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Resumo

Algumas tecnologias têm se mostrado promissoras como meiosde auxiliar na tomada de
decisões estratégicas, destacando-se Sistemas de Informação Geográfica(SIG), Data Ware-
houses(DW) e On-Line Analytical Processing(OLAP), que constituem mecanismos úteis para
suporte à decisão e normalmente atuam de forma independente.

Devido à natureza diversificada das informações, uma abordagem unindo as funcionali-
dades presentes em cada ambiente aponta como uma solução mais adequada ao cenário atual,
resultando numa poderosa ferramenta para análise dos dadosao considerar simultaneamente
características presentes nos dados analíticos e aspectosespecíficos dos dados geográficos.

O presente trabalho demonstrou que as limitações tecnológicas existentes pelo fato de
não haver uma linguagem de consulta única, que permita o uso de operações geográfico-
multidimensionais para acessar umData WarehouseGeográfico, podem ser superadas. Através
da união de linguagens de consulta distintas e que operam individualmente, ele permitiu a re-
alização do processamento geográfico-multidimensional.

Para lidar com este contexto, os algoritmos “Restrição Multidimensional-Geográfica” e
“Restrição Geográfico-Multidimensional” foram propostose validados. Um engenho para pro-
cessamento geográfico-multidimensional que implementavaestes algoritmos foi desenvolvido
a partir de extensões de ferramentas disponibilizadas comoSoftwareLivre. Também foi ela-
borado um protótipo cominterface webque estendia uma ferramenta OLAP existente e in-
corporava a possibilidade de executar consultas geográfico-multidimensionais de mapeamento,
permitindo assim a visualização dos resultados das requisições de forma tabular, gráfica ou
através de mapas.

Por fim, um DWG com dados sobre o sistema público de saúde brasileiro foi construído e
utilizado como base em uma análise estatística conduzida para verificar qual, dentre os dois al-
goritmos propostos e considerando as situações em que eles produzem o mesmo resultado,
tinha melhor desempenho. A avaliação experimental mostrouque o algoritmo “Restrição
Geográfico-Multidimensional” é o mais indicado, visto que apresentou melhor desempenho
em situações consideradas mais realistas para consultas a um DWG.

Palavras-chave: Processamento geográfico-multidimensional, processamento multidimensional-
espacial, OLAP, SIG, DW, DWG.
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Abstract

Data Warehouses and On-Line Analytical Processing (OLAP) systems help to interactively an-
alyze huge volume of data, which is useful for decision-making process. They may be enhanced
qualitatively if they are able to also deal with spatial datathrough Geographical Information
Systems (GIS). Therefore, it is necessary to converge thesethree relatively consolidated tech-
nologies, which introduces new research challenges.

This research combines DW and OLAP with GIS capabilities, inorder to integrate into one
system many of the characteristics needed to make comprehensive decisions. Thus, it proposes
and validates two algorithmics suitable for geographic-multidimensional processing, namely
“Multidimensional-Geographical Restriction” and “Geographical-Multidimensional Restric-
tion”.

A prototype was developed to validate the proposed ideas. Itis based on open source soft-
ware, standard specifications, and extensible technologies, in order to provide a platform inde-
pendent implementation. Moreover, it can handle large amounts of data, perform geographical
calculations, and then display this information in both a numerical and spatial view within the
same web interface.

Finally, a Geographical Data Warehouse (GDW) about Brazilian health system was built
and coupled to the system developed to be subject of an statistical analysis. This intended ex-
perimentally validate the algorithmics proposed and evaluate their performance. In general, the
results obtained with the experiments indicate that “Geographical-Multidimensional Restric-
tion” algorithmic presents a better performance and it is more suitable for GDW queries when
compared to the “Multidimensional-Geographical Restriction” one.

Keywords: Geographical multidimensional processing, Spatial multidimensional processing,
OLAP, SIG, DW, GDW.
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CAPÍTULO 1

Introdução

Nothing is more difficult, and therefore more precious,

than to be able to decide.

—NAPOLEON BONAPARTE

1.1 Motivação

Algumas tecnologias têm se sobressaído por prover meios de análise das informações obje-

tivando a tomada de decisão mais eficiente e dinâmica. Dentreestas, destacam-se Sistemas

de Informação Geográfica (SIG) [Aro89, WD04],Data Warehouses(DW) [KR02, Inm02] e

On-Line Analytical Processing(OLAP) [Tho02], que constituem mecanismos úteis para su-

porte à decisão e, geralmente, atuam de forma independente.

Sistemas de Informação Geográfica consistem em ferramentaspara manipulação, armazena-

mento, análise e visualização de dados espaciais. Por outrolado,Data Warehousessão respon-

sáveis pela extração de dados de sistemas transacionais e organização dos mesmos através de

um modelo multidimensional capaz de manter o histórico das informações, possibilitando a uti-

lização de ferramentas OLAP para navegação dos dados sobre diferentes perspectivas e níveis

de detalhes, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

A cooperação entre tais sistemas mostra-se algo promissor [Ste97, FCT01, KMM02, Fid05],

pois viabiliza a realização de consultas a informações contidas em um contexto mais amplo: o

geográfico-multidimensional. Dessa forma, é possível executar análises mais abrangentes ao

utilizar dados espaciais em consultas multidimensionais ecom diferentes níveis de agregação,

bem como permite a apresentação dos resultados em formato demapas e tabelas, o que constitui

uma ferramenta poderosa para visualizar dados relacionados. A estrutura de dados resultante

desta união é geralmente denominada na literatura comoData WarehouseEspacial [HSK98] ou

Data WarehouseGeográfico [Fid05] e consiste em uma coleção de dados, espaciais e conven-

cionais, orientado a assunto, integrado, variante no tempoe não volátil, para apoiar o processo

decisório.
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

GOLAPA (Geographical Online Analytical Processing Architecture) [FTS01, Fid05], pro-

jeto no qual este trabalho está inserido, consiste em uma arquitetura de software para ser usada

como referência na implementação de sistemas para processamento geográfico-

multidimensional, sendo baseada em tecnologias extensíveis, abertas e padronizadas para pro-

porcionar uma solução independente da aplicação e da plataforma de implementação escolhida,

enfatizando ainda o uso de uma sistemática que permita obterresultados a baixo custo e com

qualidade. Ela considera as seguintes características como principais objetivos: (1) reusar ao

máximo o legado das soluções multidimensionais e geográficas, visando diminuir o custo de

desenvolvimento da integração e possibilitar o uso de ferramentas OLAP e SIG existentes;

(2) usar especificações padrões e não proprietárias, contribuindo para que a solução proposta

seja mais facilmente aplicada e/ou estendida, além de independente de plataformas específicas

de hardware e software e (3) abstrair a complexidade da integração entre DW, OLAP e SIG,

permitindo que a solução proposta oculte os detalhes da implementação e seja mais amigável.

Entretanto, a idéia de montar uma infra-estrutura de umData WarehouseGeográfico esbarra

em algumas limitações do ponto de vista tecnológico, visto que não se dispõe atualmente de

uma linguagem de consulta única que permita o uso de operações georgáfico-multidimensionais

de forma intuitiva.

Visando viabilizar o cenário descrito, decidiu-se considerar linguagens que operam sepa-

radamente em serviços multidimensionais e geográficos, conciliando-as para também trabalhar

em um contexto mais amplo que englobe esses dois subsistemas. O modelo de integração de

serviços analíticos e geográficos (ISAG) para possibilitartal processamento é um subprojeto

de GOLAPA e foi proposto em [Sil04]. Ele permite a execução deconsultas contendo:

• Apenas parâmetros multidimensionais;

• Apenas parâmetros geográficos;

• Parâmetros multidimensionais e geográficos.

Esse último caso merece atenção especial por acessar dois serviços distintos. É possível

processar a consulta multidimensional primeiro e, em seguida, computar a componente geo-

gráfica; ou ainda efetuar o procedimento inverso, executando primeiro a consulta geográfica e

depois a multidimensional.

De imediato, ao considerar que operações analíticas são mais simples, pode-se pensar que

as consultas multidimensionais devem ser realizadas antesdas geográficas. Entretanto, alguns

outros fatores estão envolvidos e uma análise mais criteriosa se faz necessária.

Enfim, por se tratar de uma extensão da abordagem tradicionalem que cada área possui

características bem peculiares, a transição para este novocontexto não é direta e várias lacunas

devem ser solucionadas, motivando assim o desenvolvimentodo presente trabalho de pesquisa.
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1.2 Objetivos

Para o processamento de consultas geográfico-multidimensionais, torna-se necessário avaliar

qual seqüência de execução é a mais indicada, considerando os operadores utilizados nas sub-

consultas e verificando se existem fatores que impõem uma ordem pré-determinada. O ob-

jetivo geral desta pesquisa é propor algoritmos que satisfaçam às duas situações expostas na

Seção 1.1. Em seguida, classificar os operadores envolvidosnas consultas e verificar quando,

para uma determinada entrada, ambos algoritmos produzem o mesmo resultado como saída e

podem ser utilizados indistintamente. Por fim, almeja-se implementá-los para, nos casos onde

não há restrições na ordem, submetê-los à uma análise estatística com o intuito de verificar se

existe diferença significativa de desempenho entre as duas abordagens.

Além disso, identificou-se algumas oportunidades de melhoria no engenho para proces-

samento de consultas geográfico-multidimensionais desenvolvido em [Sil04]. Estas também

serão objeto deste trabalho e constituem-se de: (1) implementar um estudo de caso que utlize

várias dimensões geográficas, (2) possibilitar a utilização de uma variedade maior de operado-

res geográficos , (3) fazer uso de um SGBD espacial ao invés de adotar a estratégia baseada em

campos longos e (4) prover uma forma mais direta para o cadastro de metadados, evitando a

construção de um trecho de programa de software para este fim.

Dessa forma, o engenho para processamento de consultas geográfico-multidimensionais

que será desenvolvido deve abranger as necessidades detalhadas nos dois parágrafos anteri-

ores, mas manter os princípios gerais de reusar ao máximo o legado das soluções multidimen-

sionais e geográficas existentes, bem como ser baseado em tecnologias extensíveis, abertas e

padronizadas para proporcionar uma solução independente da plataforma de implementação

escolhida.

1.3 Estrutura da Dissertação

Os demais capítulos deste documento estão estruturados de acordo com a ordem descrita a

seguir.

• Capítulo 2 - Fundamentação Teórica: apresenta alguns conceitos relacionados aos

Sistemas de Suporte à Decisão, destacando as tecnologias deSistemas de Informações

Geográficas,Data Warehousee OLAP. Em seguida, discute as propostas existentes na

literatura para dar suporte ao desenvolvimento de umData WarehouseGeográfico.

• Capítulo 3 - Contextualização do Trabalho:contextualiza a presente dissertação, de-
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talhando algumas pesquisas diretamente relacionadas a ela. Neste sentido, detalha a Ar-

quitetura GOLAPA e a implementação do engenho construído para validá-la, justificando

em seguida, a elaboração deste trabalho de pesquisa. Este capítulo também apresenta

uma classificação para os operadores envolvidos nas consultas geográficas e multidimen-

sionais, material que será utilizado no momento da definiçãoda ordem de processamento

geográfico-multidimensional.

• Capítulo 4 - Algoritmos para Consultas Geográfico-Multidimensionais: elabora

soluções para possibilitar o processamento geográfico-multidimensional, definindo como

as consultas serão expressas, apresentando dois algoritmos concebidos para efetuar o

processamento requerido por elas e avaliando os casos em quecada algoritmo pode ser

aplicado.

• Capítulo 5 - Implementação e Validação dos Algoritmos:apresenta detalhes refe-

rentes à implementação do engenho, destacando as extensõesefetuadas emsoftwares

livres existentes visando incorporar os algoritmos descritos no Capítulo 4 e viabilizar o

processamento geográfico-multidimensional. Em seguida, descreve oData Warehouse

Geográfico elaborado como estudo de caso. Finalmente, elabora uma análise estatística

para verificar, nos casos onde ambos algoritmos podem ser aplicados, se existe diferença

significativa de desempenho entre as duas abordagens concebidas.

• Capítulo 6- Conclusões e Trabalhos Futuros:Por fim, são efetuadas algumas consi-

derações finais sobre os principais tópicos abordados nestadissertação, apresentando as

contribuições alcançadas e indicações para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Fundamentação Teórica

2.1 Introdução

Diante de mercados mais dinâmicos, as corporações são impulsionadas a tomar decisões rap-

idamente e encontrar soluções criativas para conservar seus negócios. O enfoque está em au-

mentar a eficiência, alcançar e manter mais efetivamente os seus clientes, além de minimizar

os custos para se obter uma maior competitividade. Nesse contexto, Sistemas de Apoio à

Decisão são utilizados para melhor entender a situação do negócio e aprimorar o processo de-

cisório. Essa categoria de sistemas possibilita, de forma rápida e flexível, a recuperação, síntese

e análise de dados relevantes à organização.

Algumas tecnologias têm se mostrado promissoras como meiosde auxiliar na tomada de

decisões estratégicas, destacando-se Sistemas de Informação Geográfica [CCH+96, DeM02,

WD04],Data Warehouses[Inm02, KR02] eOn-Line Analytical Processing[Tho02], que cons-

tituem mecanismos úteis para suporte à decisão e que normalmente, atuam de forma indepen-

dente. Devido à natureza diversificada das informações, umaabordagem unindo as funcional-

idades presentes em cada um destes ambientes consiste em umasolução mais adequada ao

cenário atual, resultando em uma poderosa ferramenta para análise dos dados ao considerar

simultaneamente características presentes nos dados multidimensionais e aspectos específicos

dos dados geográficos.

O objetivo deste capítulo é fornecer um melhor entendimentodos conceitos envolvidos nas

tecnologias supra-citadas, além de detalhar as motivações, desafios e propostas que emergiram

com o surgimento de um novo contexto onde tais mecanismos sãocombinados para gerar no-

vas possibilidades. A Seção 2.2 aborda características particulares de Sistemas de Informações

Geográficas, ao passo que a Seção 2.3 apresenta definições relativas aData Warehousese a

Seção 2.4 discorre sobreOn-Line Analytical Processing. Na seqüência, a Seção 2.5 descreve

Data WarehouseGeográfico como elemento importante para colaboração entreas áreas multi-

dimensional e geográfica e a Seção 2.6 discute algumas propostas existentes na literatura para

dar suporte a este cenário. Por fim, a Seção 2.7 apresenta as considerações finais referentes ao

presente capítulo.
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6 CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.2 Sistemas de Informações Geográficas

Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são definidos como sistemas computacionais que

permitem a captura, o armazenamento, a manipulação, a recuperação, a análise e a apresen-

tação de dados referenciados geograficamente, ou seja, dados que representam objetos e fenô-

menos cuja localização geográfica está associada a uma posição na superfície terrestre [WD04].

Assim, um SIG pode ser adotado como solução tecnológica paraapoiar a resolução de proble-

mas e tomada de decisões, proporcionando agilidade na geração de informações para suporte a

processos intelectuais, provendo maior capacidade de manipulação de informações através da

análise espacial e atuando como mecanismo para integrar informações complexas e diversas.

