médio, por segurança, ficasse no 

fragmento 2. As chaves primárias da tabela (dimensão) fragmentada verticalmente 

devem estar em todos os fragmentos, por isso que o atributo ID_Loja estará presente 

em todos os fragmentos.  

As medidas lucro, quantidade locada e quantidade de dias locados irão utilizar a 

função soma para agregação dos seus valores. O esquema global deverá ser um 

arquivo no formato XML [XML09]. Após inserir essas entradas, clica-se com o mouse 

no botão “Mixed Fragmentation” para gerar os arquivos SQL de cada fragmento e criar 

o grafo de derivação fragmentado.  

 

 
FIGURA 4.18 – TELA PARA EXECUTAR O ALGORITMO FMU-D  
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O grafo fragmentado pode ser visualizado na Figura 4.19. Ao total são quatro 

fragmentos, dois divididos pela fragmentação vertical e um desses dois, o que contém 

o atributo fragmentado verticalmente, gera mais três fragmentos. Os vértices que 

estão em cinza estão contidos nos fragmentos 1, 2 e 3, pois foram fragmentados 

horizontalmente. Os vértices em azul correspondem exatamente às dimensões não 

fragmentadas sem as dimensões (atributos) fragmentadas, ou seja, esses vértices 

estarão presentes em todos os sites. Os vértices em verde contemplam somente os 

que serão alocados no fragmento 4. Os vértices em laranja não serão alocados em 

nenhum fragmento, pois não atendem a restrição horizontal ou vertical. O script 

completo gerado pode ser visualizado no Anexo C deste trabalho. 

 

 
FIGURA 4.19 – GRAFO DE DERIVAÇÃO FRAGMENTADO PELO ALGORITMO FMU-D  
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4.4 Módulo Alocação 

 

O módulo alocação tem como seu principal objetivo selecionar as unidades de 

distribuição que receberão os dados do DW global. Essa seleção é feita com base nos 

levantamentos feitos nas atividades presentes no módulo de requisitos e no esquema 

de fragmentação do módulo de fragmentação. As saídas do módulo alocação, 

esquema de fragmentação e esquema de alocação servirão de entrada para o módulo 

de carga, descrito em maiores detalhes na Seção 4.5 dessa dissertação.  

A Figura 4.20 mostra a tela inicial da ferramenta D³ que realiza a função do 

módulo de alocação do componente de distribuição do sistema WebD²W. A alocação é 

feita a partir da inserção das informações do banco de dados que será utilizado para 

armazenar o grafo de derivação e o número do fragmento. Essas informações são: 

usuário, senha, nome, localização, tipo do banco de dados e fragmento. À medida que 

o usuário aloca o fragmento, o número já alocado é retirado da opção de fragmentos.  

Tomando-se como exemplo a fragmentação feita na Seção 4.3.3 desse trabalho 

e com base nas Figuras 4.20 e 4.21, pode-se dizer que o SGBD Mysql conterá no banco 

de dados “rent” as informações de todos os vértices do grafo de derivação da Figura 

4.17. As informações presentes nesse site, localizado no servidor de IP 192.168.0.102, 

contemplam os dados relativos às lojas de João Pessoa. Já os dados das lojas de Recife 

serão armazenados no SGBD Oracle em um banco de dados chamado “ORACLE” que 

está localizado no servidor cujo IP é 192.168.0.100.      

 



100 

 

 

 

FIGURA 4.20 – TELA PARA ALOCAÇÃO DOS GRAFOS DE DERIVAÇÃO GERADOS 

(FRAGMENTO 1) 
 

 

FIGURA 4.21 – TELA PARA ALOCAÇÃO DOS GRAFOS DE DERIVAÇÃO GERADOS  

(FRAGMENTO 2)  
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4.5 Módulo Carga 

 
O módulo de carga efetua a atividade de fazer o armazenamento propriamente 

dito dos fragmentos gerados pelo módulo de fragmentação nas unidades de 

distribuição definidas no módulo de alocação. 

Com base nas restrições impostas ao DW global na Figura 4.16, gerou-se o 

grafo de derivação da Figura 4.17. No Quadro 4.4 tem-se um exemplo, em formato 

SQL, da criação de dois vértices do fragmento 2 do exemplo de aplicação da Seção 

4.3.3.1. 

 

QUADRO 4.4 – VÉRTICES DO FRAGMENTO 2 DO EXEMPLO DA SEÇÃO 4.3.3.1 
 

SQL vértice FTL2 
CREATE TABLE FTL2 
 (ID_Filme INTEGER(9) NOT NULL,Nome VARCHAR(50) NOT NULL,ID_Tempo INTEGER(12) NOT NULL,Ano 
INTEGER(8) NULL,ID_Loja INTEGER(9) NOT NULL,NomeLOJA VARCHAR(50) NOT NULL,Lucro 
DOUBLE(8,2),QuantidadeDiasLocado INTEGER(7),QuantidadeLocada INTEGER(5)  
,PRIMARY KEY (ID_Filme,ID_Tempo,ID_Loja ));  
INSERT INTO FTL2(  
ID_Filme,Nome,ID_Tempo,Ano,ID_Loja,NomeLOJA,Lucro,QuantidadeDiasLocado,QuantidadeLocada)  
SELECT 
devolucao.ID_Filme,filme.Nome,devolucao.ID_Tempo,tempo.Ano,devolucao.ID_Loja,loja.Nome,SUM(de
volucao.Lucro),SUM(devolucao.QuantidadeDiasLocado),SUM(devolucao.QuantidadeLocada) FROM 
devolucao devolucao,filme filme,tempo tempo,loja loja 
 WHERE loja.Cidade = 'Recife' AND devolucao.ID_Filme = filme.ID_Filme 
 AND devolucao.ID_Tempo = tempo.ID_Tempo 
 AND devolucao.ID_Loja = loja.ID_Loja 
 GROUP BY filme.Nome,tempo.Ano,loja.Nome; 
 
 

SQL vértice FT2 
CREATE TABLE FT2 
 (ID_Filme INTEGER(9) NOT NULL,Nome VARCHAR(50) NOT NULL,ID_Tempo INTEGER(12) NOT NULL,Ano 
INTEGER(8) NULL,Lucro DOUBLE(8,2),QuantidadeDiasLocado INTEGER(7),QuantidadeLocada INTEGER(5)  
,PRIMARY KEY (ID_Filme,ID_Tempo ), 
 FOREIGN KEY (ID_Filme) REFERENCES FTL2(ID_Filme),  
 FOREIGN KEY (ID_Tempo) REFERENCES FTL2(ID_Tempo));  
INSERT INTO FT2(ID_Filme,Nome,ID_Tempo,Ano,Lucro,QuantidadeDiasLocado,QuantidadeLocada)  
SELECT 
FTL2.ID_Filme,FTL2.Nome,FTL2.ID_Tempo,FTL2.Ano,SUM(FTL2.Lucro),SUM(FTL2.QuantidadeDiasLocado
),SUM(FTL2.QuantidadeLocada) 
 FROM FTL2 FTL2 GROUP BY FTL2.Nome,FTL2.Ano ; 
 
  

O vértice FTL é a agregação derivante total do grafo, por isso os dados devem 

ser obtidos diretamente da tabela de fatos do DW global, nesse caso da tabela 
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“devolucao”. Esse vértice foi fragmentado horizontalmente, onde o fragmento 2 

contém as informações das lojas localizadas no Recife.  

As colunas da tabela dos vértices criados foram selecionadas com base no cubo 

do DW Global da Figura 4.15. O vértice FT foi  propagado tendo como ancestral direto 

o vértice FTL, por isso a restrição imposta ao vértice FTL também será imposta ao 

vértice FT. 

 
Para efetivar a atividade de carga na ferramenta D³ basta clicar com o mouse 

no botão “Load” mostrado na Figura 4.20 ou 4.21. Com isso, o sistema irá, tendo como 

entrada o esquema de fragmentação e alocação, executar os comandos SQL criados 

nas unidades de fragmentação correspondentes. Lembrando ainda que tais comandos 

podem sofrer pequenas alterações de acordo com o SGBD utilizado para 

armazenamento do grafo de derivação. 

A Figura 4.22 mostra uma consulta na tabela criada pelo vértice FTL no 

fragmento 2, que contempla as dimensões Filme, Loja e Tempo. Dessa consulta pode-

se retirar várias informações gerenciais importantes, dentre elas, o lucro de cada filme 

em cada loja e em cada ano. Com base na Figura 4.22, o ano mais lucrativo na locação 

do filme A Casa do Monstro na loja Center Video foi o de 2006, obtendo um lucro de 

R$ 51,50. 

 

 
 

FIGURA 4.22 – VÉRTICE FTL DO FRAGMENTO 2 
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Verifica-se pela Figura 4.23 que o fragmento 2 contém somente a loja Best 

Video Locadora  localizada no município de João Pessoa. Os altos executivos da rede 
de locadoras podem facilmente identificar que essa loja teve no ano de 2007 a maior 
quantidade de dias locados, somando-se a quantidade de dias locados de cada fita 
alugada.   
 
 

 
 

FIGURA 4.23 – VÉRTICE TL DO FRAGMENTO 1 
 

 
 A Figura 4.24 mostra a consulta no vértice vazio ou agregação completamente 
agregada do fragmento 1. Esse vértice pode ser derivado de qualquer outro vértice do 
grafo, pois ele só contempla as medidas numéricas. O resultado da consulta nesse 
vértice exibe um lucro de R$ 44.505,00, uma quantidade de dias locados maior que 
34.000 dias e uma quantidade de filmes locados igual a 11.424 filmes, lembrando que 
esse fragmento só leva em consideração as lojas de João Pessoa, porém em todos os 
períodos. 
 

 

FIGURA 4.24 – VÉRTICE VAZIO DO FRAGMENTO 1 
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4.6 Conclusão 

 
Este capítulo mostrou os quatro módulos do componente de distribuição do 

sistema WebD²W. O módulo de requisitos foi apenas descrito, já que nenhuma 

ferramenta foi desenvolvida para automatizar o processo presente nesse módulo. 

Foram analisadas algumas propostas de distribuição de dados em ambientes de 

data warehousing existentes atualmente e definido o termo grafo de derivação que foi 

o conceito utilizado em todos os algoritmos especificados nesse capítulo. 

A Ferramenta D³ comporta os requisitos presentes nos módulos de 

fragmentação, alocação e carga. Foram expostos na Seção 4.1 os diagramas de casos 

de uso, de classes e de pacotes que auxiliaram no desenvolvimento da referida 

ferramenta.  

O módulo de fragmentação contempla na versão desenvolvida neste trabalho 

os algoritmos de Fragmentação Horizontal Unidimensional para Grafos de Derivação 

que Representam apenas Dimensões (FHU–D), Fragmentação Horizontal 

Unidimensional para Grafos de Derivação que Representam Dimensões e as suas 

Hierarquias de Atributos (FHU–DHA) e FMU-D (Fragmentação Mista Unidimensional 

para Grafos de Derivação que Representam apenas Dimensões. Para cada algoritmo 

foram utilizados exemplos práticos para mostrar a utilização do D³. 

Ao final do capítulo, realizou-se a alocação e carga dos grafos de derivação 

gerados como saída do módulo de fragmentação, utilizando a ferramenta D³ para essa 

atividade, e foram efetuadas consultas nas unidades de distribuição criadas.  
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5. Componente de Consulta do Ambiente Distribuído 

 
 

Tanto o componente de distribuição, visto no Capítulo 4, quanto o componente 

de consulta do ambiente distribuído, que será visto em detalhes nesse capítulo, são 

módulos presentes na arquitetura do sistema WebD²W proposta por Ciferri [CIFE02]. 

O componente de consulta do ambiente distribuído já foi detalhado na Seção 

3.5.2 desse trabalho. Neste capítulo, o foco será a forma como o mesmo foi 

desenvolvido, porém se comprometendo a atender aos requisitos definidos por Ciferri 

[CIFE02]. 

Este capítulo é dividido em cinco tópicos. O primeiro tópico irá detalhar todos 

os metadados gerados pelo módulo de distribuição e qual a função de cada um. O 

segundo irá detalhar o servidor OLAP que foi utilizado para fazer a extensão desse 

componente. O tópico três mostra a arquitetura do componente de consulta do 

ambiente distribuído. O tópico quatro detalha a aplicabilidade do componente em 

questão, utilizando como estudo de caso o DW, as unidades de distribuição e os 

metadados criados a partir da utilização do módulo de distribuição. O tópico cinco 

mostra vantagens conceituais e práticas de se utilizar um ambiente de data 

warehousing distribuído ao invés de um centralizado. 

 

5.1 Repositório de Metadados 

 

O componente de distribuição gera como saída após sua execução vários 

metadados que são utilizados pelo componente de consulta distribuído. Esse 

repositório de metadados é composto somente por arquivos cuja extensão é XML e 

será armazenado em todos os sites onde houver a utilização efetiva da consulta OLAP 

distribuída.  

Há dois arquivos de metadados presentes nesse repositório. O primeiro é 

utilizado para saber qual porção do DW global está em cada unidade de distribuição e 

as informações necessárias para fazer a conexão com cada site. O segundo arquivo 

contém as informações necessárias utilizadas para fazer a tradução das consultas OLAP 

MDX para SQL nas unidades de distribuição. Para mais fácil compreensão, o primeiro 

metadado tem o nome de “sites” e o segundo de “legenda”. 

A Figura 5.1 apresenta as alocações feitas nas seções 4.3 e 4.4 desta 

dissertação, além do DW Global. Este último está presente em um banco de dados do 
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SGBD Mysql no IP 192.168.0.101. O fragmento 1, referente às lojas de João Pessoa, foi 

armazenado em um banco de dados no SGBD Mysql presente no servidor de IP 

192.168.0.102, enquanto que o fragmento 2, referente às lojas de Recife, foi 

armazenado em um  banco de dados no SGBD Oracle da máquina cujo IP é 

192.168.0.100. Esse arquivo “sites” apresenta o elemento fragment em sua 

composição, o qual apresenta informações da restrição imposta ao fragmento, os 

vértices do grafo de derivação do fragmento e dados para conexão com o site. O 

elemento fragment é composto por seis atributos: o primeiro, id, define o número do 

fragmento, enquanto que o restante dos atributos é utilizado para fazer a conexão ao 

SGBD de cada unidade de distribuição. 

