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Resumo 

Atualmente as empresas necessitam de sistemas que lhes dêem um suporte 

na tomada de decisões, o que pode ser crucial para a sobrevivência da empresa no 

mercado econômico global. Os sistemas transacionais possuem limitações em 

relação a isto. Portanto, é necessário o desenvolvimento de um sistema de Data 

Warehouse associado à utilização de ferramentas OLAP, que suprem as limitações 

dos sistemas tradicionais. Considerando as particularidades deste tipo de sistemas, 

as técnicas utilizadas na modelagem de dados para sistemas tradicionais, não 

possuem a mesma eficácia para estes sistemas de Data Warehouse. A Modelagem 

Multidimensional é a que melhor traz benefícios para este tipo de ambiente, pois 

consegue representar de forma fidedigna a realidade dos negócios. Paralelo a isto, a 

Web Semântica surge para transformar a Web de um repositório de documentos 

interligados em uma base de conhecimentos distribuídos. Sua idéia central é tornar 

o significado da Web acessível e processável pelas máquinas. Ela engloba uma 

combinação das seguintes tecnologias: Metadados, Ontologias e Inferências 

Lógicas. Uma Ontologia é um modelo de dados que representa um conjunto de 

conceitos de um determinado domínio e os relacionamentos entre estes. Ela serve 

então para descrever formalmente um domínio do discurso, seus indivíduos, 

classes, atributos e relacionamentos. 

Este trabalho traz uma proposta de geração semi-automatizada de modelos 

multidimensionais de cubos OLAP a partir de ontologias. Para tanto, são abordados 

os principais conceitos de um sistema de Data Warehouse, e da modelagem 

multidimensional. Também são tratados alguns conceitos da Web Semântica e de 

Ontologias. Após isto são analisados alguns trabalhos que utilizam a web semântica 

na modelagem de sistemas de Data Warehouse. Um protótipo foi desenvolvido 

como prova de conceito. Por fim são apresentadas as conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros dentro da área de estudo. 

 

Palavras chave: Data Warehouse, Modelagem Multidimensional, Transformação de 

Modelos, Web Semântica. 

  



 
 

Abstract 

Currently, companies need systems that may support them in decision making, which 

may be crucial for the survival of such companies in the global economic market. 

Transactional systems have limitations regarding this. Therefore, there is a need for 

developing data warehouse systems as well as using OLAP tools to face limitations 

of traditional systems. Considering the specificity of traditional systems, the 

techniques normally used for data modeling cannot hold the same effectiveness as 

far as data warehouses are concerned. Multidimensional modeling better brings 

benefits for this type of environment due to its ability to provide reliable 

representation of the reality of businesses.  Parallel to this, the semantic web has 

come into being to transform the Web from a linked document repository into a 

distributed knowledge base. Its central idea is to become the Web meaning 

accessible and understandable for machine processing. It encompasses a 

combination of the following technologies: Metadata, Ontology and Logical Inference. 

Ontology is a data model that represents a set of concepts from a given domain and 

the relationships between them. Thus, it formally describes a knowledge domain, its 

individuals, classes they belong to, attributes and relationships. 

This work focuses on semi-automated generation of Multidimensional Model of OLAP 

Cube from given Ontology. To achieve this, it covers the key concepts of both data 

warehouse systems and multidimensional modeling. Also, some concepts of 

semantic Web and Ontology are dealt with. Following this, some works that use the 

semantic web for   data warehouse modeling are analyzed. A prototype has been 

developed as proof of concept. Finally, the conclusions and suggestions for future 

work are presented. 

 

Key Words: Data Warehouse, Multidimensional Modeling, Transformation of 

Models, Semantic Web.  
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Capítulo 1 

 

Considerações Iniciais 

 

 

 Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, 

lista os objetivos de pesquisa almejados, os desafios que são esperados em sua 

realização e, finalmente,  mostra como está estruturado o restante da presente 

dissertação. 
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1.1Introdução 

Vivemos atualmente em uma sociedade conhecida como a Sociedade da 

Informação, também chamada Sociedade do Conhecimento ou Nova Economia. 

Termo este que surge no final do século XX e tem sua origem no termo Globalização 

(POLIZELLI, 2007). 

A sociedade não é um elemento estático, muito pelo contrário está em 

constante processo de mutação e expansão. O atual modelo de organização das 

sociedades, como estamos percebendo, resulta em um modo de desenvolvimento 

econômico e social onde a informação, como meio de criação do conhecimento, 

desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o 

bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. Além do mais, a informação se torna 

um importante diferencial para as organizações que querem se manter à frente de 

seus concorrentes, neste atual cenário onde a competitividade existe em todos os 

lugares. 

Nesse cenário, a Tecnologia da Informação assume o papel de carro-chefe 

nesta nova ordem mundial (CASTELLS, 1999), principalmente fazendo utilização de 

tecnologias que permitem o armazenamento das informações geradas pelas 

instituições ao longo do tempo, na esfera de seus interesses., Também  utilizamos 

tecnologias que permitem o rápido e fácil acesso a estas informações, as quais 

auxiliarão no processo de tomada de decisões e planejamento e execução de 

estratégias na forma de trabalho da organização, o que pode ser, sem sombra de 

dúvidas, a fronteira entre o futuro da organização ou a sua perda de mercado e 

possível falência. 

Analisando os sistemas desenvolvidos e adotados pelas empresas 

atualmente, podemos fazer a clara distinção entre dois grandes grupos. No primeiro, 
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consideramos os sistemas transacionais ou operacionais, denominados On-line 

Transaction Processing (OLTP) Systems (TECHNET, 2011) ou Sistemas OLTP. 

Exemplos destes sistemas são: Controle de Estoque, Controle Financeiro, Contas a 

Pagar e a Receber, entre outros. Eles têm por finalidade auxiliar a empresa no seu 

processo diário, tendo papel fundamental na sobrevivência e funcionamento da 

empresa. No segundo grupo podemos incluir os Sistemas de Apoio a Decisão 

(SAD), também conhecidos como On-line Analytical Processing (OLAP) Systems 

(THONSEM, 2002) ou Sistemas OLAP. Estes dão suporte à tomada de decisões 

pelos gestores da organização e permitem a análise das informações de interesse 

da organização. 

Nesse contexto se inserem os sistemas de Data Warehouse (DW) (KIMBALL, 

2004), traduzido como Armazém de Dados, que têm por objetivo fornecer um 

repositório centralizado de dados, contendo todos os dados de interesse da 

empresa, bem como um conjunto de ferramentas para acesso, análise e 

apresentação das informações, denominadas de ferramentas OLAP, as quais 

facilitam e tornam mais ágeis a maneira como as decisões serão tomadas. 

Em (INMON, 1997) encontramos a definição mais usual de um data 

warehouse: “uma coleção de dados integrados, orientados por assunto, não voláteis 

e variáveis com relação ao tempo, criada para suporte a decisão”. O objetivo do DW 

é armazenar a variação do que ocorre no dia a dia da empresa (Fatos). Para tanto 

ele deve selecionar, sumarizar e organizar, os dados contidos nos bancos de dados 

operacionais da empresa, em informações que permitam o acompanhamento das 

variações dos fatos da empresa. 

Um data warehouse apresenta muitas diferenças em relação aos sistemas 

OLTP. Estas diferenças são relativas às necessidades do usuário, clientes, formas 
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de armazenamento, forma de acesso, entre outras. O Quadro 1 mostra uma 

comparação entre esses dois ambientes. 

Quadro 1. Comparativo entre ambientes OLTP e OLAP 

Adaptado de (RAINMAKER, 2011)  

Tópico / Função OLTP Data Warehouse 

Fonte de dados Dados operacionais. Dados consolidados de 
várias fontes. 

Finalidade dos dados Controlar tarefas 
fundamentais dos 
negócios. 

Ajudar no planejamento, 
resolver problemas e 
suporte à decisões. 

O que dizem os dados Revelam um instante dos 
processos de negócios 
em andamento. 

Visões multidimensionais 
de vários aspectos dos 
negócios. 

Inserções e Atualizações Rápidas e pequenas 
realizadas pelos usuários 
finais. 

Trabalhos em lotes 
periódicos de longa 
duração. 

Consultas Padronizadas e retornam 
poucos dados. 

Freqüentemente 
complexas e envolvem 
agregações. 

Velocidade de 
Processamento 

Muito rápida. Depende da quantidade 
de dados consultados. 
Podem durar horas. 

Requisitos de espaço em 
disco 

Pequeno se os dados 
históricos forem 
armazenados. 

Grande devido a 
existência de várias 
agregações. 

Projeto de banco de 
dados 

Altamente normalizado 
com várias tabelas. 

Pouco normalizado com 
poucas tabelas. 

Backup e Recuperação 
dos dados 

Backups são realizados 
constantemente. 

Ao invés de backups 
regulares, os dados 
podem ser simplesmente 
recarregados para 
recuperar os mesmos. 

 

Em outra vertente de pesquisa, a Web Semântica (BERNERS-LEE, 2001) 

surge para transformar a Web de um repositório de documentos interligados em uma 

base de conhecimento distribuído (HORROCKS, 2007). A idéia central da Web 

Semântica é tornar a semântica, ou significado do conteúdo da Web acessível e 

processável pelas máquinas (ANTONIOU, 2008). 

A Web Semântica engloba uma combinação das seguintes tecnologias:  
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I. Metadados - São dados sobre dados, ou seja, dados que trazem a 

descrição dos dados do sistema (NANDIGAM, 2005). São utilizados 

para permitir que as Web Pages “tragam o seu significado por debaixo 

dos panos” (ANTONIOU, 2008); 

II. Ontologias - Uma ontologia é um modelo de dados que representa um 

conjunto de conceitos de um domínio e os relacionamentos entre eles 

(GRUBER, 2008; KNIGHT, 2006); e 

III. Inferências Lógicas - A partir da combinação de metadados com 

ontologias, são realizadas inferências lógicas, isto é, são tiradas 

conclusões sobre determinado domínio. 

Em geral, uma ontologia descreve formalmente um domínio específico. 

Tipicamente, uma ontologia consiste em uma lista finita de termos e os 

relacionamentos entre esses termos. Os referidos termos denotam importantes 

conceitos (classes de objetos ou propriedades) de um determinado domínio. Por 

exemplo, no domínio de uma universidade, Professores, Alunos, Cursos e 

Disciplinas são importantes conceitos.  

Atualmente, as mais importantes linguagens utilizadas para a definição de 

ontologias são as seguintes: 

I. Resource Description Framework (RDF) (RDF, 1999) - é um modelo de 

dados para a definição de objetos e relacionamentos entre eles. Ele 

fornece uma semântica simples para o modelo de dados, o qual pode 

ser representado em uma sintaxe XML (eXtensible Markup Language) 

(XML, 1998); 

II. RDF Schema (RDF Schema, 2004) - é uma linguagem de descrição de 

vocabulário para descrever propriedades e classes dos recursos RDF, 
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com uma semântica para generalização de hierarquias de tais 

propriedades e classes; e 

III. Web Ontology Language (OWL) (OWL, 2004) – é uma linguagem de 

descrição de vocabulários rica, usada para descrever propriedades e 

classes, tais como as relações entre as classes (por exemplo, 

disjunção), a cardinalidade (por exemplo, “exatamente um”), 

características das propriedades (por exemplo, “Simetria”), e classes 

enumeradas. 

A Web Semântica apesar de ser um conceito relativamente recente, já vem 

sendo pesquisada e utilizada, nas mais variadas áreas de pesquisa (SYCARA, 2004; 

BARRET, 2005; BAKER, 2006; NANDIGAM, 2006; DHANAPALAN, 2007). 

Entretanto, ainda é deficiente a união de seus conceitos na realização dos projetos 

de ambientes de DW. 

 O desenvolvimento   de um data warehouse requer por vezes, um alto 

investimento por parte da organização e necessita de um total alinhamento desse 

com o processo de negócio da empresa, o que é fator essencial para o sucesso do 

projeto. Os usuários (stakeholders) do negócio e seus requisitos têm impacto sobre 

quase toda a decisão do projeto e implementação tomada, no curso de um projeto 

de data warehouse (KIMBALL, 2002).  

