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Resumo 

  

 Cada vez mais se torna comum o uso de documentos XML (eXtensible Markup 

Language) em aplicações, principalmente aquelas relacionadas à Web. Assim, também vem 

crescendo a importância da manipulação desses documentos. Documentos construídos com 

XML, um subconjunto otimizado de SGML (Structured Generalized markup Language), 

que disponibiliza tags para construção de documentos, precisavam ser armazenados em um 

ambiente que fornecesse recursos de sistemas de gerenciamento de bancos de dados já que 

também têm a função de representar a estrutura e o significado de dados.  

                 As aplicações que necessitam utilizar dados estruturados (Structured) faziam uso 

de linhas em uma ou mais tabelas e os dados não estruturados (Unstructured) eram 

manipulados em arquivos do tipo LOB (Large Objects).  

 Dessa forma, fazia-se necessário construir diferentes paradigmas para gerenciar 

diferentes tipos de dados. Entre outros casos, com a publicação do Oracle XML DB, tanto 

os dados estruturados como os não estruturados podem ser armazenados e gerenciados em 

um único banco de dados, com completa transparência para o usuário. Além dos dois tipos 

já mencionados, o referido sistema de banco de dados também dispõe de um terceiro tipo 

de dado conhecido como híbrido (hybrid), o qual é composto de dados do tipo estruturado e 

dados do tipo não estruturado.  

 Diante do exposto, a presente dissertação apresenta o sistema XML DB 

Developer com o intuito de facilitar o gerenciamento de dados Structured e Unstructured 

em um único sistema de gerenciamento de banco de dados com total transparência para os 

usuários.  
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Abstract 

 

 It is common documents using XML (eXtensible Markup Language) 

applications, especially those related to the Web. Thus, it has grown the importance of 

handling them. Documents built with XML, an optimized subset of SGML (Structured 

Generalized Markup Language) that provides tags for the construction of documents, 

needed to be stored in an environment that provides database management systems 

resources for it they also have the function of representing the structure and meaning of 

data. 

   Applications that need to use have structured data (Structured) used lines from 

one or more tables, and unstructured data (Unstructured) were manipulated in files of LOB 

(Large Objects) type.  

 Thus, it was necessary to build different paradigms for managing different 

types of data. Amongst other cases, the publication of the Oracle XML DB both structured 

data and unstructured can be stored and managed in a single database, with complete 

transparency to the User. In addition to the two types mentioned above, such a database 

system also has a third type of data known as hybrid (hybrid), which is composed of both 

structured and unstructured data types.  

 Hence, this dissertation presents the XML DB Developer system in order to 

facilitate the management of Structured and Unstructured data in a single database 

management system with complete transparency to users.  

 

KEY WORDS: XML DB, HYBRID  
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1 Introdução                                

                        
 
 Cada vez mais se torna comum o uso de documentos XML (eXtensible 

Markup Language) [Ed Tittel, 2003] em aplicações, principalmente aquelas 

relacionadas à Web, tornando-se cada vez mais importante a manipulação desses 

documentos.  XML é um subconjunto otimizado de SGML (Structured Generalized 

markup Language) [Deitel, 2001] que disponibiliza tags para construção de 

documentos, os quais precisavam ser armazenados em um ambiente que fornecesse 

recursos de bancos de dados, porque também têm a função de representar a estrutura e 

o significado dos dados [Ed Tittel, 2003]. As aplicações que necessitam utilizar dados 

estruturados (Structured) faziam uso de linhas em uma ou mais tabelas e os dados não 

estruturados (Unstructured) eram manipulados em arquivos do tipo LOB (Large 

Objects). Dessa forma, fazia-se necessário tratar diferentes paradigmas para gerenciar 

diferentes tipos de dados. Com a publicação do Oracle XML DB, tanto os dados 

estruturados como os não estruturados podem ser armazenados e gerenciados em um 

único banco de dados, com completa transparência para o usuário [Oracle, 2002]. 

Além dos dois tipos já mencionados, o referido sistema de banco de dados também 

dispõe de um terceiro tipo de dado conhecido como híbrido (hybrid) ou semi-

estruturado composto de dados do tipo estruturado e dados do tipo não estruturado. O 

Oracle XML DB [Shelley Higgins, 2002] fornece também alto desempenho e 

escalabilidade nas operações XML com a ajuda de um número de otimizações 

específicas associadas. Dentre as otimizações específicas, tem-se o gerenciamento de 

memória e índices hierárquicos em uma área conhecida como XML repository 

[Oracle, 2002]. O grande diferencial nesse novo paradigma é que o administrador tem 

a opção de escolher o armazenamento que melhor atenda a sua necessidade. O 

armazenamento estruturado nativo fornece alto desempenho em uma grande 

variedade de aplicações porque os dados não precisam ser convertidos ou 

transformados. É possível restringir documentos XML usando XML Schema para 

garantir que o documento armazenado faz parte de um esquema válido. Com a 

utilização de Schema é possível definir modelos padrão de dados para todos os dados 

(Structured, Unstructured ou Hybrid). Segundo Ed Tittel (2003), a tecnologia XML 

possui limitações no formato dos documentos XML porque combinam texto em 
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linguagem natural com informações estruturadas, dessa forma torna-se impossível 

armazenar esses tipos de dados (semi-estruturado) em sistemas de bancos de dados 

considerados tradicionais, como os relacionais.  

 O SGBD Oracle está sendo utilizado nesta pesquisa porque a empresa é 

considerada a terceira maior produtora mundial de software [Info Online 2009]. A 

empresa tem cerca de 320 mil clientes sendo a esmagadora maioria – 280 mil – na 

área de banco de dados. Com a intenção de aumentar seu portfólio, fêz um 

investimento que culmina na fusão estratégica com a Sun Microsystems [Info Online 

2009] considerada a quarta maior produtora de software [Info Online 2009]. Na 

intenção de utilizar outro SGBD capaz de manipular tipos de dados XML nativo, 

armazenar XML no formato hierárquico, dar suporte à validação de esquemas e 

permitir consultas de usuários em linguagens SQL e XML [Graves Mark, 2003], O 

SBGD DB2 9.5 pureXML [Oracle, 2009] possui um formato de armazenamento XML 

rígido, com a opção de armazenamento simples de dados XML, permitindo mudança 

de esquema apenas aos esquemas que são compatíveis com um determinado esquema 

original. O DB2 fornece processamento de esquema XML limitado.  

 Dessa forma, pesquisas estão sendo desenvolvidas na intenção de 

desenvolver ferramentas que possam contribuir de forma gratuita para a manipulação 

de tipos de dados diferentes (semi-estruturados) de forma transparente.  
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1.1 Motivação 
 

 Apesar de XML ser uma linguagem utilizada para identificar, descrever 

dados e fornecer um formato estruturado para transmissão de dados é geralmente 

utilizada como artefato de transporte para armazenar dados em banco de dados e 

documentos em sistema de arquivo [Mark e Scardina, 2004]. Várias ferramentas dão 

suporte à linguagem de Marcação, na qual a apresentação dos dados é separada da 

estrutura e conteúdo dos dados. Fazendo uso do paradigma XML DB, os problemas 

com dados em formatos e plataformas diferentes deixam de existir porque os dados 

serão armazenados no formato hierárquico nativamente correspondente ao seu tipo. 

Assim, não se torna necessário o uso de ferramentas que convertam os dados para 

serem armazenados em tabelas e tipos de dados que limitem a manipulação dos dados 

armazenados. Os documentos XML serão armazenados no formato original no qual 

foram estruturados e assim sendo as operações que propiciam maior flexibilidade em 

manipular dados em ambientes hierárquicos poderão ser utilizadas.  

 

1.2 Objetivos 
 

 Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema capaz 

de auxiliar estudantes e profissionais no aprendizado e uso do Oracle XML DB, com 

habilidade para armazenar, gerenciar dados estruturados e não-estruturados sob algum 

modelo (XML Schema) de dados padrão (WordWide Web Consortium XML), com 

completa transparência para o usuário,  eliminando a necessidade de uso de 

paradigmas diferentes para lidar com modelos de dados diferentes. 

 O trabalho também objetiva apresentar o estado-da-arte do armazenamento 

de XML em colunas do tipo CLOB, exibindo as limitações, confrontando com o 

estado-da-arte de XML no Oracle XML DB.   

 

 

 

 

 



 

12 

1.3 Estrutura do Trabalho 
 
 Além do capítulo introdutório, esta dissertação foi organizada conforme 

descrito abaixo: 

• Capitulo 2 – aborda os conceitos e características do Oracle XML DB, 

o tipo XMLType, o repositório, o XML esquema como evolução dos 

DTD; 

• Capitulo 3 – apresenta o modelo de armazenamento estruturado, não-

estruturado e híbrido, contextualizando cada paradigma, analisando 

problemas na escolha errada do modelo de armazenamento e foldering; 

• Capitulo 4 – analisa algumas ferramentas que já existem no mercado 

utilizadas para armazenar e gerenciar dados estruturados, não-

estruturados e híbridos; 

• Capitulo 5 – apresenta o sistema desenvolvido neste trabalho, seus 

requisitos, caso de uso e modelagem da solução implementada;  

• Capitulo 6 – apresenta as conclusões, contribuição para a academia e as 

limitações do trabalho. 

• Por fim são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na 

dissertação. 