 

 

FIGURA 5.1 – ARQUIVO METADADO DE SITES 
 

A Figura 5.2 exemplifica um arquivo de legenda. O elemento raiz é o legend que 

é composto por vários elementos level, from_to e measures. Dele pode-se tirar várias 

informações importantes, como os níveis de hierarquia e medidas presentes no DW 

global e a correspondência entre a dimensão e o vértice.  

O elemento legend não possui atributos; já o elemento level, sim. São eles: 

table, column, newColumn e AllMemberName. O atributo newColumn foi criado em 

razão de poder existir dois níveis com o mesmo nome de coluna, por isso caso o 

vértice contivesse esses dois níveis daria conflito de nomes, pois em uma tabela não 
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pode existir mais de uma coluna com o mesmo nome. O padrão para o novo nome da 

coluna incompatível sempre será o nome antigo concatenado com o nome da tabela 

em caixa alta. O atributo allMemberName é utilizado para identificar quando a 

consulta MDX está querendo referenciar todos os membros de um determinado nível. 

O elemento from_to tem dois atributos: dimension e vertex, que serve para 

identificar qual a letra correspondente a determinada dimensão. O elemento 

measures contém quatro atributos: name, column, aggregator e data Type. O atributo 

aggregator caracteriza qual a função agregação que foi utilizada  e o atributo dataType 

mostra o tipo de dados utilizado para essa medida numérica. 

 

 

FIGURA 5.2 – ARQUIVO METADADO DE LEGENDA 
 

 
 

Com base nas informações apresentadas na Figura 5.2, o componente de 

consulta do ambiente distribuído traduz uma consulta MDX complexa para uma 

consulta SQL simples que será executada nas unidades de distribuição, fato que pode 

ser comprovado pela Figura 5.3.   

 

FIGURA 5.3 – EXEMPLO TRADUÇÃO MDX PARA SQL 
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5.2 Mondrian 

 

Para o desenvolvimento do componente de consulta do ambiente distribuído, o 

servidor OLAP Mondrian [MOND09] foi estendido para atender aos requisitos 

impostos pela distribuição dos dados no ambiente de data warehousing.  

O Mondrian [MOND09] é um software livre (Open Source em inglês), ou seja, a 

sua licença permite o acesso total (cópia, modificação e distribuição) do seu código 

fonte. Há várias vantagens em se utilizar uma ferramenta de software livre, como: a 

facilidade de evolução da ferramenta para atender a fins específicos, a possibilidade de 

ser sem custo caso utilize a Licença Pública Geral do GNU [GNU10], mais rápido 

desenvolvimento e melhoria da ferramenta em virtude do reuso e acesso ao código 

fonte para inovar [MOND09]. 

O Mondrian é um servidor OLAP que armazena os dados do DW em um SGBD 

Relacional, por isso ele é considerado do tipo ROLAP. Esse servidor é dividido em 

quatro camadas: 

• Camada de Apresentação -  Camada responsável por prover meios para 

o usuário interagir com o sistema. As consultas devem ser expressas 

utilizando o padrão de consulta OLAP MDX. O Mondrian utiliza uma 

biblioteca de tags escrita em linguagem Java para Web, Java Server 

Pages (JSP) [JSP09], chamada de JPivot [JPIV09], que possibilita a 

navegação com boa usabilidade e interatividade dos resultados das 

consultas gerenciais em tabelas e gráficos. Essa ferramenta pode ser 

acoplada a qualquer servidor OLAP disponibilizando, inclusive, a 

utilização das várias operações OLAP existentes, como : drill down, roll 

up e slice and dice, vistas em detalhes no Capítulo 2; 

• Camada Dimensional - Tem a função de validar e executar as consultas 

MDX inseridas pelos usuários. É feita a análise sintática antes de 

executar a consulta para descobrir se a consulta foi mal formulada ou 

não; 

• Camada estrela - É responsável por fazer o gerenciamento da estrutura 

de cache criada pelo Mondrian. O principal objetivo da referida 

estrutura é o aumento no desempenho das consultas. Os dados 

(subcubos do DW) mais freqüentemente acessados são armazenados na 

cache (memória local). Caso haja alguma solicitação por esse dado ou 

algum dado que possa ser obtido por derivação da informação contida 
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na cache, o Mondrian buscará informação da memória local, senão terá 

que buscar da camada de armazenamento; e  

• Camada de Armazenamento - Armazena o DW em SGBD relacionais e 

permite o acesso aos dados através da API JDBC (Java Database 

Connectivity) [JDBC09], ou seja, é independente de SGBD. Basta que 

para isso exista um driver JDBC compatível com o SGBD em questão.  

 

Como motivação para a escolha do Mondrian como base para o 

desenvolvimento do componente de consulta distribuído, pode-se apontar: servidor 

OLAP já consolidado no mercado; a empresa Pentaho [PENT09] é referência em 

soluções para BI; ferramenta estável com atualizações de versões com inovações e 

correções com freqüência; código escrito em Java proporcionando a portabilidade do 

sistema; código livre para alteração e sem custo.  Além disso, o Mondrian é uma 

ferramenta Web de fácil usabilidade que pode ser utilizada de qualquer lugar do 

mundo e estrutura de cache que diminui significativamente o tempo de respostas às 

consultas. 

A Figura 4.5 apresentada no Capítulo 4 mostrou um exemplo de esquema do 

Cubo utilizado pelo Mondrian. O esquema do cubo é definido em um arquivo XML e é 

utilizado para definir o cubo de dados, fazendo o mapeamento entre o modelo lógico e 

o físico.  

 

De forma resumida pode se extrair da Figura 4.5 as seguintes informações 

importantes: 

• O nome do cubo é Locadora; 

• A dimensão filme é mapeada na tabela física filme e só contém um nível 

de hierarquia de agregação que corresponde à coluna nome da tabela 

filme. Todos os membros dessa hierarquia serão identificados pelo 

identificador “All filme.nome”; 

• A dimensão loja é mapeada na tabela física loja e só contém um nível de 

hierarquia de agregação que corresponde à coluna nome da tabela loja. 

Todos os membros dessa hierarquia serão identificados pelo 

identificador “All loja.nome”; 

• A dimensão funcionário é mapeada na tabela física funcionário e só 

contém um nível de hierarquia de agregação que corresponde à coluna 
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nome da tabela funcionario. Todos os membros dessa hierarquia serão 

identificados pelo identificador “All funcionario.nome”; 

• A dimensão sócio é mapeada na tabela física sócio e só contém um nível 

de hierarquia de agregação que corresponde à coluna nome da tabela 

sócio. Todos os membros dessa hierarquia serão identificados pelo 

identificador “All socio.nome”; 

• A dimensão tempo é mapeada na tabela física tempo e só contém um 

nível de hierarquia de agregação que corresponde à coluna ano da 

tabela tempo. Todos os membros dessa hierarquia serão identificados 

pelo identificador “All tempo.nome”; e 

• Existem três medidas numéricas nesse cubo. A primeira é a medida 

responsável por dizer o valor do lucro em reais. Essa medida tem como 

função de agregação a soma e permite valores fracionados. A segunda 

medida informa a quantidade de dias locado. Essa medida tem como 

função agregação a soma e só permite valores inteiros. A terceira 

medida mostra a quantidade locada. Essa medida também tem como 

função agregação a soma e só permite valores inteiros. 

 

     A Figura 5.4 mostra como deve ser a estrutura do esquema do cubo de 

dados do Mondrian, com base nos elementos existentes, suas relações, seus atributos 

e suas cardinalidades. 
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FIGURA 5.4 – METADADOS DO ESQUEMA DO CUBO UTILIZADO PELO MONDRIAN 

[MEDE06] 

 
A Pentaho [PENT09] oferece duas ferramentas para automatizar a criação 

desse esquema. A primeira é o Cube Designer [MOND09], que foi descontinuada há 

dois anos, e a segunda é o Schema WorkBench [MOND09] utilizada atualmente. 

 

5.3 Mondrian Estendido 

 

Será detalhado nas próximas páginas como foi feita a adaptação do Mondrian 

para conceber os requisitos impostos ao componente de consulta do ambiente 

distribuído. 

A Figura 5.5 mostra o processamento de uma consulta no formato MDX no 

ambiente de data warehousing distribuído. Observa-se pela imagem que cada servidor 
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de cada site do ambiente de data warehousing contém uma parte do DW Global ou o 

próprio DW Global, o repositório de metadados e a extensão do Mondrian.  

O algoritmo para execução da consulta nesse ambiente segue o passo-a-passo 

abaixo: 

1. O usuário efetua uma consulta no formato MDX no Mondrian; 

2. O Mondrian Estendido ou Componente de Consulta do ambiente 

distribuído verifica no repositório quais os sites que podem responder à 

consulta. A informação no repositório também será importante para 

efetuar a tradução da consulta de formato MDX para formato SQL. 

3. Caso, o site local consiga responder sem precisar de informações das outras 

unidades de distribuição, a consulta é traduzida para o formato SQL, já que 

se trata de uma unidade de distribuição, e é executada localmente, 

retornando para o usuário as informações necessárias. Caso o site local não 

consiga responder completamente à requisição, o Mondrian estendido irá 

verificar quais os melhores sites que podem responder à consulta. Esta 

última é enviada em formato SQL para os outros DM e, se necessário, no 

formato MDX para o DW Global; 

4. As consultas executadas são então retornadas para o Mondrian Estendido; 

e 

5.  Os Resultados de todos os retornos são integrados e exibidos ao usuário de 

forma adequada para o suporte gerencial local. 
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FIGURA 5.5 – EXECUÇÃO DE UMA CONSULTA NO AMBIENTE DE DATA WAREHOUSING 

DISTRIBUÍDO 
 

5.3.1 Diagramas UML do Mondrian Estendido (Componente de Consulta 
do Ambiente Distribuído) 
 

Abaixo serão apresentados os diagramas UML [UML10] de casos de uso e de 

classes da extensão desenvolvidos no Mondrian para atender aos novos requisitos. 

Estes diagramas têm o intuito de especificar, documentar e orientar o 

desenvolvimento deste componente. 
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5.3.1.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

A Figura 5.6 ilustra o diagrama de casos de uso do Mondrian Estendido ou 

componente de consulta do ambiente distribuído. Há apenas um ator que é 

representado pelos usuários SSD, os mesmos executarão as consultas gerenciais neste 

componente de duas formas: acesso global ou local. O acesso global não leva em 

consideração a localidade dos dados, enquanto o acesso local sim. 

  

 

FIGURA 5.6 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO MONDRIAN ESTENDIDO 

5.3.1.2 Diagrama de Classes 

 
As modificações feitas nas classes e arquivos já presentes no Mondrian serão 

detalhadas na Seção 5.3.2. Nesta Seção, serão detalhadas todas as classes incluídas no 

Mondrian que antes não existiam nessa ferramenta. 

Todas as classes presentes na Figura 5.7 foram colocadas em um único pacote 

chamado util_D3, pois a maioria das classes foram retiradas da ferramenta D³ para 

fazer tanto o mapeamento dos arquivos XML de sites e legend, vistos na Seção 5.1, em 

objetos Java. Esses objetos são instanciados na primeira consulta do usuário e 

armazenados na seção para um melhor desempenho, já que esses arquivos não são 

alterados com freqüência.   

A classe MDX efetua a tradução de consultas MDX em consultas SQL, com base 

no arquivo de metadado legend. A classe Facade é totalmente diferente da que foi 

vista no Capítulo 4, pois as requisições são diferentes.  
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 FIGURA 5.7 – DIAGRAMA DE CLASSES DO MONDRIAN ESTENDIDO 
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A classe DistributedQuery (Figura 5.8) contém os métodos 

generateTableGlobalWithMondrian (String mdx) / 

generateTableGlobalWithoutMondrian (String mdx) e generateTableLocal (String mdx) 

para efetivar respectivamente os acessos globais e locais a partir de uma consulta 

MDX. Essa classe estende a classe Thread responsável por tratar a concorrência na 

linguagem Java. 

 

 

FIGURA 5.8 – CLASSE DISTRIBUTEDQUERY 

 

5.3.2 Modificações Feitas 

 

Além das classes incluídas no Mondrian mostradas na Seção 5.3.1.2, foram 

modificados os arquivos RolapResult.java, web.xml, index.jsp e withMondrian – antigo 

testpage.jsp, presentes no Mondrian “padrão”.  
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FIGURA 5.9 – CLASSE ROLAPRESULT.JAVA 

 
A Figura 5.9 mostra a única classe Java alterada no Mondrian. Foi alterado o 

construtor RolapResult (Query query, boolean execute) e o método executeStripe para 

atender às necessidades do componente de consulta do ambiente distribuído. 

O arquivo web.xml foi modificado apenas no trecho em que se define o arquivo  

responsável por ser exibido após a escolha de uma das opções que utilizam o 

Mondrian, ou seja, as opções 2, 3, 4 e 5 da Figura 5.11 . A alteração feita é mostrada na 

Figura 5.10. 
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FIGURA 5.10 – ALTERAÇÃO DO ARQUIVO WEB.XML 
 

A Figura 5.11 mostra a tela inicial (index.jsp – Anexo D) do Mondrian Estendido 

que foi modificada para possibilitar a escolha de diferentes tipos de consultas locais ou 

globais no ambiente de data warehousing. Há três tipos de consultas locais e dois tipos 

de consultas globais. As opções locais (Opções 1, 2 e 3) irão buscar as informações 

necessárias somente no âmbito local, ou seja, nos DM ou DW presentes. Caso não 

exista nenhuma porção de dados presentes localmente, o sistema exibirá uma página 

de erro, notificando que para esses casos a consulta terá que ser global. As opções 

globais (Opções 4 e 5) funcionam exatamente como definido anteriormente. 