 

1.2 Motivação 

 Considerando o ambiente atual, percebemos a necessidade da geração semi-

automatizada de modelos multidimensionais de cubos OLAP a partir de Ontologias.  

Como a Ontologia descreve um determinado domínio, ela traz informações a 
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respeito de quais conceitos estão presentes em um determinado contexto, bem 

como, o modo como estes conceitos estão relacionados entre si.  

 Sendo assim podemos ter uma ontologia que descreva os conceitos e 

relacionamentos de um determinado negócio ou organização. Esta ontologia serve 

de base então para que possamos construir modelos multidimensionais de cubos 

olap, que venham a auxiliar os gestores do negócio a entender de melhor forma o 

seu próprio negócio. 

Portanto, o modelo final gerado, tendo por base uma ontologia que descreva 

este negócio o qual se deseja modelar, será o mais próximo possível da realidade 

do negócio. Isto trará benefícios para a instituição modelada, pois o modelo 

realmente representará com fidelidade a realidade da organização.  Assim, os 

gestores da organização modelada, poderão tomar as decisões gerenciais, de uma 

forma mais coesa e coerente, sem a preocupação de sofrer efeitos colaterais 

advindos de informações erroneamente obtidas. 

 

1.3 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é propor uma forma de geração semi-

automatizada de um modelo multidimensional de um Cubo OLAP a partir de uma 

ontologia que descreva um determinado domínio. Aliado a isto, será criada uma 

ferramenta que realize a geração desse modelo, e que sirva como prova de conceito 

para o método proposto. 

Para atingir esses objetivos, executaremos as seguintes atividades: 

I. Analisar as metodologias existentes para modelagem de projetos de 

DW e construção de cubos OLAP - um estudo e comparação das 

metodologias existentes que tratam sobre o projeto de sistemas de 
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data warehouse, bem como da construção dos cubos OLAP, e também 

que utilizem os benefícios da web semântica. Verificaremos também 

até onde essas metodologias evoluíram e qual o suporte que já existe 

para a geração de cubos OLAP; 

II. Proposição de um método de geração de modelos multidimensionais 

de cubos OLAP a partir de ontologias. O método deve ser o mais 

simples possível. Não obstante, os modelos gerados a partir dele 

devem atender aos requisitos mínimos da modelagem 

multidimensional; 

III. Elaboração de documentos de requisitos, e diagramas de 

componentes e de classes da ferramenta Ontolap – criar um 

documento de requisitos que especificará os requisitos funcionais e 

não funcionais do protótipo da ferramenta. Para auxiliar no 

entendimento desse documento, serão elaborados diagramas de 

componentes e de classes, bem como um desenho da arquitetura do 

sistema; e 

IV. Desenvolvimento do protótipo da ferramenta Ontolap - a ferramenta 

realiza a geração do modelo multidimensional a partir da Ontologia que 

descreve um determinado domínio. Essa ferramenta deve ser o mais 

independente possível de tecnologias e plataformas específicas. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação, além deste capítulo introdutório, é composta pelos  

capítulos descritos a seguir: 

No Capítulo 2 traçamos uma visão geral dos conceitos de um Data 

Warehouse. Descrevemos as diferenças entre os sistemas OLTP e sistemas OLAP. 
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Mostramos como é estruturada a arquitetura de um ambiente de Data Warehousing.  

Tratamos ainda as formas peculiares como os dados são organizados em um DW e 

como é feita a modelagem para esse tipo de sistema, com ênfase para a 

Modelagem Multidimensional. E, por fim, definimos os conceitos de um Cubo OLAP 

bem como das operações ou ferramentas OLAP. 

No Capítulo 3 abordamos a tecnologia da Web Semântica. Apresentamos as 

diferenças entre a Web atual (Web 2.0) e a Web do futuro (Web 3.0 - Semântica). 

Exemplificamos algumas possíveis utilizações da Web Semântica. Falamos das 

tecnologias que constituem a Web Semântica, em particular das Ontologias. E 

listamos as tecnologias adotadas na criação das ontologias, como por exemplo as 

linguagens mais utilizadas. 

No Capítulo 4 realizamos uma explanação acerca de algumas metodologias 

existentes para a modelagem e projeto de Data Warehouse. Dentre essas, 

apresentamos algumas que fazem uso das tecnologias da Web Semântica. 

Mostramos, também, até que ponto elas evoluíram. A partir daí apresentamos a 

definição do método para a geração semi-automatizada de Modelos 

Multidimensional de um Cubo OLAP a partir de Ontologias  

No Capítulo 5 descrevemos a metodologia proposta por esta dissertação. 

Citamos a fundamentação conceitual utilizada para definir a referida metodologia. 

Em seguida descrevemos detalhadamente todas as etapas da metodologia. E 

apresentamos também o algoritmo da solução proposta. 

No Capítulo 6 apresentamos a ferramenta Ontolap, como prova de conceito 

para a metodologia criada. Descrevemos suas arquitetura e funcionalidades. 

Citamos as tecnologias utilizadas em sua concepção e mostramos o fluxo de 

navegação da ferramenta. 
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No Capítulo 7 apresentamos as principais contribuições deste trabalho, bem 

como as dificuldades encontradas e limitações. Também, sugerimos trabalhos 

futuros que poderão ser realizados a partir desta dissertação, como também alguns 

possíveis direcionamentos para pesquisas na área. 

Finalmente, apresentamos as referências bibliográficas utilizadas. 
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Capítulo 2 

 

Data Warehouse 

 

 

 Neste capítulo abordaremos os conceitos de um ambiente de Data 

Warehouse.  Relataremos as diferenças de sistemas OLTP e sistemas OLAP. Assim 

como serão tratadas as características da Modelagem Multidimensional e dos cubos 

e ferramentas OLAP. 
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2.1 Sistemas de Data Warehouse 

Os bancos de dados tradicionais são de vital importância para as 

organizações, visto que trazem todos os dados e informações ao longo da história 

da empresa. Porém, eles são difíceis de serem consultados, quando o intuito é obter 

informações rápidas e que venham a trazer uma vantagem competitiva, na tomada 

de decisões e planejamento de estratégias por parte da organização. Fica então 

difícil fazer o acompanhamento histórico da evolução da organização baseado 

nessas fontes de dados. 

Os sistemas de data warehouse (KIMBALL, 2002) surgiram com o intuito de 

suprir essa necessidade de análise dos dados por parte dos tomadores de decisão, 

quando os dados ocorrem em volumes gigantescos e representam um longo período 

de tempo do funcionamento da organização. Eles organizam os dados corporativos 

da melhor maneira, de forma a dar suporte à tomada de decisões pelos gerentes e 

diretores da empresa. Tudo isso fazendo uso de um único repositório de dados, 

diferente daqueles que armazenam dados das operações diárias da empresa, os 

repositórios transacionais, mas que são fontes de dados para armazenamento no 

data warehouse. 

Esses sistemas fazem uso de um conjunto de ferramentas denominadas 

ferramentas OLAP, as quais são utilizadas para facilitar a visualização dos dados 

por pessoas que não têm um conhecimento técnico sobre o sistema de DW, mas 

que são usuários comuns desse tipo de sistema. 

Podemos identificar ainda algumas diferenças entre os dois tipos de sistemas, 

mostradas na Figura 1. 
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Figura 1 – Sistemas OLTP X Sistemas OLAP  

(FIDALGO, 2010) 

 Para que o projeto de data warehouse obtenha sucesso, conforme afirma 

KIMBALL, ( 2002), é necessário: 

I. Ter uma motivação forte e convincente para a construção de um data 

warehouse, baseada nas necessidades de negócio da empresa, ou 

seja, a implantação de um sistema de DW tem que trazer um real 

benefício para a organização; 

II. Contar com um patrocinador forte na área do negócio e que seja 

cliente do DW. Isto pode ser o fator mais importante para o sucesso do 

projeto, visto que o envolvimento do usuário é de fundamental 

importância; e 

III. Avaliação da viabilidade do projeto. Há vários aspectos a serem 

considerados como viabilidade técnica, financeira e viabilidade dos 

dados. 



 

28 
 

 Devemos considerar a cultura analítica dos dados dentro da organização, pois 

a adoção desse novo sistema trará inequivocamente uma nova forma de percepção 

dos processos de negócio da empresa, o que pode, caso não haja efetiva 

participação dos stakeholders envolvidos, levar a uma perda considerável para a 

organização. 

 

2.2 Arquitetura de um Ambiente de Data Warehouse 

 A arquitetura de um DW segundo MACHADO (2006) é composta pelos 

seguintes componentes: 

I. Ferramentas-  divididas em ferramentas de back end e front-end. As 

primeiras responsáveis pela aquisição de dados, oriundos de diversas 

fontes. Responsáveis ainda pela extração, limpeza e transformação de 

dados, antes desses serem armazenados no repositório. As 

ferramentas de front-end permitem a visualização e análise dos dados 

pelos usuários, favorecendo a comparação, agregação e ou resumo 

dos mesmos; e 

II. Repositório de dados- é o banco de dados propriamente dito. Podemos 

utilizar aqui bancos de dados relacionais, multidimensionais, ou optar 

por uma opção híbrida. Nessa camada podemos encontrar os data 

warehouses que são os armazéns de dados, os quais agregam os 

dados de toda a organização, ou ainda os data marts que podem ser 

vistos como mini data warehouses e geralmente trazem dados relativos  

a um único departamento. 

 A Figura 2 traz um exemplo dos componentes da arquitetura de um data 

warehouse. 



 

29 
 

 

 

Figura 2 – Arquitetura de um Ambiente de Data Warehouse 

(TANAKA, 2011) 

2.3 Dados no Data Warehouse 

Os dados armazenados nos bancos de dados dos sistemas transacionais 

diferem bastante daqueles armazenados nos sistemas de data warehouse. Algumas 

dessas diferenças podem ser vistas na Figura 1. Numa base de dados convencional, 

os dados geralmente estão normalizados, buscando assim evitar as redundâncias 

desses dados. Em um sistema de data warehouse esta redundância é necessária, 

visto que um bom desempenho na resposta de consultas é um de seus principais 

requisitos. Para isto, os dados frequentemente estão desnormalizados. 

O processo de transformação dos dados em informações é realizado através 

da extração dos dados operacionais internos e externos à empresa, onde, como 

fontes externas podemos ter: arquivos, tabelas ou qualquer tipos de informação que 

queiramos agregar ao projeto, como dados estatísticos (SINGH, 2001). A partir 
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dessa extração, os dados são limpos e transformados e então carregados no data 

warehouse, de acordo com a estrutura do assunto do negócio. 

 

2.3.1 Dados organizados por assunto 

Num sistema de data warehouse os dados são organizados por assunto. Isto 

significa que as informações são agrupadas por assuntos de interesse da empresa 

que são mais importantes, em contraste com os sistemas operacionais que são 

orientados a processos desenvolvidos para manter as transações realizadas 

diariamente. 

Estes assuntos são em realidade os processos principais de uma 

organização, ou seja, os processos de negócio, que são as atividades desenvolvidas 

na organização como transformação de entrada em saída com agregação de valor. 

Um exemplo de assunto poderia ser as Vendas realizadas pelas filiais de uma 

determinada empresa. Podemos fazer o acompanhamento dessas vendas de forma 

que o departamento de marketing utilize esse conhecimento para elaborar as 

estratégias visando aumentar o valor do faturamento, por exemplo. 

2.3.2 Dados Integrados 

Essa é uma das características de suma importância em um data warehouse, 

pois todos os seus dados têm um alto nível de integração. Conseguimos aqui manter 

integrados de forma coesa e coerente, dados oriundos de diversas fontes, por vezes 

totalmente heterogêneas. Para tanto, o dado é extraído da fonte de origem, 

traduzido para um formato apropriado para as análises estratégicas, tratado para 

eliminar inconsistências, incompatibilidades e valores inválidos, para depois serem 

carregados no repositório. 
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2.3.3 Dados não Voláteis 

Os dados armazenados em um data warehouse são armazenados ao longo 

de muitos anos, diferentes das aplicações transacionais onde geralmente ficam 

armazenados por períodos inferiores a um ano. Isto é denominado não volatilidade 

dos dados. Isto permite o acompanhamento e análise do comportamento da 

variação dos dados ao longo do tempo. 