Exemplos de áreas que podem se beneficiar com a utilização de SIG incluem planejamento

urbano, proteção ambiental e redes de utilidade pública [CCH+96].

De acordo com Aronoff [Aro89], os dados geo-referenciados possuem quatro componentes

principais, que armazenam informações sobre o que é a entidade, onde ela está localizada, qual

o relacionamento com outras entidades e em que momento ou período de tempo é válida. São

eles:

• Atributos qualitativos e quantitativos: armazenam as características das entidades ma-

peadas, podendo ser representados por tipos de dados alfanuméricos. Possuem aspec-

tos não-gráficos e podem ser tratados por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados

(SGBD) convencionais.

• Atributos de localização geográfica:referem-se à geometria dos objetos e envolvem

conceitos de métrica, sistemas de coordenadas e distânciasentre pontos.

• Relacionamentos topológicos:representam relacionamentos de vizinhança espacial in-

terna e externa dos objetos (e.g.disjunção, sobreposição, adjacência e continência). Re-

quer a existência de modelos de dados e métodos de acesso não-convencionais para serem

representados no SGBD.

• Componente tempo: diz respeito às características temporais, sazonais ou periódicas

dos objetos.

Aplicações de SIG, freqüentemente, representam o mundo real sob duas visões: o modelo

de campos e o modelo de objetos. O primeiro assume o mundo comouma superfície contínua,

onde os fenômenos geográficos variam segundo diferentes distribuições. O enfoque está na

descrição da variação do fenômeno geográfico, não se preocupando com a identificação de en-

tidades independentes. De outra forma, o modelo de objetos distingue os traços característicos
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de cada objeto, enxergando o mundo como uma superfície ocupada por entidades identificáveis;

estas por sua vez, não são obrigatoriamente associadas a um fenômeno geográfico específico e

podem ocupar a mesma localização [CCH+96].

A divisão em modelagem de campos ou objetos é refletida no nível de representação com

o debaterasterversusvector [Cou92, CCH+96]. Freqüentemente, campos são representados

em uma matriz tendo as células como elementos. Assim, a vizinhança das células é quem de-

termina os relacionamentos topológicos e a posição da célula na matriz define as coordenadas

geográficas. Cada célula corresponde a um valor do campo representado. Apesar do termo

raster designar células retangulares, geralmente é utilizado como sinônimo para a represen-

tação matricial. Exemplos de operações próprias deste tipode representação são a sobreposição

de matrizes e a generalização (i.e. a abstração de conjuntos de várias células adjacentes em uma

única célula).

Diferentemente de campos, objetos geográficos são freqüentemente representados no for-

mato vetorial, tendo sua geometria descrita através de pontos, linhas e polígonos. Linhas são

formadas por seqüências de pontos e polígonos por seqüências de linhas. A posição de cada

objeto é definida por sua localização no espaço, de acordo comalgum sistema de coordenadas.

Operações típicas neste tipo de representação são operações topológicas (e.g. adjacência e

inclusão) e métricas (e.g.distância e área).

O modelo de representação matricial é mais adequado em aplicações voltadas às áreas am-

bientais, enquanto que o modelo vetorial é mais adequado para aplicações relacionadas às in-

tervenções humanas, como cadastro de propriedades e redes de infra-estruturas. Os SIG geral-

mente fornecem suporte para os dois formatos, incluindo procedimentos para conversão entre

eles [FI96].

Os SGBD são ferramentas fundamentais para que o SIG consiga gerenciar grandes quan-

tidades de dados e torná-los disponíveis para operações de consulta e análise. Dessa forma,

o mecanismo de armazenamento dos dados geográficos geralmente é implementado adotando

uma das seguintes estratégias [CCH+96]:

• Estratégia Dual: utiliza um SGBD relacional para armazenar em tabelas a componente

convencional de todos os objetos e arquivos comuns para a componente espacial dos

objetos. A principal vantagem é utilizar SGBD relacionais de mercado. Entretanto, dado

que as componentes espaciais estão fora do controle do SGBD,tal estratégia dificulta a

solução de questões como otimização de consultas, gerênciade transações e controle de

integridade e de concorrência.

• Estratégia baseada em Campos Longos:fundamenta-se no uso de SGBD relacionais
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com suporte para campos longos, onde são armazenadas as componentes espaciais dos

objetos. A principal vantagem desta estratégia consiste emarmazenar todos os objetos

de um banco de dados geográficos em um único SGBD, evitando problemas de gerên-

cia de transações e de controle de integridade e de concorrência. Porém, o SGBD trata

um campo longo como uma cadeia binária e não conhece a semântica do seu conteúdo,

assim, não possui mecanismos adequados para o seu tratamento. Dessa forma, a imple-

mentação do SIG deve incluir métodos de acesso espacial e um otimizador de consultas

que prepare planos de execução que façam uso destes métodos.Além disto, apesar do

padrão da linguagem SQL definir funções básicas para tratamento de campos longos,

existem pequenas variações nas funcionalidades disponibilizadas. Resulta-se que uma

implementação seguindo esta estratégia pode ficar dependente do SGBD escolhido.

• Estratégia baseada em Mecanismos de Extensão:baseia-se na adoção de um SGBD

extensível que ofereça mecanismos para implementar o tratamento das componentes es-

paciais através de extensões ao seu ambiente. Um SGBD extensível permite a definição

de novos tipos de objetos, incluindo os atributos dos objetos e dos métodos que atuam

sobre eles. Assim sendo, esta facilidade mostra-se mais abrangente que a estratégia de

campos longos, visto que permite capturar a semântica dos objetos.

Tradicionalmente, os usuários de SIG usam mapas para analisar visualmente o comporta-

mento dos dados referenciados geograficamente. Um mapa é umarepresentação, em uma dada

escala e sobre uma superfície plana, de uma seleção de características abstratas sobre ou em re-

lação à superfície da terra [GK90]. Uma prática comum nas aplicações é criar uma coleção de

objetos espaciais que representam informação geográfica deum tópico particular. Tal coleção é

denominada de Camada ou Tema. Isso possibilita retratar camadas diferentes de dados em uma

série de mapas e depois tentar relacioná-los por sobreposição, facilitando assim, a realização

das operações de análise.

2.3 Data Warehouse

Data Warehouse(DW) apresenta-se como uma solução para integrar dados de diversos bancos

de dados operacionais, e assim, atuar como um elemento importante no Suporte à Decisão.

Segundo Inmon [Inm02], o termoData Warehouserepresenta uma coleção de dados utilizada

para suporte a decisões gerenciais e caracteriza-se por ser:

1. Orientado a assunto:armazena dados importantes sobre temas específicos do negócio



2.3 DATA WAREHOUSE 9

da organização.

2. Perfeitamente integrado:consolida dados de diferentes fontes, organizando-os parare-

solver as divergências freqüentemente existentes no formato e na codificação dos dados,

de forma que a estrutura final tenha uma representação única.

3. Variante no tempo: permite o acompanhamento histórico dos dados ao possibilitar a

análise da evolução do dado ao longo do tempo.

4. Não volátil: informações raramente são modificadas, dados devem apenas ser carregados

e analisados. Esta característica, juntamente com o fato dearmazenar dados históricos,

faz com que o DW tenda a ser mais volumoso do que os bancos de dados operacionais.

Diante disso, conclui-se que DW é uma tecnologia bastante promissora para o processo

decisório, visto que sua organização facilita a exploraçãode dados e descoberta de informações

estratégicas, possibilitando uma maior compreensão do negócio e de seus riscos, melhoria dos

processos, produtos e serviços, bem como o acompanhamento das tendências do mercado. Tal

tecnologia vem sendo empregada com sucesso em muitos setores: produção, varejo, serviços

financeiros, transportes, telecomunicaçães, cuidados comsaúde, dentre outros [Inc98, Cor02].

As atividades envolvidas na construção doData Warehousecompreendem as seguintes eta-

pas: extração (coleta de dados nos sistemas existentes), transformação e limpeza (uniformiza-

ção dos dados, fundamental para clareza e integração) e carga (alimentação do DW com os

dados trabalhados e resultantes das etapas anteriores). Deve-se ainda, alimentar o repositório

de metadados para manter informações a respeito do que atualmente está armazenado no DW.

Após este processo, os dados ficam disponíveis para consultaatravés de várias ferramentas:

OLAP, data mining, pacotes estatísticos e geradores de relatórios. Existe ainda o conceito de

Data Mart, o qual consiste em subconjuntos de umData Warehousee funciona em uma escala

menor, segundo a divisão lógica da empresa, atuando assim como DW setoriais ou departa-

mentais [KRRT98].

O modelo de dados utilizado é o multidimensional e sua representação geralmente é feita

utilizando-se o esquema estrela [KR02]. Tal esquema é estruturado em torno de uma tabela

central, denominada fato, conectada a várias tabelas dispostas de forma radial, as dimensões.

Geralmente os fatos são medições numéricas, ao passo que as dimensões fornecem as de-

scrições textuais do negócio e podem ser organizadas logicamente de forma hierárquica para

retratar os diferentes níveis de detalhamento. Resulta-seque cada registro da fato consiste de

chaves estrangeiras para as dimensões associadas e armazena as medidas numéricas relativas

aos parâmetros multidimensionais em questão.
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A Figura 2.1, adaptada de [Cam00], ilustra um esquema estrela com uma tabela de fatos

(FT_Vendas) e três dimensões (DM_Tempo, DM_Produto e DM_Loja). Neste exemplo, tem-se

as seguintes medidas numéricas armazenadas: Reais_vendidos e Unidades_vendidas.

Figura 2.1 Exemplo do Esquema Estrela.

Como pode ser observado na Figura 2.1, o esquema estrela emprega a desnormalização das

dimensões com o intuito de melhorar o desempenho. Deste modo, tem-se redundância e volume

de dados altos, porém o tempo de resposta às consultas é geralmente melhor. De outra forma,

no esquema flocos de neve [KR02] a hierarquia dimensional é explicitamente representada

através da normalização das tabelas de dimensão. [KRRT98] desaconselha a utilização deste

último, atestando que a economia de armazenamento não é significante (menos que 1%) e que

seu desempenho será sempre inferior ao esquema estrela, devido a necessidade de efetuar um

número maior de junções.

2.4 On-Line Analytical Processing

On-line Analytical Processing (OLAP) [Ram98, Tho02] é uma categoria de ferramentas para

suporte a decisão que é tipicamente utilizada como cliente de um DW, provendo funcionali-

dades para a rápida, interativa e fácil navegação dos dados através de uma grande variedade de

visões multidimensionais. Assim, dados correntes e históricos são compreensivamente analisa-

dos e explorados, possibilitando a identificação de tendências úteis e a criação de sínteses de

dados com vistas a apoiar as decisões em alto-nível.
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A ferramenta OLAP provê uma visão multidimensional utilizando-se da metáfora do cubo

de dados. O cubo contém sumarizações de um subconjunto dos dados presentes no DW e

pode ser visto como umarray multidimensional resultante da intersecção de várias dimensões,

no qual cada dimensão representa uma perspectiva para que osdados sejam analisados. Uma

célula de dados no cubo corresponde a um único conjunto de valores para as diferentes di-

mensões e contém o valor das medidas associadas. Os membros de uma dimensão podem ser

estruturados de maneira hierárquica, criando diferentes níveis de granularidade da informação.

A Figura 2.2 ilustra graficamente tais conceitos, adotando como base o esquema estrela

exposto anteriormente na Figura 2.1. Trabalha-se com a medida Reais_vendidos para determi-

nados membros das dimensões DM_Tempo, DM_Produto e DM_Loja. É importante observar

que nesse caso, foram utilizados Mês e Categoria, respectivamente, como níveis hierárquicos

para DM_Tempo e DM_Produto. Novos cubos poderiam ser derivados ao considerar pontos

diferentes nas hierarquias. Um sub-cubo é um subconjunto que representa uma visão filtrada

de um cubo.

Figura 2.2 Cubo de Dados.

Internamente, as ferramentas OLAP são implementadas utilizando as seguintes arquiteturas

para acesso aos dados [CD97, KR02]:
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• Servidor OLAP Relacional (ROLAP): assume que os dados são armazenados em ban-

cos de dados relacionais. Dispõe de extensões do SQL e métodos de acesso especiais

para implementar eficientemente o modelo de dados multidimensional e suas operações.

Em alguns casos, apresenta um tempo de resposta muito longo,o que pode ser ameni-

zado com a construção de tabelas sumarizadas contendo dadospré-agregados, também

denominadas de visões materializadas. Agregação ou sumarização é o processo de con-

solidação de dados usualmente empregado emData Warehousespara melhorar a perfor-

mance das consultas pela redução do número de registros a serrecuperado. A base para

agregação dos dados é o conjunto das hierarquias existentes. Nos casos mais simples,

as tabelas sumarizadas contêm dados que correspondem a uma agregação da tabela de

fatos em uma ou mais dimensões selecionadas [CD97]. Apesar das vantagens citadas,

esse tipo de tabela ocupa um grande espaço em disco e exige um esforço administrativo

para a evolução das tabelas agregadas que não pode ser ignorado: cada carga de dados

no Data Warehouseacarretará no recálculo das tabelas de agregação para considerar os

novos dados incluídos.

• Servidor OLAP Multidimensional (MOLAP): armazena os dados diretamente em ma-

trizes N-dimensionais (e.g., arrays). A ferramenta realiza as agregações através das es-

truturas de dados pré-calculados que contêm todas as respostas possíveis dentro de um

determinado âmbito. Apesar de ser mais rápida que as ferramentas OLAP relacionais,

ela apresenta uma escalabilidade limitada devido ao tamanho resultante da estrutura mul-

tidimensional, tornando a carga de dados muito demorada à medida em que se adiciona

novas dimensões.

• Servidor OLAP Híbrido (HOLAP): integra as duas abordagens anteriores, armaze-

nando os dados atômicos em estruturas relacionais, ao passoque os dados agregados são

replicados e materializados nos bancos de dados multidimensionais.

Conforme mencionado anteriormente, ferramentas OLAP possibilitam uma maior facili-

dade na condução das análises, definindo agregações e cruzamentos, através da visualização

dos dados em múltiplos níveis de hierarquias e diferentes perspectivas. Assim, independente-

mente da arquitetura adotada, operações usuais disponibilizadas nesta categoria de ferramentas

incluem [Dat00]:

• Navegação ao longo das hierarquias conceituais

– Roll-up: abstrai detalhes, aplicando ao cubo corrente, um operador de agregação

ao longo de uma dimensão dada. Significa ir de um nível mais especializado para
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um de maior granularidade (generalização).

– Drill-down: detalha o cubo corrente desagregando ao longo de uma dimensão dada.

Apresenta efeito contrário ao anterior, desagregando os dados para um nível com

menor granularidade (especialização).

• Navegação ao longo do reticulado de cuboides:

– Slice: extrai um sub-cubo das células verificando restrições de valor ao longo de

uma dimensão.

– Dice: extrai um sub-cubo das células verificando restrições de valor ao longo de

várias dimensões.

• Visualização dos resultados:

– Pivot ou Rotate: reorientação da visão multidimensional dos dados exibidos, in-

vertendo as arestas do cubo para oferecer uma visualização dos resultados sobre

diferentes perspectivas.