 

FIGURA 5.11 – TELA INICIAL DO COMPONENTE DE CONSULTA DO AMBIENTE 

DISTRIBUÍDO (INDEX.JSP) 
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Para mostrar na prática o funcionamento desse componente foi utilizado o 

estudo de caso da rede de locadores e os resultados gerados pelo módulo de 

distribuição do Capítulo 4. 

Tomando-se como exemplo a consulta MDX e sua tradução para SQL exibidas 

na Figura 5.12, foram feitos alguns experimentos com as mesmas, mudando as opções 

de consulta, porém sempre o usuário nesse caso estará localizado no Fragmento 2. 

 

 

FIGURA 5.12 – CONSULTA MDX E SUA TRADUÇÃO PARA SQL 

 
A execução da consulta da Figura 5.12 na opção 1 – Local Access – Without 

Mondrian executada localmente traz como resultado a Figura 5.13.  Já essa mesma 

consulta executada globalmente exibe a Figura 5.14 como retorno.  Caso a consulta 

seja executada de forma global e algum fragmento não esteja disponível no momento, 

o componente de consulta do ambiente distribuído mostrará qual dos comandos SQL 

não foram executados e retornará a integração dos retornos dos que foram 

executados, como pode ser verificado na Figura 5.15. Foi definido que o tempo 

máximo para conexão aos sites seria de um segundo. 

Essa opção não utiliza nenhuma funcionalidade do Mondrian, ela exibe em uma 

tabela exatamente o retorno das execuções de consultas SQL no vértice e fragmento 

correspondente. Além disso, a tela mostra os comandos SQL executados e o tempo da 

execução da(s) consulta(s). O arquivo withoutMondrian.jsp, transcrito no Anexo F, será 

exibido quando o usuário utilizar essa opção 

As Figuras 5.13 à 5.19 são consultas realizadas no site do DW Global que 

contempla também o fragmento 2 (lojas de Recife). O fragmento 1 (lojas de João 

Pessoa) está localizado na mesma rede, porém em outro servidor. 
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FIGURA 5.13 – OPÇÃO 1 – LOCAL 

 

 

FIGURA 5.14 – OPÇÃO 1 – GLOBAL 
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FIGURA 5.15 – OPÇÃO 1 – GLOBAL – FRAGMENTO 1 NÃO EXECUTADO 

 
A opção 2 – Local Access – With Mondrian – First Option para essa mesma 

consulta exibirá para o usuário a Figura 5.16. A grande diferença entre as opções 1 e 2 

é a usabilidade. Enquanto que na opção 1 o usuário deve ter conhecimento da 

linguagem MDX para executar as consultas, na opção 2 essas consultas são criadas a 

partir da utilização da grid formada, utilizando as operações OLAP de drill-down e roll-

up facilmente com apenas cliques no mouse.  

 

FIGURA 5.16 – OPÇÃO 2 
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A opção 3 – Local Access – With Mondrian – Second Option para a consulta 

MDX da Figura 5.12 exibirá para o usuário a Figura 5.17. A grande diferença entre a 

opção 2 e a 3 é que os relatórios (gráficos) e a exportação para planilha Excel [EXCE10] 

não poderão ser utilizados na opção 2, pois os dados na grid do Mondrian sempre irão 

vir em branco. 

 

FIGURA 5.17 – OPÇÃO 3 

 
A opção 4 – Global Access – Using Fragments efetua uma consulta global de 

acordo com a necessidade do usuário. A consulta global é transformada em uma ou 

mais consultas SQL que serão executadas concorrentemente (em paralelo) nos 

fragmentos adequados a respondê-la. A Figura 5.18 mostra o resultado retornado na 

execução da consulta exemplo. 
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FIGURA 5.18 – OPÇÃO 4 

 
A opção 5 – Global Access – Using DW Global é exatamente a consulta padrão 

do Mondrian.  A consulta será sempre executada no site que armazenar o DW global. A 

Figura 5.19 exibe o retorno da consulta da Figura 5.12 sendo processada com essa 

opção. 

 

FIGURA 5.19 – OPÇÃO 5 
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As opções de 2 a 5 utilizam o arquivo withMondrian.jsp, transcrito no Anexo E, 

para exibição dos resultados. Um vídeo demonstrativo mostrando a aplicabilidade em 

conjunto da ferramenta D³ e do Mondrian Estendido pode ser conferido no link: 

http://www.4shared.com/file/237195887/1807be0e/dissertacao.html. 

 

5.4 Análise Comparativa 

 

 Nessa seção da dissertação, será feita uma análise comparativa no tempo de 

resposta na execução de algumas consultas MDX, utilizando as cinco opções presentes 

no componente de consulta do ambiente distribuído. O estudo de caso utilizado foi o 

da rede de locadoras, onde a tabela de fatos (devolução) foi fragmentada 

horizontalmente de acordo com as informações descritas no exemplo de aplicação da 

Seção 4.3.3.1 deste trabalho. As alocações foram feitas com base nas Figuras 4.20 e 

4.21. 

 Para se ter uma análise comparativa mais realista foram utilizadas as mesmas 

consultas, servidores com processamento semelhantes e localizados na mesma rede 

(mesma taxa de transferência). Abaixo informações importantes das configurações de 

cada site: 

• Site 1 ( DW Global) 

o Servidor  

� SO (Sistema Operacional): Windows Vista 

� Processador: AMD Turion 64 X2 Dual-Core Mobile (2.0 GHz, 1 MB 

L2 cache, 800 MHz FSB) 

� Memória RAM: 2GB DDR2 SDRAM 

� HD: 160GB 

o Rede com Taxa de transferência de 300 kbps 

o DW – Tabela de Fatos (Devolução): 

� Espaço de armazenamento (dados +índices): 10.1 MB 

� Número de linhas: 35.028 
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• Site 2 ( Fragmento 1) 

o Servidor  

� SO (Sistema Operacional): Windows Vista 

� Processador: Intel® Pentium® T4300 Dual Core (2.1 GHz, 1 MB L2 

cache, 800 MHz FSB) 

� Memória RAM: 2GB DDR2 SDRAM 

� HD: 250GB 

o Rede com Taxa de transferência de 300 kbps 

o DW – Tabela de Fatos (FTL1): 

� Espaço de armazenamento (dados +índices): 24,9 KB 

� Número de linhas: 610 

 

 

• Site 3 ( Fragmento 2) 

o Servidor  

� SO (Sistema Operacional): Windows XP 

� Processador: Intel® Pentium® Dual Core E5300 (2.6 GHz, 1 MB L2 

cache, 800 MHz FSB) 

� Memória RAM: 3GB DDR2 SDRAM 

� HD: 250GB 

o Rede com Taxa de transferência de 300 kbps 

o DW – Tabela de Fatos (FTL2): 

� Espaço de armazenamento (dados +índices): 7.2 MB 

� Número de linhas: 23.604 
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 A discrepância entre a quantidade de linhas da tabela de fatos FTL2 em relação 

FTL1 se deve ao fato de o Oracle [ORAC09] exigir que a cláusula GROUP BY contenha 

todos os elementos colocados na cláusula SELECT, fazendo com que se agrupe também 

pelas chaves primárias. Abaixo são apresentadas as cinco consultas MDX utilizadas 

durante todo o processo de comparação. 

 

Consulta  1 -  select  {[ Measures ].[ Lucro ], 
[ Measures ].[ QuantidadeDiasLocado ], [ Measures ].[ QuantidadeLocada ]}  ON 
COLUMNS,{([ filme . Nome].[ All  filme . nome],  [ loja . Nome].[ All  loja . nome],  
[ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ])}  ON ROWS from  [ Locadora ] 
 
Consulta  2 -  select  {[ Measures ].[ Lucro ], 
[ Measures ].[ QuantidadeDiasLocado ],  [ Measures ].[ QuantidadeLocada ]}  ON 
COLUMNS, Crossjoin ( Hierarchize ( Union ( Crossjoin ({[ filme . Nome].[ All  
filme . nome]},  {[ loja . Nome].[ All  loja . nome]}), 
Crossjoin ({[ filme . Nome].[ All  filme . nome]},[ loja . Nome].[ All  
loja . nome]. Children ))),  {[ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ]})  ON ROWS from  
[ Locadora ] 
 
Consulta  3 -  select  {[ Measures ].[ Lucro ],  
[ Measures ].[ QuantidadeDiasLocado ],  [ Measures ].[ QuantidadeLocada ]}  ON 
COLUMNS, Hierarchize ( Union ( Crossjoin ({[ filme . Nome].[ All  filme . nome]},  
Union ( Crossjoin ({[ loja . Nome].[ All  loja . nome]},  {[ tempo . Ano].[ All  
tempo . ano ]}), Crossjoin ({[ loja . Nome].[ All  loja . nome]},[ tempo . Ano].[ All  
tempo . ano ]. Children ))),  Crossjoin ({[ filme . Nome].[ All  filme . nome]}, 
Union ( Crossjoin ([ loja . Nome].[ All  loja . nome]. Children ,  
{[ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ]}),  Crossjoin ([ loja . Nome].[ All  
loja . nome]. Children , [ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ]. Children )))))  ON ROWS 
from  [ Locadora ] 
 
Consulta  4 -  select  {[ Measures ].[ Lucro ],  
[ Measures ].[ QuantidadeDiasLocado ],  [ Measures ].[ QuantidadeLocada ]}  ON 
COLUMNS, Hierarchize ( Union ( Crossjoin ({[ filme . Nome].[ All  filme . nome]},  
Union ( Crossjoin ({[ loja . Nome].[ All  loja . nome]}, {[ tempo . Ano].[ All  
tempo . ano ]}),  Crossjoin ({[ loja . Nome].[ All  loja . nome]},[ tempo . Ano].[ All  
tempo . ano ]. Children ))), Crossjoin ([ filme . Nome].[ All  
filme . nome]. Children ,  Union ( Crossjoin ({[ loja . Nome].[ All  loja . nome]},  
{[ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ]}),C rossjoin ({[ loja . Nome].[ All  
loja . nome]},  [ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ]. Children )))))  ON ROWS from  
[ Locadora ] 
 
Consulta  5 -  select  {[ Measures ].[ Lucro ],  
[ Measures ].[ QuantidadeDiasLocado ],  [ Measures ].[ QuantidadeLocada ]}  ON 
COLUMNS, Crossjoin ( Hierarchize ( Union ({[ filme . Nome].[ All  filme . nome]},  
[ filme . Nome].[ All  filme . nome]. Children )),  {([ loja . Nome].[ All  
loja . nome], [ tempo . Ano].[ All  tempo . ano ])})  ON ROWS from  [ Locadora ] 
 
 
  

Para que as consultas locais MDX busquem a mesma quantidade de dados das 

consultas locais em SQL, quando se utilizou as opções 1-local, 2 e 3, a consulta MDX foi 

alterada com acrescentando-se a cláusula “WHERE [loja.Cidade].[All loja.cidade].[João 

Pessoa]” ou “WHERE [loja.Cidade].[All loja.cidade].[Recife]”, ou seja, utilizou-se a 
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operação de slice para que se obtivesse do DW Global somente os dados referentes à 

localidade que está executando a consulta. Para isso, o esquema do cubo do DW 

Global (Figura 4.15) foi alterado acrescentando o trecho marcado na Figura 5.15 

 

FIGURA 5.20 – ESQUEMA DO CUBO DO DW GLOBAL ALTERADO 
 

A melhoria no processamento das consultas com a utilização dos componentes 

desenvolvidos pode ser verificada nos Quadros 5.1, 5.2 e 5.3. Será explicado em 

detalhes cada quadro deste com o intuito de comprovar esta melhoria. 

Como as consultas locais, com relação aos dados retornados, para a opção 1- 

Local, opção 2 e opção 3 são idênticas, far-se-á uma média aritmética dos tempos 

obtidos, a mesma solução será utilizada para as consultas globais (opções 1 – global, 4 

e 5).  Com isso, o comparativo levará em conta sempre mais de uma execução da 

consulta para cada tipo, opção e site. 