2.3.4 Dados variáveis ao longo do tempo 

Os dados no data warehouse são variáveis ao longo do tempo, ou seja, é 

armazenado o conjunto de variações ao longo do tempo de forma que análises  

possam ser realizadas  para  verificarmos a variação histórica desses dados, e 

assim percebermos as tendências futuras para o negócio. 

O grande desafio dos sistemas de data warehouse é transformar o dado 

operacional, distribuído heterogeneamente pela organização, em informação 

estratégica agregada, para dar suporte a processos de tomada de decisão que 

garantam um diferencial competitivo à empresa, frente aos seus concorrentes. 

2.4 O Processo de Data Warehousing 

2.4.1 Modelagem de Dados para Data Warehouse 

De uma forma genérica, um modelo é uma abstração e uma reflexão do 

mundo real (MACHADO, 2006). Um modelo de dados é uma descrição dos tipos de 

informações que estão armazenadas em um banco de dados (HEUSER, 2004). 

A modelagem de dados para data warehouse é completamente diferente da 

utilizada para sistemas OLTP. Enquanto em um ambiente operacional a modelagem 

entidade-relacionamento (MER) (CHEN, 1976) é a técnica mais difundida e que 

melhor atende às necessidades desse tipo de ambiente (KIMBALL, 2002), para 



 

32 
 

sistemas de DW, seus conceitos e construtores não dão suporte para a 

representação fidedigna da realidade a ser modelada. 

Para a modelagem de sistemas de data warehouse, então, é utilizado o 

paradigma Multidimensional (AGRAWAL et al, 1995). Esse paradigma permite a 

modelagem de esquemas lógicos mais adequados ao processamento analítico típico 

de aplicações de data warehouse. 

A idéia básica por trás dos modelos multidimensionais é a separação entre os 

dados quantitativos (Fatos) e dados qualitativos (Dimensões) (SHOSHANI, 1982). 

Fatos são dados mensuráveis, que representam uma atividade específica do 

negócio que desejamos analisar, por exemplo, Vendas. Os fatos podem ser 

analisados sob vários pontos de vistas ou perspectivas diferentes, dadas pelas 

dimensões. Assim, por exemplo, para o fato Vendas podemos fazer as análises 

Vendas por Cliente, por Cidade, por Produto, entre outras. 

Essa combinação das dimensões na análise de um fato dá origem a uma 

estrutura denominada cubo de dados ou hipercubo (NIEMI, 2002), conforme a 

Figura 3 exemplifica. 
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Figura 3 – Cubo (Hipercubo) de Dados Multidimensional  

(BOEHNLEIN e ULBRICH-VOM ENDE, 1999) 

 

2.4.2 O Tratamento dos Dados 

Após a parte de modelagem conceitual dos dados é realizado o processo de 

extração, transformação e carga dos dados. Como os dados que irão preencher o 

Data Warehouse são oriundos de várias fontes dispersas e heterogêneas, é 

necessário um tratamento sobre estes dados de forma que se obtenha dados 

íntegros.  

Esta integridade permitirá que os dados armazenados no Data Warehouse 

realmente tragam informações corretas sobre a organização. Permitirá também que 

os gestores tenham uma visão global da organização pois haverá uma padronização 

nas terminologias utilizadas nos diversos departamentos da organização modelada. 

2.4.3 Construção dos Cubos OLAP 

Após a carga dos dados no Data Warehouse, várias ferramentas gerenciais 

podem ser utilizadas para auxiliar os gestores da organização na tomada de 

decisões sobre o negócio. 
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Dentre estas ferramentas podemos destacar a construção dos cubos OLAP, 

que como vimos anteriormente surge da combinação das dimensões e de um fato 

durante uma análise sobre os dados do negócio modelado. A figura 3 traz uma 

representação de um cubo OLAP. 

Podemos construir vários cubos OLAP sobre um Data Warehouse. O que vai 

diferenciar cada um destes cubos é o assunto do negócio analisado bem como as 

dimensões que caracterizam estes assuntos. 

Sobre o cubo de dados é permitida a aplicação de algumas operações 

denominadas operações OLAP (THOMSEN, 2002), as quais servem para atender a 

uma enorme variedade de consultas ad hoc feitas pelos usuários do sistema de data 

warehouse. Existem várias operações OLAP, dentre as quais destacamos: 

I. Drill Down e Roll Up - São operações para movimentar a visão dos 

dados ao longo dos níveis de hierarquia de uma dimensão. O Drill 

Down ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da 

informação, diminuindo a granularidade (tamanho do grão). Por 

exemplo, ele está visualizando as Vendas por Ano e agora passa a 

visualizar as Vendas por Mês. O Roll Up ou Drill Up é o contrário, o 

usuário passa de um nível de detalhe menor para um maior, 

aumentando a granularidade da consulta. 

II. Slice e Dice - São operações para realizar a navegação por meio dos 

dados na visualização de um cubo. Significa a redução do escopo dos 

dados em análise. Por exemplo, o usuário está  analisando as Vendas 

por Produtos e, a partir de então, não deseja visualizar as vendas por 

todos os produtos, mas apenas por Eletrônicos; e 
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III. Pivot ou Rotate - É o ângulo pelo qual os dados são vistos ou trocados. 

Na prática corresponde à modificação da posição dos eixos de um 

gráfico, ou troca de linhas por colunas em uma tabela ou planilha. 

Considerando essas características peculiares de um sistema de data 

warehouse, podemos perceber que o entendimento desses conceitos é de 

fundamental importância para a execução de um bom projeto de data warehouse. 

De fato, não podemos aplicar as mesmas técnicas utilizadas para o desenvolvimento 

de projetos convencionais, quando estamos realizando um projeto de Data 

Warehouse(MOODY e KORTINK, 2000). 

2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo, abordamos os principais conceitos de um ambiente de Data 

Warehouse e mostramos quais as etapas de um processo de Data Warehousing. 

Mostramos quais as características dos dados que são armazenados em um 

Data Warehouse e como ele agrupa as informações que estão espalhadas, de forma 

heterogênea sobre uma determinada organização, em um formato integro, não 

volátil e persistente.  

Citamos também as diferenças entre a modelagem de sistemas 

convencionais e sistemas de Data Warehouse e como a modelagem 

multidimensional atende melhor as necessidades para tais ambientes.  

Mostramos ainda que a principal ferramenta para análise dos dados de um 

Data Warehouse são os cubos OLAP, e como eles devem refletir de forma fiel as 

características da organização sobre a qual se deseja realizar análises. 

No próximo capítulo focalizaremos a Web Semântica, seus principais 

conceitos e tecnologias que ela utiliza e, também, a forma como ela propõe uma 
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reestruturação na Web de forma a permitir que as informações espalhadas por ela 

sejam "entendíveis" também pelos computadores.  
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Capítulo 3 

 

Web Semântica 

 

 

 Neste capítulo abordaremos os principais conceitos da Web Semântica. 

Mostraremos uma visão da Web atual e faremos uma comparação com a Web que 

esperamos para o futuro. Relataremos as principais tecnologias empregadas na 

Web Semântica, com ênfase para as Ontologias. Assim, trataremos os principais 

conceitos das Ontologias e tecnologias utilizadas em sua concepção.  
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3.1 A Web do Presente 

A Tecnologia da Informação, através das suas criações, tem formas 

surpreendentes de mudar o nosso modo de viver, muitas vezes de uma forma nunca 

imaginada pelos seus inventores. Quando Johannes Gutenberg inventou a imprensa 

em meados do século XV, seu principal objetivo era criar um mecanismo que 

tornasse rápida a impressão de Bíblias. Ele nunca imaginou o quanto aquilo iria 

contribuir para a disseminação do conhecimento humano, algo que ia até de 

encontro aos interesses monopolizadores da Igreja à época (CATHOLIC, 2010). 

Da mesma forma, Berners-Lee, ao final do século passado, provavelmente 

não pensou que seu projeto para compartilhamento de produções entre 

pesquisadores e centros de pesquisa, baseado em hipertexto, cujo protótipo 

ENQUIRE (ENQUIRE, 1989) foi desenvolvido enquanto o mesmo trabalhava no 

European Organization for Nuclear Research (CERN) (CERN, 2011), e que sua idéia 

seguinte de integrar hipertexto aos Transmission Control Protocol (TCP) (TCP, 1981) 

e Domain Name System (DNS) (DNS, 2006), para formar a World Wide Web 

(WWW) (WWW, 2004), chegaria  ao nível de influência que a mesma consegue ter 

atualmente sobre a população mundial. 

Vivemos hoje em uma “aldeia global” como predissera McLuhan no século 

passado, em meados da década de 60 (MCLUHAN, 1969), ao descrever como seria 

a sociedade dependente da tecnologia e seus adventos. Para onde olhamos, vemos 

a presença e muitas vezes o peso dessa influência. Praticamos dessa dependência 

na saúde, ao realizarmos exames e recebermos seus resultados instantaneamente, 

coisa que antes não era possível. Na educação não precisamos mais estar 

presentes numa sala de aula para realizarmos um curso qualquer, pois podemos 

usufruir da educação a distância. Nos negócios, podemos fechar contratos através 
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de uma videoconferência, sem necessariamente, viajarmos para apertar as mãos de 

nossos parceiros. Até nos nossos relacionamentos pessoais, a maioria de nossas 

interações, muitas vezes passa pela tecnologia através de celulares ou redes sociais 

(SILVEIRA, 2004). Vivemos a ubiqüidade da Tecnologia da Informação. 

A WWW teve uma evolução bastante rápida. Sua fase inicial é denominada 

de Web 1.0, estágio no qual o usuário era apenas um recebedor de informações e 

as aplicações eram estáticas, sem nenhum tipo de dinamismo. A atual WWW é 

denominada de Web 2.0, fazendo alusão a um conjunto de tecnologias que 

trouxeram uma maior interatividade para a Internet. Nessa nova fase, o usuário 

passa de mero expectador para produtor de conteúdo e editor da Web. Ele pode 

agora compartilhar informações com outros usuários e usufruir de aplicações 

dinâmicas como vídeo stream, redes sociais, blogs, entre outros (SABATTINI, 2008). 

 A utilização da Web, portanto, passa impreterivelmente pelo usuário final. Ele 

está sempre buscando e processando informações a partir dela, procurando e se 

relacionando com outras pessoas, consultando catálogos de lojas, realizando 

compras, cursos on-line, procurando ofertas de emprego ou simplesmente como 

entretenimento. Em contrapartida, muitas das ferramentas de software, utilizadas 

pelos usuários para a realização dessas atividades, não dão suporte às mesmas, 

além de estabelecer conexões entre os documentos. 

Dentre essas ferramentas, porém, existe uma a qual pode ser atribuída a 

maior parte do sucesso da Web. Trata-se dos engenhos (engines) de busca 

baseados em palavras chave. Claramente percebemos que a Web não teria 

alcançado seu imenso sucesso, não fosse por ferramentas como Yahoo (YAHOO, 

2011), Google (GOOGLE, 2011) e MSN Search (MSN, 2011). Mesmo assim, elas 

trazem alguns problemas associados ao seu uso: 
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I) Alta recuperação, baixa precisão - Mesmo as páginas relevantes sendo 

recuperadas, existem milhares de outras pouco relevantes ou 

totalmente irrelevantes que também o são, o que pode dificultar a 

obtenção dos resultados esperados; 

II) Baixa ou nenhuma recuperação – É possível que nenhuma resposta 

seja obtida para a nossa pergunta, ou que nenhuma resposta relevante 

seja obtida. Mesmo isto sendo raro nos atuais engenhos de busca, é 

algo ainda possível de acontecer; 

III) Resultados sensíveis ao vocabulário – às vezes, algumas de nossas 

palavras utilizadas nas consultas não nos trazem respostas relevantes, 

as quais podem ser ignoradas apenas pela ordem dos termos, o que é 

insatisfatório, pois semanticamente o resultado seria similar; e 

IV) Resultados são páginas simples – podemos necessitar construir 

algumas planilhas analisando os resultados obtidos sobre vários 

documentos. Teremos então que manualmente realizar várias 

consultas, depois realizar a extração das informações, e daí então 

construirmos nossas próprias planilhas. 