A Figura 2.3, extraída de [Pai03], exibe graficamente o resultado da aplicação dos opera-

dores OLAP mencionados anteriormente.

Figura 2.3 Operadores OLAP.
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Várias iniciativas na comunidade de banco de dados surgiramcom o intuito de aprimorar,

otimizar ou facilitar a análise dos dados multidimensionais. Grayet al. [GBLP96] propõem

o operadorData Cube, extensão do SQL padrão que tem como finalidade pré-computara

agregação para todas as possíveis combinações de dimensõese que mostrou-se útil na im-

plementação do conceito de cubo de dados. Já o trabalho descrito em [AAD+96], consiste

em algoritmos desenvolvidos para computação do operadorData Cubequando as funções de

agregação envolvidas são distributivas ou algébricas. De outra forma, em [HRU96, GM05],

um estudo sobre como decidir que subconjunto do cubo deve serpré-computado e armazenado

como visões materializadas é apresentado, uma vez que mantê-lo por completo torna-se cus-

toso. Ainda neste contexto, vislumbrou-se a necessidade denavegar entre as várias tabelas

agregadas para escolher a mais apropriada para resolução eficiente da consulta submetida ao

sistema, resultando assim, nas propostas apresentadas em [CKPS95, GHQ95].

2.5 Data Warehouse Geográfico

De acordo com o explicitado nas seções anteriores, os ambientes geográfico e multidimen-

sional, através do uso de tecnologias como SIG e DW/OLAP, constituem mecanismos úteis

para suporte a decisão e atuam de forma independente, visto que muitos dados existentes no

ambiente multidimensional possuem natureza geográfica e não são tratados de forma adequada

dentro de um contexto espacial. Tornar oData Warehousehabilitado para manipulação dos

dados espaciais requer funcionalidades distintas, tais como:

• Melhor apresentação: dados geo-referenciados podem ser apresentados num mapa, o

que é, por si só, uma ferramenta poderosa para visualizar dados relacionados, embora

aparentemente discrepantes;

• Consultas mais amplas:possibilidade de executar análises espaciais mais abrangentes,

permitindo fazer, dinamicamente, consultas geográficas sobre os dados multidimensio-

nais com refinamentos sucessivos, acompanhamento histórico e agregação dos resulta-

dos.

Diante deste cenário, existe a necessidade de construção doData WarehouseGeográfico

(DWG) para oferecer um ambiente capaz de responder a consultas no âmbito geográfico-

multidimensional. Por se tratar de uma extensão da abordagem tradicional em que cada área

possui características bem peculiares, a transição para esse novo contexto não é tão direta e
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várias lacunas devem ser solucionadas, tais questões serãoexploradas com detalhes na pró-

xima seção.

2.6 Trabalhos Relacionados

A presente seção discorre sobre as propostas existentes na literatura que apresentam formas

de resolver alguns problemas encontrados no domínio deData WarehouseGeográfico. Dentre

estes, destacam-se: arquitetura e modelagem conceitual doDWG, otimização de consultas e

ferramenta para visualização e navegação nos resultados.

2.6.1 Arquiteturas

O projeto GOAL [KMM00, KMM02] tem por objetivo encontrar formas de integrarData Ware-

houses/OLAP com SIG. Assim, Koubaet al. propuseram e implementaram uma arquitetura de

softwarecujo componente principal e responsável por esta tarefa denomina-se Módulo de Inte-

gração (MI). As principais funções desempenhadas por tal componente consistem em transfor-

mar os dados das fontes externas e coordenar as ações executadas pelo SIG e DW/OLAP, inte-

grando as funcionalidades de ambos sistemas. Um conjunto destubsinterage com o MI para

atuar como interfaces de comunicação para os subsistemas deSIG e OLAP. A interconexão é

alcançada através da ligação de elementos da dimensão geográfica com a taxonomia de objetos

do SIG, armazenada como metadados e definida com a utilizaçãodos conceitos propostos sobre

correspondências dinâmicas de classe, instância e ação. Umprojeto piloto foi desenvolvido,

utilizando como ferramenta SIG, ossoftwares GT Media 98e ArcView ESRI, ao passo que no

ambiente DW/OLAP, foram usados o MS SQL 7.0 e seus serviços OLAP. Para cada nova apli-

cação que utilize programas distintos destes, serão necessários ajustes no Módulo de Integração

para incluir a comunicação com os devidosstubs. Essa característica, bem como o fato de que

muitas atividades são delegadas ao módulo de integração, aumenta consideravelmente a com-

plexidade do sistema. Finalmente, a estrutura elaborada noestudo de caso utilizou programas

fortemente atrelados à plataforma Windows.

Ainda no trabalho exposto em [KMM02], Koubaet al. apresentam o Sistema GOLAP

(Geographical On-Line Analytical Processing), o qual explora técnicas de indexação espacial,

baseadas emR-tree[Gut84], para obter um bom desempenho quando expostos a consultas que

envolvem áreas ad-hoc, ou seja, consultas realizadas sobredados de dimensões geográficas

cujos níveis hierárquicos não são previamente conhecidos.
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SIGOLAP [FCT01] visa possibilitar aos usuários finais uma visão integrada dos dados es-

paciais e dimensionais. Para tanto, utiliza-se de mediadores e de um metamodelo de integração.

A arquitetura explorada é estruturada em três camadas e não contempla o uso de um repositório

único para armazenar dados oriundos de ambos os sistemas, concentrando-se na integração de

sistemas pré-existentes, sem realizar extração, transformação e carga de um sistema para outro.

Dessa forma, não há como manter informações históricas no ambiente SIG, visto que os da-

dos são acessados diretamente das bases operacionais e estas estão expostas a modificações

constantes, disponibilizando apenas os dados correntes.

GeoMiner [HKS97, Ste97] é um trabalho de pesquisa sobre mineração de dados espaciais,

construído no topo do sistema DBMiner [HFW+96] e que utiliza o MapInfo Professional 4.1

como servidor espacial. Tal projeto inclui módulos para construção de cubo de dados geográfi-

cos, processamento de consultas analítico-espaciais e mineração de dados espaciais. Por não se

enquadrar no escopo deste trabalho, este último módulo não será abordado. Em [HSK98], os

autores propõem um modelo para organizar os dados de umData WarehouseEspacial, o qual

se baseia no esquema estrela por considerá-lo ainda uma boa escolha, visto que o mesmo é

baseado em uma estrutura concisa e organizada, facilitandoas operações OLAP. Neste modelo,

as dimensões são classificadas como:

• Dimensão não-espacial:contém apenas dados não-espaciais ao longo de toda a hierar-

quia;

• Dimensão espacial-para-não-espacial:níveis inferiores da hierarquia são espaciais, ao

passo que os demais são não-espaciais;

• Dimensão espacial-para-espacial:todos os níveis possuem dados espaciais.

Outra distinção feita é com relação às medidas a serem armazenadas no cubo de dados

espaciais, que podem ser:

• Medida numérica: contém apenas números. Pode ser classificada em distributiva, al-

gébrica ou holística. A proposta apresentada em [Ste97, HSK98] é restrita às medidas

distributivas e algébricas;

• Medida espacial:contém uma coleção de ponteiros para objetos espaciais.

Hanet al. [HSK98] salientam que se o cubo utilizar dimensões espaciais mas não apresen-

tar medidas espaciais, suas operações OLAP podem ser implementadas de forma análoga aos

cubos de dados não-espaciais. Em outro caso, eles destacam como desafio a implementação

eficiente dos cubos de dados espaciais. Devido ao alto custo de agregação de objetos espaciais

e ao grande número de combinações permitidas com os níveis aolongo das dimensões, faz-

se necessário pré-computar (materializar) apenas algumasvisões, balanceando o custo entre a

computação dinâmica das agregações e a sobrecarga de armazenamento dos agregados espaci-
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ais. Para solucionar tal problema, os autores propõem dois algoritmos: interseção de ponteiro

e conexão de objeto, os quais geram cubos baseando-se em critérios que definem uma materi-

alização seletiva de um conjunto de objetos geográficos de acordo com: freqüência de acesso,

custo de armazenamento e o benefício que o mesmo trará para construção de outros cubos geo-

gráficos derivados desse conjunto. Deve ser ressaltado que tais algoritmos são aplicáveis para

os casos de criação dos cubos de dados espaciais e que questões relativas à manutenção dos

mesmos não são exploradas.

Nesta abordagem do GeoMiner, o DWG disponibiliza uma visão única de dados espaci-

ais e multidimensionais, os quais são integrados, limpos e transformados, facilitando a análise

através de múltiplas dimensões e das hierarquias estabelecidas a priori, proporcionando uma

rápida geração de resultados pelas operações OLAP. Entretanto, para o operador de agregação

considerado na pesquisa (i.e. união das geometrias), a utilização de medidas espaciais acres-

centa uma complexidade considerável e as mesmas só são imprescindíveis para realização de

mineração de dados espaciais, visto que, nos demais casos, resultados semelhantes podem ser

alcançados usando apenas dimensões espaciais. Por esta análise, vislumbra-se que quando os

dados são utilizados apenas para exibição, torna-se mais vantajoso não utilizar medidas espa-

ciais e simular a união das geometrias na camada de apresentação dos resultados ao invés de

realizar a operação em si, já que esta última é a parte mais custosa de todo o processo. Um

exemplo de apresentação que satisfaz esta solução alternativa é exibir os objetos geográficos

constituintes do resultado da consulta com a mesma cor e, para enfatizar a ligação existente

entre eles, representá-los como pertencentes a uma mesma camada geográfica.

2.6.2 Otimização

Técnicas de otimização de consultas para garantir o bom desempenho de consultas

multidimensionais-espaciais foram avaliadas em Sampaioet al. [SSB06]. Um protótipo de-

nominado MapWarehouse foi construído, utilizando o SGBD Oracle 10g e cominterface web,

para validar o modelo através de um estudo de caso no domínio da agricultura. Um algoritmo é

definido com o intuito de utilizar eficientemente os agregados espaciais para melhorar o desem-

penho do processamento das consultas e, com base neste, constrói-se um módulo denominado

navegador em agregados espaciais, o qual efetua uma otimização lógica transformando a con-

sulta nas tabelas de fato básicas em consultas nas tabelas agregadas. Entretanto, a solução

apresentada é construída de acordo com as camadas de uma hierarquia conceitual pré-definida

e não traz benefícios para os casos de hierarquias definidas em tempo de execução.

Alguns trabalhos [PKZT01, ZLR+03] atentaram para o fato de que as técnicas de pré-
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agregação e materialização tradicionalmente utilizadas para melhorar desempenho das consul-

tas OLAP não são satisfatórias quando dimensões espaciais estão envolvidas, visto que tais

métodos beneficiam apenas consultas que fazem uso das hierarquias pré-definidas. A pré-

agregação convencional utiliza os níveis hierárquicos para selecionar a granularidade dos da-

dos a serem armazenados. Entretanto, em determinadas dimensões espaciais, há pouco conhe-

cimento a priori sobre sua hierarquia conceitual, impossibilitando assim, a pré-agregação da

maneira usual. Um exemplo prático dessa questão consiste emidentificar rapidamente quais

medidas estão associadas a uma área traçada dinamicamente na tela do usuário. Propostas exis-

tentes na literatura para responder esta consulta de forma eficiente são detalhadas a seguir. Elas

se baseiam em uma estrutura de índice espacial para criar as hierarquias em tempo de projeto e

possibilitar que as mesmas sejam utilizadas com o intuito dedefinir os agrupamentos a serem

realizados para materialização posterior.

Em [ZLR+03], o mecanismo de indexação espacial empregado para derivar a hierarquia

espacial e possibilitar a pré-agregação e materialização éa estrutura de dados denominadaR-

tree [Gut84]. Cada nó naR-treearmazena o retângulo mínimo que o envolve (i.e. minimum

bounding rectangule- MBR), enquanto que o MBR dos níveis superiores englobam todos os

MBR de seus descendentes. Então, aR-treeprovê uma hierarquia aninhada naturalmente,

a qual é baseada nas formas espaciais e na localização dos objetos indexados, possibilitando

derivar uma hierarquia espacial que atuará como uma hierarquia conceitual e será utilizada para

construir o cubo de dados. Todos os nós da hierarquia gerada serão computados e os resultados

das agregações inseridos em uma tabela resumo. Em seguida, ocubo inteiro resultante será

materializado com a ajuda do operadorData Cube[GBLP96].

Ainda em [ZLR+03], apresenta-se o prótotipo desenvolvido para explorar esta estrutura,

o qual utiliza o DB2Spatial Extendercomo servidor de dados. Quando consultas espaciais

envolvendo uma áreaad hocsão submetidas, a árvore é caminhada de cima para baixo, a partir

da raiz, retornando todos os nós intermediários, e em últimocaso, as folhas que satisfazem a

condição. Então, a consulta é reescrita considerando tais objetos e processada utilizando as

tabelas resumo. Os experimentos efetuados mostram que o fato de acessar nós intermediários

com resultados parciais para derivar o resultado final agiliza o processamento. Entretanto, cer-

tos tipos de consulta não se beneficiam dos dados resumidos e devem ser processadas como

consultas OLAP tradicionais. Uma evolução desse trabalho éapresentada em [RZY+03], na

qual um método de consulta heurístico é proposto para melhorar ainda mais o desempenho,

provendo uma resposta aproximada para a consulta espacial.Ambos trabalhos consideraram

objetos geográficos representados por pontos nas avaliações, sendo linhas e polígonos sugeri-

dos como indicação de trabalhos futuros. Fica claro que outras estruturas de índice também
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podem ser empregadas sem maiores esforços para auxiliar na derivação da hierarquia con-

ceitual. Preserva-se o esquema estrela no DW, mas nada é mencionado sobre a utilização de

várias dimensões espaciais.

De forma análoga à proposta anterior, Papadiaset al. [PKZT01] propuseram um índice

espacial sobre os objetos de menor nível de granularidade presentes na dimensão espacial e

utilizam os agrupamentos do índice para definir uma hierarquia. Em seguida, esta hierarquia é

usada implicitamente para selecionar as materializações apropriadas de acordo com o modelo

proposto em [HRU96]. A estrutura de dados adotada denomina-seAggregate R-tree (aR-tree),

a qual consiste de umaR-treeque guarda para cada MBR, o valor da função de agregação

aplicada a todos os objetos confinados nele, permitindo assim, manter resultados parciais e

agregá-los para obter resultados gerais. Destaca-se a possibilidade de manter múltiplas funções

agregadas, bastando substituir o resultado de cada entradada árvore por uma lista contendo os

resultados de todas as funções necessárias. A materialização da aR-tree é parcial e co-existe

com as técnicas tradicionais que agregam com base nas hierarquias definidas a priori. Estas

últimas são utilizadas para resolver eficientemente consultas que acessam níveis do agrupa-

mento padrão, ao passo que a primeira é mais vantajosa para agrupamentos feitos de formaad

hoc. A utilização de várias dimensões espaciais é vislumbrada,salientando que seria necessário

construir a estrutura de índice para cada uma delas separadamente.