Cada quadro mostra as cinco opções de consultas que correspondem às 

colunas da tabela e cada linha representa uma opção de consulta do Mondrian 

estendido ou a média aritmética dos tempos de resposta das consultas locais ou 

globais com a utilização do componente de consulta distribuído (SQL) e sem a 

distribuição (MDX). O símbolo “-x-“ referencia uma consulta ou média que não se 

aplica a um determinado site em uma opção de pesquisa específica. No Quadro 5.1 

(Site do DW Global) a consulta local SQL (Distribuída) não se aplica a nenhuma opção, 

pois esse site não contém unidade de distribuição do ambiente distribuído, fazendo 

com que o acesso local nesse caso seja via consultas MDX (Centralizada). 
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QUADRO 5.1 – ANÁLISE COMPARATIVA – EXECUÇÃO NO SITE DO DW GLOBAL

Cons/Opç  1 2 3 4 5 

1 –Local  - x- / - x-  - x- / - x-  - x- / - x-  - x- / - x-  - x- / - x-  

1 -  Global  104ms/ - x-  121ms/ - x-  466ms/ - x-  473ms/ - x-  312ms/ - x-  

2 - x- / 196ms - x- / 335ms - x- / 517ms - x- / 938ms - x- / 467ms 

3 - x- / 188ms - x- / 354ms - x- / 503ms - x- / 887ms - x- / 502ms 

4 100ms/ 152ms 96ms/ 322ms 443ms/ 640ms 580ms/924ms  302ms/ 437ms 

5 - x- / 205ms - x- / 422ms - x- / 637ms - x- /1005 ms - x- / 487ms 

Md.Loc. ( SQL) - x-  - x-  - x-  - x-  - x-  

Md.Loc.(MDX)  ( 196+188)/2  
=192ms  

(3 35+354)/2  
=344,5ms 

(517+503 ) /2  
=510,0ms 

( 938+887 ) /2  
=912,5ms 

( 467+502 ) /2  
=484,5ms 

Md.Glo.(SQL)  (104+100)/2  
=102ms 

(121+96)/2  
=108,5ms 

(466+443 ) /2  
=454,5ms 

( 473+580 ) /2  
=526,5ms 

( 312+302 ) /2  
=307,0ms 

Md.Glo.(MDX)  (152+205)/ 2 
=178,5ms 

(322+422)/2  
=372,0ms 

(6 40+637)/2  
=638,5ms 

( 924+1005 ) /2  
=964,5ms 

( 437+4 87) /2  
=462,0ms 
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QUADRO 5.2 – ANÁLISE COMPARATIVA – EXECUÇÃO NO SITE DO FRAGMENTO 1

Cons/ Opç 1 2 3 4 5 

1 –Local  23ms/ - x-  24ms/ - x-  84ms/ - x-  266ms/ - x-  219ms/ - x-  

1 -  Global  345ms/ - x-  206ms/ - x-  431ms/ - x-  374ms/ - x-  585ms/ - x-  

2 38ms/ 767ms 41ms/ 659ms 63ms/ 940ms 298ms/ 620ms 244ms/ 571ms 

3 31ms/ 437ms  55ms/ 432ms 95ms/ 850ms 257ms/ 380ms 208ms/ 590ms 

4 387ms/ 395ms 154ms/ 609ms 374ms/ 1060ms 337ms/ 859ms 588ms/ 755ms 

5 - x- / 392ms - x- / 648ms - x- / 921ms - x- / 1266ms - x- / 823ms 

Md.Loc. ( SQL) ( 23+38+31 ) /3  
=30,6ms 

( 24+41+55 ) /3  
=40,0ms 

( 84+63+95 ) /3  
=80,7ms 

( 266+298+257 ) /3  
=273,7ms 

( 219+244+208) /3  
=223,6ms 

Md.Loc.(MDX)  ( 767+437 ) /2  
=602,0ms 

( 659+432 ) /2  
=545,5ms 

( 940+850 ) /2  
=895,0ms 

( 620+380 ) /2  
=500,0ms 

( 571+590 ) /2  
=580,5ms 

Md.Glo.(SQL)  ( 345+387 ) /2  
=366,0ms 

( 206+154 ) /2  
=180,0ms 

( 431+374 ) /2  
=402,5ms 

( 374+337 ) /2  
=355,5ms 

( 585+588 ) /2  
=586,5ms 

Md.Glo.(MDX)  ( 395+392 )/2 
=393,5ms 

( 609+648 ) /2  
=628,5ms 

(1060+9 21)/2  
=990,5ms 

(859+1266)/2  
=1062,5ms 

(590+755)/2  
=672,5ms 
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QUADRO 5.3 – ANÁLISE COMPARATIVA – EXECUÇÃO NO SITE DO FRAGMENTO 2 

Cons. /Opç .  1 2 3 4 5 

1 –Local  197ms/ - x-  138ms/ - x-  360ms/ - x-  453ms/ - x-  228ms/ - x-  

1 -  Global  225ms/ - x-  232ms/ - x-  194ms/ - x-  125ms/ - x-  563ms/ - x-  

2 134ms/ 109ms 131ms/ 516ms 238ms/ 531ms 421ms/ 981ms 240ms/ 410ms 

3 116ms/ 156ms  115ms/ 410ms 230ms/ 680ms 410ms/ 879ms 241ms/ 480ms 

4 147ms/ 209ms 240ms/ 329ms 172ms/ 531ms 140ms/ 1016 ms 441ms/ 500ms 

5 - x- / 203ms - x- / 428ms - x- / 563ms - x- / 922ms - x- / 456ms 

Md.Loc.(SQL)  ( 197+134+166 ) /3
=165,7ms 

( 138+131+115 ) /3   
=128,0ms 

( 360+238+230 ) /
3 =276,0ms 

( 453+421+410 ) /3  
=428,0ms 

( 228+2 40+241) /3  
=236,3ms 

Md.Loc.(MDX)  ( 109+156 ) /2  
=132,5ms 

( 516+410 ) /2  
=463,0ms 

( 531+480 ) /2  
=505,5ms 

( 981+879 ) /2  
=930,0 

( 410+480 ) /2  
=445,0ms 

Md.Glo.(SQL)  ( 225+147 ) /2  
=186,0ms 

( 232+240 ) /2  
=236,0ms 

( 194+172 ) /2  
=183,0ms 

( 125+140 ) /2  
=132,5ms 

( 563+441 ) /2  
=502,0ms 

Md.Glo.(MDX)  ( 209+203 ) /2  
=206,0ms 

( 410+4 28) /2  
=419,0ms 

( 680+563 ) /2  
=621,5ms 

( 1016+922 ) /2  
=969,0ms 

( 500+456 ) /2  
=478,0ms 



 

 

O Quadro 5.1 só irá comparar as consultas globais, pois o site não armazena 

nenhum fragmento do DW distribuído, somente o DW Global. Vê-se pelo quadro em 

questão que todas as consultas globais foram mais rápidas com o ambiente distribuído 

do que com o centralizado, mesmo o DW Global sendo acessado localmente. 

O Quadro 5.2 mostra as consultas sendo executadas no site que armazena o 

fragmento 1. Pelas médias locais é de fácil observação a diminuição no tempo das 

consultas usando o componente de consulta distribuído em relação às consultas 

“locais” feitas remotamente ao DW Global. A palavra “locais” está entre aspas porque 

não é necessariamente uma consulta local, porém para fins comparativos foi utilizada 

essa nomenclatura para identifcar que o retorno vai ser o mesmo de uma consulta 

local imposta ao site.  

Todas as médias locais utilizando a distribuição foram melhores (menor tempo) 

do que as centralizadas, fato comprovado no Quadro 5.2. Esse resultado já era de se 

esperar, já que todas as consultas com a distribuição são feitas localmente. As 

consultas globais também foram mais satisfatórias no ambiente distribuído, mesmo as 

informações referentes a Recife estando em outro servidor.   

O Quadro 5.3 mostra duas informações importantes. A primeira é que a 

consulta 1 teve um processamento menos satisfatório no ambiente distribuído do que 

no centralizado na média local. Porém vale salientar que nas outras quatro consultas 

locais e nas consultas globais o processamento foi mais satisfatório. A segunda é o fato 

de que as consultas locais nesse site têm um tempo de resposta muito maior do que as 

do site 1. Pode-se buscar duas possibilidades para que esse fato tenha ocorrido. Uma é 

que o DM do site 2 tem mais dados do que o DM do site 1, já que o site 2 comporta as 

informações de duas lojas, enquanto que o site 1 apenas de uma loja. E outro fato que 

pode ter influenciado é que, como dito anteriormente, os dados nesse site por serem 

armazenados no SGBD Oracle não puderam ser agrupados no momento da inserção, 

fazendo com que as consultas SQL tenham que fazer o agrupamento dos dados em 

tempo de execução. 

Com os Quadros 5.1, 5.2 e 5.3 pôde-se verificar a eficiência no ambiente 

controlado proposto (três computadores - um com o DW Global e os outros dois com 

um subconjunto do DW Global em uma rede local) dos componentes desenvolvidos 

através da comparação de várias consultas executadas mais de uma vez em vários sites 

diferentes, utilizando tanto a abordagem local quanto a global.  

Não foram feitos testes com mais computadores ou em redes distintas por falta 

de infra-estrutura necessária para essas simulações. Porém, o resultado obtido com a 

análise feita neste trabalho pode ser levado em consideração para os demais casos, já 

que o tempo total é diretamente proporcional à quantidade de dados transferidos e ao 

tempo da execução da consulta e inversamente proporcional à banda da rede. O 



 

 

parâmetro da quantidade de dados sempre será constante e a banda da rede sempre 

será favorecida no caso de ser uma consulta local, já que a proximidade dos dados é 

maior, fazendo com que o tempo fique apenas diretamente proporcional ao tempo da 

execução da consulta.  

No ambiente controlado utilizado na análise comparativa foi provado que o 

tempo da execução da consulta na grande maioria dos casos será superior no 

ambiente centralizado em comparação ao distribuído. Com base nisso e no que foi dito 

no parágrafo anterior, pode-se subentender que, na grande maioria dos casos, o 

desempenho será melhor no ambiente criado conjuntamente pelos componentes de 

distribuição e componente de consulta do ambiente distribuído independentemente 

da infra-estrutura estabelecida.   

 

5.5 Conclusão 

 

Esse capítulo apresentou em detalhes quais os arquivos que devem fazer parte 

do repositório de metadados que será armazenado em cada unidade de distribuição, 

arquivos esses gerados pelo componente de distribuição descrito no Capítulo 4. Foram 

elencadas as características presentes no servidor OLAP Open Source Mondrian que 

serviu de base para o desenvolvimento do componente de consulta do ambiente 

distribuído.  

 A extensão do servidor OLAP Mondrian atendeu todos os requisitos do módulo 

proposto na arquitetura do WebD²W, ou seja,  permitiu a execução em paralelo das 

consultas, a transparência de fragmentação, alocação e replicação dos dados, e a 

possibilidade de se ter a perspectiva da funcionalidade tanto do acesso local quanto 

global.  

Na seção anterior foi mostrada a melhoria no processamento das consultas 

OLAP com a utilização em conjunto dos componentes de distribuição e de consulta do 

ambiente distribuído em comparação com o ambiente de data warehousing 

centralizado. Além da melhoria em relação ao processamento da consulta, há também 

outras vantagens como já relatado várias vezes durante o trabalho. Essas vantagens 

serão elencadas e de forma prática, tomando-se como base o Mondrian estendido, 

serão explicitadas abaixo.  

Caso o DW Global esteja inativo, o usuário pode utilizar a opção 1 ou a 4 para 

executar essa consulta globalmente nos fragmentos. Caso haja algum fragmento 

inativo que contenha um dado que deve ser retornado, o componente buscará em 



 

 

outro fragmento esse dado, aumentando com isso a confiabilidade e disponibilidade 

do sistema.  

 A melhoria do processamento se deve ao balanceamento tanto do 

processamento dos sites que armazenam uma porção do DW global quanto da 

quantidade de usuários acessando um determinado servidor. Com a centralização dos 

dados em apenas um DW, todas as consultas de suporte à decisão feitas pelos 

diretores de uma empresa serão executadas somente nesse servidor, 

sobrecarregando-o, mesmo que tenha fins locais ou departamentais. Com a 

distribuição haverá uma balanceamento melhor das consultas e usuários do sistema, 

conseqüentemente melhorando o desempenho das consultas. 

 O aumento no volume dos dados pode exigir uma compra de um novo servidor 

para acomodar o grande volume de informações e usuários presentes no sistema. Com 

a distribuição, basta que se faça utilização de alguma restrição e se distribua os dados 

em mais de um site, tornando a expansão bem mais rápida e com um custo muito 

menor. Essa mesma idéia pode ser levada em consideração quando se quiser fazer 

manutenção no sistema, além do que, caso haja replicação dos dados, não é 

necessário que o sistema fique inativo para se fazer manutenção em determinado site 

ou mesmo no DW Global.  

 Com as vantagens elencadas anteriormente, ficam comprovados os benefícios 

da distribuição dos dados e consultas em ambientes de data warehousing na Web e, 

com as informações apresentadas nos capítulos 4 e 5 deste trabalho, é ratificada a 

eficiência e a aplicabilidade dos componentes desenvolvidos para efetivar essa 

distribuição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

A quantidade de informação presentes no dia a dia de uma grande empresa 

cresce exponencialmente. Com esse crescimento, fica cada vez mais difícil buscar uma 

informação valiosa nesse imenso volume de dados. Porém, os sistemas de BI têm o 

propósito de buscar as informações mais relevantes de forma rápida, objetiva e 

simples para o suporte gerencial dos altos executivos. 

Atualmente, uma das ferramentas mais utilizadas de BI é o DW. Este, 

juntamente com os outros componentes que englobam o ambiente de data 

warehousing, oferecem um apoio aos gerentes para as tomadas de decisão da 

empresa com transparência, não exigindo conhecimento tecnológico para gerar 

relatórios gerenciais de forma interativa e dinâmica.   

Como os dados presentes no DW têm a característica de ser não-voláteis e 

históricos, o volume do banco de dados que os armazena tende a aumentar de forma 

bastante rápida. Além disso, o acesso a esse tipo de ferramenta está menos restrito. 

Gerentes locais, diretores de departamentos, dentre outros tipos de usuários estão 

utilizando dos benefícios trazidos pelo ambiente de data warehousing. 

Conseqüentemente, com o aumento do número de usuários, há um incremento no 

número de consultas executadas nesse ambiente. Por isso, com o intuito de melhorar 

o desempenho e a disponibilidade desses ambientes, muitos pesquisadores 

propuseram arquiteturas de data warehousing distribuído. 

Este trabalho abordou estas propostas de forma detalhada e fez uma análise 

comparativa entre elas baseada nos critérios pré-definidos: aspectos para 

fragmentação, aspectos para alocação e/ou replicação, metodologia e/ou algoritmos 

para fragmentação, metodologia e/ou algoritmos para alocação e/ou replicação, 

redirecionamento de consultas processadas de forma centralizada, gerenciamento de 

consultas processadas de forma distribuída, controle local aos sites, controle global aos 

sites, manutenção da consistência, forma de acesso aos dados e segurança. Com base 

nessa análise verificou que a arquitetura de Ciferri [CIFE02] era a mais completa em 

termos de requisitos contemplados e abrangência. Por isso, foi escolhida essa 

arquitetura para se desenvolver dois dos seus componentes mais importantes: o 

componente de distribuição e o componente de consulta do ambiente distribuído.  

O componente de distribuição é responsável por fazer o particionamento e 

carga dos dados presentes no DW Global em mais de uma unidade de distribuição 

seguindo restrições horizontais e/ou verticais, levando em consideração as 

características intrínsecas do DW. Nesse trabalho foram desenvolvidos três algoritmos 

de fragmentação com base no conceito de grafos de derivação, dois de fragmentação 



 

 

horizontal (FHU-D e FHU-DHA) e um de fragmentação mista (FMU-D), além de 

automatizar a atividade de alocação e carga dos grafos gerados como saída dos 

algoritmos.  