Face a esses problemas, podemos perceber que a Web, a qual vivenciamos 

hoje, é apenas compreensível por seres humanos. Os vários sistemas existentes na 

atualidade não conseguem recuperar e processar as informações contidas na 

Internet, visto que essas foram estruturadas com o intuito de serem amigáveis para 

os usuários. Daí a dificuldade das aplicações em processar e recuperar informações 

úteis aos usuários. Devido a isto, a Web é considerada apenas como um grande 

repositório de documentos interligados, que não atingiu ainda seu real potencial. 

Potencial este que esperamos conseguir com a Web Semântica. 
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3.2 A Web do futuro 

A Web Semântica é a evolução da Web atual. Enquanto a  

Web tradicional foi desenvolvida para ser entendida apenas pelos usuários, a Web 

Semântica está sendo projetada para também, ser compreendida pelos 

computadores. Ela pretende fornecer estrutura e dar significado semântico ao 

conteúdo das páginas web de forma que essas possam ser acessadas e 

processadas pelos computadores (DIZIEKANIAK, 2004). 

 Muitas aplicações já estão sendo vislumbradas, para a utilização da Web 

Semântica, em várias áreas de atuação. A maioria dessas áreas sofre algum tipo de 

problema em virtude da má estruturação de suas informações. No Gerenciamento 

do Conhecimento, área hoje bastante importante para as organizações, 

principalmente as de grande porte, a tecnologia atual sofre algumas limitações, 

como (ANTONIOU, 2008): 

I. Pesquisa da Informação – As organizações dependem atualmente de 

ferramentas de busca baseadas em palavras chaves as quais já 

explicamos as limitações anteriormente; 

II. Extração da Informação – É bastante custoso para os usuários 

extraírem informações dos vários documentos existentes, e os agentes 

inteligentes existentes, não realizam essa tarefa de forma satisfatória; 

III. Manutenção da Informação – Atualmente temos problemas com 

inconsistências nas terminologias e eliminação das informações 

obsoletas; 

IV. Descoberta da Informação – Conhecimentos novos implícitos 

existentes nas bases de dados das organizações são encontrados 

através de Data Mining (ALEXANDER, 2011), entretanto essa tarefa 
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ainda é difícil para documentos distribuídos e fracamente estruturados; 

e  

V. Visualização da Informação – É difícil limitar a visualização da 

informação de usuários para alguns grupos apenas sobre as Intranets 

ou na própria Web. 

Considerando esses problemas, esperamos conseguir com a utilização da 

Web Semântica, Sistemas de Gerenciamento dos Conhecimentos mais avançados, 

com as seguintes características (DAVIES, 2006): 

I. Conhecimento organizado por espaços conceituais de acordo com o 

seu significado; 

II. Ferramentas automatizadas para realizar manutenção das 

informações, verificando possíveis inconsistências e também extraindo 

novos conhecimentos implícitos; 

III. Buscas baseadas em palavras chave substituídas por perguntas onde 

o conhecimento solicitado será recuperado, extraído, e apresentado de 

uma forma amigável para o usuário; 

IV. Suporte à busca sobre vários documentos; e 

V. Limitação do escopo, definindo “Quem vê o quê”, inclusive separando 

partes de um mesmo documento. 

Além do gerenciamento do conhecimento, podemos citar como exemplos de 

áreas que terão benefícios com a utilização da Web Semântica (ANTONIOU, 2008): 

I. As Wikis que poderão recuperar melhor o conhecimento construído 

pelos seus usuários, a partir do momento que estas informações sejam 

melhor estruturadas; 
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II. Os sistemas de e-commerce Business-to-Consumer (B2C) e Business-

to-Business (B2B), que poderão utilizar agentes inteligentes para 

extrair as informações que estejam em acordo com os requisitos do 

usuário, e até mesmo realizar as negociações com agentes das lojas; e  

III. Até mesmo agentes pessoais, os quais poderão resolver assuntos 

nossos do dia a dia como agendar consultas, reuniões, entre outros, se 

comunicando com agentes pessoais de outras pessoas ou instituições 

em geral. 

Percebemos então que a Web do futuro está aí, e que em alguns anos 

poderemos desfrutar do conforto por ela prometido a nós. 

3.3 A Tecnologia por trás da Web Semântica 

Apesar desse cenário que apresentamos parecer distante da realidade, 

nenhuma tecnologia altamente sofisticada ou até mesmo nova tecnologia é 

necessária para conseguirmos utilizar dos benefícios da Web Semântica. Ela faz uso 

na verdade de uma combinação de tecnologias existentes que são: 

3.3.1Metadados 

As páginas web atuais têm seu conteúdo formatado para leitores humanos ao 

invés de programas leitores. A tecnologia mais difundida é o Hypertext Markup 

Language (HTML) (HTML, 2011). Como exemplo, vejamos parte do código fonte de 

uma página de um centro de fisioterapia na Figura 4. 
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v 

Figura 4 – Trecho de Código de Página Web 

Adaptado de (ANTONIOU, 2008) 

Para pessoas esta página é satisfatória, mas os programas terão alguns 

problemas na recuperação das informações. Por exemplo, sistemas de buscas 

baseados em palavras chave conseguiriam encontrar termos como “fisioterapia”; 

agentes inteligentes poderiam identificar as pessoas do centro. Mas como 

diferenciar os terapeutas da secretária? A abordagem da Web Semântica para 

resolver esse tipo de problema é atacá-lo do lado da página web substituindo o 

HTML por uma linguagem mais apropriada de forma que os dados fossem descritos 

semanticamente. 

É justamente aí que entram os metadados. Eles são usados de duas formas. 

A primeira forma para descrever os documentos, por exemplo, a página web ou 

ainda partes de um documento como um parágrafo, um título, entre outros. E eles 

também podem ser usados para descrever as entidades descritas ou citadas no 

documento como Pessoas ou Empresas e fazer diferenciação entre cada uma delas 

sabendo, por exemplo, que “João” se trata de uma Pessoa e não de uma Empresa, 

dado um domínio específico. 

Os metadados nos trazem informações sobre os conteúdos das páginas web. 

Eles são dados sobre dados, ou seja, dados que trazem a descrição dos dados do 
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sistema (NANDIGAM, 2005). São utilizados então para que as páginas web “tragam 

o seu significado implicitamente” (ANTONIOU, 2008). 

3.3.2 Ontologias 

O termo Ontologia é originário de uma subárea da Filosofia denominada 

metafísica que estuda a natureza da existência. Na Ciência da Computação o termo 

é usado para definir uma representação formal do conhecimento, a qual descreve 

um conjunto de conceitos de um determinado domínio específico, bem como os 

relacionamentos entre estes conceitos. “É uma especificação formal e explícita de 

uma conceitualização compartilhada” (GRUBER, 1993). 

De forma geral uma ontologia descreve formalmente um domínio do discurso, 

isto é, um domínio específico. A ontologia consiste de uma lista finita de termos e 

relacionamentos entre esses termos (ANTONIOU, 2008). Os termos são conceitos 

ou classes de objetos do domínio. Por exemplo, em uma universidade, Estudantes, 

Professores, Disciplinas e Cursos são conceitos relevantes. 

Os relacionamentos incluem hierarquia de classes, e além dos 

relacionamentos as ontologias podem incluir informações do tipo: 

I. Propriedades: X ensina Y; 

II. Restrições de Valores: (Apenas Professores podem ensinar nos 

cursos); 

III. Instruções de Disjunção: (Professores efetivos e substitutos são 

disjuntos); e, 

IV. Especificações de relacionamento lógico entre os objetos: (Cada 

Departamento deve incluir pelo menos 10 Professores). 

No contexto da web, as ontologias provêem um entendimento compartilhado 

de um determinado domínio. Isto é importante e necessário para superarmos as 
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diferenças entre as várias terminologias adotadas. A exemplo, uma aplicação pode 

usar o termo “código de área” enquanto outra utiliza o termo “DDD”, para se referir à 

mesma coisa, a saber, o código de área para ligações telefônicas interurbanas. De 

outra forma, em uma universidade “A” o termo “curso” pode ser usado para se referir 

a uma graduação como Ciências da Computação, enquanto que em outra 

universidade “B”, “curso” pode se referir a uma cadeira (disciplina) específica, como 

o curso de Introdução à Programação. Em ambos os casos, as ontologias vão 

permitir uma interoperabilidade semântica, de forma que seja falada “uma única 

língua”. 

Atualmente, as mais importantes linguagens utilizadas para a definição de 

ontologias são o RDF, o RDF Schema e a OWL. 

RDF 

RDF é um modelo de dados para descrever metadados. Também é 

considerado como um modelo padrão para troca de informações na Web, e faz parte 

das especificações do World Wide Web Consortium (W3C) (RDF, 1999). 

O RDF utiliza a sintaxe do XML para transmitir suas declarações. Portanto, 

traz todos os benefícios associados a XML (XML, 1998). Entretanto, podemos ter um 

modelo RDF que não seja baseado na sintaxe de XML. 

Os conceitos fundamentais de RDF são recursos (resources), propriedades 

(properties) e declarações (statements). 

Um recurso é algo sobre o qual podemos dizer alguma informação. Cada 

recurso tem um Uniform Resource Identifier (URI). Um URI pode ser qualquer tipo de 

identificador único como um Uniform Resource Locator (URL). 
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Propriedades são um tipo especial de recurso. Elas descrevem 

relacionamentos entre recursos. Por exemplo: “é subclasse de”, “é do tipo”. As 

propriedades também são identificadas pelas URI. 

Declarações associam as propriedades aos recursos. São representadas 

como triplas no formato objeto-atributo-valor e consistem de um recurso, uma 

propriedade e um valor. Os valores podem ser outros recursos ou literais. As literais 

são valores atômicos. 

Um exemplo de declaração seria: Fernando Fonseca é dono do site 

HTTP://www.cin.ufpe.br/~fdfd/. 

Então teremos a tripla (HTTP://www.cin.ufpe.br/~fdfd/, 

HTTP://www.mydomain.org/dono-site, #FernandoFonseca). Podemos então pensar 

numa tripla (x, P, y) como sendo uma fórmula lógica P(x, y), onde o predicado 

binário P relaciona o objeto x ao objeto y. Na verdade,  RDF nos oferece apenas 

predicados binários (propriedades). Podemos notar que tanto a propriedade “dono-

site”, quanto, ambos os objetos, são identificados por URL. 

Podemos ainda ter uma representação gráfica em forma de grafo direcionado 

onde os nós e arcos são nomeados. Os arcos são direcionados a partir do recurso 

que é o sujeito da declaração para o valor da propriedade que é o objeto da 

declaração. A Figura 5 traz um exemplo dessa notação gráfica de uma tripla. 

 

Figura 5 – Representação Gráfica de uma Tripla 

Podemos ter ainda um valor de recurso sendo outro recurso, o qual pode 

estar conectado a outros recursos. Teremos então, o que na comunidade de 

Inteligência Artificial é chamado de Rede Semântica (Semantic Net). Então, 

http://www.cin.ufpe.br/~fdfd/
http://www.cin.ufpe.br/~fdfd/
http://www.mydomain.org/dono-site
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considerando as triplas abaixo, vemos na Figura 6 a rede semântica formada por 

elas. 

I. (HTTP://www.cin.ufpe.br/~fdfd/, HTTP://www.mydomain.org/dono-site, 

#FernandoFonseca) 

II. (#FernandoFonseca, HTTP://www.mydomain.org/telefone, “2126-

8430”) 

III. (#FernandoFonseca, HTTP://www.mydomain.org/ensina, 

HTTP://www.mydomain.org/BancoDeDados) 

 

 

Figura 6 – Rede Semântica formada por 3 triplas 

RDF Schema 

RDF é uma linguagem universal que permite aos usuários descrever recursos 

utilizando seus próprios vocabulários. RDF não faz nenhum pressuposto sobre 

qualquer domínio específico de aplicação, isto é, não define a semântica de 

qualquer domínio. Para isto é necessário utilizar RDF Schema. 

RDF Schema é uma linguagem de representação do conhecimento, 

extensível, que provê elementos básicos para a descrição das ontologias. Também 

chamado de vocabulários RDF, destina-se a estruturar os recursos RDF (RDF 

Schema, 2004). 

http://www.cin.ufpe.br/~fdfd/
http://www.mydomain.org/dono-site
http://www.mydomain.org/telefone
http://www.mydomain.org/ensina
http://www.mydomain.org/BancoDeDados
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Os principais construtores de RDF Schema podem ser divididos em 

construtores de Classes, de Propriedades e de Utilidades, como descritos abaixo. 