 A próxima seção trás o entendimento do Oracle XML DB, principalmente 

a diferença entre dados com estruturas simples (não hierárquicos) e dados que 

possuem estruturas hierárquicas de armazenamento. Observaremos também que o 

SGBD Oracle possui estruturas diferentes de armazenamento para manipular os dois 

tipos de dados com total transparência para o usuário final. 
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2 Entendendo o Oracle XML DB  
 

 O modelo relacional consiste de uma tríade tabela-linha-coluna         

(table-row-column) que representa o mecanismo utilizado para o gerenciamento de 

dados estruturados. Por outro lado, essa tríade possui limitações quando são 

manipulados dados semi-estruturados ou dados que eventualmente não foram 

submetidos a algum tipo de estruturação. Os sistemas de bancos de dados relacionais 

são tradicionalmente pobres no gerencialmente de estruturas hierárquicas. Em um 

banco de dados relacional utilizando a metáfora tabela-linha é possível localizar o 

conteúdo de uma determinada tabela. Fazendo uso das restrições de chave primária 

(Primary Key) e chave estrangeira (Foreign Key) é possível também definir o 

conteúdo, se existir um possível relacionamento entre os objetos (tabelas) do banco de 

dados relacional que conseqüentemente, atualiza e acessa o conteúdo usando a 

metáfora tabela-linha-coluna [ORACLE Magazine March/April 2005]. O 

armazenamento de um livro no modelo relacional não seria facilmente representado 

por um conjunto de tuplas em uma tabela. O livro seria melhor representado 

utilizando técnicas hierárquicas, por se fazer necessário dividi-lo em: capítulos, 

sessões, parágrafos, índices, autor, editora, título,  entre outros. Uma vez armazenado 

no formato hierárquico (documentos XML) a busca passaria a ser mais eficiente 

porque o Oracle possui um repositório com rápidos índices sobre pastas e caminhos 

transversais, totalmente transparente para usuários finais. Os documentos XML são 

acessados usando protocolos padrões FTP [Dieter Wimberger, 2005], HTTP [W3C, 

2003] e WebDAV [Jim Whitehead, 2008] utilizados em linguagens SQL [Sql Org, 

2009], PL/SQL [Sheila Moore, 2009], Java [Sun Microsystems, 2009] e C [Eric Huss, 

1997]. Em virtude do repositório do sistema de gerenciamento de banco de dados da 

Oracle ser utilizado para armazenar documentos XML e possuir características 

especificas para o tratamento de dados já no formato hierárquico, no momento da 

busca os dados armazenados no repositório são  retornados mais rapidamente.  
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 Antes do XMLTYPE (tipo de dado nativo para dados XML) ser publicado, 

o armazenamento de dados XML só poderia ser realizado em variáveis do tipo 

varchar2, BLOB (Binary Large Object), BFILE (Binary File) ou em colunas CLOBs 

(character large object). No tipo CLOB, por exemplo, o armazenamento é mais 

rápido em relação ao XMLType, conforme pode ser observado no resultado dos 

códigos de inserção do Quadro 2.1, porque o sistema de banco de dados trata o 

documento XML como se fosse um arquivo texto, sem nenhum tipo de verificação na 

estrutura a ser armazenada. Por outro lado podemos observar conforme ilustrado no 

Quadro 2.1 que ao tentar inserir a mesma estrutura de dados na table xmlxmltypes em 

um atributo que suporta o armazenamento estruturado tivemos como resultado um 

erro por parte do SBGD devido a ausência de estrutura hierárquica nos dados 

inseridos. Conclui-se que durante a manipulação de dados hierárquicos o sistema de 

gerenciamento de banco de dados precisa chegar se a estrutura hierárquica não possui 

erros estruturais.     

 

Quadro 2.1 – Inserindo dado não estruturado em uma atributo XMLType 
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 Todavia, esse tipo de armazenamento (Clob) consome mais espaço e seu 

desempenho cai em relação ao XMLType, porque os documentos são armazendos 

como uma imagem perdendo a flexibilidade de manipulação de sua estrutura 

hierárquica. Após a publicação do tipo nativo para dados XML, o Oracle introduziu o 

armazenamento estruturado e armazenamento objeto relacional que neste caso 

verifica o documento XML antes de ocorrer inserção na tabela objeto relacional 

[Oracle Magazine, 2005]. A manipulação de documentos XML complexos geram 

altos overheads (tempo de processamento). Os documentos XML complexos diferem 

dos documentos de tipo simples porque os complexos possuem elementos filhos e 

atributos enquanto os documentos simples não possuem [O’Reilly, 2009]. 

 Segundo Oracle (2008) basicamente dois modelos de armazenamento de 

dados são utilizados para manipular XML na sua forma nativa. O modelo Data 

Centric no qual os dados são altamente estruturados, com estrutura de predicado 

definida. As aplicações por sua vez levam vantagens dessa estrutura porque os dados 

que serão manipulados estão conforme um determinado esquema XML. O outro 

modelo denominado Document Centric possui a capacidade de armazenar dados sem 

estrutura definida, com armazenamento baseado em CLOB ou armazenamento 

relativamente estruturado. Diferentemente do modelo anterior, não gera nenhuma 

vantagem para as aplicações. Ambos modelos são totalmente transparentes ao usuário.  

 Com o advento do paradigma XML DB Repository, o Oracle otimizou o 

repositório de dados para manusear dados XML. Dessa forma, quando um esquema 

XML é registrado no Oracle XML DB, um conjunto de tabelas padrão é criado para 

armazenar instâncias de documentos associados com o esquema registrado e esses 

documentos por sua vez podem ser visualizados e acessados no repositório. Com a 

utilização desse repositório, o Oracle fornece um ambiente de armazenamento 

organizado de forma hierárquica nativa, que pode ser consultado e gerenciado todo 

seu conteúdo. Além de possuir um rápido índice hierárquico sob pastas, com esse 

ambiente de armazenamento pode-se unificar dados, conteúdo e recuperação de 

documentos XML complexos (instância de documento XML que possui sub-

elementos e atributos definidos no XML esquema). Na Figura 2.1 é ilustrada a 

arquitetura de armazenamento estruturado e não estruturado de dados na qual se pode 

armazenar documentos XML de duas maneiras diferentes: acessando e atualizando os 

dados usando a metáfora table-row-column (unstructured) em uma coluna ou tabela 
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tradicional (não XMLType) ou acessar e atualizar usando as técnicas hierárquicas com 

o tipo XMLType.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Estrutura de Armazenamento Não-Estruturado e Estruturado 

2.2 XML Esquema  
 

 O XML Esquema, foi criado pela W3C (WorldWide Web Consortium) 

[W3C Standards XML Technology, 2009] para dar maior flexibilidade na descrição 

do conteúdo e estrutura de documentos XML. O XML Schema é o primeiro modelo de 

dados que pode ser usado para representar tanto documentos sem estrutura quanto 

dados estruturados. Justifica-se também o uso de esquemas quando a ordem dos 

elementos é altamente relevante em muitas aplicações [Oracle Press, 2004]. O XML 

Schema é um conjunto de componentes esquemas. O componente esquema (schema) 

por sua vez é o termo genérico para construir blocos do esquema de modelos de dados 

abstratos.  O modelo abstrato fornece basicamente dois tipos de componentes: simples 

e complexos. O tipo complexo possui declarações de elementos e atributos enquanto o 

tipo simples não os possui, conforme Quadro 2.2 (a) e (b).  

       Quadro 2.2 (a) – SimpleType           Quadro 2.2 (b)  – ComplexType 

 

 

 

 

 

 

       

 

<xsd:simpleType  name=”meutipo”> 
        <xsd:restriction base=”xsd:integer”>  
                <xsd:miniInclusive value=”10000”/>
                <xsd:maxInclusive value=”99999”/>
        </xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

<xsd:complexType  name=”endereco”> 
        <xsd:sequence> 
                <xsd:element name=”nome” type=”xsd:string”/> 
                <xsd:element name=”end”    type=”xsd:string”/> 
                <xsd:element name=”cid”    type=”xsd:string”/> 
        </xsd:sequence> 
        <xsd:attribute name=”pais” type=”xsd:NMTOKEN”  
           fixed=”BR”/> 
</xsd:complexType> 

Banco de dados

XMLType 
Tables

Oracle XML 
DB Repository 

Oracle XML DB

Unstructure Structured

Tables Indices 
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 Cada elemento no esquema está associado a um determinado namespace, 

coleção de elementos e atributos XML que são identificados por um identificador de 

recurso internacionalizado – IRI XML Schema. O namespace é freqüentemente 

utilizado como um vocabulário XML. A utilização de namespace evita conflitos de 

nomes no uso e reuso de vários vocabulários XML. XML Schema é utilizado para 

definir qual o elemento, atributo ou tipo de dados que pode ser usado. Com o Schema 

criado, os dados serão validados de acordo com a estrutura definida nele. Entre a 

definição do esquema e a instância XML existe o target namespace que tem a função 

de validar, confirmar os elementos e atributos que serão usados na instância e 

declarados no namescpace. O target namespace verifica também possíveis restrições 

na estrutura e no tipo de dados dos elementos e atributos utilizados [David e Priscilla, 

2004].   

 Em um documento XML, o conteúdo é definido entre duas tags, sendo 

que a primeira abre e a segunda fecha  o documento. Um elemento pode conter apenas 

quatro tipos de conteúdos: apenas texto (TextOnly), apenas elemento (ElementOnly), 

misto (Mixed) e vazio (Empty). Na declaração, o conteúdo modelo de um elemento, 

especifica o tipo de elemento contido em um documento XML instanciado, conforme 

ilustrado na Figura 2.2.  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Conteúdos Modelos em um XML Schema  
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2.1.1 Conteúdo TextOnly 
  

 O conteúdo do elemento do tipo apenas texto é formado por caracteres ou 

simplesmente textos de dados entre duas tags, conforme ilustrado no Quadro 2.3 

[Rahul Srivastava, 2009]. 

  

Quadro 2.3 – Conteúdo Apenas Texto 

 

 

  

 Conforme ilustrado no Quadro 2.4, é importante observar que todo 

esquema que a declaração para um elemento denominado de conteúdo TextOnly 

estará sempre associada há um tipo simples (SimpleType). 

  

Quadro 2.4 – Elemento com Conteúdo TextOnly 

 

 

 

 

 

2.1.1 Conteúdo ElementOnly 
 

 O conteúdo de um elemento formado apenas por elementos possui 

somente elementos filhos entre tags de inicio <Elementonly> e fim </Elementonly>, 

separadas por espaços em branco (espaço, tabulação, novas linhas) e freqüentemente 

utilizados na identificação de documento XML, conforme ilustrado nos Quadro 2.5 e 

2.6 consecutivamente [Rahul Srivastava, 2009].  

 

Quadro 2.5 – Conteúdo Sem Espaço em Branco 

 

 

 

 

<ElementOnly><filho1 ... /><filho2 .../></ElementOnly> 

<Textonly> alguns caracter de dados</Textonly> 

<xsd:element name=”TextOnly”> 
        <xsd:simpleType> 
               <xsd: restriction base=”xsd:string” /> 
        <xsd:simpleType> 
<xsd:element> 
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Quadro 2.6 – Conteúdo Com Espaço em Branco  

 

 

 

 

 

 

 

 No Quadro 2.6 os elementos filhos estão separados por linhas e existem 

espaços em branco que melhor identificam os elementos envolvidos no documento 

XML. 

 No Quadro  2.7, verifica-se que na declaração de um elemento que possua 

o conteúdo ElementOnly, o referido elemento estará sempre associado a um tipo 

complexo (ComplexType). 