O componente de consulta distribuído tem a função de processar uma consulta 

MDX distribuída de forma totalmente transparente para o usuário. Para o 

desenvolvimento desse componente foi utilizado um servidor OLAP Open Source 

chamado Mondrian. O código do Mondrian foi alterado para executar consultas 

multidimensionais distribuídas de forma transparente ao usuário. Ele pode escolher 

entre fazer uma consulta local, no DM armazenado localmente, ou uma consulta 

global, abrangendo todas as unidades de distribuição do ambiente de data 

warehousing distribuído. 

Para mostrar a aplicabilidade dos dois componentes desenvolvidos, eles foram 

contextualizados em um estudo de caso para melhor visualização dos resultados e 

benefícios que uma arquitetura distribuída proporciona. Além disso, ao final do 

trabalho, foi feita uma análise comparativa entre o tempo de retorno de várias 

consultas neste estudo de caso. Com base nos resultados obtidos, ficou clara a 

melhoria no desempenho das consultas do ambiente de data warehousing distribuído 

criado em relação ao centralizado, comprovando com isso também a eficiência do 

componente de distribuição juntamente com o componente de consulta do ambiente 

distribuído.  

 

6.2 Contribuições 

 

     Pode-se elencar como principais contribuições decorrentes deste trabalho:  

• Detalhamento da implementação e das funcionalidades do componente 

de distribuição do sistema WebD2W; 

• Demonstração prática do componente de distribuição; 

• Proposta e o desenvolvimento de dois tipos diferentes de algoritmos de 

fragmentação horizontal que foram inseridos no componente de 

distribuição criado; 

• Proposta e desenvolvimento de um algoritmo de fragmentação mista 

que foram inseridos no componente de distribuição criado; 



 

 

• Detalhamento das características e arquitetura do servidor OLAP Open 

Source Mondrian, que serviu de base para o desenvolvimento do 

componente de consulta do ambiente distribuído do sistema WebD2W;  

• Detalhamento da implementação e das funcionalidades do componente 

de consulta do ambiente distribuído (Mondrian estendido), relatando as 

alterações feitas na ferramenta Mondrian para atender às necessidades 

deste componente; 

• Demonstração prática da utilização do componente de consulta do 

ambiente distribuído; e 

• Análise comparativa de forma prática entre ambientes de data 

warehousing distribuído (WebD2W) e centralizado, comprovando as 

vantagens da arquitetura distribuída no desempenho das consultas 

multidimensionais e na disponibilidade dos dados.  

6.3 Limitações 

 

 Durante o desenvolvimento do componente de distribuição e do de consulta do 

ambiente distribuído existiram limitações que poderão ser tratadas em trabalhos 

futuros com a extensão desses componentes a partir dos novos requisitos impostos. 

Abaixo, algumas limitações: 

• Os arquivos XML gerados pelo componente de distribuição não estão sendo 

criptografados, fazendo com que qualquer usuário malicioso que tenha acesso 

ao arquivo de sites.xml possa verificar todos os dados para conexão com as 

unidades de distribuição;  e 

• As funcionalidades de ordenação das medidas numéricas e as de cache do 

Mondrian não estão sendo refletidas na versão atual do componente de 

consulta do ambiente distribuído. 

 

6.4 Trabalhos Futuros 

 

     Outros pesquisadores podem dar continuidade a este trabalho tanto em 

termos práticos quanto teóricos, porém sem fugir do objetivo principal que é a 

construção de um ambiente de data warehousing distribuído confiável, seguro, rápido, 

transparente e com boa usabilidade. Abaixo, algumas sugestões de trabalhos futuros: 



 

 

• Estender o componente de distribuição para criptografar os arquivos 

XML gerados após a fragmentação e que são armazenados nos sites que 

contemplam os fragmentos e no DW Global; 

• Refinamento e desenvolvimento do módulo de requisitos do 

componente de distribuição, automatizando as atividades referentes a 

esse módulo e gerenciando as versões dos documentos contendo as 

especificações de cada site; 

• Refinamento no algoritmo de processamento das consultas 

multidimensionais distribuídas, levando-se em consideração a questão 

da localização, o poder de processamento e a largura de banda dos 

servidores que armazenam algum subconjunto dos dados do DW 

Global. Esse refinamento irá proporcionar uma melhoria relevante no 

desempenho das consultas OLAP; 

• Realizar estudos que determinem a melhor forma de fragmentar um 

DW com base na monitoração da carga de trabalho no ambiente. 

Utilizando, para isso, informações das consultas multidimensionais 

realizadas com maior freqüência e em quais sites; 

• Estender o componente de consulta do ambiente distribuído para 

refletir a ordenação da medida numérica selecionada pelo usuário. Isso 

deve ser feito a partir da alteração do algoritmo de transformação de 

consultas MDX para SQL e no método responsável por visualizar os 

dados na página Web; 

• Estender o componente de consulta do ambiente distribuído para 

utilizar o cache como forma de armazenamento das informações mais 

freqüentemente utilizadas remotamente, otimizando as consultas OLAP 

e conseqüentemente a tradução das mesmas; 

• Estender o componente de consulta do ambiente distribuído para exigir 

autenticação do usuário ao entrar na página Web que o hospeda e 

gerenciar os usuários e que tipos de permissão eles terão acesso, dando 

maior segurança ao sistema; e 

• Modificar o componente de consulta do ambiente distribuído para 

efetuar consultas locais e globais com eficiência para os sites que 

armazenam os fragmentos gerados pelo algoritmo de fragmentação 

mista FMU-D.  
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Anexo A – Script gerado na execução do algoritmo FHU-D 
 

 
**************************  FRAGMENT :  1 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FTL1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT 
NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo , ID_Loja  ));   
INSERT INTO FTL1(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado
, QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, devolucao . I
D_Loja , loja . Nome, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devolucao . QuantidadeDiasLoca
do), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  devolucao , filme  
filme , tempo  tempo , loja  loja 
 WHERE loja . Cidade  = 'João Pessoa'  AND devolucao . ID_Filme  = 
filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, devolucao . I
D_Loja , loja . Nome; 
 
 
 CREATE TABLE FT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL1( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT1(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, SUM( FTL1. Lucro ), SUM( FTL
1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FTL1 FTL1 GROUP BY 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TL1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  
NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL1( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO TL1(   
ID_Tempo , Ano, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLoc



 

 

ada )   
SELECT 
FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA, SUM( FTL1. Lucro ), SUM(
FTL1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada )  FROM FTL1 FTL1 
GROUP BY FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FL1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO FL1(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA, SUM( FTL1. Lucro ), SUM
( FTL1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada )  FROM FTL1 FTL1 
GROUP BY FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE L1 
 ( ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO L1(   
ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
TL1. ID_Loja , TL1. NomeLOJA, SUM( TL1. Lucro ), SUM( TL1. QuantidadeDiasLocado ),
SUM( TL1. QuantidadeLocada )  FROM TL1 TL1 GROUP BY 
TL1. ID_Loja , TL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT1( ID_Tempo));   
INSERT INTO T1(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT1. ID_Tempo , FT1. Ano, SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Tempo , FT1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE F1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT1( ID_Filme ));   
INSERT INTO F1(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 



 

 

FT1. ID_Filme , FT1. Nome, SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Filme , FT1. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO1 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO1(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F1. Lucro ), SUM( F1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F1. QuantidadeLocada ) 
 FROM F1 F1 ; 
 
**************************  FRAGMENT :  2 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FTL2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT 
NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo , ID_Loja  ));   
INSERT INTO FTL2(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado
, QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, devolucao . I
D_Loja , loja . Nome, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devolucao . QuantidadeDiasLoca
do), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  devolucao , filme  
filme , tempo  tempo , loja  loja 
 WHERE loja . Cidade  = 'Recife'  AND devolucao . ID_Filme  = filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, devolucao . I
D_Loja , loja . Nome; 
 
 
 CREATE TABLE FT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL2( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT2(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, SUM( FTL2. Lucro ), SUM( FTL
2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FTL2 FTL2 GROUP BY 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TL2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  



 

 

NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL2( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO TL2(   
ID_Tempo , Ano, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLoc
ada )   
SELECT 
FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA, SUM( FTL2. Lucro ), SUM(
FTL2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada )  FROM FTL2 FTL2 
GROUP BY FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FL2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO FL2(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA, SUM( FTL2. Lucro ), SUM
( FTL2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada )  FROM FTL2 FTL2 
GROUP BY FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE L2 
 ( ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO L2(   
ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
TL2. ID_Loja , TL2. NomeLOJA, SUM( TL2. Lucro ), SUM( TL2. QuantidadeDiasLocado ),
SUM( TL2. QuantidadeLocada )  FROM TL2 TL2 GROUP BY 
TL2. ID_Loja , TL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO T2(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Tempo , FT2. Ano, SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Tempo , FT2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE F2 



 

 

 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT2( ID_Filme ));   
INSERT INTO F2(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Filme , FT2. Nome, SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Filme , FT2. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO2 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO2(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F2. Lucro ), SUM( F2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F2. QuantidadeLocada ) 
 FROM F2 F2 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B – Script gerado na execução do algoritmo FHU-

DHA 

 

**************************  FRAGMENT :  1 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FTL1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  NULL, Dia  
INTEGER( 6)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo , ID_Loja  ));   
INSERT INTO FTL1(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDi
asLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, tempo . Mes, t
empo. Dia , devolucao . ID_Loja , loja . Nome, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devoluca
o. QuantidadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  
devolucao , filme  filme , tempo  tempo , loja  loja 
 WHERE loja . Cidade  = 'João Pessoa'  AND devolucao . ID_Filme  = 
filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, tempo . Mes, t
empo. Dia , devolucao . ID_Loja , loja . Nome; 
 
 
 CREATE TABLE FT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  NULL, Dia  
INTEGER( 6)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL1( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT1(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   
SELECT 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. Mes, FTL1. Dia , SUM( F
TL1. Lucro ), SUM( FTL1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FTL1 FTL1 GROUP BY 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. Mes, FTL1. Dia  ; 
 
 
 CREATE TABLE TL1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  
NULL, Dia  INTEGER( 6)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA 
VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL1( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO TL1(   



 

 

ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. Mes, FTL1. Dia , FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA, SU
M( FTL1. Lucro ), SUM( FTL1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada
)  FROM FTL1 FTL1 GROUP BY 
FTL1. ID_Tempo , FTL1. Ano, FTL1. Mes, FTL1. Dia , FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FL1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO FL1(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA, SUM( FTL1. Lucro ), SUM
( FTL1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL1. QuantidadeLocada )  FROM FTL1 FTL1 
GROUP BY FTL1. ID_Filme , FTL1. Nome, FTL1. ID_Loja , FTL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE L1 
 ( ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TL1( ID_Loja ));   
INSERT INTO L1(   
ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
TL1. ID_Loja , TL1. NomeLOJA, SUM( TL1. Lucro ), SUM( TL1. QuantidadeDiasLocado ),
SUM( TL1. QuantidadeLocada )  FROM TL1 TL1 GROUP BY 
TL1. ID_Loja , TL1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  
NULL, Dia  INTEGER( 6)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT1( ID_Tempo));   
INSERT INTO T1(   
ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT1. ID_Tempo , FT1. Ano, FT1. Mes, FT1. Dia , SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. Quantidade
DiasLocado ), SUM( FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Tempo , FT1. Ano, FT1. Mes, FT1. Dia  ; 
 
 
 CREATE TABLE F1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT1( ID_Filme ));   
INSERT INTO F1(   



 

 

ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT1. ID_Filme , FT1. Nome, SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Filme , FT1. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO1 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO1(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F1. Lucro ), SUM( F1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F1. QuantidadeLocada ) 
 FROM F1 F1 ; 
**************************  FRAGMENT :  2 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FTL2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  NULL, Dia  
INTEGER( 6)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo , ID_Loja  ));   
INSERT INTO FTL2(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDi
asLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, tempo . Mes, t
empo. Dia , devolucao . ID_Loja , loja . Nome, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devoluca
o. QuantidadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  
devolucao , filme  filme , tempo  tempo , loja  loja 
 WHERE loja . Cidade  = 'Recife'  AND devolucao . ID_Filme  = filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, tempo . Mes, t
empo. Dia , devolucao . ID_Loja , loja . Nome; 
 
 
 CREATE TABLE FT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  NULL, Dia  
INTEGER( 6)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL2( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT2(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   
SELECT 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. Mes, FTL2. Dia , SUM( F
TL2. Lucro ), SUM( FTL2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FTL2 FTL2 GROUP BY 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. Mes, FTL2. Dia  ; 
 
 
 CREATE TABLE TL2 



 

 

 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  
NULL, Dia  INTEGER( 6)  NULL, ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA 
VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTL2( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO TL2(   
ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. Mes, FTL2. Dia , FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA, SU
M( FTL2. Lucro ), SUM( FTL2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada
)  FROM FTL2 FTL2 GROUP BY 
FTL2. ID_Tempo , FTL2. Ano, FTL2. Mes, FTL2. Dia , FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FL2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTL2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO FL2(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA, SUM( FTL2. Lucro ), SUM
( FTL2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTL2. QuantidadeLocada )  FROM FTL2 FTL2 
GROUP BY FTL2. ID_Filme , FTL2. Nome, FTL2. ID_Loja , FTL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE L2 
 ( ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TL2( ID_Loja ));   
INSERT INTO L2(   
ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
TL2. ID_Loja , TL2. NomeLOJA, SUM( TL2. Lucro ), SUM( TL2. QuantidadeDiasLocado ),
SUM( TL2. QuantidadeLocada )  FROM TL2 TL2 GROUP BY 
TL2. ID_Loja , TL2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Mes INTEGER( 6)  
NULL, Dia  INTEGER( 6)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO T2(   
ID_Tempo , Ano, Mes, Dia , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Tempo , FT2. Ano, FT2. Mes, FT2. Dia , SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. Quantidade
DiasLocado ), SUM( FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Tempo , FT2. Ano, FT2. Mes, FT2. Dia  ; 
 