Em um trabalho posterior, Papadiaset al. [PTKZ02] estendem essa estrutura inicial para

contemplar aplicações no contexto espaço-temporal, permitindo guardar informações sobre

o histórico dos objetos, bem como possibilitando o versionamento das dimensões espaciais

voláteis. As técnicas propostas não objetivam apenas indexar, mas também substituir o cubo

de dados. Assim, apesar de utilizar os mesmos princípios dados em [ZLR+03], ao recuperar

resultados pré-calculados em nós intermediários para evitar visitas a cada objeto individual-

mente, o trabalho de Papadiaset al. armazena os resultados diretamente na estrutura de índice,

modificando assim, o esquema estrela clássico utilizado emData Warehouses. O foco do tra-

balho deles está centrado em auxiliar aplicações que requerem apenas dados agregados, ao

invés de informações a respeito das localizações individuais dos objetos no decorrer do tempo.

Os autores afirmam que o método é aplicável a qualquer função de agregação não-holística.

Outra consideração que deve ser feita é que, por não preservar a estrutura multidimensional do

cubo de dados, podem surgir dificuldades na utilização dos operadores OLAP para navegação

nos resultados.
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2.6.3 Ferramentas

A visualização dos dados facilita a percepção da complexidade do fenômeno espaço-temporal

e do processo sendo analisado, bem como oferece um melhor entendimento da estrutura e dos

relacionamentos contidos neles. No contexto de exploraçãode informações, mapas e gráficos

fazem mais do que apenas tornar os dados visíveis, eles atuamcomo instrumentos ativos no pro-

cesso de concepção do usuário final [MK01]. Partindo dessa constatação, [RBM01] argumenta

que novos instrumentos são necessários para explorar todo potencial contido nas dimensões es-

paciais e temporais de um DWG, os quais devem possibilitar a visualização e manipulação do

componente geométrico dos dados espaciais. Então, uma novacategoria de ferramentas OLAP

para contemplar a análise espacial, a qual ele denomina de ferramentasSpatial OLAP(SOLAP)

é proposta e um levantamento das funcionalidades essenciais é feito. Em seguida, define-se um

conjunto de características desejáveis para tais ferramentas, descrevendo-as de acordo com as

seguintes categorias: visualização dos dados, exploraçãodos dados e estrutura dos dados. Tam-

bém são mencionados dois protótipos construídos, ambos separando os dados descritivos dos

dados espaciais e utilizando soluções proprietárias para armazenamento.

Outra proposta de ferramenta para análise e visualização OLAP de dados espaciais é ap-

resentada sob o nome de SOVAT (Spatial OLAP Visualization and Analysis Tool) [SP05]. O

sistema tem como características a possibilidade de manipular grande quantidade de dados e de

exibi-los em uma visão multidimensional, além de disponibilizar na interface tais informações

através de mapas ou em formato descritivo e com gráficos visuais. O foco de desenvolvimento

da interface consiste em: 1) prover uma interface gráfica de fácil utilização e baseada em um

ambientedrag and dropque esconda do usuário final os detalhes de elaboração das consultas e

2) integrar de forma transparente OLAP e SIG, criando uma visão única que englobe as difer-

entes representações visuais dos dados. Um estudo de caso nodomínio de saúde comunitária é

desenvolvido utilizando o Microsoft SQL Server 2000. Como evolução do trabalho, eles citam

a implementação de operações espaciais e cálculos estatísticos.

Por fim, temos o MapCube [SLT+01]. Um operador baseado noData Cube[GBLP96],

o qual foi estendido para o domínio espacial visando realizar agregações e visualizações de

dados espaciais em um álbum de mapas. Seu objetivo é prover análises de padrões e com-

parações através das dimensões. Para isto, todas as possíveis combinações de agregações por

cada membro de cada dimensão do DW são efetuadas. Uma aplicação com dados censitários é

elaborada para ilustrar o funcionamento deste operador. Como desvantagens, esta abordagem

apresenta o fato de que sua computação pode se tornar inviável ao considerar a combinação de

um grande número de dimensões, além de não possibilitar a execução de operações espaciais
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sobre os dados, limitando-se a oferecer exibição espacial dos dados analíticos.

2.7 Considerações Finais

Este capítulo apresentou definições relacionadas às tecnologias utilizadas no presente trabalho

de pesquisa. Conceitos sobre Sistemas de Informações Geográficas,Data Warehouses, On-

Line Analytical Processinge Data WarehouseGeográfico foram abordados, enfatizando as

vantagens que podem ser oferecidas ao processo de tomada de decisão quando combinadas as

funcionalidades disponibilizadas por tais ferramentas, possibilitando assim, o processamento

geográfico-multidimensional dos dados.

Várias propostas existentes na literatura foram detalhadas. Estas têm seus esforços volta-

dos para unir as funcionalidades oferecidas pelas ferramentas de SIG, DW e OLAP, possibili-

tando maior auxílio à tomada de decisões através de um ambiente mais amplo. Soluções para

questões particulares existentes no domínio deData WarehouseGeográfico foram discutidas,

concentrando-se nas áreas de arquitetura e modelagem conceitual do DWG, otimização de con-

sultas e ferramenta para visualização e navegação nos resultados.

Para resumir, a Tabela 2.1 apresenta um estudo comparativo entre as abordagens listadas

neste capítulo considerando os seguintes critérios: (1) utilização de um Data Warehouse Geo-

gráfico como repositório único de dados integrados e não voláteis, mantendo informações

históricas dos dados oriundos das fontes multidimensionais e geográficas; (2) preservação da

estrutura multidimensional do Esquema Estrela pelo cubo dedados espacial; (3) implemen-

tação de técnicas de otimização que contemplam os casos de consultas com hierarquiaAd Hoc;

(4) construção de um protótipo para validar as idéias apresentadas; (5) tecnologias utilizadas,

ou seja, se a abordagem está voltada para a utilização de padrões abertos e independentes de

plataforma, ou se está atrelada a uma única plataforma e faz uso de soluções proprietárias e (6)

possibilidade de acessar o prótotipo através da Internet.
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Tabela 2.1 Comparação Entre as Propostas Existentes na Literatura.

Critérios

Propostas DWG Estrutura Multidimensional Agregação Espacial Protótipo Soluções Interface

Integrado para Cubo de Dados Espacial com Hierarquia Ad Hoc Proprietárias Web

GOAL Não Não Sim Sim Sim Não

SIGOLAP Não Não Não Sim Sim Não

GeoMiner Sim Sim Não Sim Sim Não

MapWarehouse Sim Sim Não Sim Sim Sim

Zhanget al. Sim Sim Sim Sim Sim Não

Papadias Sim Não Sim Não Não se Não se

et al. aplica aplica

SOLAP Não Sim Não Sim Sim Não

SOVAT Sim Sim Não Sim Sim Não

MapCube Sim Sim Não Sim Não Não

informado



CAPÍTULO 3

Contextualização do Trabalho

3.1 Introdução

Diante da avaliação do estado da arte das propostas para processamento

geográfico-multidimensional e a constatação das limitações existentes, seja por não abranger

de forma satisfatória ambos os processamentos ao abordar o problema de forma unilateral, seja

pelo fato de estarem voltadas para a utilização de soluções proprietárias ou dependentes de

plataforma, foi iniciado o desenvolvimento do projeto GOLAPA, contexto no qual o presente

trabalho está inserido.

Assim, para melhor contextualizar a dissertação ora elaborada, tem-se o capítulo organizado

da seguinte maneira: a Seção 3.2 detalha vários aspectos do projeto GOLAPA, destacando as

soluções apresentadas para os problemas encontrados até então e as implementações construí-

das para validá-las, bem como motivando a elaboração deste trabalho de pesquisa. Em seguida,

a Seção 3.3 busca na literatura uma classificação para os operadores envolvidos nas consul-

tas geográficas e multidimensionais, material que ajudará na definição da forma de processa-

mento geográfico-multidimensional a ser apresentada nos capítulos posteriores. Finalmente, a

Seção 3.4 expõe as considerações finais sobre os tópicos abordados no capítulo.

3.2 Projeto GOLAPA

O Projeto GOLAPA foi concebido por membros do Centro de Informática, da Universidade

Federal de Pernambuco, e tem como objetivo maior disponibilizar um ambiente com capaci-

dade de efetuar o processamento geográfico-multidimensional. Para melhor detalhá-lo, a ar-

quitetura de software proposta e considerada o cerne do projeto é apresentada na Seção 3.2.1.

Na seqüência, a Seção 3.2.2 relata uma implementação elaborada para o engenho que efe-

tua o processamento geográfico-multidimensional propostona arquitetura exposta. Por fim, a

Seção 3.2.3 descreve as motivações que deram origem ao trabalho desenvolvido nesta disser-

tação.

23
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3.2.1 Arquitetura de Software

O projeto tem como base fundamental aGeographical OnLine Analytical Processing

Architecture(GOLAPA) [FTS01, Fid05], que consiste em uma arquitetura desoftware para ser

usada como referência na implementação de sistemas para processamento

geográfico-multidimensional, sendo baseada em tecnologias extensíveis, abertas e padronizadas

para proporcionar uma solução independente da aplicação e da plataforma de implementação

escolhida, enfatizando ainda o uso de uma sistemática que permita obter resultados a baixo

custo e com qualidade. Centrada na utilização de umData WarehouseGeográfico como

repositório único para consolidar os dados integrados oriundos dos ambientes operacional e

geográfico, GOLAPA assegura o armazenamento da evolução histórica dos dados. Ela também

prevê o uso de uma fonte global de metadados para criação e manutenção da semântica dos

dados entre os ambientes analítico e espacial.

Figura 3.1 Arquitetura GOLAPA.

A Figura 3.1, extraída de [Fid05], ilustra as camadas e componentes da arquitetura
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GOLAPA. A seguir, detalhes sobre o propósito de cada camada são descritos:

• Camada (A) - Suporte Operacional:fontes de dados transacionais.

• Camada (B) - Extração, Transformação e Carga de Dados:conversão dos dados do

ambiente operacional para o de suporte à decisão.

• Camada (I) - Dados Estratégicos: responsável pelo armazenamento dos dados do

DWG. Divide explicitamente o ambiente transacional do ambiente de suporte à decisão.

Garante que nenhuma operação ocorrida no primeiro seja refletida neste último, a não ser

pela ocorrência de uma nova carga no DWG.

• Camada (II) - Processamento Multidimensional e/ou Geográfico: responsável pela

manipulação das funcionalidades referentes ao processamento geográfico, analítico e

analítico-geográfico.

• Camada (III) - Apresentação dos Dados:visualização dos dados. Esta pode ser imple-

mentada como uma aplicação local ou a partir de um navegador na Internet.

Ainda considerando a Figura 3.1, destacamos os principais componentes da arquitetura

GOLAPA:

• ETL Geográfica (ETLG): representa os métodos aplicados para conseguir efetuar a

extração, transformação e carga (Extraction, Transformation and Load- ETL) [KRRT98]

dos dados geográficos, quer pelo uso de uma única ferramenta ou através da combinação

de várias delas.

• Data Warehouse Geográfico (DWG): repositório dos dados consolidados, apresentando

esquema dimensional baseado nos tradicionais Esquema Estrela e Flocos de Neve [KR02,

Inm02]. Entretanto, diferencia-se de tais abordagens por permitir o armazenamento de

dados convencionais e geográficos. Um arcabouço para guiar aconstrução deste esquema

é definido peloGeographical Data Warehouse Framework(GeoDWFrame) [FTSS04]

que tem as seguintes recomendações gerais: (1) não utilizarmedidas espaciais, (2) nor-

malizar os dados geográficos, (3) possibilitar a utilizaçãode objetos espaciais em qual-

quer nível dimensional e (4) armazenar as descrições das localizações dos objetos geo-

gráficos. Objetivando solucionar estas questões, GeoDWFrame propõe dois tipos de

dimensões: geográfica e híbrida. A primeira é classificada emprimitiva e composta,

enquanto a segunda pode ser micro, macro ou conjunta. As dimensões primitivas e com-

postas têm em seus campos apenas descrições de localizaçõesou geometrias dos objetos
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geográficos, enquanto que as outras, além destas informações, também possuem dados

convencionais.

• Serviço Geo-Analítico:processa dados geográficos para o suporte à decisão não transa-

cional. Caracteriza-se como uma categoria de software que (1) permite operações de

agregação e desagregação de geo-dados em hierarquias espaciais e (2) executa somente

operações de carga e leitura dos referidos dados. Os metadados necessários para um

sistema que ofereça suporte a estas operações são definidos no Geographical Analytical

Metamodel(GAM) [FTS+04].

• Serviço OLAP: realiza o processamento multidimensional dos dados, sendoequivalente

a um serviço OLAP tradicional.

• Metadados: atua como repositório das instâncias dos metamodelos usados, armaze-

nando informações referentes às correspondências existentes entre dados analíticos e

geográficos. Tal componente pode ser utilizado por todas as camadas.

• Geographical On-Line Analytical Processing Engine (GOLAPE): representa o en-

genho que processa as consultas multidimensionais e/ou geográficas. Responsável por re-

ceber e responder às requisições enviadas pela aplicação cliente, as quais podem ser clas-

sificadas como consultas do tipo: (1) geográfica, (2) multidimensional ou

(3) multidimensional-geográfica. Neste último caso, faz-se necessário acessar os metada-

dos para identificar os relacionamentos entre os dados analíticos e geográficos. OGeoMD

Metamodel(GeoMDM) [FTS+04] tem o propósito de definir quais correspondências de-

vem ser armazenadas.

• API GOLAPE: interface de programação de GOLAPE, possibilitando a interação com

o componente GOLAPI. Propõe a utilização de um esquema XML para troca de dados

e metadados, o qual é estruturado de acordo com o metaesquemaGeography Markup

Language for Analysis(GMLA).

• Geographical On-Line Analytical Processing Interface (GOLAPI): interface gráfica

para realizar requisições e permitir a visualização dos resultados das consultas geográ-

ficas, multidimensionais e geográfico-multidimensionais.Tem como foco prover uma

metáfora visual para consultar e representar as informações multidimensionais e/ou geo-

gráficas.

• API Con, Geo-C, Geo-A e OLAP:representam as interfaces de programação utilizadas
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para acessar os serviços convencional, geo-convencional,geo-analítico e multidimen-

sional, respectivamente.

3.2.2 Implementação do Engenho

Nesse contexto, um trabalho foi desenvolvido para atuar na Camada (II) - Processamento Mul-

tidimensional e/ou Geográfico, o qual propõe e implementa o modelo ISAG para integração de

serviços analíticos e geográficos para suporte à decisão naWeb[Sil04]. Tal modelo assume o

papel do componente GOLAPE descrito anteriormente, e dessaforma, considera a necessidade

de efetuar a integração através de um mecanismo que promova aabstração da complexidade

de consultar dois serviços distintos. A implementação foi estruturada em torno doGMLA Web

Serviceque faz uso de tecnologias comoWeb Services, Java e XML. Em suma, este módulo

interage com os seguintes componentes:

• Serviço analítico em XMLA (XML For Analysis): API XML com o intuito de pro-

porcionar um acesso aberto a bancos de dados multidimensionais. OXML For Analysis

Provider foi a implementação adotada.

• Serviço geográfico em WFS (Web Feature Service): interfaces para descrição de opera-

ções que manipulam feições geográficas em ambiente distribuído por meio do protocolo

HTTP. ODeegree Web Feature Servicefoi a implementação adotada.