Construtores de Classes 

Construtores de Classes estão relacionados a conjuntos de indivíduos 

semelhantes, ou seja, do mesmo tipo, e podem ser: 

 rdfs:Resource – é a classe de “todas as coisas”. Tudo descrito pelo 

RDF é um resource (recurso); 

 rdfs:Class – declara um resource como sendo uma classe para outros 

recursos. É utilizada para definir um tipo; 

 rdfs:Literal – define valores literais como inteiros ou strings. Valores de 

propriedades são exemplos de literais; 

 rdfs:Datatype – é a classe dos tipos de dados. Ela é tanto uma 

instância (objeto do tipo), quanto uma subclasse (classe que herda as 

características de outra classe) de rdfs:Class; 

 rdfs:XMLLiteral – é a classe dos valores literais do XML; e 

 rdfs:Property – é a classe das propriedades. 

Construtores de Propriedades 

Construtores de propriedades são instâncias da classe rdfs:Property e 

descrevem os relacionamentos entre os recursos sujeitos e objetos. Podem ser dos 

tipos: 

 rdfs:domain – o domínio de um predicado (rdf:predicate) declara a 

classe do sujeito na tripla, do qual o segundo componente é o 

predicado; 

 rdfs:range – o intervalo de um predicado declara a classe ou tipo de 

dado do objeto na tripla, do qual o segundo componente é o predicado; 
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 rdfs:type – é a propriedade que é usada para informar que um recurso 

é instância de uma determinada classe; 

 rdfs:subClassOf – permite declarar hierarquias de classes; 

 rdfs:subPropertyOf – é uma instância de rdf:Property e é utilizada para 

informar que um recurso associado a uma propriedade também está 

relacionado a outra propriedade; 

 rdfs:label – é uma instância de rdf:Property e serve para prover um 

nome do recurso em uma forma mais amigável e legível para leitores 

humanos; e 

 rdfs:comment – também é instância de rdf:Property e é utilizada pra 

fornecer em uma forma mais amigável e legível as descrições sobre os 

recursos do domínio descrito. 

Construtores de Utilidade 

Construtores de Utilidade são instâncias da classe rdfs:Property e são 

utilizados para fornecer informações adicionais acerca dos recursos. Dividem-se em: 

 rdfs:seeAlso – utilizado para indicar um recurso que pode fornecer 

informações adicionais sobre o recurso que é o sujeito da tripla; e 

 rdfs:isDefinedBy – utilizado para indicar um recurso que define o 

recurso que é o sujeito da tripla. Pode ser usada para indicar um 

vocabulário RDF no qual o recurso está descrito. 

OWL 

OWL (OWL, 2004) é uma linguagem de marcação semântica para publicar e 

compartilhar ontologias na WWW. OWL é desenvolvida como uma extensão do 

vocabulário RDF. Ela é derivada da Darpa Agent Markup Language (DAML) e da 

Ontology Interchange Language (OIL)   (DAML + OIL, 2006). 
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A OWL fornece (dois) 2 subconjuntos específicos: 

OWL Lite – Foi projetada para possuir uma fácil implementação e fornecer 

aos usuários um conjunto de funcionalidades de modo que eles comecem no uso da 

OWL. 

OWL DL – Foi projetada para dar suporte ao atual segmento de descrição da 

lógica de negócios, e para prover um conjunto da linguagem que possua 

propriedades desejáveis para a implementação de sistemas de raciocínio.  

OWL Full – A linguagem OWL completa, chamada de OWL Full para 

diferenciar a mesma dos seus subconjuntos relaxa algumas das restrições da OWL 

DL de modo a tornar os recursos disponíveis para serem úteis para muitos sistemas 

de banco de dados e sistemas de representação do conhecimento. 

Essa é a linguagem que pode ajudar a aumentar o interesse na construção de 

aplicações web, por possuir um maior conjunto de construtores e flexibilidade. 

3.4 Considerações Finais 

Apresentamos neste capítulo uma visão geral da Web atual. Destacamos 

suas características e aplicações e como ela foi estruturada se pensando apenas no 

usuário humano. Mostramos também o que se espera da Web do futuro e a 

característica principal desta que será o entendimento pelos computadores das 

informações encontradas nela. 

Mostramos também que a Web Semântica é o conceito usado para definir 

esta Web do futuro e citamos que as principais tecnologias que suportam a Web 

Semântica são os metadados, as ontologias e inferências lógicas. 

Detalhamos um pouco mais as ontologias e quais as linguagens que estão 

sendo usadas para criá-las. Falamos do RDF, RDF Schema e OWL como as 

principais destas linguagens. Descrevemos as características de cada uma e como 
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elas se relacionam na construção das ontologias. Enumeramos também os seus 

principais conceitos e construtores, apresentando uma breve descrição sobre cada 

um.  

Exemplificamos de forma gráfica como alguns destes conceitos se relacionam 

chegando a formar uma rede semântica. 

No próximo capítulo iremos descrever alguns trabalhos propostos para a 

modelagem de ambientes de Data Warehouse. Alguns destes trabalhos fazem uso 

da Web Semântica, enquanto outros não. Estes trabalhos relacionados serão 

analisados e suas principais características serão abordadas, destacando seus 

pontos positivos e negativos. Ao final mostraremos um comparativo entre estes 

trabalhos. 
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Capítulo 4 

 

Metodologias para Modelagem de Sistemas de Data 

Warehouse e Cubos OLAP 

 

 

 Neste capítulo apresentaremos o estado da arte no que tange ao processo de 

modelagem de sistemas de Data Warehouse e Cubos OLAP. Mostraremos também 

soluções propostas que utilizam a web semântica. Apresentaremos ainda uma 

análise a respeito das soluções abordadas. Por fim, apresentaremos a nossa 

proposta de solução, para gerar modelos multidimensionais de cubos OLAP, de 

forma semi-automatizada, a partir de ontologias. 
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4.1Trabalhos Relacionados 

Na literatura vários trabalhos têm sido sugeridos sobre o tema de modelagem 

do processo de data warehouse (HUSEMANN, 2000; JENSEN, 2004; MORA e 

TRUJILLO, 2004; ZEPEDA, 2005; MAZON, 2008). Algumas dessas propostas 

tentam cobrir todo o processo de data warehousing, deste a modelagem conceitual, 

passando pelo processo de Extraction Transformation and Load (ETL) até a 

modelagem dos cubos OLAP (GOLFARELLI e RIZZI, 1998). 

Outras tentam distinguir claramente entre as fases de modelagem conceitual 

e modelagem lógica (MORA e TRUJILLO, 2003). 

No entanto, pouquíssimas se preocupam com o que realmente importa no 

desenvolvimento de qualquer sistema de software: o usuário final. Para ter esse foco 

no usuário final, precisamos então de metodologias e ferramentas que se 

preocupem com a saída de dados para esses usuários. E para esse tipo de 

ambiente de data warehouse, a forma de saída mais usual é a de cubos OLAP. 

Quando nos referimos a trabalhos que se utilizam da web semântica no 

projeto de sistemas de data warehouse, o conjunto é ainda mais restrito. Dentre 

esses queremos destacar os seguintes trabalhos: 

4.1.1 Um Framework Metodológico para o Projeto Conceitual de Data 

Warehouse 

Nesta proposta os autores têm como principal objetivo, definir uma nova 

metodologia que permite realizar um projeto baseado em um fato anteriormente 

definido. O problema é dividido em duas (2) fases (ZEPEDA, 2005). 

Na primeira fase, a metodologia parte de um esquema UML (UML, 2011). O 

objetivo é identificar as entidades que serão candidatas a serem fatos no modelo 

gerado. Logo depois são identificadas as entidades que poderão ser dimensões. As 
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dimensões são adicionadas aos possíveis fatos buscando formar esquemas 

multidimensionais. 

Essa fase é dividida em três (3) passos: 

Identificando os Fatos – Esse passo consiste em realizar uma análise 

detalhada de um diagrama UML, buscando descobrir as entidades que serão 

possíveis fatos. As entidades que possuem pelo menos um atributo numérico não 

identificador, e que são relacionados a pelo menos uma outra entidade com um 

relacionamento muitos para um, serão classificadas como fato. 

Definindo Dimensões e Hierarquias – Os dois (2) passos seguintes definem 

as dimensões e hierarquias de dimensões possíveis. Todas as entidades do 

diagrama UML que não são candidatas a serem fatos, são candidatas a serem 

dimensões. Uma dimensão pode estar conectada a mais de um fato. 

A Figura 7 mostra o algoritmo utilizado para encontrar as possíveis dimensões 

e hierarquias de dimensões. 

 

Figura 7 – Algoritmo para Derivação de Esquema Multidimensional  

Adptado de (ZEPEDA, 2005) 
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O algoritmo recebe como entrada um array com os possíveis fatos 

identificados e também um diagrama UML. O referido algoritmo utiliza uma função 

recursiva para encontrar as dimensões e verificar se as mesmas contêm hierarquias. 

A partir daí, são gerados os possíveis esquemas flocos de neve utilizando um 

perfil UML para modelos multidimensionais (ZEPEDA e MATILDE, 2004). 

A fase dois (2) dessa metodologia captura os requisitos dos usuários finais do 

data warehouse, apenas para selecionar e refinar os esquemas flocos de neve 

gerados. 

O objetivo principal é selecionar o esquema candidato que melhor reflita as 

necessidades do usuário. 

Essa metodologia é bem estruturada para extrair modelos conceituais de data 

warehouse a partir de esquemas UML. Entretanto, ela não aborda a modelagem de 

cubos OLAP, que seria a forma de mostrar o resultado para os usuários finais. Ela 

foca apenas na primeira parte do projeto de data warehouse. Além disso, também 

não faz utilização dos conceitos da web semântica.  

4.1.2 Construíndo Data Warehouses com Dados Semânticos 

Nesse trabalho, os autores construíram uma metodologia para criar data 

warehouses com dados semânticos (NEBOT e BERLANGA, 2010). A metodologia é 

dividida em (três) 3 passos, como descrito a seguir. 

O primeiro passo consiste da construção de um esquema multidimensional. O 

usuário seleciona o assunto para análise que corresponde a um conceito (classe) da 

ontologia. Depois ele aponta as possíveis dimensões. Uma dimensão pode ser um 

conceito ou uma propriedade. Finalmente, ele define as medidas que são funções de 

agregação sobre valores numéricos. Essa metodologia não cobre a construção de 

hierarquias de dimensões. 
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No segundo passo, um componente denominado fact extractor identifica e 

extrai a partir de uma instância que armazene os dados, de acordo com o esquema 

multidimensional previamente projetado. Construindo, assim, o data warehouse. 

A metodologia termina nesse ponto e não se preocupa na construção dos 

cubos OLAP. Sendo assim, o usuário final não consegue realizar uma análise sobre 

os dados do sistema e o sistema em si torna-se sem sentido. A Figura 8 mostra a 

arquitetura dessa solução. 

 

Figura 8 – Arquitetura da Solução de Nebot e Barlanga 

Adaptado de (NEBOT e BERLANGA, 2010) 

 

Atentemos para o fato de que o componente “Gerador Do Cubo” exibido na 

Figura 8 não faz parte da solução proposta. Os autores destacam que o usuário 

deve utilizar qualquer ferramenta existente para gerar os cubos OLAP. 

Na verdade nem o nome proposto pelo trabalho condiz com o que ele 

realmente propõe, pois em nenhum momento tratou dados semânticos, conforme o 

título propusera. 
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4.1.3 Automatizando o Projeto Multidimensional a partir de Ontologias 

Nesse trabalho, os autores desenvolveram um método semi-automatizado 

para encontrar conceitos multidimensionais a partir de uma ontologia que represente 

o domínio do negócio de uma determinada organização (ROMERO e ABELLÓ, 

2007). 