 

 

 
 CREATE TABLE F2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT2( ID_Filme ));   
INSERT INTO F2(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Filme , FT2. Nome, SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Filme , FT2. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO2 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO2(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F2. Lucro ), SUM( F2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F2. QuantidadeLocada ) 
 FROM F2 F2 ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo C – Script gerado na execução do algoritmo FMU-

D 
 
**************************  FRAGMENT :  1 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FNCT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ));   
INSERT INTO FNCT1(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Cidade , ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devolucao . Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  
devolucao , loja  loja , filme  filme , tempo  tempo 
 WHERE loja . Nome = 'Best Video Locadora'  AND devolucao . ID_Filme  = 
filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano; 
 
 
 CREATE TABLE FNT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  
NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT1( ID_Tempo));   
INSERT INTO FNT1(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado
, QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, FNCT1. ID_Tempo ,
FNCT1. Ano, SUM( FNCT1. Lucro ), SUM( FNCT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT1. Q
uantidadeLocada )  FROM FNCT1 FNCT1 GROUP BY 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, FNCT1. ID_Tempo ,
FNCT1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TCN1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT1( ID_Tempo),   



 

 

 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ));   
INSERT INTO TCN1(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
FNCT1. ID_Tempo , FNCT1. Ano, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, SUM(
FNCT1. Lucro ), SUM( FNCT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT1. QuantidadeLocad
a)  FROM FNCT1 FNCT1 GROUP BY 
FNCT1. ID_Tempo , FNCT1. Ano, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FCT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT1( ID_Tempo));   
INSERT INTO FCT1(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, FNC
T1. ID_Tempo , FNCT1. Ano, SUM( FNCT1. Lucro ), SUM( FNCT1. QuantidadeDiasLocado )
, SUM( FNCT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNCT1 FNCT1 GROUP BY 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, FNC
T1. ID_Tempo , FNCT1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE FCN1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT1( ID_Loja ));   
INSERT INTO FCN1(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA, SUM
( FNCT1. Lucro ), SUM( FNCT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT1. QuantidadeLoca
da)  FROM FNCT1 FNCT1 GROUP BY 
FNCT1. ID_Filme , FNCT1. Nome, loja . Cidade , FNCT1. ID_Loja , FNCT1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FT1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT1( ID_Tempo));   



 

 

INSERT INTO FT1(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FNT1. ID_Filme , FNT1. Nome, FNT1. ID_Tempo , FNT1. Ano, SUM( FNT1. Lucro ), SUM( FNT
1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNT1 FNT1 GROUP BY 
FNT1. ID_Filme , FNT1. Nome, FNT1. ID_Tempo , FNT1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE CN1 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN1( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN1( ID_Loja ));   
INSERT INTO CN1(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , TCN1. ID_Loja , TCN1. NomeLOJA, SUM( TCN1. Lucro ), SUM( TCN1. Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( TCN1. QuantidadeLocada )  FROM TCN1 TCN1 GROUP BY 
loja . Cidade , TCN1. ID_Loja , TCN1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TC1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES TCN1( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN1( ID_Loja ));   
INSERT INTO TC1(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
TCN1. ID_Tempo , TCN1. Ano, loja . Cidade , TCN1. ID_Loja , TCN1. NomeLOJA, SUM( TCN1
. Lucro ), SUM( TCN1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( TCN1. QuantidadeLocada ) 
 FROM TCN1 TCN1 GROUP BY 
TCN1. ID_Tempo , TCN1. Ano, loja . Cidade , TCN1. ID_Loja , TCN1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FN1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT1( ID_Loja ));   
INSERT INTO FN1(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FNT1. ID_Filme , FNT1. Nome, FNT1. ID_Loja , FNT1. NomeLOJA, SUM( FNT1. Lucro ), SUM
( FNT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT1. QuantidadeLocada )  FROM FNT1 FNT1 
GROUP BY FNT1. ID_Filme , FNT1. Nome, FNT1. ID_Loja , FNT1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FC1 



 

 

 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FCT1( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FCT1( ID_Loja ));   
INSERT INTO FC1(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FCT1. ID_Filme , FCT1. Nome, loja . Cidade , FCT1. ID_Loja , FCT1. NomeLOJA, SUM( FCT
1. Lucro ), SUM( FCT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FCT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FCT1 FCT1 GROUP BY 
FCT1. ID_Filme , FCT1. Nome, loja . Cidade , FCT1. ID_Loja , FCT1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TN1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Nome 
VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT1( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT1( ID_Loja ));   
INSERT INTO TN1(   
ID_Tempo , Ano, Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   
SELECT 
FNT1. ID_Tempo , FNT1. Ano, loja . Nome, FNT1. ID_Loja , FNT1. NomeLOJA, SUM( FNT1. L
ucro ), SUM( FNT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT1. QuantidadeLocada )  FROM 
FNT1 FNT1 GROUP BY 
FNT1. ID_Tempo , FNT1. Ano, loja . Nome, FNT1. ID_Loja , FNT1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T1 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT1( ID_Tempo));   
INSERT INTO T1(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT1. ID_Tempo , FT1. Ano, SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Tempo , FT1. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE N1 
 ( Nome VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN1( ID_Loja ));   
INSERT INTO N1(   
Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Nome, CN1. ID_Loja , CN1. NomeLOJA, SUM( CN1. Lucro ), SUM( CN1. QuantidadeDi
asLocado ), SUM( CN1. QuantidadeLocada )  FROM CN1 CN1 GROUP BY 
loja . Nome, CN1. ID_Loja , CN1. NomeLOJA ; 



 

 

 
 
 CREATE TABLE F1 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT1( ID_Filme ));   
INSERT INTO F1(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT1. ID_Filme , FT1. Nome, SUM( FT1. Lucro ), SUM( FT1. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT1. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT1 FT1 GROUP BY FT1. ID_Filme , FT1. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE C1 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN1( ID_Loja ));   
INSERT INTO C1(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , CN1. ID_Loja , CN1. NomeLOJA, SUM( CN1. Lucro ), SUM( CN1. Quantidade
DiasLocado ), SUM( CN1. QuantidadeLocada ) 
 FROM CN1 CN1 GROUP BY loja . Cidade , CN1. ID_Loja , CN1. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO1 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO1(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F1. Lucro ), SUM( F1. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F1. QuantidadeLocada ) 
 FROM F1 F1 ; 
**************************  FRAGMENT :  2 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FNCT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ));   
INSERT INTO FNCT2(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Cidade , ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devolucao . Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  
devolucao , loja  loja , filme  filme , tempo  tempo 
 WHERE loja . Nome = 'BlockBuster'  AND devolucao . ID_Filme  = 
filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 



 

 

 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano; 
 
 
 CREATE TABLE FNT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  
NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO FNT2(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado
, QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, FNCT2. ID_Tempo ,
FNCT2. Ano, SUM( FNCT2. Lucro ), SUM( FNCT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT2. Q
uantidadeLocada )  FROM FNCT2 FNCT2 GROUP BY 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, FNCT2. ID_Tempo ,
FNCT2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TCN2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT2( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ));   
INSERT INTO TCN2(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
FNCT2. ID_Tempo , FNCT2. Ano, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, SUM(
FNCT2. Lucro ), SUM( FNCT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT2. QuantidadeLocad
a)  FROM FNCT2 FNCT2 GROUP BY 
FNCT2. ID_Tempo , FNCT2. Ano, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FCT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO FCT2(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, FNC
T2. ID_Tempo , FNCT2. Ano, SUM( FNCT2. Lucro ), SUM( FNCT2. QuantidadeDiasLocado )



 

 

, SUM( FNCT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNCT2 FNCT2 GROUP BY 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, FNC
T2. ID_Tempo , FNCT2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE FCN2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT2( ID_Loja ));   
INSERT INTO FCN2(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA, SUM
( FNCT2. Lucro ), SUM( FNCT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT2. QuantidadeLoca
da)  FROM FNCT2 FNCT2 GROUP BY 
FNCT2. ID_Filme , FNCT2. Nome, loja . Cidade , FNCT2. ID_Loja , FNCT2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FT2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT2(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FNT2. ID_Filme , FNT2. Nome, FNT2. ID_Tempo , FNT2. Ano, SUM( FNT2. Lucro ), SUM( FNT
2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNT2 FNT2 GROUP BY 
FNT2. ID_Filme , FNT2. Nome, FNT2. ID_Tempo , FNT2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE CN2 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN2( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN2( ID_Loja ));   
INSERT INTO CN2(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , TCN2. ID_Loja , TCN2. NomeLOJA, SUM( TCN2. Lucro ), SUM( TCN2. Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( TCN2. QuantidadeLocada )  FROM TCN2 TCN2 GROUP BY 
loja . Cidade , TCN2. ID_Loja , TCN2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TC2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 



 

 

NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES TCN2( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN2( ID_Loja ));   
INSERT INTO TC2(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
TCN2. ID_Tempo , TCN2. Ano, loja . Cidade , TCN2. ID_Loja , TCN2. NomeLOJA, SUM( TCN2
. Lucro ), SUM( TCN2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( TCN2. QuantidadeLocada ) 
 FROM TCN2 TCN2 GROUP BY 
TCN2. ID_Tempo , TCN2. Ano, loja . Cidade , TCN2. ID_Loja , TCN2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FN2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT2( ID_Loja ));   
INSERT INTO FN2(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FNT2. ID_Filme , FNT2. Nome, FNT2. ID_Loja , FNT2. NomeLOJA, SUM( FNT2. Lucro ), SUM
( FNT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT2. QuantidadeLocada )  FROM FNT2 FNT2 
GROUP BY FNT2. ID_Filme , FNT2. Nome, FNT2. ID_Loja , FNT2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FC2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FCT2( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FCT2( ID_Loja ));   
INSERT INTO FC2(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FCT2. ID_Filme , FCT2. Nome, loja . Cidade , FCT2. ID_Loja , FCT2. NomeLOJA, SUM( FCT
2. Lucro ), SUM( FCT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FCT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FCT2 FCT2 GROUP BY 
FCT2. ID_Filme , FCT2. Nome, loja . Cidade , FCT2. ID_Loja , FCT2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TN2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Nome 
VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT2( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT2( ID_Loja ));   
INSERT INTO TN2(   
ID_Tempo , Ano, Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   



 

 

SELECT 
FNT2. ID_Tempo , FNT2. Ano, loja . Nome, FNT2. ID_Loja , FNT2. NomeLOJA, SUM( FNT2. L
ucro ), SUM( FNT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT2. QuantidadeLocada )  FROM 
FNT2 FNT2 GROUP BY 
FNT2. ID_Tempo , FNT2. Ano, loja . Nome, FNT2. ID_Loja , FNT2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T2 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT2( ID_Tempo));   
INSERT INTO T2(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Tempo , FT2. Ano, SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Tempo , FT2. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE N2 
 ( Nome VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN2( ID_Loja ));   
INSERT INTO N2(   
Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Nome, CN2. ID_Loja , CN2. NomeLOJA, SUM( CN2. Lucro ), SUM( CN2. QuantidadeDi
asLocado ), SUM( CN2. QuantidadeLocada )  FROM CN2 CN2 GROUP BY 
loja . Nome, CN2. ID_Loja , CN2. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE F2 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT2( ID_Filme ));   
INSERT INTO F2(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT2. ID_Filme , FT2. Nome, SUM( FT2. Lucro ), SUM( FT2. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT2. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT2 FT2 GROUP BY FT2. ID_Filme , FT2. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE C2 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN2( ID_Loja ));   
INSERT INTO C2(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , CN2. ID_Loja , CN2. NomeLOJA, SUM( CN2. Lucro ), SUM( CN2. Quantidade
DiasLocado ), SUM( CN2. QuantidadeLocada ) 
 FROM CN2 CN2 GROUP BY loja . Cidade , CN2. ID_Loja , CN2. NomeLOJA ; 



 

 

 
 
 CREATE TABLE VAZIO2 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO2(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F2. Lucro ), SUM( F2. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F2. QuantidadeLocada ) 
 FROM F2 F2 ; 
**************************  FRAGMENT :  3 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FNCT3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ));   
INSERT INTO FNCT3(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Cidade , ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devolucao . Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada )  FROM devolucao  
devolucao , loja  loja , filme  filme , tempo  tempo 
 WHERE loja . Nome = 'Center Video'  AND devolucao . ID_Filme  = 
filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Loja , loja . Nome, loja . Cidade ,
devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano; 
 
 
 CREATE TABLE FNT3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  
NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT3( ID_Tempo));   
INSERT INTO FNT3(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado
, QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, FNCT3. ID_Tempo ,
FNCT3. Ano, SUM( FNCT3. Lucro ), SUM( FNCT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT3. Q
uantidadeLocada )  FROM FNCT3 FNCT3 GROUP BY 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, FNCT3. ID_Tempo ,
FNCT3. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TCN3 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  



 

 

VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT3( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ));   
INSERT INTO TCN3(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
FNCT3. ID_Tempo , FNCT3. Ano, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, SUM(
FNCT3. Lucro ), SUM( FNCT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT3. QuantidadeLocad
a)  FROM FNCT3 FNCT3 GROUP BY 
FNCT3. ID_Tempo , FNCT3. Ano, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FCT3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNCT3( ID_Tempo));   
INSERT INTO FCT3(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDia
sLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, FNC
T3. ID_Tempo , FNCT3. Ano, SUM( FNCT3. Lucro ), SUM( FNCT3. QuantidadeDiasLocado )
, SUM( FNCT3. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNCT3 FNCT3 GROUP BY 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, FNC
T3. ID_Tempo , FNCT3. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE FCN3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNCT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNCT3( ID_Loja ));   
INSERT INTO FCN3(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA, SUM
( FNCT3. Lucro ), SUM( FNCT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNCT3. QuantidadeLoca
da)  FROM FNCT3 FNCT3 GROUP BY 
FNCT3. ID_Filme , FNCT3. Nome, loja . Cidade , FNCT3. ID_Loja , FNCT3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FT3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  