• Base de metadados: armazena informações descritas nos metamodelos GAM e

GeoMDM, permitindo saber, dentre outras coisas, quais dados analíticos possuem cor-

respondências geográficas e como recuperá-las. UtilizaJava Metadata Interface(JMI)

para criação, armazenamento e consulta dos metadados.

• Data Warehouse Geográfico: base de dados analíticos e geográficos, estes últimos são

armazenados utilizando a estratégia baseada em Campos Longos. Assim, os dados espa-

ciais são codificados emGeography Markup Language(GML) e inseridos num campo

textual do SGBD.

• Cliente GMLA: aplicação cliente, desenvolvida em Java, que atua como um protótipo

para permitir o envio de requisições aoGMLA Web Servicee possibilitar a visualização

dos resultados de forma simples. O formato da requisição segue o definido noGMLA

Request Schema, ao passo que o documento com o retorno da consulta será conforme o

GMLA Schema[FST+03].
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Uma representação de como estes componentes interagem é apresentada na Figura 3.2.

Figura 3.2 GOLAPE - [Sil04].

Resulta-se que oGMLA Web Serviceé responsável por prover a integração dos proces-

samentos multidimensional e geográfico disponibilizados pelos serviços que implementam as

especificações XMLA e WFS, respectivamente. Ao final do processamento, tem-se como res-

posta um documento XML contendo o resultado da consulta, o qual é processado por uma

aplicação cliente para exibi-lo de forma gráfica.

O GMLA Web Servicepode receber requisições contendo três tipos de consultas,a saber:

• MD: contém somente parâmetros multidimensionais. Executada pelo XMLA.

• GEO: contém apenas parâmetros geográficos. Executada pelo WFS.

• GEOMD: apresenta tanto parâmetros multidimensionais quanto geográficos, necessi-

tando consultar os dois serviços (i.e. XMLA e WFS). Subdivide-se em:

– GEOMD de Mapeamento: após executar consulta multidimensional, recupera os

correspondentes dados geográficos.
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– GEOMD de Integração: além da requisição multidimensional, submete-se uma con-

sulta geográfica que utiliza algum operador espacial, aritmético, lógico ou de com-

paração para efetuar restrições nos dados. A consulta multidimensional é proces-

sada primeiro para que, em seqüência, seja computada a componente espacial. O

resultado final é obtido através da intersecção das respostas dos dois serviços.

3.2.3 Necessidades Identificadas

Constatou-se que as consultas GEOMD de Integração exigem atenção especial por acessar dois

serviços distintos. É possível processar a consulta multidimensional primeiro e, em seguida,

computar a componente geográfica; ou ainda efetuar o procedimento inverso, executando

primeiro a consulta geográfica e depois a multidimensional.Assim, torna-se necessário avaliar

qual seqüência de execução é a mais indicada, considerando os operadores utilizados nas sub-

consultas e verificando se existe algum fator que estabeleceuma determinação prévia da ordem

de submissão. Algoritmos que satisfaçam às duas situações são requeridos, bem como a imple-

mentação destes para submetê-los à uma análise estatísticacom o intuito de verificar se existe

diferença significativa de desempenho entre as duas abordagens.

Além disso, algumas oportunidades de melhoria foram identificadas no engenho implemen-

tado, as quais são listadas a seguir: (1) implementar um estudo de caso com suporte a várias

dimensões geográficas, (2) possibilitar a utilização de umavariedade maior de operadores geo-

gráficos (o Deegree só disponibiliza o operador BBox), (3) fazer uso de um SGBD espacial ao

invés de adotar a estratégia baseada em campos longos e (4) prover uma forma mais direta para

o cadastro de metadados, evitando a construção de um trecho de programa de software para

este fim.

Dessa forma, o presente trabalho mostra-se como uma evolução do que foi desenvolvido

em [Fid05, Sil04] e contempla as necessidades elencadas nosdois parágrafos anteriores.

3.3 Classificação de Operadores

Esta seção elabora uma avaliação dos operadores envolvidosnas consultas multidimensionais

e nas consultas geográficas, com o intuito de posteriormenteidentificar se existem restrições

que impõem uma ordem pré-determinada para a seqüência de execução das subconsultas. Ela

discute também os padrões estabelecidos para linguagens deconsulta que operam sobre os

dados multidimensionais e os geográficos.
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3.3.1 Consultas Multidimensionais

Consultas multidimensionais processam as medidas da tabela de fatos sob uma ou mais di-

mensões de análise, resultando na aplicação de funções de agregação às medidas do negócio

para oferecer informações importantes aos tomadores de decisão. Neste tipo de consulta, a

presença das funções de agregação deve ser ressaltada, as quais atuam consolidando infor-

mações sobre métricas presentes no cubo de dados e podem ser divididas em três categorias

principais [GBLP96, SLT+01]:

• Distributiva: Uma função de agregaçãoF() é chamada distributiva se existe uma função

G() tal que o valor deF() para um cubo N-dimensional pode ser computado

aplicando-se a funçãoG() aos valores deF() no cubo de (N+1)-dimensões. Assim,

ela pode ser calculada através do particionamento do cubo emconjuntos disjuntos, da

agregação de cada conjunto individualmente para então, obter o resultado final via a

agregação dos resultados parciais.

Exemplos de funções distributivas que podem ser aplicadas aconjuntos de dados numéri-

cos incluem: soma (Sum), menor elemento (Min), maior elemento (Max) e contagem

(Count). A Tabela 3.1 ilustra um cálculo para funçãoCount, na qualMi j representa os

elementos de uma matriz de duas dimensões,Cj eLi denotam colunas e linhas da matriz,

respectivamente. Nesse caso, temos: N = 1 e F(Mi j ) = G(F(Cj )) = G(F(Li)), no qual

F = Counte G =Sum, visto queCount(Mi j ) = Sum(Count(Cj )) = Sum(Count(Li)).

Tabela 3.1 Computação da Função de Agregação DistributivaCount.
2-D Cubóide

M[i,j] C[1] C[2] C[3] Count(L[i])
L[1] 1 2 3 3
L[2] 1 null 6 2
L[3] 8 8 2 3
L[4] 7 5 null 2

Count(C[j]) 4 3 3 10

1-D Cubóide

0-D Cubóide

1-D Cubóide Count(M[i,j]) = Sum(Count do 1-D Cubóide)

• Algébrica: Uma função de agregaçãoF() é chamada algébrica se o valor deF() para um

cubo N-dimensional pode ser computado aplicando-se um número fixo de agregações no

cubo de (N+1)-dimensões, ou seja, se ela pode ser expressa como uma função escalar

das funções distributivas.
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Média (Avg), por exemplo, caracteriza-se como uma função algébrica visto que pode ser

definida como a soma dos elementos dividida pelo número totaldeles (i.e.Sum/Count).

Outros exemplos incluem o desvio padrão e a variância. A Tabela 3.2 ilustra um cálculo

para a funçãoAvg.

Tabela 3.2 Computação da Função de Agregação AlgébricaAvg.
2-D Cubóide

M[i,j] C[1] C[2] C[3] Avg(L[i]) Sum(L[i]) Count(L[i])
L[1] 4 3 2 3 9 3
L[2] 6 2 null 4 8 2
L[3] 2 2 5 3 9 3
L[4] 8 1 6 5 15 3

Avg(C[j]) 5 2 4,33 3,72 0-D Cubóide

Sum(C[j]) 20 8 13 F(M) =
∑4

i=1 Sum(L[i])

∑4
i=1 Count(L[i])

=
∑3

j=1Sum(C[j])

∑3
j=1Count(C[j])

Count(C[j]) 4 4 3

1-D
Cubóide

1-D Cubóide

• Holística: Uma função de agregaçãoF() é chamada holística se o valor deF() para

um cubo N-dimensional não pode ser computado através de um número constante de

agregações aplicadas ao cubo de (N+1)-dimensões. Assim, para determinar o resultado

em cada nível, faz-se necessário acessar toda a base de dados.

Exemplos de funções holísticas que podem ser aplicadas a conjuntos de dados numéricos:

mediana, percentil e elementos mais freqüentes.

É importante perceber que existe um grau de complexidade crescente relacionando as três

categorias de funções de agregação. A função distributiva pode ser computada considerando

os valores presentes num nível inferior da dimensão, a função algébrica pode ser calculada a

partir de um conjunto de agregações nos dados do nível inferior e a função holística precisa

acessar os dados de menor granularidade para computar o resultado em todos os níveis da

dimensão [SLT+01].

Em todo caso, o resultado de uma consulta multidimensional écomposto de números que

resumem as agregações efetuadas em medidas numéricas ao longo de vários eixos do cubo

de dados dimensional. Então, uma linguagem de consulta multidimensional deve possibilitar,

além das funções de agregações a serem aplicadas nas medidas, operadores analíticos para

navegar nos resultados de forma intuitiva e viabilizar a construção de visões dos dados em

diferentes ângulos e níveis distintos de agregação.
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Vários autores constataram que a linguagem SQL padrão era inadequada para aplicações

de análise de dados [GBLP96, RBvG96, CT97, Wal99], justificando que algumas agregações

e consultas com agrupamento eram difíceis de expressar e otimizar, como também que as

funções de agregação disponibilizadas representavam apenas um conjunto bastante reduzido

do desejável. Algumas iniciativas surgiram considerando oproblema de estender SQL com

novas funções de agregação [Cor99, Wal99], bem como operadores orientados à análise mais

poderosos foram propostos [GBLP96]. Diante da necessidadecomum, grandes corporações

uniram esforços para estabelecer um adendo ao padrão ANSI SQL-99 [fS99b], resultando em

uma emenda denominada ISO SQL/OLAP [fS99a]. Essa última introduz melhorias nas con-

sultas multidimensionais, tais como: (1) o estabelecimento de funções para classificação, es-

tatísticas e novas funções numéricas e (2) operadores para propósitos analíticos. A partir de

então, a especificação ISO SQL/OLAP passa a servir de base para implementação de consultas

analíticas em vários SGBD, sendo adotada por companhias como a Oracle, IBM Informix e

Sybase.

Uma abordagem diferente da anterior foi a elaboração de uma nova linguagem, especí-

fica para consultar fontes multidimensionais, ao invés de estender o SQL padrão. Trata-se da

linguagem denominadaMultidimensional Expressions(MDX) [Cor06b], cuja sintaxe é relati-

vamente simples mas permite a manipulação dos dados de formabastante flexível e apresenta

uma vasta gama de operadores analíticos. Ela tornou-se um padrão de mercado para consultas

multidimensionais, sendo largamente adotada em aplicações analíticas. Exemplos de compan-

hias que utilizam tal linguagem incluem:Hyperion Solutions, Microsoft, Microstrategy, SAP,

Cognose Business Objects.

3.3.2 Consultas Geográficas

As consultas geográficas baseiam-se em relacionamentos espaciais de vários tipos: métricos,

direcionais e topológicos. Por serem dois conceitos de natureza distinta, as operações sobre

as componentes espaciais de geo-campos e geo-objetos também são diferentes [FCQO05]. O

foco deste trabalho são as operações sobre as geometrias vetoriais de geo-objetos, visto que

(1) possibilita a manipulação de conjuntos de objetos a partir das geometrias armazenadas

no banco de dados espacial de forma mais amigável e (2) a maioria das extensões espaciais

implementadas pelos SGBD tratam somente objetos geográficos cuja componente espacial é

representada por uma geometria vetorial, não fornecendo suporte a dados matriciais.

As operações espaciais sobre dados vetoriais podem ser classificadas em [RSV02, FCQO05]:

• Operação unária booleana: mapeia geometrias em valores booleanos. Exemplos:
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Convex, que testa se uma geometria é convexa; eConnected, que testa se uma geometria

está conectada.

• Operação unária escalar:mapeia geometrias em valores escalares. Exemplos:Length,

que computa o comprimento ou perímetro de uma geometria; e Área, que computa a área

de uma geometria.

• Operação unária espacial:mapeia geometrias em geometrias. Exemplos:Buffer, que

retorna uma nova geometria a partir de uma distância em tornode uma geometria especí-

fica; ConvexHull, que retorna uma geometria convexa a partir de uma dada geometria; e

MBR, que retorna o mínimo retângulo envolvente de uma geometria.

• Operação binária booleana:também chamada de predicado espacial ou relacionamento

espacial, que mapeia pares de geometrias em valores booleanos. Esta classe pode ser

dividida em:

– Relacionamento topológico:um relacionamento que não é alterado por transfor-

mações topológicas, como translação, rotação e mudança de escala. Exemplos:

contém, disjunto e intercepta.

– Relacionamento direcional: um relacionamento que expressa uma noção de di-

reção. Exemplos: acima de e ao norte de.

– Relacionamento métrico: um relacionamento que expressa uma noção métrica.

Por exemplo, o relacionamento que retorna Verdadeiro se duas geometrias estão a

menos de uma determinada distância uma da outra.

• Operação binária escalar:mapeia pares de geometrias em valores escalares. Por exem-

plo, distancecomputa a distância entre duas geometrias.

• Operação binária espacial:mapeia pares de geometrias em geometrias. Como exem-

plos, tem-se as operações de conjunto, como interseção, união e diferença.

• Operação n-ária espacial:mapeia n-tuplas de geometrias em geometrias. Por exem-

plo, a operaçãoConvexHullpode pertencer a essa classe quando receber mais de uma

geometria como parâmetro de entrada.

Assim, consultas geográficas podem prover serviços sofisticados de análise espacial com

operações sobre representações de localizações. O resultado de uma operação espacial pode

ser um tipo atômico convencional,i.e. inteiro ou booleano, como também pode resultar em um

tipo espacial, geralmente representado através de pontos,linhas ou polígonos.
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Inicialmente, a linguagem SQL padrão não acomodava consultas geográficas. Assim, várias

propostas surgiram para incorporar nesta linguagem de consulta, algumas extensões com o

intuito de incluir suporte ao tratamento espacial [Ege94, Inc99].

Simple Features Specification For SQLé um padrão definido peloOpen Geospatial

Consortium(OGC) [Inc99], o qual especifica um conjunto de tipos de geometrias vetoriais,

operações métricas e topológicas. A proposta também especifica um esquema de tabelas para

metadados das informações espaciais. Os atributos espaciais podem ser representados através

de dois modelos, denominados SQL-92 e SQL-92 com Tipos Geométricos. O primeiro uti-

liza uma tabela para representar os atributos espaciais, aopasso que este último faz uso de tipos

abstratos de dados específicos para geometrias, estendendoos tipos da SQL. As operações espa-

ciais definidas estão agrupadas nas seguintes categorias: métodos básicos das geometrias, méto-

dos para testar relacionamentos espaciais entre objetos geométricos e métodos que provêem o

suporte para análise espacial. Exemplos de extensões espaciais presentes em SGBD que imple-

mentam esta especificação incluemDB2 Spatial Extender, IBM Informix Spatial DataBlade,

Oracle Spatiale PostGIS.