 

Quadro 2.7 – Elemento com Conteúdo ElementOnly 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Conteúdo Mixed 
 

 O conteúdo de um elemento é considerado misto quando possui dados de 

atributos e elementos filhos em sua estrutura. Os espaços em branco não são 

ignorados, conforme ilustrado no Quadro 2.8 [Rahul Srivastava, 2009]. 

 

 

 

 

<ElementOnly> 

             <filho1 ... /> 

            <filho2 .../> 

</ElementOnly> 

<xsd:element name=”ElementOnly”> 
        <xsd:complexType> 
               <xsd: element name=”filho1” type=”xsd:string” />  
               <xsd: element name=”filho2” type=”xsd:string” />        
<xsd:compleType> 
<xsd:element> 
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Quadro 2.8 – Conteúdo Misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Quadro 2.9, observa-se que o conteúdo é declarado do tipo complexo,  

possuindo elementos mistos. O conteúdo misto difere dos demais elementos porque 

além de conter elementos filhos é composto por atributos. A tag sequence indica a 

ordem de ocorrência dos elementos filhos em uma instância XML. 

Quadro 2.9 – Elemento com Conteúdo Mixed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Quando o conteúdo de um elemento é declarado empty (em branco) o   

conteúdo entre as tags de início e fim é vazio, conforme ilustrado no Quadro 2.10 

[Rahul Srivastava, 2009].  

Quadro 2.10 – Conteúdo em Branco 

 

 

 

 

 

 

<mixed> 

          <filho1 ... /> 

          <filho2 .../> 

          <Atributos> 

</mixed> 

<Empty> 

         <filho1 ... /><filho2 .../> 

</Empty> 

<xsd:element name=”mixed”> 
        <xsd:complexType mixed=”true”> 
              <xsd:sequence> 
                      <xsd: element name=”filho1” type=”xsd:string” />  
                      <xsd: element name=”filho2” type=”xsd:string” />    
              <xsd:sequence> 
              <xsd: attribute name=”att” type=”xsd:string” />  
<xsd:compleType> 
<xsd:element> 
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 Tanto o elemento filho quanto os atributos podem ser declarados como 

empty, conforme ilustrado no Quadro 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.11 – Elemento com Conteúdo Empty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redefinindo Esquemas 

 

 Existem situações nas quais se deseja redefinir ou modificar o nome de 

um determinado componente do esquema. Nestes casos, usa-se o componente 

redefine. No Quadro 2.12 o esquema denominado BaseType encontra-se apenas com 

três elementos: child1, child2 e child3, foi redefinido o tipo complexo derivado, 

adicionando mais um elemento para o conteúdo sem mudar o nome dele. Observa-se 

que o tipo não é modificado quando redefinido [Rahul Srivastava, 2009], conforme 

ilustrado no Quadro 2.13. 

 

<xsd:element name=”emptyContentModels”> 

        <xsd:complexType> 

              <xsd:sequence> 

                      <xsd: element name=”empt1”>  

                           <xsd:complexType /> 

                      </xsd: element>  

                      <xsd: element name=”empt2”>  

                           <xsd:complexType /> 

                                <xsd: attribute name=”att” type=”xsd:string” use=”required”/> 

                           <xsd:complexType /> 

                      </xsd: element>  

               <xsd:sequence> 

              <xsd:complexType> 

<xsd:element> 
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Quadro 2.12 – Componente Atual  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" ?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://inheritance-ext-res" 

            xmlns:tns="http://inheritance-ext-res" 

            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XML Schema" 

            elementFormDefault="qualified" 

            attributeFormDefault="unqualified">  <xsd:complexType name="BaseType"> 

    <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="child1" type="xsd:string" /> 

    </xsd:sequence> 

    <xsd:attribute name="att1" type="xsd:string" use="required" /> 

  </xsd:complexType>  <xsd:complexType name="Derivado"> 

    <xsd:complexContent> 

      <xsd:extension base="tns:BaseType"> 

        <xsd:choice> 

          <xsd:element name="child2" type="xsd:string" /> 

          <xsd:element name="child3" type="xsd:string" /> 

        </xsd:choice> 

        <xsd:attribute name="att2" type="xsd:string" use="required" /> 

      </xsd:extension> 

    </xsd:complexContent> 

  </xsd:complexType></xsd:schema> 
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Quadro 2.13 – Componente Modificado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" ?> 

<xsd:schema targetNamespace="http://inheritance-ext-res" 

            xmlns:tns="http://inheritance-ext-res" 

            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XML Schema" 

            elementFormDefault="qualified" 

            attributeFormDefault="unqualified"> 

             

  <xsd:redefine schemaLocation="actual.xsd"> 

    <xsd:complexType name="Derivado"> 

      <xsd:complexContent> 

        <xsd:extension base="tns:Derivado"> 

          <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="child4" type="xsd:string" /> 

          </xsd:sequence> 

        </xsd:extension> 

      </xsd:complexContent> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:redefine> 

 

  <xsd:element name="Redefine"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element name="Base" type="tns:BaseType" /> 

        <xsd:element name="Derived" type="tns:Derivado" /> 

      </xsd:sequence> 

   </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

</xsd:schema> 
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2.3 Restrições de Esquema XML  

 

 O XML esquema permite a criação de restrições em atributos e conteúdos 

de elementos para garantir que os valores do documento instanciado sejam exclusivos. 

O XML esquema fornece três restrições: unique, key e keyref. Todas as restrições 

usam um seletor (selector) e campos (fields) [Rahul Srivastava, 2009]. O selector é 

usado para definir o conjunto ao qual será aplicada a restrição e fields é usado para 

definir o valor do item que será verificado. Os valores entre selector e  fields são 

expressões XPath [Rahul Srivastava, 2009] 

 A restrição unique ou Unique Particle Attribution – UPA [Rahul 

Srivastava, 2009] garante que se os valores especificados com essa restrição não 

forem nulos, então eles são únicos no conjunto definido, evitando ambigüidade, 

conforme ilustrado no Quadro 2.14. As declarações dos elementos podem ser 

determinantes para a validação do esquema, conforme ilustrado no Quadro 2.15. O 

seguinte esquema ilustrado no Quadro 2.15, viola a restrição unique porque o 

esquema XML não determina qual elemento que será instanciado primeiro ( a ou b).    

  

Quadro 2.14 – Restrição Unique Não Válida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.15  – Instancia XML Correspondente 

 

 

 

 

<xsd:element name="upa"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="a" minOccurs="0"/> 

      <xsd:element name="b" minOccurs="1"/> 

      <xsd:element name="a" minOccurs="0"/> 

    </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<upa> 

  <a/> 

</upa> 
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 Para corrigir e validar o esquema deterministicamente, basta corrigir a 

estrutura da instância XML, adicionando o elemento b, conforme ilustrado no Quadro 

2.16 

Quadro 2.16 – Instancia XML Corrigido 

 

 

 

 

 A restrição key garante que os valores especificados nunca serão nulos, 

porém serão únicos no conjunto definido. No esquema ilustrado no Quadro 2.17, foi 

declarada a restrição key, especificada como field pelo selector.  

 

Quadro 2.17 – Restrição Key, Field e Selector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

<?xml version="1.0" ?> 
<xsd:schema targetNamespace="http://identity-constraint" 
            xmlns:tns="http://identity-constraint" 
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XML Schema" 
            elementFormDefault="qualified" 
            attributeFormDefault="unqualified"> 
 
 
  <xsd:complexType name="BookType"> 
    <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="title" type="xsd:string" /> 
      <xsd:element name="half-isbn" type="xsd:string" /> 
      <xsd:element name="other-half-isbn" type="xsd:float" /> 
    </xsd:sequence> 
  </xsd:complexType> 
 
  <xsd:element name="Books"> 
    <xsd:complexType> 
      <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="Book" type="tns:BookType" 
maxOccurs="unbounded" /> 
      </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
 
    <xsd:key name="isbn"> 
      <xsd:selector xpath=".//tns:Book" /> 
      <xsd:field xpath="tns:half-isbn" /> 
      <xsd:field xpath="tns:other-half-isbn" /> 
    </xsd:key> 
 
  </xsd:element> 
 
</xsd:schema> 

<upa> 

  <a/> 

  <b/> 

</upa>
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 A restrição key garante que os valores do item especificado exista no 

conjunto de chaves com ponteiros key  para cada chave.  

 Com base no que foi abordado no corpo do capítulo, é importante ressaltar 

a necessidade da criação e definição de um esquema, na perspectiva de otimizar a 

manipulação de dados que pertencem a elementos de tipos complexos.  

 

3 Modelos de Armazenamentos  
  

 O XMLType  é um tipo abstrato de dados que fornece três opções de 

armazenamentos que mal utilizados poderão afetar o desempenho e a precisão dos 

dados. Os modelos podem ser modificados usando a importação ou exportação de 

dados sem a aplicação precisar mudar o seu código. A escolha do tipo de 

armazenamento está diretamente ligada à necessidade da aplicação [Oracle, 2009]. O 

armazenamento Unstructured foi bastante utilizado para armazenar documentos XML 

porque não havia outra forma de armazenamento de dados capaz de armazenar uma 

estrutura hierárquica. Os documentos eram  armazenados  como se fossem um objeto 

estático sem dar flexibilidade a sua estrutura hierárquica, causando diversos 

problemas relacionados com o espaço em disco e conseqüentemente com a 

recuperação desses dados. O armazenamento Structured por sua vez surgiu para 

resolver os problemas existentes no armazenamento Unstructured, disponibilizando 

uma estrutura capaz de armazenar dados hierárquicos em sua forma nativa.  

 

3.1 Armazenamento Não Estruturado – Unstructured Storage  
 

 Armazenamento não estruturado ou armazenamento baseado em LOB 

(Large Objetcs) garante total fidelidade textual de armazenamento, incluindo os 

espaços em branco. Quando esse modelo de armazenamento é utilizado para recuperar 

documentos XML, não existe perda de dados e a integridade é considerada alta. 

Quando utilizado para armazenar documentos XML conseqüentemente deve-se dar 

uma atenção maior ao espaço em disco disponível, porque o armazenamento de 

documentos completos consome muito espaço.  
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 Usando tipos LOB é possível recuperar eventos de transações ou falhas 

em mídias. Existem três tipos de dados para definir instâncias de LOB internos: o tipo 

BLOB que é um LOB em que seu valor é composto de dados binários não 

estruturados; o tipo CLOB que é um LOB cujo valor é composto por dados do tipo 

caracter que correspondente ao conjunto de caracteres definido pelo sistema de banco 

de dados Oracle. O armazenamento CLOB é ideal se a estrutura do documento XML 

é desconhecida, arbitrária ou dinâmica; e o tipo NCLOB é um LOB que seu valor é 

também composto de caracteres visando à internacionalização.. A desvantagem em 

utilizar o armazenamento não estruturado é devido a várias funcionalidades e SQL em 

colunas objeto relacional não serem exploradas [Oracle, 2009]. 