O método é composto por (três) 3 etapas, conforme mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Arquitetura da solução AMDO 

Adaptado de (ROMERO e ABELLÓ, 2007) 

No primeiro passo são procurados potenciais assuntos para análise, isto é, os 

fatos. Os autores consideram qualquer conceito como possíveis fatos, desde que 

eles estejam relacionados a muitas potenciais dimensões e medidas. Antes de 

classificar os fatos, então, eles classificam as possíveis dimensões procurando por 
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conceitos que funcionalmente determinem os possíveis fatos. Entretanto, para 

realizar esse passo eles supõem que as ontologias apontem quais as possíveis 

dimensões do domínio descrito por elas. Para classificar as medidas, eles 

consideram quaisquer tipos de dados numéricos associados aos possíveis fatos. 

A partir daí os autores perguntam a sugestão do usuário para escolher os 

assuntos do negócio que lhes interessem. 

No segundo passo do processo, eles buscam identificar o que chamam de 

Base para um fato. Eles tentam identificar univocamente em um espaço 

multidimensional os conceitos classificados no passo anterior como possíveis fatos. 

No último passo, eles constroem as hierarquias de dimensões visando 

permitir a sumarização dos dados. Eles analisam cada uma de todas as dimensões 

buscando identificar relacionamentos um para muitos entre as dimensões. A partir 

de cada dimensão é construído então um grafo direcionado, exibindo todos os 

relacionamentos um para muitos encontrados para esta dimensão. 

Embora este método tenha uma forma interessante de procurar pelas 

dimensões, ele trabalha com uma hipótese que as ontologias irão apontar as 

possíveis dimensões. Também dependem da interferência do usuário no meio do 

processo. Além do mais, o simples fato de considerar qualquer atributo numérico 

como uma medida, pode trazer inconsistências semânticas no modelo gerado, pois 

campos que armazenam datas podem aparecer com o tipo de dado numérico, por 

exemplo.Além disto, alguns campos que poderiam ser representados como string 

também podem aparecer modelados como tipos numéricos, por exemplo, telefone. 

Ao observarmos as limitações das metodologias e ferramentas existentes, 

para realizar a modelagem multidimensional de cubos OLAP, e percebendo o ganho 

significativo que teríamos para o processo de negócio modelado, ao utilizarmos a 
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Web Semântica, especificamente as ontologias na construção desses modelos, 

decidimos propor um método para a geração de modelos multidimensionais de 

cubos OLAP a partir de ontologias. O método é descrito na seção seguinte. 

 

4.2 Comparativo entre as metodologias 

O Quadro 2 traz um breve comparativo entre as metodologias abordadas. Os 

campos exibidos no quadro e os pontos comparados são os seguintes: 

Metodologia: traz o nome da metodologia resumida na linha corrente. 

Web Semântica: Indica se a metodologia utiliza os conceitos da web 

semântica no seu processo de criação do modelo multidimensional. 

Hierarquia de Dimensões: Indica se a metodologia realiza a geração de 

hierarquias de dimensões no seu processo de geração do modelo. 

Ontologia em Formato Pré-definido: Indica se a ontologia utilizada como 

entrada para o processo precisa vir em um formato pré-definido. Aplicável apenas às 

metodologias que utilizam web semântica. 

Modelo Floco de Neve: Informa se a metodologia dá suporte à criação de 

modelos flocos de neve ou apenas modelos estrelas. 

Interação do Usuário: Informa se existe alguma interação do usuário durante 

o processo. 

Quadro 2 – Comparativo Entre Metodologias 

Metodologia Um Framework 

Metodologico para o 

Projeto Conceitual de 

Data Warehouse 

Construindo Data 

Warehouses com 

Dados Semânticos 

Automatizando o 

Projeto 

Multidimensional a 

partir de Ontologias 

Web Semântica NÃO SIM SIM 
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Hierarquia de 

Dimensões 

SIM NÃO SIM 

Ontologia em 

Formato pré-

definido 

NÃO SIM SIM 

Modelo Floco de 

Neve 

SIM NÃO SIM 

Intervenção do 

Usuário 

SIM SIM SIM 

 

4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo abordamos alguns trabalhos relacionados a esta dissertação. 

Realizamos uma análise de 3 (três) metodologias e destacamos os pontos que 

consideramos como positivos e negativos de cada uma. 

Após isto, criamos um quadro comparativo das metodologias abordadas de 

forma a mostrar as características de todas em relação umas às outras. Por fim, 

destacamos alguns pontos que serão abordados por nossa metodologia. 

No próximo capítulo apresentaremos a metodologia proposta por este 

trabalho para a geração semi-automatizada de modelos multidimensionais de cubos 

OLAP a partir de ontologias.  
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Capítulo 5 

 

Metodologia Proposta 

 

 

 Neste capítulo descreveremos a metodologia proposta por este trabalho. 

Assim, apresentaremos as bases fundamentais do método proposto, detalhando os 

principais passos para alcançar a solução proposta. Também citaremos os aspectos 

positivos e negativos da referida solução.  
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5.1 Gerando o Modelo Multidimensional do Cubo OLAP a partir de 

Ontologias  

Para realizar a tarefa de geração do modelo do cubo OLAP, buscamos reunir 

as melhores práticas nas metodologias e ferramentas encontradas na literatura, bem 

como as técnicas mais difundidas no mercado, em se tratando da construção de 

modelos multidimensionais de cubos OLAP. (NEBOT e BERLANGA, 2010; 

ROMERO e ABELLÓ, 2007; KIMBALL, 2002) 

Tentamos preencher as lacunas que as metodologias anteriormente 

propostas deixaram, de forma que o modelo final fosse o mais próximo possível da 

realidade do negócio modelado. Para tanto, consideramos os seguintes aspectos 

que sofrem influência direta das necessidades dos usuários dos sistemas OLAP. 

5.1.1 Modelo estrela X Modelo Floco de neve 

A Modelagem Multidimensional é a única técnica viável para modelar os 

dados de forma satisfatória para os usuários finais, em um ambiente de data 

warehouse (KIMBALL, 2002). 

Nessa técnica, os esquemas gerados podem ser do tipo estrela (star 

schema), ou floco de neve (snowflake) (DWHWORLD, 2010). Optamos então por 

gerar um modelo estrela de forma a simplificar a visão do usuário sobre o modelo 

gerado.  

5.1.2 Por que gerar o cubo a partir de uma Ontologia? 

Muitas abordagens têm sido sugeridas para realizar a modelagem 

multidimensional em um ambiente de data warehouse. Algumas delas são 

extensões do Modelo Entidade Relacionamento (KAMBLE, 2008). Outras são 

extensões de UML (MORA, 2006), e algumas poucas têm adotado as tecnologias da 

Web Semântica (ROMERO e ABELLÓ, 2007). 



 

64 
 

Como o intuito do cubo OLAP é descrever os aspectos do negócio de forma 

clara e objetiva para o analista de negócios (RIZZI, 2006), e ainda considerando o 

modelo formal da ontologia como sendo uma perfeita representação do negócio 

modelado, optamos por utilizar as ontologias que descrevam um determinado 

domínio como sendo a fonte da geração do nosso modelo multidimensional. 

5.2 Fundamentação Conceitual do Método  

Para realizarmos a montagem do cubo decidimos classificar os conceitos 

existentes na ontologia. Dado que no modelo multidimensional os principais 

conceitos são fatos, dimensões e medidas, tivemos que realizar um mapeamento 

dos conceitos existentes na ontologia com os conceitos do modelo multidimensional. 

Consideramos então os seguintes critérios: 

Toda classe de ontologia mapeia ou um fato ou uma dimensão – Como 

as classes trazem conceitos sobre o negócio modelado, decidimos por classificá-las 

como fatos ou dimensões. Tomamos por base a premissa que os assuntos de 

interesse do usuário estejam modelados na ontologia como classes.  

Definimos o conceito de Conectividade – é um conceito que criamos que 

traz o valor do grau do nó de uma determinada classe, dada a rede semântica 

formada pelos conceitos das ontologias. O Conceito criado por nós deriva do 

conceito de grau de Centralidade, da Teoria dos Grafos. A abordagem que levamos 

em consideração é a de Freeman (1979). No cálculo dessa conectividade 

consideramos apenas os relacionamentos entre as classes da ontologia, ou seja, 

dada uma determinada classe, apenas as classes diretamente relacionadas a esta 

entram no cálculo da conectividade. 
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Uma classe que tem muitos relacionamentos pode ser considerada como uma 

classe mais essencial ao negócio modelado do que outras com menor quantidade 

de relacionamentos. 

O fato – O fato será gerado a partir das classes com maior valor de 

Conectividade e que possuam atributos numéricos. 

Dimensões – As dimensões são geradas a partir das classes que foram 

selecionadas como possíveis fatos. As classes diretamente ligadas à classe 

escolhida como fato serão classificadas como dimensões. 

Atributos Descritivos – Os atributos descritivos das dimensões serão 

retirados a partir das várias propriedades das classes que foram selecionadas como 

dimensões. 

Medidas – os atributos numéricos associados às classes selecionadas como 

possíveis fatos (aquelas com maior valor de conectividade) serão classificados como 

as medidas do fato do modelo multidimensional. A função de agregação será 

definida posteriormente pelo usuário da ferramenta. 

Destacamos que a forma de garantir um funcionamento adequado de nossa 

metodologia é ter como entrada ontologias que descrevam os modelos de dados do 

ambiente que se deseja modelar, e que nessas ontologias o assunto sobre o qual se 

deseja realizar análise e tomar decisões, esteja explicitamente definido. 

5.3 Passos da Metodologia 

Para realizar o processo de criação de um modelo multidimensional de cubo 

OLAP a partir de ontologias, separamos a metodologia nos seguintes passos: 

Seleção dos conceitos da Ontologia – Nesta etapa são selecionadas as 

classes da ontologia, e transformadas em classes intermediárias. Estas classes 
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intermediárias são classes do conceito do paradigma de orientação a objeto (POO, 

2011). Todas as classes são candidatas a serem fatos ou dimensões. 

Cálculo da Conectividade – Nesta etapa são calculadas as conectividades 

de todas as classes encontradas. Para este cálculo foram consideradas apenas as 

classes diretamente ligadas à classe da qual se deseja encontrar o valor da 

conectividade.  

Definição do fato e das dimensões associadas – Neste passo é escolhido 

o fato e as dimensões associadas. O fato será a classe com maior valor de 

conectividade e que possua atributos numéricos. As medidas serão todos os 

atributos numéricos associados ao fato selecionado. 

Destacamos mais uma vez que para que nossa metodologia tenha sucesso 

na geração de um modelo multidimensional de cubo OLAP, é necessário que o 

assunto sobre o qual o usuário deseja realizar uma análise esteja explicitamente 

descrito. 

Definição das Funções de Agregação – Nesta etapa o usuário deve intervir 

para definir qual a melhor função de agregação para as medidas sugeridas. Esta 

intervenção do usuário é realizada já na ferramenta de modelagem do cubo OLAP.  

Após a intervenção do usuário, o processo está então terminado. A partir daí 

podemos utilizar qualquer método existente para realizar a carga dos dados no cubo 

gerado. 

5.4 Algoritmo da Solução 

O Algoritmo utilizado para realizar estes passos está descrito na Figura 10. 
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Figura 10 – Algoritmo da Metodologia Proposta 

Para entendermos melhor o algoritmo proposto, vamos aplicá-lo sobre a 

ontologia que modela um ambiente comercial fictício representado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Ontologia de Ambiente Comercial 
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No primeiro passo da metodologia iremos separar os conceitos definidos na 

ontologia. Iremos identificar, então, as seguintes classes e propriedades: 

Classes – Venda, Loja, Forma de Pagamento, Funcionário, Produto e 

Categoria; 

Propriedades – “tem”, “é feita”, “agrupa”, “realizada por” e “possui”. 

Para cada classe de ontologia encontrada no primeiro passo, instanciamos 

uma Classe Intermediária, oriunda da linguagem orientada a objetos que representa 

temporariamente a classe de ontologia que ela mapeia. 

No segundo passo iremos calcular o valor da Conectividade. Serão 

encontrados, então os seguintes valores desta propriedade para as classes 

presentes: 

Venda – Possui conectividade igual a 4 (quatro), pois se relaciona com as 

classes: Loja, Funcionário, Produto e Forma de Pagamento. 