 

 

DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT3( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT3(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FNT3. ID_Filme , FNT3. Nome, FNT3. ID_Tempo , FNT3. Ano, SUM( FNT3. Lucro ), SUM( FNT
3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT3. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNT3 FNT3 GROUP BY 
FNT3. ID_Filme , FNT3. Nome, FNT3. ID_Tempo , FNT3. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE CN3 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN3( ID_Loja ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN3( ID_Loja ));   
INSERT INTO CN3(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , TCN3. ID_Loja , TCN3. NomeLOJA, SUM( TCN3. Lucro ), SUM( TCN3. Quanti
dadeDiasLocado ), SUM( TCN3. QuantidadeLocada )  FROM TCN3 TCN3 GROUP BY 
loja . Cidade , TCN3. ID_Loja , TCN3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TC3 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES TCN3( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TCN3( ID_Loja ));   
INSERT INTO TC3(   
ID_Tempo , Ano, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quanti
dadeLocada )   
SELECT 
TCN3. ID_Tempo , TCN3. Ano, loja . Cidade , TCN3. ID_Loja , TCN3. NomeLOJA, SUM( TCN3
. Lucro ), SUM( TCN3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( TCN3. QuantidadeLocada ) 
 FROM TCN3 TCN3 GROUP BY 
TCN3. ID_Tempo , TCN3. Ano, loja . Cidade , TCN3. ID_Loja , TCN3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FN3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Loja  
INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT3( ID_Loja ));   
INSERT INTO FN3(   
ID_Filme , Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLo
cada )   
SELECT 
FNT3. ID_Filme , FNT3. Nome, FNT3. ID_Loja , FNT3. NomeLOJA, SUM( FNT3. Lucro ), SUM



 

 

( FNT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT3. QuantidadeLocada )  FROM FNT3 FNT3 
GROUP BY FNT3. ID_Filme , FNT3. Nome, FNT3. ID_Loja , FNT3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE FC3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Cidade  
VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FCT3( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FCT3( ID_Loja ));   
INSERT INTO FC3(   
ID_Filme , Nome, Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quant
idadeLocada )   
SELECT 
FCT3. ID_Filme , FCT3. Nome, loja . Cidade , FCT3. ID_Loja , FCT3. NomeLOJA, SUM( FCT
3. Lucro ), SUM( FCT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FCT3. QuantidadeLocada ) 
 FROM FCT3 FCT3 GROUP BY 
FCT3. ID_Filme , FCT3. Nome, loja . Cidade , FCT3. ID_Loja , FCT3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE TN3 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Nome 
VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT3( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FNT3( ID_Loja ));   
INSERT INTO TN3(   
ID_Tempo , Ano, Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   
SELECT 
FNT3. ID_Tempo , FNT3. Ano, loja . Nome, FNT3. ID_Loja , FNT3. NomeLOJA, SUM( FNT3. L
ucro ), SUM( FNT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT3. QuantidadeLocada )  FROM 
FNT3 FNT3 GROUP BY 
FNT3. ID_Tempo , FNT3. Ano, loja . Nome, FNT3. ID_Loja , FNT3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T3 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT3( ID_Tempo));   
INSERT INTO T3(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT3. ID_Tempo , FT3. Ano, SUM( FT3. Lucro ), SUM( FT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT3. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT3 FT3 GROUP BY FT3. ID_Tempo , FT3. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE N3 
 ( Nome VARCHAR( 50), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN3( ID_Loja ));   
INSERT INTO N3(   



 

 

Nome, ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Nome, CN3. ID_Loja , CN3. NomeLOJA, SUM( CN3. Lucro ), SUM( CN3. QuantidadeDi
asLocado ), SUM( CN3. QuantidadeLocada )  FROM CN3 CN3 GROUP BY 
loja . Nome, CN3. ID_Loja , CN3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE F3 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT3( ID_Filme ));   
INSERT INTO F3(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT3. ID_Filme , FT3. Nome, SUM( FT3. Lucro ), SUM( FT3. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT3. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT3 FT3 GROUP BY FT3. ID_Filme , FT3. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE C3 
 ( Cidade  VARCHAR( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  
NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES CN3( ID_Loja ));   
INSERT INTO C3(   
Cidade , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
loja . Cidade , CN3. ID_Loja , CN3. NomeLOJA, SUM( CN3. Lucro ), SUM( CN3. Quantidade
DiasLocado ), SUM( CN3. QuantidadeLocada ) 
 FROM CN3 CN3 GROUP BY loja . Cidade , CN3. ID_Loja , CN3. NomeLOJA ; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO3 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO3(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F3. Lucro ), SUM( F3. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F3. QuantidadeLocada ) 
 FROM F3 F3 ; 
 
**************************  FRAGMENT :  4 **************************** 
 
 
 CREATE TABLE FTA4 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 42)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Faturamento_Medio  
DECIMAL( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo , ID_Loja  ));   
INSERT INTO FTA4(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Faturamento_Medio , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , Qu
antidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, loja . Fatura
mento_Medio , devolucao . ID_Loja , loja . Nome, SUM( devolucao . Lucro ), SUM( devol



 

 

ucao . QuantidadeDiasLocado ), SUM( devolucao . QuantidadeLocada ) 
 FROM devolucao  devolucao , loja  loja , filme  filme , tempo  tempo   WHERE  
devolucao . ID_Filme  = filme . ID_Filme 
 AND devolucao . ID_Tempo  = tempo . ID_Tempo 
 AND devolucao . ID_Loja  = loja . ID_Loja 
 GROUP BY 
devolucao . ID_Filme , filme . Nome, devolucao . ID_Tempo , tempo . Ano, loja . Fatura
mento_Medio , devolucao . ID_Loja , loja . Nome; 
 
 
 CREATE TABLE FT4 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, ID_Tempo  
INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FNT4( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FNT4( ID_Tempo));   
INSERT INTO FT4(   
ID_Filme , Nome, ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada
)   
SELECT 
FNT4. ID_Filme , FNT4. Nome, FNT4. ID_Tempo , FNT4. Ano, SUM( FNT4. Lucro ), SUM( FNT
4. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FNT4. QuantidadeLocada ) 
 FROM FNT4 FNT4 GROUP BY 
FNT4. ID_Filme , FNT4. Nome, FNT4. ID_Tempo , FNT4. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE TA4 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 42)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Faturamento_Medio  
DECIMAL( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FTA4( ID_Tempo),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTA4( ID_Loja ));   
INSERT INTO TA4(   
ID_Tempo , Ano, Faturamento_Medio , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLo
cado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FTA4. ID_Tempo , FTA4. Ano, loja . Faturamento_Medio , FTA4. ID_Loja , FTA4. NomeLO
JA, SUM( FTA4. Lucro ), SUM( FTA4. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTA4. QuantidadeL
ocada ) 
 FROM FTA4 FTA4 GROUP BY 
FTA4. ID_Tempo , FTA4. Ano, loja . Faturamento_Medio , FTA4. ID_Loja , FTA4. NomeLO
JA ; 
 
 
 CREATE TABLE FA4 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT 
NULL, Faturamento_Medio  DECIMAL( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT 
NULL, NomeLOJA VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme , ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FTA4( ID_Filme ),   
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES FTA4( ID_Loja ));   
INSERT INTO FA4(   
ID_Filme , Nome, Faturamento_Medio , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasL
ocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 



 

 

FTA4. ID_Filme , FTA4. Nome, loja . Faturamento_Medio , FTA4. ID_Loja , FTA4. NomeL
OJA, SUM( FTA4. Lucro ), SUM( FTA4. QuantidadeDiasLocado ), SUM( FTA4. Quantidade
Locada ) 
 FROM FTA4 FTA4 GROUP BY 
FTA4. ID_Filme , FTA4. Nome, loja . Faturamento_Medio , FTA4. ID_Loja , FTA4. NomeL
OJA ; 
 
 
 CREATE TABLE T4 
 ( ID_Tempo  INTEGER( 12)  NOT NULL, Ano INTEGER( 8)  NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Tempo  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Tempo)  REFERENCES FT4( ID_Tempo));   
INSERT INTO T4(   
ID_Tempo , Ano, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT4. ID_Tempo , FT4. Ano, SUM( FT4. Lucro ), SUM( FT4. QuantidadeDiasLocado ), SUM(
FT4. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT4 FT4 GROUP BY FT4. ID_Tempo , FT4. Ano ; 
 
 
 CREATE TABLE F4 
 ( ID_Filme  INTEGER( 9)  NOT NULL, Nome VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  
DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  INTEGER( 7), QuantidadeLocada  
INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Filme  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Filme )  REFERENCES FT4( ID_Filme ));   
INSERT INTO F4(   
ID_Filme , Nome, Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
FT4. ID_Filme , FT4. Nome, SUM( FT4. Lucro ), SUM( FT4. QuantidadeDiasLocado ), SUM
( FT4. QuantidadeLocada ) 
 FROM FT4 FT4 GROUP BY FT4. ID_Filme , FT4. Nome ; 
 
 
 CREATE TABLE A4 
 ( Faturamento_Medio  DECIMAL( 40), ID_Loja  INTEGER( 9)  NOT NULL, NomeLOJA 
VARCHAR( 50)  NOT NULL, Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
, PRIMARY KEY ( ID_Loja  ), 
 FOREIGN KEY ( ID_Loja )  REFERENCES TA4( ID_Loja ));   
INSERT INTO A4(   
Faturamento_Medio , ID_Loja , NomeLOJA, Lucro , QuantidadeDiasLocado , Quantida
deLocada )   
SELECT 
loja . Faturamento_Medio , TA4. ID_Loja , TA4. NomeLOJA, SUM( TA4. Lucro ), SUM( TA4
. QuantidadeDiasLocado ), SUM( TA4. QuantidadeLocada ) 
 FROM TA4 TA4 GROUP BY loja . Faturamento_Medio , TA4. ID_Loja , TA4. NomeLOJA 
; 
 
 
 CREATE TABLE VAZIO4 
 ( ID_VAZIO  INTEGER( 1), Lucro  DOUBLE( 8, 2), QuantidadeDiasLocado  
INTEGER( 7), QuantidadeLocada  INTEGER( 5)   
);   
INSERT INTO VAZIO4(   
 ID_VAZIO , Lucro , QuantidadeDiasLocado , QuantidadeLocada )   
SELECT 
1, SUM( F4. Lucro ), SUM( F4. QuantidadeDiasLocado ), SUM( F4. QuantidadeLocada ) 
 FROM F4 F4 ; 



 

 

Anexo D – Arquivo index.jsp do Mondrian Estendido  
<%@page  contentType ="text/html" %> 
<%@page  import ="mondrian.util_D3.Facade"  %>  
<html > 
<head > 
<meta  name="description"  content ="Mondrian is an OLAP server written 
in Java. It enables you to interactively 
analyze  very  large  datasets  stored  in  SQL databases  without  writing  
SQL. "> 
<meta  http - equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=windows-
1252" > 
<title >Mondrian  OLAP Server </ title > 
<link  rel ="stylesheet"  href ="stylesheet.css"  type ="text/css"  /> 
</ head > 
<body > 
<p>Mondrian  examples :</ p> 
<%Facade . getInstance (). setMatriz ( null );  %> 
<ul > 
<li ><a href ="withoutMondrian.jsp" >JPivot  pivot  table  -  Local  Access  -  
Without  Mondrian </ a></ li > 
<li ><a href ="withMondrian.jsp?query=mondrian&type=local2" >JPivot  pivot  
table  -  Local  Access  -  With  Mondrian  -  First  Option </ a></ li > 
<li ><a href ="withMondrian.jsp?query=mondrian&type=local" >JPivot  pivot  
table  -  Local  Access   -  With  Mondrian  -  Second  Option </ a></ li > 
<li ><a href ="withMondrian.jsp?query=mondrian&type=global2" >JPivot  
pivot  table  -  Global  Access  -  Using  Fragments </ a></ li > 
<li ><a href ="withMondrian.jsp?query=mondrian&type=global" >JPivot  pivot  
table  -  Global  Access  -  Using  DW Global </ a></ li > 
<li ><a href ="testpage.jsp?query=xmla" >JPivot  pivot  table  by  
XMLA</ a></ li > 
<li ><a href ="testpage.jsp?query=fourhier" >JPivot  with  4 
hierarchies </ a></ li > 
<li ><a href ="testpage.jsp?query=testrole" >JPivot  with  role  'California 
Manager'  set </ a></ li > 
<li ><a href ="testpage.jsp?query=arrows" >JPivot  with  arrows </ a></ li > 
<li ><a href ="testpage.jsp?query=colors" >JPivot  with  colors </ a></ li > 
<li ><a href ="taglib.jsp" >Various  queries  formatted  using  the  Mondrian  
tag - library </ a></ li > 
<li ><a href ="adhoc.jsp" >Basic  interface  for  ad hoc  queries </ a></ li > 
<li ><a href ="xmlaTest.jsp" >XML for  Analysis  tester </ a></ li > 
</ ul > 
<p>Other  links :</ p> 
<ul > 
<li ><a href ="http://mondrian.pentaho.org" >Mondrian  home page </ a></ li > 
<li ><a href ="http://sourceforge.net/projects/mondrian" >Mondrian  
project  page </ a></ li > 
<li ><a href ="http://jpivot.sourceforge.net/" >JPivot  home page </ a></ li > 
<li ><a href ="http://sourceforge.net/projects/jpivot" >JPivot  project  
page </ a></ li > 
</ ul > 
</ body > 
</ html > 

 

 

 



 

 

Anexo E – Arquivo withMondrian.jsp do Mondrian 

Estendido  
 

<%@ page  session ="true"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  %> 
<%@ taglib  uri ="http://www.tonbeller.com/jpivot"  prefix ="jp"  %> 
<%@ taglib  uri ="http://www.tonbeller.com/wcf"  prefix ="wcf"  %> 
<%@ taglib  prefix ="c"  uri ="http://java.sun.com/jstl/core"  %> 
<%@page  import ="mondrian.util_D3.Facade"  %>  
<%-- 
 
  JPivot / WCF comes with its own "expression langu age", which simply 
  is a path of properties. E.g. #{customer.address. name} is 
  translated into: 
    session.getAttribute("customer").getAddress().g etName() 
  WCF uses jakarta commons beanutils to do  so, for  an exact syntax 
  see its documentation. 
 