 

 

3.1.1 Esquema de Armazenamento Unstructured  
 
 
 Um esquema de banco de dados é basicamente um contêiner lógico para 

armazenar objetos como: tabelas (tables) e índices (indexes). Os objetos são criados e 

manipulados pela linguagem de consulta estruturada – SQL (Structured Query 

Language) [Oracle, 2009]. O sistema de banco de dados Oracle fornece o 

armazenamento e gerenciamento de dados de dois tipos distintos. O primeiro,  

armazenamento lógico de dados composto de tablespace, segmentos, extensões e 

blocos de dados. O outro, é o armazenamento físico composto apenas de arquivo de 

dados (data files) e blocos do sistema operacional (OS Blocks). A principal 

característica do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional é a 

independência entre a estrutura de dados lógicos e a estrutura de dados físicos. As 

estruturas físicas e lógicas são estruturas separadas para o sistema de gerenciamento 

do banco, dessa forma é possível gerenciar o armazenamento físico de dados sem 

afetar a estrutura lógica. Por exemplo, se houvesse necessidade de modificar o nome 

de arquivo do banco de dados não necessariamente seria modificado o nome da tabela 

armazenada no banco [Oracle, 2009]. 
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3.1.1.1 Estrutura de Armazenamento Físico  
 

 O sistema de banco de dados Oracle armazena fisicamente dados de 

tablespace em data files. A estrutura de armazenamento físico do banco de dados 

Oracle é composta por um conjunto de arquivos que armazena dados Oracle em um 

armazenamento persistente em disco.  

O data file é um arquivo físico no disco que foi criado pelo sistema de banco de dados 

Oracle, contendo tabelas e índices. Os dados são escritos nesses arquivos (data files) 

em um formato proprietário da Oracle que não pode ser lido por outro programa.  

 O control file é outro arquivo importante do armazenamento físico porque 

foi criado para controlar os componentes físicos do banco de dados. Para finalizar o 

conjunto de arquivos mencionados, os arquivos online redo log são responsáveis em 

armazenar registros de possíveis mudanças nos dados.  

 Vários mecanismos estão disponíveis para alocar e gerenciar o 

armazenamento desses arquivos. Dentre eles, tem-se o gerenciamento de 

armazenamento automático da Oracle (ASM), sistema de arquivos do sistema 

operacional e dispositivos não formatados. O ASM é basicamente um volume com 

um sistema de arquivos projetado exclusivamente para uso do sistema de banco de 

dados. O mecanismo ASM apresenta diversas vantagens em relação ao gerenciamento 

de armazenamento e sistema de arquivo convencional. Dentre elas, pode-se destacar: 

a simplificação das tarefas (gerenciamento de espaço em disco) relacionadas com o 

armazenamento; redistribuição de dados entre discos físicos no intuito de fornecer um 

desempenho uniforme entre os discos; e rebalanceamento automático de dados após 

mudança de configuração de armazenamento. Para usar o gerenciamento de 

armazenamento automático da Oracle, é necessário alocar discos particionados para o 

banco com espelhamento. O espaço em disco será gerenciado, distribuindo a carga de 

I/O entre todos os recursos disponíveis para otimizar o desempenho. Dessa forma, é 

possível aumentar a largura do disco para o banco de dados ou mover partes do banco 

de dados para novos dispositivos físicos sem ter a necessidade de parar o sistema de 

banco de dados. Conforme  ilustrado na Figura 3.1, no nível físico o sistema de banco 

de dados Oracle utiliza o data file (arquivos físicos armazenados em discos) contendo 

os dados do banco de dados e esses dados por sua vez são armazenados em blocos 

menores (OS Blocks) que podem ser lidos e escritos pelo sistema operacional [Oracle, 

2009].  
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Figura 3.1 – Estrutura de Armazenamento Físico 

 

3.1.1.2 Estrutura de Armazenamento Lógico  
 
 
 O sistema de banco de dados Oracle aloca espaço lógico para todos os 

dados e trata a estrutura de armazenamento lógico separada da estrutura de 

armazenamento físico. Dessa forma, como destacado anteriormente, é possível 

gerenciar o armazenamento físico de dados sem causar nenhum dano (por exemplo 

renomear um data file não irá renomear as tabelas armazenadas) com o acesso à 

estrutura de armazenamento lógico. No nível lógico, as unidades lógicas são os blocos 

de dados (data blocks), extensões (extents), segmentos (segments) e tablespaces. 

Conforme ilustrado na Figura 3.2, em um diagrama de relacionamento de entidades 

para o armazenamento lógico, existe um relacionamento 1:N  (um-para-muitos) entre 

as unidades lógicas, e nessa representação a entidade tablespace relaciona-se com 

uma ou mais entidades segment e assim sucessivamente [Oracle, 2008].  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Estrutura de Armazenamento Lógico 
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 O bloco de dados (data blocks) é uma estrutura de armazenamento lógico 

que quando solicitado pelo banco de dados, o sistema operacional traduz a operação 

em uma solicitação de armazenamento permanente de dados. Os blocos de dados são 

alocações que correspondem a um número específico de bytes no espaço físico do 

disco. Com a separação entre os blocos de dados do banco de dados e os blocos do 

sistema operacional, as aplicações não necessitam determinar o endereço físico de 

dados em disco. Uma vez definido o tamanho do bloco de dados, só pode ser 

modificado mediante a recriação do banco de dados. Se não for especificado um 

tamanho para o bloco, o tamanho será especificado pelo sistema operacional. Outra 

forma de criar blocos de dados com tamanhos diferentes do padrão é criando 

tablespaces individuais. A não padronização no tamanho do bloco de dados lógico em 

tablespaces individuais é utilizada quando se deseja mover uma tablespace para uma 

plataforma diferente [Oracle, 2008].  As extents por sua vez são representadas por 

vários blocos de dados alocados para um tipo de armazenamento específico. Por 

padrão, o sistema de banco de dados aloca uma extent inicial para um segmento de 

dado criado e a referida extent está sempre contido em um data file. Embora não 

tenham sido adicionados dados no segmento, os blocos de dados na extent inicial 

serão reservados exclusivamente para esse segmento, conforme ilustrado na Figura 

3.3. É necessário especificar no sistema de banco de dados Oracle a liberação 

periódica ou manual da unidade extent, porque a extent de um segmento de usuário 

não devolve a tablespace em uso a não ser que o objeto seja excluído. Neste caso, ao 

se eliminar as linhas de uma determinada tabela, o sistema de banco de dados Oracle 

não devolve os blocos de dados para serem usados por outro objeto na tablespace 

[Oracle, 2009] e os segmentos (segments) são compostos por um conjunto de 

extensões que contém todos os dados da estrutura de armazenamento lógico. O 

sistema de banco de dados aloca extents para formar o segmento de dados para um 

objeto (table). O sistema de banco de dados cria um segmento de usuário quando um 

objeto (table, índex, cluster) é criado pelo usuário e conseqüentemente para cada 

objeto criado existem diferentes tipos de segmentos [Oracle, 2008].  
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Figura 3.3 – Data Blocks, Segments and Extent 

 

O gerenciamento do espaço lógico é utilizado para localizar ou, caso necessário, 

alocar extents em um tablespace. Quando a unidade lógica tablespace solicita uma 

extensão, o sistema de banco de dados possui um método que procura e fornece 

extensões para atender solicitações do objeto de banco de dados. O sistema também 

possui um método para controlar extensões disponíveis.  

 O gerenciamento local de um tablespace é mantido por uma identificação 

(bitmap) que indica o bloco livre ou usado em cada data file. Quando o sistema de 

banco de dados muda o valor do bitmap, o novo status é assumindo. A estrutura de 

armazenamento lógico possui o relacionamento de cardinalidade ilustrado 

anteriormente na Figura 3.2, destacando que uma tablespace pode conter vários 

segmentos, o segmento possui várias extensões e as extensões, por sua vez, vários 

blocos de dados [Oracle, 2008].  

 

3.1.1.3 Estrutura de Armazenamento Físico e Lógico   
 
 
 O relacionamento entre a estrutura de armazenamento físico e lógico é de 

1:N (um-para-muitos), como já destacado.  Dessa forma, cada tablespace possui 

vários data files, os data files vários blocos do sistema operacional, o segment 

pertence apenas a um tablespace, extent apenas a um segment e o extent pode ter 

vários data blocks. Na Figura 3.4, são ilustrados os armazenamentos físico e lógico e 

o relacionamento correspondente entre os objetos do diagrama.  
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Create table Teste(cod 
number Primary key, 
xml clob); 
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Figura 3.4 – Armazenamentos Lógico e Físico 

 

 O objeto table é a unidade básica de armazenamento no sistema de banco 

de dados Oracle, na qual os dados são armazenados em linhas, colunas e métodos. Os 

dados de uma table são armazenados no objeto segmento (segment) e o segmento é 

um conjunto de extensões (extents) para objetos específicos de banco de dados. Dessa 

forma, o segmento é criado por um ou vários extents (extent é um conjunto de blocos 

de dados alocados para armazenar um tipo específico de informação). Por padrão, o 

objeto table é organizado como uma pilha (pilha é uma área de armazenamento onde 

a ordem é especificada pelo usuário). A tabela organizada por pilha é uma coleção 

não ordenada de linhas porque as linhas são adicionadas ao banco de dados no 

primeiro espaço livre disponível no segmento de dados. O Oracle armazena os objetos 

em tablespaces (unidade que armazena um determinado grupo lógico relacionado), 

contudo não existe relacionamento entre tablespaces e esquemas. Dessa forma, um 

tablespace pode conter objetos de diferentes esquemas. Da mesma forma, os objetos 

de um determinado esquema podem estar contidos em diversos tablespaces. O 

empilhamento em uma área de armazenamento está relacionado com a ordem em que 

o usuário especificar a criação do objeto. As colunas são armazenadas na ordem em 

que elas são listadas no comando create table.  
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Figura 3.5 - Relacionamento Entre Tablespace, Segment e Datafile 

 