ISO/IEC 13249 SQL/MM [ME01, Sto03] é um esforço com o intuitode padronizar ex-

tensões para tratar multimídia em SQL, estendendo tal linguagem para manipular texto, dados

espaciais, imagem estática ou em movimento e para realizar mineração de dados. Tal padrão

divide-se em várias partes, bastante independentes entre si. Há um destaque paraISO/IEC

13249-3 SQL/MM Part 3: Spatial[fS03], o qual define como armazenar, recuperar e processar

dados espaciais utilizando SQL. Ele especifica como dados espaciais devem ser representa-

dos e define tipos e métodos para tratar geometrias, estando alinhado com outros esforços de

padronização para SIG, particularmente a especificação do OGC e os padrões desenvolvidos

pelo comitê técnico ISO/TC 211 (Geomatics). Os métodos que implementam as operações

espaciais estão agrupados em quatro categorias [FCQO05], asaber: métodos convertendo geo-

metrias para formatos de exportação e vice-versa, métodos computando propriedades métricas

de geometrias, métodos implementando relacionamentos topológicos e métodos gerando geo-

metrias a partir de outras. A especificaçãoSQL/MM Spatialé implementada porDB2 Spatial

Extender, IBM Informix Spatial DataBladeeOracle Spatial, dentre outros.

3.4 Considerações Finais

O principal objetivo deste capítulo foi contextualizar o trabalho de pesquisa objeto desta dis-

sertação. Para tal, detalhou-se o Projeto GOLAPA, descrevendo o que foi desenvolvido em
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[Fid05] e [Sil04]. Estes tratam, respectivamente, da arquitetura de software para construção de

um ambiente deData WarehouseGeográfico e da implementação do engenho responsável por

efetuar o processamento geográfico-multdimensional na arquitetura mencionada. Eles apre-

sentam como ponto forte a utilização de padrões abertos e extensíveis, o que torna a solução

independente de plataforma e possibilita maior interoperabilidade no intercâmbio dos seus

dados. Dentro deste contexto, algumas oportunidades de melhorias foram identificadas, tais

como: (1) definição e implementação de algoritmos voltados para o processamento de consul-

tas geográfico-multidimensionais de integração, contemplando os casos onde a consulta multi-

dimensional é processada primeiro e, na seqüência, calcula-se a componente geográfica, bem

como efetuando o procedimento inverso; (2) avaliação dos operadores utilizados nas subcon-

sultas para verificar se existe algum fator que estabelece uma determinação prévia da ordem de

submissão; (3) elaboração de uma análise estatística com o intuito de verificar se existe dife-

rença significativa de desempenho entre as duas abordagens e(4) implementar o engenho com

tecnologias distintas e que possibilitem funcionalidadesmais amplas. Estas questões consti-

tuem o papel do presente trabalho.

Por fim, elaborou-se uma avaliação dos operadores envolvidos nas consultas multidimen-

sionais e nas consultas geográficas, com o intuito de posteriormente identificar se existem res-

trições que impõem uma ordem pré-determinada para a seqüência de execução das subcon-

sultas, influenciando assim, a forma de processamento geográfico-multidimensional que será

apresentada no próximo capítulo.





CAPÍTULO 4

Algoritmos para Consultas

Geográfico-Multidimensionais

4.1 Introdução

Para viabilizar uma arquitetura de software para umData WarehouseGeográfico, seria ideal

que existisse uma linguagem de consulta única, a qual submetesse simultaneamente uma con-

sulta contendo operadores multidimensionais e geográficospara serem processados acessando a

base estruturada com dados convencionais e espaciais, proporcionando ao usuário final a visão

de estar lidando com um único sistema. Entretanto, no momento em que essa pesquisa foi

elaborada, não estava disponível uma linguagem com capacidade para efetuar o processamento

descrito, apesar de existir uma proposta ainda em desenvolvimento para esse fim [STSF05]. En-

quanto isso, a solução alternativa encontrada consiste em trabalhar unindo linguagens de con-

sulta distintas que operam individualmente, possibilitando assim, o processamento

geográfico-multidimensional mesmo que perdendo um pouco deusabilidade.

Dessa forma, este capítulo concentra-se em elaborar soluções para possibilitar o processa-

mento geográfico-multidimensional. Então, a Seção 4.2 padroniza o que será contemplado nas

consultas geográfico-multidimensionais tratadas por esteprojeto, especificando as operações

permitidas e a sintaxe que será adotada. Na seqüência, a Seção 4.3 descreve os algoritmos

elaborados para efetuar o processamento requerido por taisconsultas, avaliando os casos em

que cada um deles podem ser aplicados. Por fim, Seção 4.4 apresenta as considerações finais

referentes aos tópicos abordados neste capítulo.

4.2 Consultas Geográfico-Multidimensionais

As consultas objeto de trabalho deste projeto foram definidas como parte do modelo ISAG e de-

talhadas na Seção 3.2.2, quer sejam: Muldimensional (Md), Geográfica (Geo) e

Geográfica-Muldimensional (GeoMd) de Mapeamento e de Integração.

Conforme exposto anteriormente, consultas GeoMd de Integração trabalham com duas re-

37
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quisições distintas, sendo necessário avaliar se tais consultas podem ocorrer independemente

uma da outra e depois fazer uma união dos resultados parciaisretornados por cada uma delas

para consolidar a resposta final. Para conduzir tal avaliação, deve-se eleger que linguagens

de consultas serão consideradas para acessar os dados multidimensionais e geográficos, bem

como estabelecer uma forma de interação entre elas para determinar como expressar as seleções

e como consolidar o resultado. Tais tópicos serão abordadosnas seguintes seções 4.2.1 e 4.2.2,

respectivamente.

4.2.1 Seleção de Linguagens de Consulta

Escolheu-se para acesso aos dados multidimensionais a linguagem de consulta MDX, apesar

desta não representar uma extensão ao SQL padrão. Os motivosque levaram a tal decisão

são justificados pelo fato de MDX ser largamente utilizada emsistemas analíticos [Cor05,

Cor06a], prover formas de análise sofisticada, oferecer todas as facilidades de manipulação

dos operadores OLAP de maneira intuitiva e ainda, por disponibilizar uma vasta variedade de

funções de agregação. SQL apresenta um grau elevado de dificuldade para expressar operações

analíticas. Deseja-se simplicidade de navegação e compreensão pelo usuário final, orientando

sem confundir. MDX permite que, olhando o modelo dimensional, o usuário da informação

tenha uma visão mais clara de quais dados estão disponíveis equais cruzamentos podem ser

realizados na construção das consultas.

Quanto à linguagem para consultar os dados geográficos, não há maiores restrições im-

postas visto que os dois padrões pesquisados consideram extensões de SQL e estão bastante

alinhados. Nas seções que seguem, as consultas são descritas utilizando a sintaxe empregada

pelo PostGIS, extensão espacial do SGBD de código aberto PostgreSQL.

4.2.2 Sintaxe Adotada

De acordo com o mencionado na Seção 3.3.1, consultas multidimensionais se destacam por

recuperar dados numéricos agregados e informações nos eixos dimensionais. De outra forma,

a Seção 3.3.2 destaca que consultas geográficas apresentam como característica principal a

seleção de geometrias para abstrair objetos e suas respectivas medidas. Exemplos de consultas

válidas nesses ambientes são mostrados a seguir.
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SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

{[Localizacao].[Estado].Members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Ano].[2000]

Quadro 4.1 Consulta Multidimensional.

A consulta exposta no Quadro 4.1 está considerando o escopo do cubo “BRSaude” e res-

tringindo os elementos pesquisados aos membros que têm valor “2000” no nível “Ano” da

dimensão “Tempo”. Ela expressa ainda que a medida “Populacao” deve ser recuperada no eixo

das colunas, ao passo que os membros do nível “Estado” da dimensão “Localizacao” estarão

contidos no eixo das linhas.

SELECT astext(geo_meso_regiao), area(geo_meso_regiao)

FROM pgd_meso_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona =′Tropical Nordeste Oriental′

AND contains(geo_clima, geo_meso_regiao)

AND area(geo_meso_regiao) > 0.4

Quadro 4.2 Consulta Geográfica.

O exemplo do Quadro 4.2 recupera as geometrias e o valor das respectivas áreas de todas

as meso regiões cujas áreas são maiores que “0.4” e que estão contidas em espaços geográfi-

cos com clima “Tropical Nordeste Oriental”. Quanto à utilização de operadores geográficos,

ressalta-se a presença de um operador espacial e outro escalar na cláusula de seleção, além de

um operadorbooleanoe um escalar na restrição da consulta.

Entretanto, deseja-se também possibilitar o contexto de trabalho conjunto, no qual o acesso

aos dados analíticos é feito através de uma consulta multidimensional ao passo que a consulta

espacial atua restringindo o espaço geográfico a ser considerado (i.e. consultas GeoMd de

Integração).

Um esquema multidimensional pode ter mais de uma dimensão com referência espacial,

bem como uma determinada tabela geográfica pode ser compartilhada entre diversos dados des-

critivos. Assim, faz-se necessário identificar quando um esquema, cubo, dimensão, hierarquia

e nível são geográficos, e nestes casos, armazenar quais os elementos geográficos correspon-

dentes. Admite-se que tais associações entre os esquemas multidimensional e geográfico serão

armazenadas de acordo com os metadados apresentados na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1 Metadados que Armazenam Correspondências Geográfico-Multidimensionais.

Esquema Indicador Esquema
Multidimensional Geográfico Geográficoa

Schema isGeoSchema geoSchema
Cube isGeoCube geoCube

Dimension isGeoDimension geoDimension
Hierarchy isGeoHierarchy geoHierarchy

Level isGeoLevel geoLevel
geometryColumn

aRequerido apenas quando o “Indicador Geográfico” for preenchido com “Sim”

Na estrutura de metadados definida na Tabela 4.1 tem-se, paracada elemento do esquema

multidimensional, informações que definem se ele é geográfico e, quando o for, detalhes sobre

seu correspondente. Considerando os elementos expostos, tem-se que umSchemapode conter

váriosCube, o qual pode conter diversasDimension, que por sua vez pode ser formada por

uma ou maisHierarchye esta agrupa um ou maisLevel. Em alguns casos, estes últimos são

ordenados para representar sua posição na hierarquia. A combinação dos elementosSchema,

Cube, Dimension, HierarchyeLeveldefinem unicamente um nível multidimensional. De forma

análoga, os itensgeoSchema, geoCube, geoDimension, geoHierarchye geoLevelcaracterizam

unicamente um nível geográfico. O nome da tabela geográfica ficará armazenado no elemento

geoLevel, ao passo que a coluna que deverá ser utilizada para recuperar as geometrias dos

objetos é informada emgeometryColumn. Ressalte-se que o elemento multidimensionalLevel

apresenta ainda dois atributos: (1)Table, que armazena a tabela física em que os dados serão

mantidos e (2)Column, que registra de onde devem ser recuperados os dados descritivos para

o nível em questão.

No contexto das consultas geográfico-multidimensionais deintegração, deve-se determinar

o que pode ser selecionado em cada consulta separadamente e que elementos devem estar

presentes em ambas para servir como um elo de ligação entre elas. A convenção elaborada

consiste em:

1. Adotar a consulta multidimensional sem nenhuma limitação;

2. Restringir os itens selecionados na consulta espacial aos objetos geográficos, mas possi-

bilitar a utilização de qualquer operador na cláusula da restrição;

3. Informar, além das consultas em si, o identificador único de cada objeto geográfico con-

siderado na cláusula de seleção;

4. Garantir, com o auxílio dos metadados definidos anteriormente e o identificador único

informado para os objetos geográficos, que tanto a consulta multidimensional quanto a
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geográfica fazem referência a pelo menos um conjunto de elementos do mesmo nível.

Desta última, assegura-se que existirão dados geográficos da mesma granularidade em am-

bas consultas, possibilitando a comparação das seleções parciais para extrair o conjunto re-

sultante de sua intersecção, e em seguida, produzir a resposta final. A Consulta GeoMd de

Integração que atender esses requisitos será designada como válida.

Consulta MD1

SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

{[Localizacao].[Meso Regiao].Members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Ano].[2000]

Consulta GEO1

SELECT astext(geo_meso_regiao)

FROM pgd_meso_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona =′Tropical Nordeste Oriental′

AND contains(geo_clima, geo_meso_regiao)

AND area(geo_meso_regiao) > 0.4

Identificador Geográfico

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_meso_regiao]

Quadro 4.3 Consulta Geográfico-Multidimensional de Integração.

O Quadro 4.3 apresenta um par de consultas que formam uma Consulta GeoMd de In-

tegração Válida. Ambas são semelhantes às apresentadas no início desta seção nos Quadros

4.1 e 4.2, com pequenas alterações para torná-las conforme às convenções adotadas. As-

sim, naConsulta GEO1 eliminou-se a operação escalar para que apenas objetos geográficos

se fizessem presentes na cláusula de seleção, obedecendo a convenção (2). Para contemplar

a regra (3), informou-se o identificador geográfico que discrimina, de forma inequívoca, qual

nível geográfico será considerado nesta consulta específica. Por fim, faz-se necessário que

ambas consultas referenciem um conjunto de elementos geográficos com a mesma granulari-

dade. Esta verificação deve ser conduzida recuperando dos metadados as correspondências en-

tre os níveis multidimensionais e os equivalentes elementos geográficos. Neste caso, para que

as consultas fossem consideradas válidas, deveria estar expresso nos metadados que o nível

“GDWDatasus.BRSaude#[Localizacao].[Meso Regiao]”1 é geográfico e armazena os corres-

pondentes em “geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_meso_regiao]”2, que

1Identificador multidimensional formado porSchema+ “.” + Cube+ “#” + Dimension+ “.” + Level
2Identificador geográfico formado porgeoSchema+ “.” + geoCube+ “#” + geoDimension+ “.” + geoLevel
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por sua vez, armazena as geometrias na coluna “geo_meso_regiao”.

A combinação deConsulta MD1 e GEO1considera o escopo do cubo “BRSaude”, restrin-

gindo os elementos pesquisados aos membros que têm valor “2000” no nível “Ano” da dimen-

são “Tempo”. O eixo das colunas seleciona os valores da medida “Populacao”. De outra forma,

o eixo das linhas recupera membros do nível “Meso Regiao”, dadimensão “Localizacao”, cu-

jas áreas são maiores que “0.4” e que estão contidas em locaiscom clima “Tropical Nordeste

Oriental”. A representação geográfica do conjunto de meso regiões selecionadas também deve

estar presente no resultado, o que permite a apresentação destes através de mapas e possibilita

ainda a apresentação convencional, em tabelas e gráficos, dos demais elementos da consulta

multidimensional.

Dessa forma, deriva-se que o resultado final pode ser formadopela combinação dos seguintes

componentes:

• Membros de níveis não espaciais referenciados na consultamultidimensional;

• Membros de níveis espaciais referenciados apenas na consulta multidimensional;

• Membros de níveis espaciais referenciados em ambas consultas e que estão presentes na

interseçcão dos resultados parciais multidimensional e geográfico;

• Geometrias representando os membros de níveis espaciais presentes simultaneamente

nos resultados das consultas multidimensional e espacial;

• Valores resultantes das agregações solicitadas nos dadosmultidimensionais.