  With JSP 2.0 you should use <code>#{}</code> nota tion to define 
  expressions for  WCF attributes and <code>\${}</code> to define 
  JSP EL expressions. 
 
  JSP EL expressions can not be used with WCF tags currently, all 
  tag attributes have their <code>rtexprvalue</code > set to false . 
  There may be a twin library supporting JSP EL exp ressions in 
  the future (similar to the twin libraries in JSTL , e.g. core 
  and core_rt). 
 
  Check out the WCF distribution which contains man y examples on 
  how to use the WCF tags (like tree, form, table e tc). 
 
--%> 
 
<head > 
  <title >Mondrian / JPivot  Test  Page</ title > 
  <meta  http - equiv ="Content-Type"  content ="text/html; charset=ISO-
8859-1" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  
href ="jpivot/table/mdxtable.css" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  
href ="jpivot/table/tabela.css" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  
href ="jpivot/navi/mdxnavi.css" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  href ="wcf/form/xform.css" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  href ="wcf/table/xtable.css" > 
  <link  rel ="stylesheet"  type ="text/css"  href ="wcf/tree/xtree.css" > 
</ head > 
<body  bgcolor =white > 
<form  action ="withMondrian.jsp"  method ="post" > 
<%-- include query and title, so this  jsp may be used with different 
queries --%> 
<wcf : include  id ="include01"  httpParam ="query"  prefix ="/WEB-
INF/queries/"  suffix =".jsp" /> 
<c: if  test ="${query01 == null}" > 
  <jsp : forward  page ="/index.jsp" /> 
</ c: if > 
<%-- define table, navigator and forms --%> 
<jp : table  id ="table01"  query ="#{query01}" /> 



 

 

<jp : navigator  id ="navi01"  query ="#{query01}"  visible ="false" /> 
<wcf : form  id ="mdxedit01"  xmlUri ="/WEB-INF/jpivot/table/mdxedit.xml"  
model ="#{query01}"  visible ="false" /> 
<wcf : form  id ="sortform01"  xmlUri ="/WEB-INF/jpivot/table/sortform.xml"  
model ="#{table01}"  visible ="false" /> 
 
<jp : print  id ="print01" /> 
<wcf : form  id ="printform01"  xmlUri ="/WEB-
INF/jpivot/print/printpropertiesform.xml"  model ="#{print01}"  
visible ="false" /> 
 
<jp : chart  id ="chart01"  query ="#{query01}"  visible ="false" /> 
<wcf : form  id ="chartform01"  xmlUri ="/WEB-
INF/jpivot/chart/chartpropertiesform.xml"  model ="#{chart01}"  
visible ="false" /> 
<wcf : table  id ="query01.drillthroughtable"  visible ="false"  
selmode ="none"  editable ="true" /> 
<h2><c: out  value ="${title01}" /></ h2> 
<%-- define a toolbar --%> 
<wcf : toolbar  id ="toolbar01"  
bundle ="com.tonbeller.jpivot.toolbar.resources" > 
  <wcf : scriptbutton  id ="cubeNaviButton"  tooltip ="toolb.cube"  
img ="cube"  model ="#{navi01.visible}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="mdxEditButton"  tooltip ="toolb.mdx.edit"  
img ="mdx-edit"  model ="#{mdxedit01.visible}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="sortConfigButton"  tooltip ="toolb.table.config"  
img ="sort-asc"  model ="#{sortform01.visible}" /> 
  <wcf : separator /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="levelStyle"  tooltip ="toolb.level.style"  
img ="level-style"  model ="#{table01.extensions.axisStyle.levelStyle}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="hideSpans"  tooltip ="toolb.hide.spans"  
img ="hide-spans"  model ="#{table01.extensions.axisStyle.hideSpans}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="propertiesButton"  tooltip ="toolb.properties"   
img ="properties"  
model ="#{table01.rowAxisBuilder.axisConfig.propertyConfig .showProperti
es}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="nonEmpty"  tooltip ="toolb.non.empty"  img ="non-
empty"  model ="#{table01.extensions.nonEmpty.buttonPressed}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="swapAxes"  tooltip ="toolb.swap.axes"   
img ="swap-axes"  model ="#{table01.extensions.swapAxes.buttonPressed}" /> 
  <wcf : separator /> 
  <wcf : scriptbutton  model ="#{table01.extensions.drillMember.enabled}"   
tooltip ="toolb.navi.member"  radioGroup ="navi"  id ="drillMember"    
img ="navi-member" /> 
  <wcf : scriptbutton  
model ="#{table01.extensions.drillPosition.enabled}"  
tooltip ="toolb.navi.position"  radioGroup ="navi"  id ="drillPosition"  
img ="navi-position" /> 
  <wcf : scriptbutton  model ="#{table01.extensions.drillReplace.enabled}"   
tooltip ="toolb.navi.replace"  radioGroup ="navi"  id ="drillReplace"   
img ="navi-replace" /> 
  <wcf : scriptbutton  model ="#{table01.extensions.drillThrough.enabled}"   
tooltip ="toolb.navi.drillthru"  id ="drillThrough01"   img ="navi-
through" /> 
  <wcf : separator /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="chartButton01"  tooltip ="toolb.chart"  
img ="chart"  model ="#{chart01.visible}" /> 
  <wcf : scriptbutton  id ="chartPropertiesButton01"  
tooltip ="toolb.chart.config"  img ="chart-config"  
model ="#{chartform01.visible}" /> 
  <wcf : separator /> 



 

 

  <wcf : scriptbutton  id ="printPropertiesButton01"  
tooltip ="toolb.print.config"  img ="print-config"  
model ="#{printform01.visible}" /> 
  <wcf : imgbutton  id ="printpdf"  tooltip ="toolb.print"  img ="print"  
href ="./Print?cube=01&type=1" /> 
  <wcf : imgbutton  id ="printxls"  tooltip ="toolb.excel"  img ="excel"  
href ="./Print?cube=01&type=0" /> 
</ wcf : toolbar > 
<%-- render toolbar --%> 
<wcf : render  ref ="toolbar01"  xslUri ="/WEB-
INF/jpivot/toolbar/htoolbar.xsl"  xslCache ="true" /> 
<p> 
<%-- if  there was an overflow, show error message --%> 
<% 
String  query  = request . getQueryString (); 
Facade  facade  = Facade . getInstance (); 
 Facade . getInstance (). setUrl ( query );%> 
<c: if  test ="${query01.result.overflowOccured}" > 
  <p> 
  <strong  style ="color:red" >Resultset  overflow  occured </ strong > 
  <p> 
</ c: if > 
<% 
String  sql  = facade . getSql (); 
String  executionTime  = facade . getExecutionTime (); 
String  executionTimeMDX  = facade . getExecutionTimeMDX ();%> 
 <p><font  color ="#008000" ><b>SQL:  </ b><%=sql %></font ></ p> 
 <br > 
 <p><font  color ="#008000" ><b>Execution  time  SQL Query :</ b> 
<%=executionTime %>ms</ font ></ p> 
 <p><font  color ="#008000" ><b>Execution  time  MDX Query :</ b> 
<%=executionTimeMDX %>ms</ font ></ p> 
<% 
 if ( facade . getMatriz ()  !=  null ){ 
   
  String [][]  values  = facade . getMatriz ();%> 
  <table   align =center   border ="2px solid green" > 
  <% for ( int  i  =0; i <facade . getLineMatriz (); i ++){%> 
  <tr > 
   
   <% for  ( int  j  =0; j <facade . getColumnMatriz (); j ++){%> 
   <% if ( i ==0)  {%> 
   <th  align =center  
bgcolor ="#F7F7F7" ><%=values [ i ][ j ]%></ th >  
   <%}else {  %> 
   <td  align =center  bgcolor ="#F7F7A7"  
><%=values [ i ][ j ]%></ td >  
   <%} %> 
     
   <% }%> 
   </ tr > 
  <% }%> 
  </ table > 
 <% }%> 
  
<%-- render navigator --%> 
<wcf : render  ref ="navi01"  xslUri ="/WEB-INF/jpivot/navi/navigator.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<%-- edit mdx --%> 
<c: if  test ="${mdxedit01.visible}" > 
  <h3>MDX Query  Editor </ h3> 



 

 

  <wcf : render  ref ="mdxedit01"  xslUri ="/WEB-INF/wcf/wcf.xsl"  
xslCache ="true" /> 
</ c: if > 
<%-- sort properties --%> 
<wcf : render  ref ="sortform01"  xslUri ="/WEB-INF/wcf/wcf.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<%-- chart properties --%> 
<wcf : render  ref ="chartform01"  xslUri ="/WEB-INF/wcf/wcf.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<%-- print properties --%> 
<wcf : render  ref ="printform01"  xslUri ="/WEB-INF/wcf/wcf.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<!-- render the table --> 
<p> 
<wcf : render  ref ="table01"  xslUri ="/WEB-INF/jpivot/table/mdxtable.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<p> 
Slicer : 
<wcf : render  ref ="table01"  xslUri ="/WEB-INF/jpivot/table/mdxslicer.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<p> 
<!-- drill through table --> 
<wcf : render  ref ="query01.drillthroughtable"  xslUri ="/WEB-
INF/wcf/wcf.xsl"  xslCache ="true" /> 
<p> 
<!-- render chart --> 
<wcf : render  ref ="chart01"  xslUri ="/WEB-INF/jpivot/chart/chart.xsl"  
xslCache ="true" /> 
<p> 
<a href ="index.jsp" >back  to  index </ a> 
</ form > 
</ body > 
</ html > 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo F – Arquivo withoutMondrian.jsp do Mondrian 

Estendido  
 

<%@ page  session ="true"  contentType ="text/html; charset=ISO-8859-1"  %> 
<%@page  import ="mondrian.util_D3.Facade"  %>  
<%-- 
  JPivot / WCF comes with its own "expression langu age", which simply 
  is a path of properties. E.g. #{customer.address. name} is 
  translated into: 
    session.getAttribute("customer").getAddress().g etName() 
  WCF uses jakarta commons beanutils to do  so, for  an exact syntax 
  see its documentation. 
 
  With JSP 2.0 you should use <code>#{}</code> nota tion to define 
  expressions for  WCF attributes and <code>\${}</code> to define 
  JSP EL expressions. 
 
  JSP EL expressions can not be used with WCF tags currently, all 
  tag attributes have their <code>rtexprvalue</code > set to false . 
  There may be a twin library supporting JSP EL exp ressions in 
  the future (similar to the twin libraries in JSTL , e.g. core 
  and core_rt). 
 
  Check out the WCF distribution which contains man y examples on 
  how to use the WCF tags (like tree, form, table e tc). 
 
--%> 
 
 
<html > 
<head > 
  <title >Mondrian / JPivot  Test  Page</ title > 
</ head > 
<script  language ="JavaScript" type ="text/javascript" >  
 
</ script > 
<body  bgcolor ="#FFFFCC"  text ="#000000" > 
 
<p align =center ><b><font  face ="cour"  size ="6" > 
</ font ><font  size ="6"  color ="#008000" >&nbsp ;& nbsp ;& nbsp ;& nbsp ;  Execute  
Query   
Without  Mondrian </ font ></ b></ p> 
<form  name="executeQuery"  action ="withoutMondrian.jsp"  method ="post" > 
 
 <p align ="center" ><b><font  color ="#008000" >MDX:  
</ font ></ b><textarea  name="query"  rows ="11"  name="S1"  
cols ="100" ></ textarea > 
 <br > 
 <p align ="center" ><input  type ="submit"  value ="Local"  
name="local" > 
 <input  type ="submit"  value ="Global"  name="global" ></ p> 
 
<% 
 
 
String  query  = request . getParameter ( "query" ); 
Facade  facade  = Facade . getInstance (); 



 

 

if ( query  !=  null  && query . length ()  >10){ 
 if ( request . getParameter ( "global" )  !=  null ){ 
  facade . generateTableGlobalWithoutMondrian ( query ); 
 } 
 if ( request . getParameter ( "local" )  !=  null ){ 
  facade . generateTableLocal ( query ); 
 } 
 
String  sql  = facade . getSql (); 
String  executionTime  = facade . getExecutionTime (); 
request . setAttribute ( "TimeExecutationQuery" , executionTime ); 
request . setAttribute ( "sql" , sql ); 
String  canNotLocalQuery  = facade . getCanNotLocalQuery (); 
 
%> 
 <p><font  color ="#008000" ><b>SQL:  </ b><%=sql %></font ></ p> 
 <br > 
 <p><font  color ="#008000" ><b>Execution  time :</ b> 
<%=executionTime %>ms</ font ></ p> 
 
  
<% 
 if ( facade . getMatriz ()  !=  null ){ 
  String [][]  values  = facade . getMatriz ();%> 
  <table   align =center   border ="2px solid green" > 
  <% for ( int  i  =0; i <facade . getLineMatriz (); i ++){%> 
  <tr > 
   
   <% for  ( int  j  =0; j <facade . getColumnMatriz (); j ++){%> 
   <% if ( i ==0)  {%> 
   <th  align =center  
bgcolor ="#F7F7F7" ><%=values [ i ][ j ]%></ th >  
   <%}else {  %> 
   <td  align =center  bgcolor ="#F7F7A7"  
><%=values [ i ][ j ]%></ td >  
   <%} %> 
     
   <% }%> 
   </ tr > 
  <% }}  else  {%> 
   <p><font  color ="FF0000"  size ="6" ><b>Esse  site  só  pode  
executar  consultas  globais </ font ></ p> 
  <%} %> 
  </ table > 
 <% facade . setMatriz ( null );}%> 
  
<a href ="index.jsp" >back  to  index </ a> 
</ form > 
</ body > 
</ html > 
 
 
 