 Os dados de cada objeto são fisicamente armazenados em um ou mais 

arquivos de dados (data files) e estes, por sua vez, são armazenados em blocos do 

sistema operacional, conforme ilustrado na Figura 3.5. Quando o sistema de banco de 

dados solicita um bloco de dados, o sistema operacional, por sua vez, traduz essa 

operação em uma solicitação de dados armazenados. Um bloco de sistema 

operacional é a menor unidade de dados que o sistema operacional pode ler e 

escrever. Por outro lado, um bloco de banco de dados é uma estrutura de 

armazenamento lógico, do qual seu tamanho e estrutura não são conhecidos pelo 

sistema operacional. O tamanho do bloco do banco de dados não pode ser modificado, 

exceto na recriação do banco de dados. O tamanho padrão do bloco de dados do 

banco de dados é quatro ou oito kilobytes, conforme ilustrado na Figura 3.6. Para 

cada bloco de oito kilobytes, o sistema operacional aloca oito blocos de sistema 

operacional com um kilobyte [Oracle, 2008].  
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Figura 3.6 – Bloco de dados e Blocos de Sistema Operacional 

 

3.1.1.4 Tabelas Organizadas por Índices  
 
 
 Os índices são objetos fisicamente e logicamente independentes de dados 

nos objetos a eles associados. O índice pode ser criado ou retirado sem afetar 

fisicamente a tabela que possui o possui. O sistema de banco de dados 

automaticamente mantém, usa os índices que porventura foram criados e de forma 

automática reflete as possíveis mudanças ocorridas em tabelas que possuem índices 

como: adição, atualização e remoção de linhas. A presença de vários índices em uma 

tabela degrada o desempenho da linguagem de manipulação de dados devido à 

necessidade do sistema de  banco de dados também atualizar os índices.  Nas tabelas 

organizadas por índice, as linhas são armazenadas por um índice definido na chave 

primária da tabela e cada índice entra na árvore balanceada que também armazena 

valores de colunas que não possuem chave. Diante dos diversos tipos de índices (B-

Tree  [Patrick O’Neil, El.izabeth O’Neil, 2001] e índices baseados em funções),  o 

índice árvore balanceada (B-Tree) é o mais comum e funciona ordenando uma lista de 

valores e dividindo-os por intervalos ordenados, associando uma chave com a linha 

ou intervalo de linhas daquele intervalo correspondente. Esse tipo de índice fornece 

um desempenho excelente de recuperação de dados para o intervalo da consulta 

[Oracle, 2007].  
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Figura 3.7 – Data Files, Tables e Segments 
 

 
 Conforme ilustrado na Figura 3.7, a tabela é segmentada para o índice 

correspondente, onde o índice é dividido em dois tipos de blocos. O bloco Branch é 

utilizado para procurar os valores e o bloco Leaf onde os valores procurados estão 

armazenados. O bloco Branch armazena o mínimo necessário para decidir entre 

apenas duas chaves e possui um ponteiro para o bloco filho que contém a chave. O 

número de chaves e ponteiros são limitados em virtude do tamanho do bloco. 

Diferentemente, os blocos Leaf apresentam vários valores de dados indexados e uma 

identificação correspondente para localizar o valor atual. Cada valor armazenado nos 

blocos Leaf é ordenado pela chave e por uma identificação. Fazendo uso da chave e 

da identificação, os blocos Leaf podem ser direcionados para encontrar valores à 

esquerda ou à direita da estrutura a ser percorrida. O tablespace que armazena os 

índices é um dos tablespaces padrão fornecidos quando é criado o objeto table. Para 

facilitar a administração, neste caso se pode criar um tablespace separado.  
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3.2 Armazenamento Estruturado – Structured Storage  
 

  É necessário, na fase de projeto, analisar o tipo de dados e como os dados 

serão acessados no intuito de verificar qual o modelo que será utilizado para 

armazenamento. Dados XML quando armazenados em uma tabela relacional, os 

nomes das tags, espaço em branco e arquivo XML no formato string são armazenados 

resultando em uma ocupação significativa de espaço em disco. A representação 

alfanumérica de valor numérico demanda muitos bytes. Quando os documentos são 

armazenados no Oracle XML DB, usando o armazenamento estruturado, as tags e 

espaços em brancos são descartados, contudo mantém a fidelidade do documento 

XML e ao desempenho em consultas SQL. O XML DB usa a informação contida no 

esquema para reconstruir dinamicamente, caso necessário, alguma tag. O 

armazenamento estruturado é empregado com mais eficiência em casos de 

armazenamento de dados puramente data-centric (dados estão conforme um esquema 

XML), com estrutura de predicados relativamente estática. O modelo de 

armazenamento estruturado possui vantagem sobre o modelo não estruturado porque 

devido à pouca ocorrência de variações de dados e mudança estrutural é possível fazer 

o gerenciamento otimizado de memória e as operações XML podem ser otimizadas 

para reduzir solicitações de armazenamento.  Por outro lado, existe um aumento 

significativo de processamento na recuperação de dados XML e flexibilidade 

estrutural reduzida no gerenciamento de tabelas ou colunas do tipo XMLType porque 

apenas os documentos que estão conforme o esquema poderão ser armazenados em 

tabelas e colunas do tipo XMLType. Os dados e metatados (nome das colunas) são 

separados (armazenamento objeto-relacional). Caso haja necessidade de mudança no 

esquema os dados, serão recarregados. Nesse modelo, a instância não varia facilmente 

e tabelas e colunas são armazenadas como um conjunto de objetos SQL (objetos 

baseados no SQL type framework), contudo antes de utilizar a estrutura de 

armazenamento é importante verificar os dados [Drew Adams, 2008]. Conforme 

ilustrado na Figura 3.8, dependendo da manipulação dos dados, a opção de 

armazenamento pode afetar o desempenho, fazendo-se necessário utilizar o modelo 

adequado à necessidade da aplicação. Dessa forma, evita-se que dados não 

estruturados sejam armazenados em estruturas estruturadas e vice versa.   
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Figura 3.8 – Structured and Unstructured Storage  

 

3. Armazenamento Estruturado versus NãoEstruturado  
 

 No intuito de identificar vantagens e desvantagens entre o modelo de 

armazenamento estruturado e o modelo de armazenamento não-estruturado, no 

Quadro 3.1 os modelos são comparados por características comuns entre eles, as quais 

são: técnica de armazenamento, o armazenamento de tabelas, desempenho, 

flexibilidade, uso de memória, processo de atualização e indexação. 

 

Quadro 3.1 – Comparação entre Armazenamento Estruturado e Não 

Estruturado 

 

Característica Unstructured Storage Structured Storage 

Técnica de 

Armazenamento 
Usa o tipo de dados CLOB  Usa o tipo XMLType 

Armazenamento de 

Tabelas Sem Esquema 

Tabela ou coluna não está associada há 

nenhum esquema 

Tabela e coluna associadas há um 

esquema 

Desempenho: Velocidade 

de Armazenar e 

Recuperar 

Alta taxa de armazenamento e recuperação 

Leve carga de processamento nas 

operações de armazenamento e 

recuperação 

Uso de Memória Documento XML carregado todo na Otimiza as operações para 

XML Esquema Non XML Esquema

Structured 
Storage 

Unstructured 
Storage

Oracle XML DB

Banco de Dados

Memória 

Disco 
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memória  minimizar o uso de memória  

Flexibilidade 
Quando documento XML possui conteúdo 

variado  
Conteúdo baseado no esquema 

Processo de Atualização Reescreve o CLOB todo 

Atualiza elementos individuais, 

atributos ou nodes em 

documentos XML  

Indexação 

É impossível criar índices de árvore 

balanceada baseado no valor do elemento 

ou atributo 

Pode ser criado em algum 

elemento ou atributo do 

documento 

 

3.4 Armazenamento Híbrido – Hybrid Storage  
 

 O modelo híbrido ou semi-estruturado é um caso especial de 

armazenamento estruturado de dados devido a sua particular característica em 

armazenar uma parte dos dados em um formato estruturado e outra parte em um 

formato não estruturado (CLOB). Devido à existência de uma estrutura híbrida de 

armazenamento, o índice padrão não funciona adequadamente porque na estrutura 

híbrida o fragmento não é acessado como uma unidade. No intuito de resolver esse 

problema, a Oracle forneceu um índice XML específico para a estrutura interna de 

dados XML híbridos.  Na Figura 3.9 é ilustrado o armazenamento híbrido, na qual a 

estrutura de armazenamento objeto relacional é composta de uma parte estruturada de 

dados e outra parte não estruturada [Drew Adams, 2002].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 3.9 – Armazenamento Híbrido 

<?xmlversion = ‘1.0’?> 
<book> 
   <titulo>Hybrid Storage</titulo 
   <autor>Jose</autor> 
   <tabela_de_conteudo> 
     <capitulo> 
       <capitulo>1</capitulo> 
       <titulo>Indices</titulo> 
          <seção> 
            .... 
          </seção> 
     </capitulo> 
         ..... 
   </tabela_de_conteudo> 
   <detalhes> 
     <capitulo_n>’1’           
        <seção_n>formas de 
armazenamento estrururadas e 
não estruturada</seção_n> 
     </capitulo_n> 
   </detalhe> 
</book> 
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 Com o Oracle XML DB, conforme ilustrado na Figura 3.10, pode-se 

gerenciar ou armazenar dados estruturados, não estruturados ou híbridos, usando 

algum modelo de dados XML padrão da W3C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – XML DB e o Gerenciamento Structured, Unstructured and Hybrid 

 

 O oracle XML DB possui um repositório XML de dados otimizado para 

dados XML e neste repositório encontra-se o módulo XML DB Foldering. O 

conteúdo de um repositório pode conter pastas ou arquivos. Esses recursos são 

identificados por um nome (path name) e uma lista de controle de acesso associada 

que pode visualizar o recurso. Path name é composto de um elemento raiz (root), 

onde o primeiro elemento gráfico é a barra (/), elementos separadores e vários 

subelementos. Um elemento path é composto por algum elemento no conjunto de 

caracteres válidos do sistema de banco de dados com exceção da barra invertida (\) e 

da barra que representa o elemento raiz (/) porque são considerados caracteres 

especiais no Oracle XML DB. As aplicações que usam o repositório fazem uso de 

uma visão lógica das pastas. O repositório é um conjunto de objetos do banco de 

dados que são mapeados para um path name; os objetos são conectados por recursos 

gráficos por um nó raiz simples (/); cada recurso gráfico possui um ou mais path 

names associados e está disponível no sistema de banco de dados, podendo ser 

acessado usando SQL ou recursos (resource_views XML). O repositório armazena os 

dados em um conjunto de tabelas e índices no esquema do banco de dados, contudo 

essas tabelas só são acessíveis se forem registradas no esquema do Oracle XML DB. 