Funcionário – Possui conectividade igual a 1 (um), pois se relaciona apenas 

com a classe Venda. 

Loja – Possui conectividade igual a 1 (um) pois se relaciona apenas com a 

classe Venda. 

Forma de Pagamento – Possui conectividade igual a 1 (um) pois se relaciona 

apenas com a classe Venda. 

Categoria – Tem valor de conectividade igual a 1 (um) pois se relaciona 

apenas com a classe Produto. 

Produto – Possui valor da propriedade conectividade igual a 2 (dois) pois se 

relaciona com as classes Venda e Categoria. 

Após o cálculo da conectividade de todas as classes de ontologia 

encontradas, os valores obtidos são ordenados decrescentemente. Temos então as 
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classes na seguinte ordem: Venda, Produto, Categoria, Loja, Fucionário e Forma de 

Pagamento. 

O passo seguinte consiste em selecionar os possíveis fatos considerando os 

valores mais altos de conectividade e também selecionar as dimensões e medidas 

associadas a estes. Teremos então a classe Venda classificada como fato para o 

nosso cubo OLAP, visto que ela contém o maior valor de conectividade.  

A partir da classe Venda teremos as classes diretamente ligadas a ela 

classificadas como dimensões no nosso modelo final. Tais dimensões serão as 

classes: Loja, Funcionário, Forma de Pagamento e Produto. Estas classes irão 

caracterizar o fato selecionado. 

Teremos então o modelo estrela do cubo OLAP representado na Figura 12, 

como modelo final desta transformação.  

 

Figura 12 – Modelo Estrela de um Ambiente Comercial 
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Os atributos numéricos porventura encontrados associados à classe 

selecionada como fato serão classificados como as medidas do fato.  

O modelo do cubo OLAP é então criado sobre o servidor OLAP externo. 

Nesta ferramenta o usuário deverá intervir selecionando a função de agregação 

correta para as medidas exibidas. 

Após esta intervenção do usuário o processo está terminado. 

5.4 Considerações Finais 

Descrevemos neste capítulo a metodologia proposta como solução para a 

geração semi-automatizada de modelos multidimensionais de cubos OLAP a partir 

de ontologias. 

No capítulo seguinte é apresentada uma estrutura geral da ferramenta 

Ontolap, que serve como prova de conceito para testar a metodologia criada, bem 

como, é mostrado o experimento realizado para a validação da mesma. 
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Capítulo 6 

 

Ferramenta Ontolap 

 

 

 Neste capítulo descreveremos os aspectos técnicos relacionados à 

construção e ao funcionamento da ferramenta Ontolap. Será apresentada a 

arquitetura da ferramenta e analisadas as vantagens e limitações da mesma. 
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6.1 Descrição Geral da Ferramenta 

Como forma de corroborar o método criado, decidimos por construir a 

ferramenta Ontolap.  

O objetivo principal da ferramenta é sugerir um modelo multidimensional de 

um cubo OLAP, a partir da ontologia que descreva o domínio sobre o qual se deseja 

realizar a análise dos dados. Deixemos claro que não realizamos a carga dos dados 

no cubo gerado pela ferramenta. Fazemos apenas a modelagem do cubo baseado 

no que é descrito sobre esse determinado domínio na ontologia. Obviamente isto 

pressupõe que a ontologia seja fiel em suas declarações e definições. 

Os principais diferenciais trazidos pela ferramenta Ontolap são: 

Possuir as Ontologias como entrada - Como uma ontologia é a entrada da 

ferramenta, e é a partir daquela que o cubo OLAP é gerado, o modelo 

multidimensional que teremos na saída irá representar realmente o domínio sobre o 

qual se deseja fazer uma análise (LIAO e LEUNG, 2007); e 

Independência de existência de um repositório de dados - Não é 

necessária a existência de repositório de dados, como um data warehouse ou data 

mart, para que o modelo do cubo OLAP seja gerado. Em outras metodologias como 

visto anteriormente, existe a necessidade da pré-existência de um repositório para 

que o cubo possa ser modelado (NEBOT e BERLANGA, 2010); 

Além desses diferenciais a Ontolap foi estruturada de uma forma tal que ela é 

facilmente extensível e adaptável, permitindo assim uma maior independência de 

plataformas do que as ferramentas atualmente existentes. 

6.2 Arquitetura  

A arquitetura da ferramenta Ontolap é composta de (três) 3 módulos conforme 

vistos na Figura 13. 
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Figura 13 – Arquitetura da Ferramenta Ontolap 

Os módulos são responsáveis pelas seguintes atividades: 

 Ontology Reader - Módulo responsável por realizar a leitura da 

ontologia. Identifica os principais componentes como classes e 

propriedade de ontologia. Pode realizar a leitura de uma ontologia em 

qualquer das linguagens descritivas: RDF, RDF Schema e OWL. 

Especificamente para ontologias em RDF pode perceber diversos 
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formatos como: RdfXml, RdfJSON, NTriples, Notation3, entre outros. 

Envia sua saída para o módulo Conversion Engine; 

 Conversion Engine - Módulo responsável por realizar a geração do 

cubo OLAP, a partir da ontologia de entrada. Pode ser considerado 

como a parte fundamental da ferramenta, pois nele fica o algoritmo de 

conversão para a geração do cubo. Recebe a entrada do módulo 

Ontology Reader e envia a saída para o módulo Cube Writer; e 

 Cube Writer - Módulo responsável por escrever a saída do modelo do 

cubo. Realiza a comunicação com a ferramenta de cube designer. 

A arquitetura da ferramenta Ontolap foi pensada reunindo-se as melhores 

práticas de arquitetura de software empregadas no mercado de trabalho, tais como 

Arquitetura em (três) 3 Camadas (SAUVÉ, 2011). Foi projetada de forma a permitir 

fácil entendimento, manutenção e extensão. 

Foi escolhido também o Paradigma de Orientação a Objetos (POO, 2011) por 

se tratar do paradigma de programação mais utilizado atualmente. 

Na seção seguinte apresentaremos os diagramas UML da aplicação, os quais 

servirão para ajudar no entendimento do funcionamento da ferramenta Ontolap. 

6.3 Diagramas 

Os seguintes diagramas UML detalham a ferramenta internamente, e também 

exibem suas principais funcionalidades. Foram implementados apenas os diagramas 

de classes e o diagrama de componentes, por terem sido considerados os mais 

relevantes para esta aplicação específica. 

6.3.1 Diagrama de Componentes 

O diagrama de componentes mostra os componentes do software que são 

claramente distintos. Ele exibe também as bibliotecas externas que foram utilizadas 
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na confecção da ferramenta. A Figura 11 mostra o diagrama de componentes da 

ferramenta Ontolap. 

  

Figura 14 – Diagrama de Componentes da Ferramenta Ontolap 

Os componentes exibidos na Figura 14 são os seguintes: 

 Jena – É um framework Java  (JAVA, 2011) para construção de 

aplicações de Web Semântica. Provê um ambiente de programação 

para RDF, RDFS (RDF Schema), OWL e SPARQL, e inclui um 

engenho de inferência baseado em regras; 
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 IKVM – É uma implementação de Java para Mono (MONO, 2011) e 

para .NET Framework. Possui uma máquina virtual Java implementada 

em .NET, uma implementação das bibliotecas de classes Java em 

.NET e também ferramentas para interoperabilidade  de .NET com 

Java. 

 NLog – É uma plataforma de logging .NET. Possui ricas rotinas para 

realizar log nas aplicações, independentemente do tamanho das 

mesmas; 

 Analysis Services – O Analysis Services é parte do Microsoft SQL 

Server, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados da Microsoft. É 

responsável por fornecer um conjunto de ferramentas de OLAP e 

Mineração de Dados (Data Mining). Entre suas funcionalidades está 

presente o Cube Designer, uma ferramenta para o projeto de cubos 

multidimensionais. 

Estes são os componentes externos à ferramenta Ontolap. Os outros (três) 3 

componentes representam os módulos Ontology Reader, Conversion Engine e Cube 

Writer, os quais foram anteriormente descritos na Seção 5.1 (Arquitetura). 

Vale destacar ainda que apenas o módulo OntologyReader foi implementado 

como executável. Os dois outros módulos Conversion Engine e Cube Writer foram 

implementados como bibliotecas de classes (DLL – Dynamic Link Libraries).  

6.3.2 Diagrama de Classes 

Os seguintes diagramas de classes trazem os principais componentes  do 

código da aplicação.  

A Figura 15 traz o diagrama de classes do módulo Ontology Reader. 
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Figura 15 – Diagrama de Classes do Módulo Ontology Reader 

 

Foi criada uma interface chamada IReader contendo os métodos que devem 

ser implementados por todas as classes leitoras de ontologias. Os métodos são: 

 ExtractClasses(): int – Método responsável por extrair as classes da 

ontologia. As classes extraídas são do tipo OntClass, pertencentes ao 

framework Jena e representam uma classe de ontologia (rdfs:Class). 

Cada OntClass encontrada é mapeada para uma IntermediateClass; e 

 CalculateConnectivity(): int – Método responsável por realizar o cálculo 

da Conectividade de cada classe. O termo Conectividade será 

explicado mais à frente. 

Foi criada uma classe abstrata AbstractReader que é uma classe base 

reunindo os atributos comuns às classes leitoras. Os atributos comuns são: 

 maxConnectivity: int – Armazena o maior valor de Conectividade 

encontrado para uma determinada Ontologia de entrada; e 

 listIntermediateClasses: List<IntermediateClass> – Armazena a lista de 

classes intermediárias (IntermediateClass) de uma ontologia. 
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Todas as classes leitoras do sistema devem herdar da classe abstrata 

AbstractReader e implementar a interface IReader. Exemplos de classes leitoras são 

OwlReader, responsável por interpretar as ontologias descritas na linguagem OWL, 

e RdfReader, classe responsável por interpretar as ontologias descritas na 

linguagem RDF. 

A Figura 16 traz o diagrama de classes do módulo Conversion Engine. 

 

Figura 16 – Diagrama de Classes do Módulo Conversion Engine 

Foi criada uma interface IConverter contendo os métodos que devem ser 

implementados pelas classes conversoras. Os métodos criados são os seguintes: 

 GetFactName(className: string): string – Retorna o nome de um fato, 

utilizando o nome da OntClass, passado como parâmetro; 

 GetDimensionName(className: string): string – Retorna o nome de 

uma dimensão, utilizando o nome da OntClass, passado como 

parâmetro; 



 

79 
 

 GetFact(): void – Seleciona a OntClass que será o fato do modelo 

multidimensional do cubo OLAP; e 

 CreateCube(): void – Monta a estrutura do cubo OLAP, que será 

enviado para a classe escritora. 

Também foi criada uma classe abstrata AbstractConverter, a qual contém os 

atributos comuns a todas as classes conversoras. Os atributos são: 

 factName: string – Armazena o nome do fato selecionado; e 

 strTableNamesAndKeys: string [ , ] – Armazena os relacionamentos 

entre o fato e as dimensões. 

Todas as classes do módulo Conversion Engine devem herdar da classe 

AbstractConverter e implementar a interface IConverter. 

A Figura 17 mostra o diagrama de classes do módulo Cube Writer. 
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Figura 17 – Diagrama de Classes do Módulo Cube Writer 

No módulo Cube Writer foi implementada uma interface IWriter a qual contém 

métodos que todas as classes escritoras deverão implementar. Os métodos são os 

seguintes: 

 Connect(): void – Responsável por realizar a conexão com o servidor 

que armazenará o cubo; 

 CreateDatabase(): void – Responsável por criar o banco de dados que 

conterá o cubo OLAP; 

 CreateDataSource(): void – Responsável por criar a fonte de dados 

que armazenará os dados do cubo OLAP; 

 GenerateDWSchema(): void – Método que gera o cubo de dados no 

formato multidimensional; e  

 CreateDimension(): void – Responsável por criar uma dimensão do 

cubo OLAP. 
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As classes escritoras deverão herdar da classe abstrata AbstractWriter, a qual 

conterá os atributos comuns a todas as classes escritoras. O atributo comum é o 

seguinte: 

 connectionString: string – Armazena a string de conexão com o 

servidor OLAP. 

Todas as classes escritoras deverão herdar da classe AbstractWriter e 

implementar a interface IWriter. 