4.3 Algoritmos

Tendo sido estabelecido o que pode aparecer nas consultas GeoMd de Integração e como elas

estão interligadas, passa-se a avaliação da maneira como serão processadas e unidas para pro-

duzir o resultado final.

A estratégia adotada para submissão das consultas pode seguir duas linhas: (1) processar

primeiro a consulta multidimensional e depois a geográfica,eliminando do resultado analítico,

os membros cujo nível geográfico foi referenciado em ambas consultas mas que não estavam

contidos no subconjunto retornado pela consulta espacial ou (2) executar primeiro a consulta

geográfica, restringindo de início os elementos espaciais possíveis, para então reescrever a con-

sulta multidimensional considerando apenas o conjunto de objetos geográficos

pré-selecionados e processá-la em seguida, para obter o resultado final.

Estes dois algoritmos para processamento das consultas geográfico-multidimensionais de

integração são descritos a seguir, nas Seções 4.3.1 e 4.3.2,respectivamente. Após a proposição
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de cada um deles, comentários são tecidos acerca dos benefícios que podem ser alcançados

com a aplicação de cada caso específico. Por fim, Seção 4.3.3 avalia os casos em que estas duas

possibilidades produzem o mesmo resultado, para que nestascircunstâncias, seja efetuado uma

análise estatística com o intuito de identificar se existe diferença significativa de desempenho

entre ambos.

Algumas considerações antes de iniciar a descrição dos procedimentos em si:

• Vários passos dos algoritmos fazem uso dos metadados definidos na Seção 4.2.2;

• A linguagem de consulta MDX utiliza-se do conceito deUniqueNamepara identificar

unicamente as instâncias de uma dimensão, hierarquia, nível ou membro. O algoritmo

considera um conceito análogo para identificar unicamente os dados geográficos e possi-

bilitar a comparação entre os elementos multidimensionaise geográficos.

4.3.1 Algoritmo Restrição Multidimensional-Geográfica

Nesta subseção, apresenta-se o Algoritmo Restrição Multidimensional-Geográfica. Ele recebe

como entrada uma consulta multidimensional expressa em MDX, uma consulta geográfica

e uma coleção contendo os identificadores dos objetos referenciados na consulta geográfica;

gerando na saída um resultado contendo dados geográficos e multidimensionais, que pode ser

formado pela combinação dos componentes descritos no final da Seção 4.2.2.

Conceitualmente, o algoritmo consiste dos seguintes passos:

1. Submeter a consulta multidimensional para processamento pelo servidor OLAP;

2. Recuperar os níveis dos membros que constam no resultado do passo anterior, verificar

quais deles têm correspondentes geográficos e cujo nível foireferenciado na consulta

espacial;

3. Se não existir em ambas consultas, um conjunto de elementos que fazem referência a um

mesmo nível geográfico, lançar exceção e encerrar procedimento;

4. Reescrever a consulta geográfica para que a mesma só recupere objetos cujo nível foi

referenciado na consulta multidimensional. Também selecionar, além das geometrias, o

UniqueNamede cada elemento geográfico;

5. Executar a consulta geográfica;

6. Integrar resultados multidimensionais e geográficos, comparando os membros resultantes

com a utilização dos identificadores gerados comoUniqueName. Dentre os membros que

pertencem a níveis geográficos referenciados tanto na consulta multidimensional quanto

na geográfica, deve-se manter apenas os que fazem parte de ambos resultados parciais;

7. Retornar o resultado da integração efetuada no Passo 6.
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Considerando a explanação acima, elenca-se o pseudocódigodo Algoritmo Restrição

Multidimensional-Geográfica no Quadro 4.4.

Entrada: consultaMDX, consultaGeo, colecaoIdGeo

Saída: resultadoGeoMd

Procedimento:
// Passo 1

resultadoMd = executarMd(consultaMDX);

// Passo 2

conjuntoNiveisOlap = extrairNiveisReferenciados(resultadoMd);

enquantoconjuntoNiveisOlap.existeProximo()faça

. nivelAtual = conjuntoNiveisOlap.proximo();

. uniqueNameNivel = nivelAtual.getNivelUniqueName();

. correspondenteGeo = metadados.getCorrespondenteGeo(uniqueNameNivel);

. secorrespondenteGeo <> nuloecolecaoIdGeo.contem(correspondenteGeo)então

. niveisGeograficosUtilizados.adiciona(correspondenteGeo);

. fim-se

fim-enquanto

// Passo 3

seniveisGeograficosUtilizados.tamanho = 0então

. lancarExcecao(“Não existem níveis comuns entre a consultaMd e a consultaGeo”);

fim-se

// Passo 4

enquantoniveisGeograficosUtilizados.existeProximo()faça

. nivelGeoAtual = niveisGeograficosUtilizados.proximo();

. atributosSelecionar = atributosSelecionar + metadados.recuperarGeoUniqueName(nivelGeoAtual);

fim-enquanto

// Unir seleção de geometrias à seleção de UniqueNames

novaConsultaGeo = reescreverConsultaGeo(consultaGeo, atributosSelecionar);

// Passo 5

resultadoGeo = executarGeo(novaConsultaGeo);

// Passo 6

resultadoGeoMd = integrarResultados(resultadoMd, resultadoGeo, niveisGeograficosUtilizados);

// Passo 7

retornar resultadoGeoMd;

Quadro 4.4 Algoritmo Restrição Multidimensional-Geográfica.
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O algoritmo em questão leva em conta o fato de que os dados multidimensionais são organi-

zados em hierarquias, onde na maioria das vezes o nível superior pode derivar suas informações

a partir da agregação dos dados presentes em níveis inferiores. Ele considera também que parte

dos servidores OLAP [Inc02, mon06] mantém dados em estruturas auxiliares que servem como

cache, possibilitando responder às consultas de forma mais rápida. Para tal, estes servidores

armazenam na memória as agregações computadas e permitem àsconsultas subseqüentes aces-

sar tais valores diretamente ou utilizá-los para derivar resultados de níveis superiores, sem ter

que ir buscar novamente os dados no disco.

Assim, a idéia do algoritmo consiste em postergar ao máximo aobtenção dos dados geo-

gráficos, visto que estes ocupam muito espaço na memória e podem desalocar elementos que

estavam na estrutura decache. Executar primeiro a consulta multidimensional apresentaria

uma probabilidade maior de acesso rápido para obtenção de medidas diretamente ou derivação

das mesmas, evitando que os dados de menor granularidade sejam acessados novamente.

4.3.2 Algoritmo Restrição Geográfico-Multidimensional

De outra forma, esta subseção detalha o Algoritmo RestriçãoGeográfico-Multidimensional.

Ele tem entrada e saída semelhantes ao Algoritmo Restrição Multidimensional-Geográfica, mas

diferencia-se deste último quanto aos procedimentos executados para obtenção do resultado

final.

Conceitualmente, o algoritmo é composto pelos passos abaixo:

1. Reescrever a consulta geográfica para que a mesma recupere, além das geometrias, o

UniqueNamede cada elemento geográfico e oUniqueNamedo nível multidimensional

correspondente;

2. Verificar se ambas consultas contém pelo menos um conjuntode elementos que fazem

referência a um mesmo nível geográfico. Em caso negativo, lançar exceção e encerrar

procedimento;

3. Executar a consulta geográfica;

4. Reescrever a consulta multidimensional substituindo asreferências aos conjuntos de ele-

mentos dos níveis geográficos peloUniqueNamedos correspondentes membros recupe-

rados na consulta geográfica;

5. Submeter a consulta multidimensional para processamento pelo servidor OLAP;

6. Integrar resultados multidimensionais e geográficos, comparando os membros resultantes

com a utilização do identificador gerado comoUniqueName. Dentre os membros que

pertencem a níveis geográficos referenciados tanto na consulta multidimensional quanto
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na geográfica, deve-se manter apenas os que fazem parte de ambos resultados parciais.

7. Retornar o resultado da integração efetuada no Passo 6.

No Quadro 4.5, apresenta-se o pseudocódigo do Algoritmo Restrição Geográfico-

Multidimensional.

Entrada: consultaMDX, consultaGeo, colecaoIdGeo

Saída: resultadoGeoMd

Procedimento:
// Passo 1

enquantocolecaoIdGeo.existeProximo()faça

. nivelGeoAtual = colecaoIdGeo.proximo();

. nivelCorrespondenteMd = metadados.getCorrespondenteMd(nivelGeoAtual);

. atributosSelecionar = atributosSelecionar + metadados.recuperarGeoUniqueName(nivelGeoAtual) +

nivelCorrespondenteMd;

. senivelCorrespondenteMd <> nuloeconsultaMDX.contemReferencia(nivelCorrespondenteMd)então

. niveisGeograficosUtilizados.adiciona(nivelGeoAtual);

. fim-se

fim-enquanto

// Unir seleção de geometrias à seleção de UniqueNames

novaConsultaGeo = reescreverConsultaGeo(consultaGeo, atributosSelecionar);

// Passo 2

seniveisGeograficosUtilizados.tamanho = 0então

. lancarExcecao(“Não existem níveis comuns entre a consultaMd e a consultaGeo”);

fim-se

// Passo 3

resultadoGeo = executarGeo(novaConsultaGeo);

Quadro 4.5 Algoritmo Restrição Geográfico-Multidimensional.
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// Passo 4

camadasGeo[] = resultadoGeo.getObjetos();

novaConsultaMDX = consultaMDX;

para (i = 0; i < camadasGeo.tamanho(); i++)então

. camada = camadasGeo[i];

. para (j = 0; j < camada.tamanho(); j++)então

. objGeo = camada[j];

. refNivelMd = objGeo.getNivelUniqueName() + “.members”;

. membrosGeo = membrosGeo + objGeo.getGeoUniqueName() + ",";

. fim-para

. membrosGeo = membrosGeo.substring(0, membrosGeo.tamanho()-1); // Elimina a última ","

. novaConsultaMDX = novaConsultaMDX.substituir(refNivelMd, membrosGeo);

fim-para

// Passo 5

resultadoMd = executarMd(novaConsultaMDX);

// Passo 6

resultadoGeoMd = integrarResultados(resultadoMd, resultadoGeo, niveisGeograficosUtilizados);

// Passo 7

retornar resultadoGeoMd;

Quadro 4.5 (Cont.) Algoritmo Restrição Geográfico-Multidimensional.

Este algoritmo está centrado na idéia de aplicar inicialmente um filtro nos dados geográficos

e repassar para consulta multidimensional apenas as instâncias possíveis de serem alcançadas.

Almeja-se diminuir o espaço de busca, de forma que a consultamultidimensional recupere ape-

nas informações relativas aos membros do nível geográfico permitidos pela consulta espacial,

evitando-se assim, o problema de trazer muitos dados irrelevantes, os quais iriam apenas gerar

sobrecarga no momento de integração dos resultados.

4.3.3 Análise dos Algoritmos

A partir de uma análise dos operadores envolvidos nas consultas multidimensionais e geográ-

ficas, especificam-se os casos em que os dois algoritmos anteriores, para uma determinada

entrada, produzem o mesmo resultado e podem ser utilizados indistintamente. Também são

estudadas as situações onde existem distinções e apenas um deles é aplicável.

Observou-se que a consulta geográfica não sofre nenhuma influência dos operadores utiliza-

dos. Seu papel é atuar reduzindo os elementos espaciais a serem considerados, assim, sempre o
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resultado multidimensional é que será reformulado atravésda aplicação de restrições oriundas

do resultado espacial.

De outra forma, constata-se na Seção 3.3.1 que a consulta multidimensional pode conter

vários tipos de funções de agregação, classificadas como: distributivas, algébricas ou holísti-

cas. Esta última categoria apresenta um elevado grau de complexidade, visto que não possibilita

a derivação do valor das medidas a partir de níveis inferiores da dimensão, e para obter o resul-

tado final, deve-se acessar tão somente o conjunto de dados base que atua como espaço amostral

para a consulta em questão. Tal característica impõe uma restrição na ordem de processamento

das consultas. Assim, se o nível geográfico referenciado em ambas consultas sofre a aplicação

de uma função de agregação holística na consulta multidimensional, a consulta espacial deve

ser executada primeiro para delimitar o escopo de pesquisa dos dados e repassá-lo para que o

processamento multidimensional seja realizado.

Consulta MD2

SELECT {[Measures].[Populacao], [Measures].[AtendidosPSF]} ON COLUMNS,

{ TopCount([Localizacao].[Regiao].Members, 2, [Measures].[Populacao])} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Ano].[2000]

Consulta GEO2

SELECT astext(geo_regiao)

FROM pgd_regiao

WHERE area(geo_regiao) < 150

Identificador Geográfico

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_regiao]

Quadro 4.6 Consulta GeoMd de Integração com Função Holística.

No Quadro 4.6 exibe-se um exemplo do caso mencionado anteriormente. Para que a

consulta GeoMd de Integração possa ser formulada de forma coerente, deve estar expresso

nos metadados que o nível “GDWDatasus.BRSaude#[Localizacao].[Regiao]” é geográfico e

tem seus correspondentes armazenados em “geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].

[pgd_regiao]”, que por sua vez, mantém as geometrias na coluna “geo_regiao”. Assim, a con-

venção de que ambas consultas devem referenciar elementos geográficos com mesma granula-

ridade é respeitada e o par de consultas é estabelecido como válido. Para os demais exemplos

que seguem, assumem-se que as combinações de consultas apresentadas representam Consultas

GeoMd de Integração Válidas.



4.3 ALGORITMOS 49

A Consulta MD2 considera o escopo do cubo “BRSaude” e restringe os elementos pesquisa-

dos aos membros que têm o valor “2000” no nível “Ano” da dimensão “Tempo”. O eixo das

colunas recupera as medidas “Populacao” e “Atendidos PSF”,representando a população to-

tal e o número de pessoas que foram atendidas pelo Programa deSaúde da Família (PSF). O

eixo das linhas avalia todas as regiões para recuperar as duas com maior população, utilizando

a função de agregação holística “TopCount”. De outra forma, aConsulta GEO2 restringe a

pesquisa às regiões que apresentam área menor que “150”. Assim, evidencia-se a necessidade

de pré-selecionar o espaço geográfico possível, para então aplicar a função “TopCount” aos

elementos resultantes da seleção geográfica.

Outra consideração importante diz respeito à possibilidade de aplicar uma função de agre-

gação a um conjunto específico de elementos, geralmente com autilização do conceito de mem-

bros calculados disponível na linguagem de consulta MDX. Setal conjunto referenciar objetos

pertencentes ao nível geográfico que serve como elo de ligação entre as consultas, independen-

temente da classe da função considerada, a consulta espacial deve ser efetuada primeiro para

delimitar os membros sobre o qual a operação deve ser conduzida.

Consulta MD3

WITH MEMBER [Measures].[MediaPop] AS

Avg({[Localizacao].[Regiao].Members}, [Measures].[Populacao])

SELECT {[Measures].[Media Pop]} ON COLUMNS,

{[Clima].[Zona].Members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Todos].[2000]

Consulta GEO3

SELECT astext(geo_regiao)

FROM pgd_regiao

WHERE area(geo_regiao) < 150

Identificador Geográfico

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_regiao]

Quadro 4.7 Consulta GeoMd de Integração com Membros Calculados.