O repositório gerencia recursos (diretórios) que contêm outros recursos (files ou 

diretórios), mapeando path names para os recursos. Quando um esquema 

 

Banco de dados

Dados 
Estruturados 

Dados 
Híbridos

Dados Não 
Estruturados



 

40 

recentemente criado é registrado no XML DB, um conjunto de tabelas é criado e 

usado para armazenar intâncias de documento XML com o XML Schema do banco. 

Conseqüentemente, esse documento pode ser acessado no repositório do Oracle XML 

DB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Arquitetura do Repositório 
 

 Na Figura 3.11, é ilustrada a arquitetura do repositório XML DB do 

Oracle, o qual possui um mecanismo diferente do modelo de armazenamento 

relacional com a metáfora table-line-column, armazenando XML em colunas CLOB. 

O repositório, além de gerenciar dados híbridos, possui estrutura hierárquica e índice 

hierárquico especifico para esse tipo de estrutura.  

 

3.5 Foldering  
 

 Usando foldering pode-se armazenar o conteúdo de um banco de dados 

em estruturas hierárquicas. Estas possuem uma típica árvore de diretórios e arquivos 

no repositório do XML DB do Oracle. O topo da arvore é o diretório raiz e é 

representado pela barra invertida (/) [Oracle XML DB Foldering, 2009]. A estrutura 

hierárquica conforme ilustrada na Figura 3.12, tem a vantagem e a facilidade de ser 

melhor compreendida porque a apresentação hierárquica facilita a compreensão por 

estar envolvida em tags aninhadas [Oracle , 2002].  
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Figura 3.12 – Estrutura Hierárquica no Repositório   

 

 O diretório /sys é utilizado pelo Oracle XML DB para manter os esquemas 

definidos pelo sistema e controle de acesso. É importante não modificar ou adicionar 

algum dado no diretório.  

 O modelo de dados W3C XML é completamente absorvido pelo sistema 

de banco de dados Oracle e ao mesmo tempo fornece novos padrões de métodos de 

acesso para navegação e consultas XML. Entre os diversos padrões e métodos de 

acesso tem-se a metáfora URL (Uniform Resource Locator) que é utilizada para 

localizar um documento XML, enquanto os padrões (XLink) são utilizados para 

definir possíveis relacionamentos entre documentos XML. Dentre as recomendações 

da W3C, XPath [Oracle, 2002] são expressões utilizadas para acessar e atualizar 

conteúdo contido em documentos XML. É necessário deixar claro que tanto as 

expressões URL quanto Xpath são baseadas na metáfora hierárquica. As expressões 

que utilizam URL possuem um path name para uma pasta hierárquica identificar um 

documento. Por outro lado, as expressões que utilizam XPath possuem um path name 

para um nó hierárquico de um documento XML para acessar parte de um documento.  
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Figura 3.13 – Opções de Acesso de Dados 

 

 

 O Oracle XML DB faz uso de duas técnicas de acesso a dados distintas: 

Query-Based e Path Based, ilustrados na Figura 3.13 . Com Query-based, utiliza-se 

um conjunto de visões que expõem as propriedades dos recursos, nomes (path names) 

e faz o mapeamento para o uso de operações hierárquicas. Usando Path-Based é 

possível acessar o conteúdo arquivado por meio um índex hierárquico de objetos e 

recursos. Cada recurso possui um ou vários nomes que indicam a localização dos 

objetos na estrutura hierarquia. É possível utilizar várias tecnologias para acessar os 

dados do XML DB repository. Entre as mais conhecidas pode-se citar o file transfer 

protocol (FTP), HyperText Transfer Protocol (HTTP) e Web-based Distributed 

Authoring and Versioning (WebDAV), ilustrados na Figura 3.14. Com o novo tipo de 

dados XMLType pode-se acessar um documento XML utilizando SQL, usar métodos 

(create, extract) para manipular os dados armazenados no banco de dados ou usar as  

Application Programming Interfaces (API) fornecidas em PL/SQL [Drew Adams,  

2008] e Java [Drew Adams,  2008] para manipular o conteúdo XML. Entre os 

principais benefícios no uso de API pode ser citado o uso de XMLType em comandos 
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SQL combinado com outros tipos de dados. Assim, é possível consultar colunas 

XMLType e juntar o resultado da extração com uma coluna relacional. Outro 

beneficio bastante significativo é a possibilidade de criar vários índices no intuito de 

melhorar a consulta em dados XML [Drew Adams,  2008].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Tecnologias de Acesso 

 

 O Oracle XML DB além de fornecer um repositório de dados hierárquicos 

projetado para XML, faz o mapeamento dos objetos XMLType no banco de dados e 

gerenciamento desses objetos. Um servidor de protocolo disponibiliza  acesso para o 

repositório hierárquico ou um arquivo. Esses protocolos podem fornecer acesso direto 

ao Oracle XML DB por vários usuários sem a necessidade de instalação de software 

adicional, conforme ilustrado na Figura 3.15. O nome do usuário e a senha serão 

utilizados com o protocolo. O servidor de protocolo dispõe de parâmetros de 

configuração, armazenados no arquivo xdbconfig.xml. Após mudanças no arquivo de 

configuração, o sistema de banco de dados precisa ser reiniciado [Jim Whitehead, 

2008].  
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Figura 3.15 – Arquitetura do Servidor de Protocolo 

 

 

 Toda essa exposição acerca dos tipos de armazenamento revela que o 

SGBD em questão apresenta estruturas distintas de armazenamento, enfatizando a 

presença do híbrido, uma vez que o mesmo é capaz de armazenar o modelo de dado 

estruturado e não-estruturado.   
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4. Análise Comparativo de Ferramentas XML DB 

Concorrentes   

 

 Várias ferramentas (como Oracle XML – SQL Utility – (XSU) [18], IBM 

DB2 SQL Extender [Geoff Lee, 2006], Sybase Adaptive Server [Sysbase Brasil, 

2009] são utilizadas para resolver problemas de conversão automática de dados XML 

para banco de dados relacional. A conversão é realizada porque os dados que são 

nativamente armazenados no formato XML não podem ser acessados para uso 

relacional. Na ausência de ferramentas, são definidas visões (views) que possibilitam 

acesso relacional, fazendo uso de várias expressões XPath. Outra maneira de 

manipular dados entre XML nativo e o banco de dados relacional é criando um 

mapeamento entre elementos de dados XML para colunas em tabelas relacionais. O 

mapeamento básico é feito mapeando um esquema XML (DTD neste caso) direto 

para o banco de dados. As ferramentas basicamente convertem documentos XML em 

tabelas relacionais. Para melhor compreender essa forma de armazenamento e 

recuperação diferenciada no Oracle XML DB (é o nome dado ao conjunto de 

tecnologias de banco de dados Oracle relacionadas com o alto desempenho de 

recuperação e armazenamento XML) é necessário entender suas principais 

características. Dentre elas, pode-se citar: o suporte ao W3C XML; possui modelos de 

dados XML Schema (já incorporados no sistema de banco de dados Oracle) e 

métodos de acesso padrão para navegação e consultas XML; possui meios para 

consulta, armazenamento, atualização e transformação de dados XML no momento 

em que são acessados usando SQL (Strutured Query Language); possui ainda um 

repositório onde se pode organizar e gerenciar o conteúdo usando arquivos, pastas ou 

URL; armazenamento independente, conteúdo independente e linguagem de 

programação independente; e fornecem novos caminhos para eventual navegação ou 

consulta no conteúdo XML armazenado no banco de dados. Dentre os principais 

padrões utilizados para acessar e atualizar XML,pode-se citar as recomendações do 

W3C Xpath e o padrão ISO-ANSI SQL/XML [Drew Adams, 2008].       
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 Os principais concorrentes do XML DB Developer, são duas ferramentas: 

Oracle Enterprise Manager [Oracle SQL Developer, 2009] e o terminal de linha de 

comando do Oracle (Oracle SQL Plus). O Enterprise Manager foi identificado devido 

à sua alta popularidade, além de ser um software que oferece um browser que pode 

ser facilmente utilizado para gerenciar objetos do Oracle XML DB [Immanuel Chan, 

2009]. Já o terminal de linha de comando foi escolhido por dispor de uma interface 

padrão onde pode ser usado views (visões) entre os usuários com privilégios 

suficientes e o SGBD [Sheila Moore, 2010]. Embora seja uma ferramenta primitiva 

(linha de comando), ainda possui um alto grau de adoção por parte dos usuários 

devido a  não existir custo para aquisição porque o programa é distribuído com o 

SGBD, contribuindo para sua popularidade. Entretanto, apresenta limitações como:  

 

• Não possui interface gráfica. Todas operações são realizadas através de 

comandos, inclusive a conexão com o banco, conforme ilustrado na 

Figura 4.1;  

• A usabilidade das linhas digitadas e armazenadas no buffer para serem 

submetidas ao SGBD ficam comprometidas porque o software não 

dispõe de uma edição flexível das linhas digitadas com erros conforme 

ilustrado na Figura 4.2  

 

 

 
 

Figura 4.1 – Conexão com o Banco em Linha de Comando 
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Figura 4.2 – Edição de Linhas de Comandos Sem Flexibilidade para Corrigir 

Erros 

  

 Em virtude da ausência de testes formais por terceiros foi utilizado uma 

análise comparativo entre as ferramentas concorrentes diretas do XML DB 

Developer, onde foram constatados os seguintes resultados: 

 

• PL/SQL Developer não fornece um ambiente flexível para lidar com a 

edição dos comandos aplicados no sistema de gerenciamento de 

banco de dados da Oracle. Essa limitação dificulta a correção de erros 

porque o desenvolvedor precisará utilizar o único recurso existente de 

editar linha-a-linha no prompt, conforme ilustrado na Figura 4.3; 

• XML DB Developer fornece um ambiente flexível para lidar com a 

edição de comandos aplicados ao SGBD conforme ilustrado na 

Figura 4.4;  

• PL/SQL Developer não fornece conexão com outros SGBD; 
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• XML DB Developer fornece conexão com outros SGBD conforme 

ilustrado na Figura 4.5; e 

• O XML DB Developer é compatível com todas as versões do SGBD 

Oracle, a partir da versão 9i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Não há Edição de Todas Linhas de Código Executadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Todas Linhas Editadas 
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Figura 4.5 – Fornece Conexão com Outros SGBD 
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5 O Sistema XML DB Developer  
 

 

 O XML DB Developer é um sistema gráfico de manipulação de dados 

híbridos disponibilizado livremente, cujo objetivo é fornecer um ambiente 

simplificado para tarefas de desenvolvedores que lidam com armazenamento de dados 

híbridos. Desenvolvido na linguagem Java [Sun Microsystems, 2009], oferece a 

vantagem de ser independente de plataforma, podendo ser executado em diversas 

plataformas (Windows [Valkiria’s e Ana Velez, 2007], Linux [Namrata 

Bhakthavatsalam, Reema Khosla, 2009]  ou Mac Os [Brintha Bennet, 2009]).   