Na próxima seção descreveremos o conjunto das tecnologias adotadas na 

construção da ferramenta Ontolap. 

6.4 Tecnologias Adotadas 

Decidimos optar por tecnologias atuais e de preferência as que tivessem 

sendo utilizadas na construção de aplicações Web.  

No módulo de leitura, Ontology Reader, utilizamos a linguagem de 

programação Java versão (seis) 6 atualização 23. Esta linguagem nesse módulo foi 

escolhida por algumas restrições técnicas. De início fora escolhido o .NET 

Framework (NET, 2011) para toda a implementação. Iríamos utilizar a biblioteca 

dotNetRDF que é uma biblioteca que provê uma abstração para leitura de 

ontologias. Porém, durante a implementação, nos deparamos com uma limitação 

dessa biblioteca. Ela se limita a interpretar ontologias escritas na linguagem RDF. 

Como tínhamos em mente construir a ferramenta o mais abrangente possível e 

gostaríamos que a mesma tivesse a liberdade de permitir a leitura de ontologias 

criadas também, nas outras duas principais linguagens: a RDF Schema e a OWL, 

realizamos a mudança de implementação deste módulo para a linguagem Java. 

Aliado a esta mudança, tivemos que mudar também para o framework Jena. 

Framework que foi escrito na linguagem Java e que serve para a criação de 
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aplicações da Web Semântica. Esse framework substituiu justamente a biblioteca 

dotNetRDF. 

Para realizar a interoperabilidade do módulo escrito em Java com o restante 

da aplicação que tinha sido escrita no framework .NET, utilizamos o IKVM (IKVM, 

2011), uma implementação de Java sobre a plataforma .NET. Ele permite que o 

código Java, assim como suas API sejam entendíveis e compiláveis pela plataforma 

.NET. Na verdade, antes de compilar na plataforma .NET há uma compilação 

intermediária na Máquina Virtual Java da própria IKVM. 

Os outros dois módulos, Conversion Engine e Cube Writer, foram 

implementados utilizando o .NET framework. A versão do framework foi a 3.5, e a 

linguagem utilizada foi o C#.NET (CSharp, 2011). 

O Cube Writer, módulo de escrita, realiza a comunicação com Analysis 

Services. Ferramenta onde o modelo multidimensional do cubo OLAP é escrito, ao 

final do processo. Embora tenhamos implementado a escrita sobre o Analysis 

Services, este módulo permite uma fácil extensão de forma que a saída gerada seja 

escrita sobre outras ferramentas para projetos de cubos OLAP, como o Mondrian 

(MONDRIAN, 2011) da suíte Pentaho (PENTAHO, 2011), por exemplo. 

6.5 Fluxo Navegacional 

A ferramenta OntOoap é composta por poucas telas, visto que sua 

funcionalidade principal se resume a gerar o modelo do cubo dimensional a partir de 

uma ontologia. A tela principal é mostrada na Figura 18. 
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Figura 18 – Tela Inicial da Ferramenta Ontolap 

Ela possui dois (2) menus, um responsável pela geração do cubo, e outro 

responsável pela configuração da própria ferramenta. 

Ao clicar com o mouse no menu “Cube”, sub menu “Generate”, é exibida a 

tela de geração do cubo, mostrada  na Figura 19. 

 

Figura 19 – Tela Generate Cube da Ferramenta Ontolap 

Nesta tela o usuário deve informar a URL da ontologia que descreve o 

domínio a ser modelado. Depois ele deve clicar com o mouse no botão “Generate” e 

aguardar enquanto o processo de conversão ocorre. Ao fim do processo de 
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conversão, é exibida uma mensagem de sucesso. Caso ocorra algum erro durante o 

processo, também é exibida uma mensagem para o usuário. 

Se desejar modificar as configurações do sistema, o usuário deve clicar com o 

mouse no menu “Settings”, sub menu “Load”. A Figura 20 mostra a tela de 

configurações da aplicação. 

 

Figura 20 – Tela Settings da Ferramenta Ontolap 

Nessa tela o usuário poderá configurar o endereço do servidor OLAP e 

também a string de conexão. Para isto basta digitar as informações nos campos 

correspondentes e clicar com o mouse no botão “Save”. Possíveis erros também 

serão exibidos ao usuário em mensagens específicas. 

6.6 Experimento Realizado 

Para realizarmos os testes na ferramenta Ontolap, utilizamos uma ontologia 

que descreve um domínio de uma Locadora de Veículos. 

A ontologia pode ser encontrada na URL: 

http://www.lsi.upc.edu/~oromero/EUCarRental.owl. Um trecho inicial dessa ontologia 

pode ser visto na Figura 21. 

http://www.lsi.upc.edu/~oromero/EUCarRental.owl
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Figura 21 – Trecho do Código de Uma Ontologia. 

Aplicando a metodologia sobre este ambiente, pudemos conseguir os 

resultados descritos abaixo, em cada uma das etapas. 

Seleção dos conceitos da Ontologia: Nesta etapa foram identificadas 57 

(cinqüenta e sete) classes de ontologia descritas na ontologia de entrada. 

Cálculo da Conectividade: Nesta etapa foi realizado o cálculo da 

conectividade para cada uma das classes encontradas. Após isto, as classes foram 

ordenadas pela conectividade, em ordem decrescente. As Classes “Branch” e 

“CarGroup” tiveram os maiores valores de conectividade encontrados. Elas não 

possuíam, entretanto, atributos numéricos associados.  

A classe, com maior valor de conectividade e com atributos numéricos 

associados, encontrada foi a classe “RentalAgreement”.  

 Definição do fato e dimensões associadas: Após ordenar as classes de 

acordo com a conectividade e com a existência de atributos numéricos, a classe 

“RentalAgreement” foi selecionada para ser o fato no nosso modelo final. As classes 

ligadas a ela foram selecionadas para se tornarem dimensões. As dimensões serão 
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então criadas a partir das classes “AssignedCar”, “CarGroup” e “Customer”. Os 

atributos numéricos ligados à classe que foi selecionada como fato, e que por isto 

serão classificados como medidas foram “basicPrice” e “bestPrice”. 

Tivemos então, ao final desta etapa do processo de conversão, o modelo 

multidimensional do cubo OLAP mostrado na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Cubo Multidimensional OLAP. 

 

Foi criado pela ferramenta o fato “RentalAgreement” relacionado com as 

dimensões: DimAssignedCar, DimCarGroup e DimCustomer. 

Definição das Funções de Agregação: Nesta etapa o usuário deve intervir e 

definir quais as funções de agregação mais adequadas para cada uma das medidas 

encontradas. Esta intervenção deve ser feita na própria ferramenta de cube 

designer, em nosso caso o Analysis Services. 
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6.6.1 Avaliação do Resultado Obtido no Experimento 

Ao final do processo de geração do modelo multidimensional do cubo OLAP 

por nossa metodologia, com o intuito de avaliar a qualidade do resultado obtido por 

nosso experimento, realizamos uma comparação com o modelo gerado pela 

aplicação de uma metodologia pré-existente e já consolidada. 

A Figura 23 traz um diagrama do cubo gerado pela metodologia de Romero e 

Abelló (2007). 

 

Figura 23 - Cubo gerado pela Metodologia de Romero e Abelló.  

Adaptado de (ROMERO e ABELLÓ, 2007) 

Embora a solução proposta por Romero e Abelló não aborde a geração do 

modelo de cubo OLAP, finalizando seu processo no modelo conceitual do data 

warehouse, podemos perceber que o fato, modelado é o mesmo sugerido por nossa 
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metodologia, e também verificar a ocorrência de algumas das dimensões nas duas 

metodologias. 

Pudemos perceber então, que apesar da ferramenta desenvolvida neste 

trabalho possuir algumas limitações e restrições (abordadas na Seção 6.7), o 

modelo gerado foi equivalente ao obtido por outra metodologia, já consolidada.  

6.7 Limitações do método e da ferramenta 

Após realizar os testes e validações sobre a ferramenta, pudemos identificar 

as seguintes limitações: 

Geração de apenas um Cubo - Embora possamos modelar vários cubos 

sobre um determinado domínio de negócio, limitamos a ferramenta a gerar apenas 

um cubo multidimensional, pois não foi criado um critério de parada satisfatório. 

Hierarquias de dimensões não implementadas - Embora tenha sido considerada 

uma forma de criar as hierarquias de dimensões, a ferramenta não dá suporte à 

criação das mesmas, devido às restrições de tempo.  

6.8 Considerações Finais 

Apresentamos neste capítulo a ferramenta Ontolap, a qual implementa a 

metodologia proposta por esta dissertação. Descrevemos sua arquitetura geral, 

juntamente com o diagrama de classes dos principais módulos que a compõem. 

Citamos também as tecnologias adotadas para a construção da ferramenta, 

destacando o motivo pelo qual elas foram escolhidas.  

Mostramos depois a aplicação da metodologia em um ambiente real e 

apresentamos os resultados obtidos em todas as etapas da metodologia.  

Para efeito de avaliação da qualidade do resultado obtido pela aplicação da 

nossa metodologia, realizamos uma breve comparação com o resultado obtido pela 

aplicação da metodologia de Romero e Abelló (2007), já consolidada.  
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E, por fim, foram mostradas algumas limitações da metodologia proposta 

nesta dissertação. 
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Capítulo 7 

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

 Neste capítulo apresentamos as considerações finais sobre o trabalho 

desenvolvido. Sugerimos também os trabalhos futuros que poderão ter por base 

esta dissertação.  
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7.1 Considerações Finais 

Embora o método proposto bem como a ferramenta Ontolap, em suas 

versões atuais apresentem limitações, acreditamos que ambos irão evoluir bastante. 

Cremos ainda que além das contribuições acadêmicas conquistadas, eles poderão 

ser utilizados como base para fomentar possíveis negócios voltados para a Web 3.0.  

Percebemos também que o caminho da web semântica vai seguir 

impreterivelmente para o lado das tecnologias open source. Apenas quando a web 

semântica se tornar algo mais tangível, obviamente que as empresas detentoras de 

tecnologias privadas adotarão essas tecnologias até então desenvolvidas. 

Esperamos que este projeto evolua ainda mais na medida em que a web cada 

vez mais se torne o centro de storage das grandes organizações. Também é 

crescente a demanda por sistemas de apoio à decisão baseados em data 

warehouses e data web houses. 

7.2 Contribuições 

Como principal contribuição deste trabalho, identificamos a proposta de um 

método para a geração semi-automatizada de modelos multidimensionais de cubos 

OLAP a partir de ontologias, o qual unifica duas áreas distintas, mas que possuem 

um enorme potencial de crescimento em conjunto.  

Criamos também um forma de agilizar o processo de modelagem 

multidimensional de cubos OLAP, o que, de forma positiva, impacta no processo de 

projeto de um sistema de data warehouse. 

O processo de modelagem torna-se mais rápido à medida que não é 

necessária a pré-existência de um data warehouse construído e carregado com 

dados para permitir a criação de cubos OLAP para análise dos dados. 
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Além disso, foi desenvolvida a ferramenta Ontolap, a qual serve como prova 

de conceito para o método especificado.  

Também podemos observar que a proposta pode ter aplicação prática 

mercadológica, uma vez que a Ciência da Computação deve funcionar como uma 

ciência provedora de tecnologias, que traga algum benefício para a sociedade, e não 

apenas como uma ciência auto-contida ou retro-alimentadora, que traga 

desenvolvimento apenas para si própria. 

7.3 Trabalhos futuros 

Como citado anteriormente, a linha de pesquisa deste trabalho engloba uma 

área relativamente nova. Por isso trata-se de uma área que possui ainda muitos 

desafios e que carece de soluções para os mesmos. Podemos destacar então os 

seguintes trabalhos futuros que podem se basear neste trabalho realizado: 

Criação de método para extração de hierarquias de dimensões a partir de 

ontologias; 

Criação de método para validação de esquemas multidimensionais baseados 

em ontologias; 

Criação de métodos para modelagem do processo de ETL a partir de 

ontologias; 

Classificação de funções de agregação a partir de ontologias; 

Construção de operações OLAP sobre ontologias baseadas em SPARQL; e 

Verificação de equivalência de modelos multidimensionais baseados em 

ontologias. 
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