 O XML DB Developer é compatível com todas as versões do SGBD 

Oracle, a partir da versão 9i. Os principais pontos identificados através da análise 

funcional do Sistema são: 

 

• Gerenciamento de conexões – A ferramenta permite que o usuário crie 

teste e salve conexões com o SGBD; 

• O usuário pode ainda exportar e importar essas conexões através do 

formato XML, funcionalidade fundamental para administradores de 

bancos de dados que lidam com um grande número de conexões 

diariamente; 

• Área de execução de comandos SQL – Assim que a conexão é 

realizada, uma área para execução de comandos SQL é aberta 

automaticamente. Esta área dá suporte à criação de qualquer tipo de 

comando que for possível para a conexão ativa do SGBD, como por 

exemplo inserções SQL e funções PL/SQL, como também comandos 

do terminal de linha de comando. Esta área oferece ainda ao usuário,  

funcionalidades básicas como destaque de palavras reservadas, opções 

avançadas como execução apenas da linha selecionada ou do programa 

como um todo, além de operações de sincronização do estado do banco 

de dados como commit e rollback, histórico de scripts executados e 

abas avançadas como uma que exibe a explicação do plano de 

execução do comando; 
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• Neste contexto, ‘programa’ se refere a um programa PL/SQL ou a 

um script SQL.  

• O usuário pode abrir várias abas dessa área, podendo assim trabalhar 

em mais de um programa durante um determinado espaço de tempo; 

utilizando objetos do banco de dados – O Sistema possui  diversas 

funcionalidades utilizadas para  explorar  objetos do banco de 

dados. Conforme ilustrado na Figura 5.1 e na Figura 5.2 o arquivo 

pode ser editado completamente para ser explorado  

 

 

 

Figura ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 – Abrir o Arquivo 
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Figura 5.2 – Editando Script 
 
 

   

5.1 REQUISITOS   

 
 A partir dos pontos fortes e fracos identificados através da análise de 

concorrentes, foi identificado um conjunto inicial de requisitos para o XML DB 

Developer, apresentados nas seções a seguir. 

 

5.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS  

 
 Foram identificados os seguintes requisitos funcionais: 

 

• [RF-01] Gerenciador de conexões – O XML DB Developer deve 

permitir ao usuário, a criação, o armazenamento, a deleção e o teste de 

conexões; 

• RF-02] Explorador de tabelas – O XML DB Developer deve ser capaz 

de explorar as tabelas e visões de maneira simples e intuitiva, 

possibilitando ao usuário, visualizar as colunas e restrições (colunas 

not null, unique, chaves primárias e estrangeiras); 
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• [RF-03] Desenvolvimento SQL e PL/SQL – O aplicativo deve incluir 

uma área de edição de scripts SQL e programas PL/SQL com destaque 

configurável de palavras reservadas e recurso de sugestão e 

autocompleção de tipos e funções do Oracle, dada a importância deste 

recurso que contribui para o aumento da produtividade, uma vez que 

livra o usuário do esforço susceptível a erros que é a digitação. O 

usuário deve ainda ser capaz de compilar e executar os scripts e 

programas através de um botão na interface e de atalhos do teclado. Os 

erros de compilação devem ser exibidos na interface gráfica, no 

momento em que um programa PL/SQL é compilado, sem que o 

usuário precise interagir; 

• [RF-04] Carga de arquivo XML – O XML DB Developer deve permitir 

ao usuário, a carga do conteúdo de um arquivo XML, uma vez que essa 

funcionalidade deve facilitar a inserção em uma coluna XMLType; 

• [RF-05] Armazenamento de XML – O XML DB Developer deve ser 

capaz de salvar um arquivo XML com o conteúdo resultado de uma 

consulta ou execução de um programa PL/SQL; 

• [RF-06] Modelo de programas PL/SQL – O aplicativo deve prover 

uma série de modelos de programas PL/SQL, como blocos, funções e 

procedimentos, para geração de arquivos XML, uma vez que estes são 

geralmente semelhantes em estrutura, permitindo ao usuário, 

especificar a consulta e o row tag; e 

[RF-07] Histórico de scripts e programas – O aplicativo deve incluir 

uma funcionalidade que salve automaticamente o histórico de scripts e 

programas executados pelo usuário;. 

5.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS  
 

 Além dos requisitos funcionais descritos na seção anterior, a usabilidade 

do XML DB Developer é identificada como um requisito não funcional primordial 

para o sucesso do aplicativo. Outro requisito não funcional é a validação do esquema 

antes de executar o script, contendo dados híbridos.  



 

54 

5.1.3 Diagrama de Classe do XML DB Developer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                           Figura 5.3 – Diagrama de Classe do XMLDB Developer      

Fachada 
 

+novaconexão():conexão 
+conectar(conexão:conexão): boolean 
+salvarconexão(conexão:conexão)void 
+salvarscript(script:script):void 
+carregarXML(caminho:string): String 
+executarScript(script:script): void 
+salvarxml(xml string, caminho String)void 
+Exibirxml():void 

TelaConexao 
 

+novaconexão():conexão 
+conectar(conexão:conexão): boolean 
+salvarconexão(conexão:conexão)void 

ControladordeScript 
 
+salvarscript(script:script):void 
+carregarXML(caminho:string): String 
+executarScript(script:script): void 
+salvarxml(xml string, caminho String)void 
+Exibirxml():void 
 

TelaEdiçãoScript 
 

+salvarscript(script:script):void 
+carregarXML(caminho:string): String 
+executarScript(script:script): void 
+salvarxml(xml string, caminho String)void 
 

EdiçãoScript 
 

ExibirXML 
 

+Exibirxml():void 

ControladorConexao 
 

+novaconexão():conexão 
+conectar(conexão:conexão): boolean 
+salvarconexão(conexão:conexão)void 
 

CadastroConexao 
 

+inserirconexão(conexão:conexão):void 
+removerconexao(conexão:conexão):void 
+salvarconexão(conexão:conexão)void 
 

Conexao 
 

-nome : string 
-nomeusuario:string 
-senha : string 
-host : string 
-porta : int 

subsistemaSGBD
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5.2 Casos de Usos  

 

 Os requisitos do XML DB Developer foram modelados através de casos 

de uso, como mostra a Figura 5.4. Os casos de uso representam as funcionalidades 

que o sistema incluirá em sua primeira versão. Cada caso de uso terá uma prioridade 

classificada em essencial, importante ou desejável. Um caso de uso essencial significa 

que ele é imprescindível ao sistema, ou seja, sem ele, o sistema não é capaz de 

realizar as tarefas a que se propõe. O sistema, embora sofra um impacto significante, é 

capaz de cumprir seus propósitos sem um caso de uso classificado como importante 

Um caso de uso classificado como desejável pode ter sua implementação postergada 

para outras versões do sistema, uma vez que este não desempenha um papel 

fundamental no aplicativo. 

 

 

Figura 5.4 – Diagrama de Caso de Uso  
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5.2.1 [UC01] CONFIGURAR CONEXÃO  

 
 Prioridade: Essencial 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário configure uma nova  

                                      conexão com o SGBD. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: É gerada uma string de conexão com sistema de banco de 

                                             dados. 

 Fluxo Principal: 

  1. O usuário seleciona a opção ‘Nova conexão’; 

2. O sistema exibe os campos de configuração da nova conexão; 

3. O usuário insere os dados nos 5 campos  relativos à nova 

          conexão: 

o Nome da conexão; 

o Nome de usuário; 

o Senha; 

o Nome do host; e 

o Número da porta. 

 Fluxos Alternativos: 

[FA01] 

Caso algum dos campos não esteja preenchido, uma mensagem de erro 

                        deve ser exibida, alertando ao usuário da obrigatoriedade do campo. 

 Pontos de extensão: 

• Após o terceiro passo, o caso de uso pode ser estendido pelos    

  Seguintes casos de uso: [UC02], [UC03] e [UC04]. 

5.2.2 [UC02] CONECTAR   

 

 Prioridade: Essencial 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário realize uma  

                                    conexão pré-configurada com o SGBD. 

 Pré-condições: Não há. 
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 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona uma conexão do conjunto de conexões   

salvas pelo sistema ou a conexão atual, como extensão do caso 

de uso [UC01]; 

2. O usuário seleciona a opção ‘conectar’; 

3. O sistema exibe o explorador de objetos com as tabelas do 

banco de dados; 

4. include [UC07]. 

 Fluxos Alternativos: 

[FA01] 

Se a conexão não puder ser estabelecida, uma mensagem de 

Erro apropriada deve ser exibida para o usuário. 

 

5.2.3 [UC03] SALVAR CONEXÃO   

 

 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário salve uma   

                          conexão pré-configurada com o SGBD. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: O sistema adiciona a conexão ao conjunto de  

                                             Conexões persistentes. 

 Fluxo Principal: 

  1. Como extensão do [UC01], o usuário seleciona a opção 

            Salvar conexão’; 

2. O sistema exibe a conexão na lista de conexões salvas. 

 Fluxos Alternativos: 

[FA01] 

No passo 1, se uma conexão previamente existente tiver o    

mesmo nome inserido pelo usuário, o sistema exibe uma  

mensagem de erro adequada. 
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5.2.4 [UC04] TESTAR CONEXÃO  

 

 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário teste uma  

                          Conexão previamente configurada com o SGBD. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. Como extensão do [UC01], o usuário seleciona a opção 

testar conexão’; 

2. O sistema tenta estabelecer a conexão com o SGBD; 

3. Se a conexão pôde ser estabelecida com sucesso, o sistema  

exibe uma mensagem de status de sucesso, se não, exibe uma  

mensagem de insucesso. 

 

5.2.5 [UC05] REMOVER CONEXÃO  

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário exclua uma conexão  

                                      Salva do sistema. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: O sistema exclui a conexão da lista de conexões  

                                  persistentes. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona uma conexão salva; 

2. O usuário seleciona a opção ‘Excluir conexão’; 

3. O sistema remove a conexão da lista de conexões salvas. 
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5.2.6 [UC06] VISUALIZAR TABELA  

 
 Prioridade: Essencial 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário visualize os detalhes de 

                                      uma tabela em particular do banco de dados. 

 Pré-condições: O sistema precisa estar conectado ao SGBD e deve haver 

                                  pelo menos uma tabela no esquema do banco de dados. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona uma tabela exibida no explorador de objetos; 

2. O sistema abre o visualizador de tabelas que deve conter as seguintes 

                        informações da tabela: Colunas e Restrições (chave primária, chave 

                        estrangeira, colunas não-nulas e colunas únicas) 

 

 

5.2.7 [UC07] EDITAR SCRIPT  

 
 Prioridade: Essencial 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário insira e edite um script 

                           na área de edição PL/SQL. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Abrir área de edição PL/SQL’; 

2. O sistema abre a área de edição PL/SQL com o foco ativo; 

3. O usuário edita um script na área de edição; 

4. Se o usuário inserir uma palavra reservada da linguagem SQL ou 

            PL/SQL, o sistema destaca essa palavra de acordo com a configuração 

                        feita pelo usuário. 

 Pontos de extensão: [UC08], [UC11], [UC12], [UC13], [UC14] 
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5.2.8 [UC08] SALVAR SCRIPT NO HISTÓRICO  

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário salve um script no 

                                      histórico, para que possa ser, posteriormente, reutilizado. 

 Pré-condições: Deve haver um script digitado na área de edição PL/SQL. 

 Pós-condições: O script é adicionado ao conjunto de scripts persistentes 

                                             do sistema. 

 Fluxo Principal: 

 1. O usuário seleciona a opção salvar script; 

 2. O usuário informa o nome do script a ser persistido; 

 3. O sistema adiciona o script a lista de scripts persistentes. 

 Fluxos Alternativos: 

 [FA01] 

        Se não houver script na área de edição PL/SQL, nenhuma ação deve ser 

                   tomada pelo sistema. 

 [FA02] 

 Se o campo do nome do script for deixado em branco, o sistema exibe 

                    uma mensagem de erro para o usuário. 

 

5.2.9 [UC09] CARREGAR SCRIPT 

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário carregue um script 

                                      previamente persistido. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: O script é carregado em memória. 

 Fluxo Principal: 

  1. O usuário seleciona a opção ‘Carregar script’; 

  2. O sistema exibe a lista dos nomes dos scripts salvos; 

  3. O usuário seleciona um dos scripts salvos; 
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  4. O sistema carrega o script; 

  5. O sistema exibe o script na área de edição PL/SQL. 

 

5.2.10 [UC10] CONFIGURAR DESTAQUE DE TEXTO  

 
 Prioridade: Desejável 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário configure os padrões 

                                      de destaque das palavras reservadas no texto do script. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: O padrão de destaque de texto é alterado, 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Configurar destaque de texto’; 

  2. O sistema exibe a janela de configuração; 

3. O usuário configura os seguintes aspectos: 

o A cor do texto das palavras reservadas; 

o Se o texto deve aparecer em negrito; e 

o Se o texto deve aparecer em itálico. 

4. O usuário confirma a operação. 

 

5.2.11 [UC11] AUTO COMPLETAR  

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso permite que o usuário veja uma lista de sugestões  

                                      para o texto que está digitando. 

 Pré-condições: Deve haver algum texto previamente digitado na posição 

                                             imediatamente anterior a do cursor. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Auto-completar’ através das teclas 

Ctrl + barra de espaço’; 
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2. O sistema seleciona o trecho de texto imediatamente anterior ao 

 Cursor até o próximo caractere de espaço, no sentido inverso ao da 

 digitação; 

3. O sistema procura palavras ou expressões que casem com a palavra 

                        parcialmente digitada pelo usuário; 

  4. O sistema exibe a lista de sugestões se possível, se não exibe a 

                        mensagem: “Não há sugestões”; 

  5. O usuário seleciona a sugestão de sua preferência; 

6. O sistema completa o texto previamente digitado pelo usuário com o 

                        restante da sugestão. 

 Fluxos Alternativos: 

[FA01] 

Se não houve texto parcialmente digitado após o passo 1, o sistema não 

                        executa nenhuma ação. 

 

5.2.12 [UC12] CARREGAR XML  

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário carregue o conteúdo de   

                                      um arquivo XML na posição do cursor do teclado na área de  

                                      edição PL/SQL. Este caso de uso é útil para inserção de XML 

                                      em colunas do tipo XMLType. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Carregar XML’; 

2. O sistema exibe a tela de navegação no diretório; 

3. O usuário seleciona o arquivo cujo conteúdo deseja carregar; 

4. O sistema carrega o conteúdo do arquivo entre aspas simples na 

posição do cursor na área de edição PL/SQL; 

 Fluxos Alternativos: 

  [FA01] 
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Se o arquivo não for do formato XML, o sistema exibe uma mensagem 

de erro. 

5.2.13 [UC13] USAR MODELO DE PROGRAMA  

 

 Prioridade: Desejável 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário carregue um modelo de 

                               programa genérico pré definido pelo sistema. Este caso de uso é 

                               importante porque os códigos de manipulação de XML são 

                               geralmente similares. 

 Pré-condições: Não há. 

 Pós-condições: Não há. 

 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Usar modelo’; 

2. O sistema exibe uma lista de modelos de programa1 disponíveis; 

3. O usuário seleciona um dos modelos;   

  4. O sistema exibe o modelo na área de edição PL/SQL. 

 

5.2.14 [UC14] EXECUTAR SCRIPT  

 
 Prioridade: Essencial 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário execute um script. 

 Pré-condições: A área de edição PL/SQL não pode estar em branco, isto 

                                             é, deve haver algum script carregado. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

  1. O usuário seleciona a opção ‘Executar Script’; 

2. O sistema executa o script;3. include [UC08] 

4. O sistema exibe os resultados da execução. 

 Fluxos Alternativos: 
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[FA01] 

Se houver algum erro na execução do script, este deve ser reportado ao  

Usuário e a execução do restante do caso de uso interrompida. 

 Pontos de extensão: [UC15] e [UC16] 

 

5.2.15 [UC15] SALVAR XML 

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 
 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário salve o resultado XML 

                                      de uma consulta em um arquivo. 

 Pré-condições: O resultado da consulta deve ser do tipo XMLType, 

                                             CLOB ou Varchar. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 

1. O usuário seleciona a opção ‘Salvar XML’ referente a uma coluna 

de uma linha resultante de uma consulta; 

2. O sistema exibe a tela de navegação no diretório; 

3. O usuário seleciona a pasta e insere o nome do arquivo a ser salvo; 

4. O sistema salva o conteúdo do resultado da consulta no arquivo 

Escolhido pelo usuário. 

 

5.2.16 [UC16] EXIBIR XML   

 
 Prioridade: Importante 

 Ator: Usuário 

 Descrição: Este caso de uso permite que o usuário visualize o conteúdo 

                                      XML resultado de uma consulta previamente realizada. 

 Pré-condições: O resultado da consulta deve ser do tipo XMLType 

                                            , CLOB ou Varchar. 

 Pós-condições: Não há. 

 Fluxo Principal: 
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  1. O usuário seleciona a opção ‘Visualizar XML’ referente a uma 

                        coluna de uma linha resultante de uma consulta; 

2. O sistema exibe em uma janela o conteúdo da coluna da linha. 

 

5.3 Funcionamento do Sistema XMLDB Developer  
 

 No intuito de ilustrar o funcionamento do sistema foi escolhido o caso de 

uso [UC12] - Carregar XML, conforme ilustrado no Quadro 4.4, de acordo com os 

seguintes passos:  

 

• O usuário insere o comando a ser executado, neste caso um Update; 

• Quando o cursor atinge a posição do conteúdo XML, o usuário clica 

em “Carregar XML”, como mostra a Figura 5.5; 

• O sistema abre a janela de exploração de diretório, o usuário escolhe o 

arquivo e clica em open, como é exibido na Figura 5.6; 

• O sistema carrega o conteúdo do arquivo, entre aspas simples, na 

posição que o cursor estava no passo 2, como ilustra a Figura 5.7; e 

• o usuário completa o comando editando o script, como é mostrado na 

Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5– Inserir Comando e Clicar em Carregar XML 
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Figura  5.6 – Selecionar Arquivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.7 – Carregar Arquivo 
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Figura  5.8 – Edição de Script 

 

 

6 Conclusão  
 
 A habilidade de armazenar e gerenciar dados não-estruturados, 

estruturados e mistos em um único SGBD com o advento de XML, tem se tornado um 

padrão mundialmente aceito para lidar com integração de bancos de dados e 

transmissão de informações através da Internet [Caiçara Junior, 2007]. Essa demanda 

tem impulsionado o desenvolvimento de várias tecnologias, entre elas sistemas de 

gerenciamento de banco de dados e sistemas proprietários com suporte a XML com o 

intuito de atender à demanda mercadológica. 

 A partir da análise dos modelos utilizados para armazenar e recuperar 

dados XML de forma mais eficaz e os problemas encontrados pelos sistemas que 

acompanham o sistema de gerenciamento de banco de dados da Oracle gratuito que 

manipulam dados híbridos, esta dissertação buscou mostrar que é possível contribuir 

com a manipulação de dados (documentos XML complexos) híbridos desenvolvendo 

um sistema que seja capaz de lidar com a manipulação desses dados para inserção e 

extração de informação, combinando duas estruturas distintas de armazenamento  .  
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  Aplicativos vêm sendo desenvolvidos para atender a à demanda de 

diversos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Todavia, existe ainda a 

carência desenvolvimento, particularmente voltado para Oracle.  
 

6.1 Trabalhos Futuros  

 

 O trabalho desenvolvido obteve resultados satisfatórios  segundo a análise 

comparativa dos sistemas concorrentes diretos  da ferramenta desenvolvida nesse 

trabalho. Contudo, para trabalhos futuros seria importante a criação de uma interface 

que pudesse criar e validar os esquemas simples e complexos, tornando o trabalho de 

manipulação de dados mais flexível. Não sendo mais necessário, portanto,  utilizar 

requisitos não funcionais para validação desse processo. Outro ganho com essa 

interface criada para lidar com esquemas seria a flexibilidade em comparar o esquema 

com o documento XML criado. 

 Submeter a ferramenta a testes formais documentados em instituições de 

ensino que manipulam dados structured, unstructured e hybridos nas disciplinas 

letivas. O intuito desses testes seria validar a ferramenta com usuários experientes de 

graduação que utilizam sistemas de gerenciamento de banco de dados em disciplina e 

posteriormente colocá-la no mercado de trabalho. 
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