Observe a combinação apresentada no Quadro 4.7. AConsulta MD3 considera o escopo do

cubo “BRSaude” e restringe os elementos pesquisados aos membros que têm o valor “2000” no

nível “Ano” da dimensão “Tempo”. Ela apresenta o membro calculado “Media Pop” que com-

puta a média populacional de todas as regiões. O eixo das colunas recupera a medida calculada
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“Media Pop”, enquanto que o eixo das linhas exibe todos os membros do nível “Zona” da di-

mensão “Clima”. AConsulta GEO3 limita a pesquisa às regiões que apresentam área menor

que “150” e tal restrição deve ser refletida no parâmetro passado na função “Avg”, evitando in-

coerências no resultado da média final. Então, registra-se mais um caso que requer a execução

da consulta geográfica primeiro.

Consulta MD4

SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

{[Localizacao].[Regiao].Members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Todos].[2000]

Consulta GEO3

SELECT astext(geo_regiao)

FROM pgd_regiao

WHERE area(geo_regiao) < 150

Identificador Geográfico

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_regiao]

Quadro 4.8 Consulta GeoMd de Integração com Função Distributiva.

Por fim, o Quadro 4.8 apresenta um exemplo no qual a ordem de execução das consultas

é irrelevante. AConsulta MD4 utiliza implicitamente a função distributiva “Sum” para calcu-

lar a população apresentada por cada região no ano de “2000”.A Consulta GEO4 restringe

as regiões para considerar apenas as que apresentam área menor que “150”. Nessa consulta,

cada região está associada a um número representando sua população. Pode-se optar por fazer

primeiro a consulta geográfica e calcular apenas a populaçãodas regiões de interesse, ou ainda,

fazer primeiro a consulta multidimensional e depois eliminar do resultado as regiões não con-

templadas pela consulta geográfica.

Configurado esse cenário, observa-se que a idéia proposta no“Algoritmo Restrição

Multidimensional-Geográfica” não é aplicável em todos os casos, podendo produzir resulta-

dos incoerentes. Resulta-se que existe uma ordem de execução pré-estabelecida quando se

faz uso de funções de agregação holísticas ou de membros calculados que utilizam o con-

junto de elementos geográficos como parâmetro da função de agregação. Nos demais casos,

tanto o “Algoritmo Restrição Multidimensional-Geográfica” quanto o “Algoritmo Restrição

Geográfico-Multidimensional” podem ser aplicados para processar as consultas geográfico-

multidimensionais de integração. Então, para os casos ondequalquer algoritmo pode ser apli-
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cado, deve-se avaliar se existe uma diferença significativade desempenho entre as duas abor-

dagens, tema este que será objeto de estudo do próximo capítulo.

Dentre os operadores disponibilizados pela linguagem de consulta MDX, identificou-se

as seguintes funções de agregação holísticas:BottomCount, BottomPercent, BottomSum, Top-

Count, TopPercent, TopSum, RankeMedian. Dessa forma, o comportamento a ser adotado pelo

engenho para processamento das consultas GeoMD de integração deverá considerar a restrição

que estes elementos impõem.

Assim, o Capítulo 5 considera essas novas diretrizes para implementação do engenho de

processamento geográfico-multidimensional, conduz a análise estatística, nos casos possíveis,

para determinar se existe diferença significativa de desempenho entre os algoritmos e atesta a

validade das idéias aqui propostas.

4.4 Considerações Finais

Este capítulo concentrou-se na elaboração de soluções parapossibilitar o processamento

geográfico-multidimensional. Primeiro, ele elegeu as linguagens de consultas para acesso aos

dados multidimensionais e geográficos, bem como definiu a sintaxe adotada e quais requisitos

devem ser atendidos para que uma Consulta GeoMd de Integração seja designada como válida.

Na seqüência, descreveram-se os algoritmos “Restrição Geográfico-Multidimensional” e “Res-

trição Multidimensional-Geográfica”, os quais foram concebidos para efetuar o processamento

requerido por tais consultas. Por fim, determinaram-se os casos em que cada um deles pode ser

aplicado.

Ao avaliar as classes de funções referenciadas em cada consulta para estabelecer se as

mesmas requerem uma ordem de execução específica, identificou-se que a idéia proposta no

algoritmo “Restrição Multidimensional-Geográfica” não é aplicável em todos os casos, po-

dendo produzir resultados incoerentes. Assim, apenas o algoritmo “Restrição Geográfico-

Multidimensional” pode ser utilizado quando existe na consulta multidimensional funções de

agregação holísticas ou membros calculados que utilizam o conjunto de elementos geográficos

como parâmetro da função de agregação. O próximo capítulo seencarrega de implementar

o que foi definido e elaborar, para os casos onde qualquer algoritmo pode ser aplicado, uma

análise estatística para avaliar se existe uma diferença significativa de desempenho entre as

duas abordagens.
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Implementação e Validação dos Algoritmos

O Capítulo 4 detalha duas maneiras para efetuar o processamento geográfico-multidimensional

sem a utilização de uma linguagem de consulta única que trabalhe simultaneamente com estes

dois ambientes. Assim, as idéias são organizadas sob a formade dois algoritmos: “Restrição

Multidimensional-Geográfica” e “Restrição Geográfico-Multidimensional”.

Este capítulo é responsável pela validação destes algoritmos propostos. Inicialmente, a

Seção 5.1 apresenta as tecnologias utilizadas na implementação do engenho para processa-

mento geográfico-multidimensional e justifica as escolhas feitas no decorrer do desenvolvi-

mento. Em seguida, Seção 5.2 detalha as extensões efetuadasem softwareslivre existentes,

as quais objetivam: (1) incorporar os algoritmos definidos no capítulo anterior e (2) apresentar

o resultado da consulta de forma gráfica, tabular e através demapas. A Seção 5.3 descreve

o Data WarehouseGeográfico elaborado como estudo de caso, o qual foi construído com o

intuito de possibilitar os testes do engenho e permitir a execução dos experimentos requeridos

para condução da análise estatística dos algoritmos. Na seqüência, a Seção 5.4 descreve os

experimentos executados para, nos casos em que os dois algoritmos são aplicáveis, verificar se

existe diferença significativa de desempenho entre ambos. Tal seção sintetiza ainda os resulta-

dos da análise estatística aplicada. Finalmente, a Seção 6.1 apresenta as considerações finais

deste capítulo.

5.1 Engenho para Processamento Geográfico-Multidimensional

A Seção 3.2.3 identificou algumas oportunidades de melhorias para o engenho que foi desen-

volvido em [Sil04]. O fato de não existir ferramenta que desempenhe o papel do “Servidor

Geo-Analítico” sugerido em [Fid05], nem tempo hábil para desenvolvê-la neste projeto, cul-

minou na adoção de outra solução. Assim, surge a necessidadede incorporar mudanças nos

trabalhos citados, mantendo os príncipios gerais de extensibilidade, abertura e interoperabili-

dade.

A decisão de adotarSoftwareLivre permaneceu por se tratar de uma solução economica-

mente atrativa, pela liberdade de poder incorporar novas características para atender às fina-
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lidades desejadas, bem como pela possibilidade de reaproveitar funcionalidades já disponibi-

lizadas, incrementando, assim, a velocidade de desenvolvimento.

As principais alterações efetuadas e as justificativas paraadotá-las são listadas abaixo:

• Utilizar ferramenta única para tratar os aspectos multidimensional e geográfico:

devido à inexistência de uma ferramenta capaz de atuar como requer o “Servidor Geo-

Analítico” de GOLAPA, situado na Camada (II) da Figura 3.1, ediante da falta de tempo

para desenvolvê-la neste trabalho de pesquisa, elegeu-se como solução alternativa a am-

pliação de ferramentas de domínio público para incorporar as funcionalidades relativas

ao processamento geográfico que este módulo deveria desempenhar, mesmo não sendo

possível contemplar todos os requisitos especificados por tal componente.

Assim, ao invés de trabalhar com dois serviços que operam separadamente, decidiu-se

estender o servidor OLAP para também submeter consultas espaciais, delegando-as para

devido tratamento pelo SGBD espacial, visto que os mecanismos de manipulação de da-

dos geográficos mais adequados já estão disponíveis neste sistema. Apesar de perder

um pouco de funcionalidade, evita-se a complexidade de gerenciar dois serviços distin-

tos e possibilita uma comunicação direta entre o engenho queprocessa as requisições

geográfico-multidimensionais e oData WarehouseGeográfico.

• Substituir o armazenamento de dados em GML:o Open Geospatial Consortium

(OGC) [OGC06] define padrões que visam a interoperabilidadede ambientes relaciona-

dos a geotecnologias.Simple Features Specification For SQL[Inc99] é um padrão defi-

nido pelo OGC, o qual especifica um conjunto de tipos de geometrias vetoriais, operações

métricas e topológicas. Além disso, ele adota uma representação portável das geometrias

na forma ASCII denominadaWell-Known Text(WKT), definindo uma gramáticaBackus-

Naur que especifica as regras de produção formal para gravar estesvalores. Resulta-se

que diferentes sistemas podem interagir de maneira transparente caso estejam conforme

estas especificações do OGC.

É fato que a adoção de uma estratégia baseada em mecanismos deextensão vai muito

além da estratégia baseada em campos longos, pois permite capturar a semântica dos

objetos geográficos, e assim, apresenta mecanismos mais satisfatórios para o seu trata-

mento. Então, resolveu-se adotar um SGBD que implementa a estratégia baseada em

mecanismos de extensão e é compatível com esta especificaçãodo OGC, visto que tal es-

colha não irá sacrificar a interoperabilidade e transportabilidade das aplicações espaciais,

apresentando ainda as vantagens de (1) melhorar desempenhopor possibilitar a utiliza-

ção de estruturas de índices espaciais e (2) oferecer uma vasta gama de operadores para
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consulta espacial.

• Manter metadados essenciais em arquivo de configuração:apesar dos benefícios vis-

lumbrados pela utilização dos metamodelos GeoMDM e GAM [Fid05], um repositório

de metadados baseado em MOF dificulta o cadastramento de taisinformações, visto que,

se não for desenvolvida uma ferramenta para automatizar este processo, é necessário

que o usuário final conheça mecanismos de programação que permitam o cadastro e

manutenção dos mesmos.

Deseja-se facilitar a manipulação dos metadados, além de restringir sua coleta às infor-

mações que garantam a navegação no cubo de dados e as que possibilitam a identificação

das associações multidimensionais e geográficas, conformedetalhado na Seção 4.2.2.

Assim, optou-se por utilizar um arquivo de configuração paraarmazenar o esquema mul-

tidimensional e as correspondências geográficas, permitindo que os metadados sejam

trabalhados através de um arquivo textual ao invés de serem cadastrados utilizando me-

canismos de programação comoJava Metadata Interface. Um fator que levou a não

coletar metadados definidos no GAM foi a necessidade de manter a estrutura concisa,

visto que o módulo “Servidor Geo-Analítico” foi substituído, tais metadados tornaram-

se desnecessários.

• Eliminar o tráfego de dados em XML: apesar da utilização de XML na requisição sub-

metida ao engenho e no documento de resposta retornado por ele possibilitar uma maior

independência, gera uma sobrecarga muito grande pois a aplicação cliente tem que fazer

parsingdo arquivo. Considerando ainda que dados geográficos apresentam tamanho con-

siderável e que os mesmos não serão armazenados em GML, achou-se por bem eliminar

a utilização de GMLA [Sil04].

Dessa forma, substituiu-se GMLA pela linguagem de programação Java, visto que a

mesma é independente de plataforma e pode disponibilizar uma API com os métodos

para acesso ao engenho para processamento geográfico-multidimensional.

Ressalta-se que a diretriz de ter, na Camada (I) de GOLAPA, uma estrutura de DWG única

e conforme oGeoDWFramefoi mantida, bem como os componentes das Camadas (A), (B) e

(III) mostrados na Figura 3.1.

Considerando as decisões efetuadas durante o projeto do engenho, as tecnologias para o

desenvolvimento deste foram eleitas e encontram-se ilustradas na Figura 5.1.
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Figura 5.1 Tecnologias Adotadas no Engenho.

As ferramentas selecionadas para compor o protótipo de sistema, ilustradas na Figura 5.1,

são detalhadas a seguir:

• Mondrian: servidor OLAP escrito emJava, projetado conforme arquitetura ROLAP e

estruturado em quatro camadas, a saber [mon06]:

– Camada de Apresentação: contém as aplicações desenvolvidas para interagir com

o Mondrian e que atuam servindo de interface com o usuário final. As requisições

submetidas pelos sistemas que fazem parte dessa camada devem ser expressas na

linguagem MDX.

– Camada Dimensional: efetuaparsing, validação e execução de consultas MDX.

Utiliza uma API similar a JDBC [Inc06], apresentando a diferença de que as con-

sultas são expressas na linguagem MDX ao invés de SQL.

– Camada Estrela: responsável por manter uma estrutura decacheagregada que ar-

mazena na memória, um conjunto de medidas associadas às respectivas dimensões.

Quando os dados solicitados não estão disponíveis nessa estrutura auxiliar e não

podem ser obtidos por derivação de dados nela contidos, a requisição é repassada
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para a camada de armazenamento. O componente responsável pela cacheutiliza

memória extra, quando disponível, para melhorar o desempenho. Quando os re-

cursos estão escassos a memória é liberada, provocando perda no desempenho mas

garantindo a corretude dos dados.

– Camada de Armazenamento: banco de dados relacional, permite o acesso remoto

através de uma conexão JDBC. Possibilita a utilização de visões materializadas.

Um esquema, representado em um arquivo XML, é utilizado paradefinir o banco de da-

dos multidimensional e mapear o modelo lógico no modelo físico. O primeiro contém os

construtores utilizados para escrever as consultas na linguagem MDX (i.e. cubos, hierar-

quias, níveis e membros), ao passo que o último informa as fontes dos dados indicados

nos elementos do modelo lógico, consistindo tipicamente dereferências a um conjunto

de tabelas e colunas em um banco de dados relacional.

• JPivot: biblioteca customizada detagsescrita emJava Server Pages(JSP) que possi-

bilita a apresentação dos resultados das consultas em tabelas e gráficos [jpi06], disponi-

bilizando a navegação interativa nos dados através de várias operações OLAP, tais como:

slice & dice, drill down e roll up. Atua como umainterface webe foi projetada para

trabalhar com vários servidores OLAP, especialmente XMLA eMondrian. Utiliza os pa-

cotes doWeb Component Framework(WCF), que encapsula componentes reutilizáveis

desenvolvidos para oJPivot, para construir os objetos gráficos através de XML e XSLT.

• GeoClient: software gráfico para trabalhar com mapas online [geo06]. Provê as seguintes

funcionalidades: visualização dos dados geográficos, sobreposição de camadas,zoom,

pan, atribuição dinâmica de legendas e cores das camadas, exibição das coordenadas

onde está o mouse, detalhamento do objeto espacial selecionado e permite efetuar con-

sultas considerando os atributos não-espaciais. Escrito em SVG eJavaScript, foi proje-

tado para executar nativamente em um navegadorweb. SVG consiste de uma linguagem

para descrever gráficos bidimensionais em XML, recomendadapela W3C e que permite

três tipos de objetos gráficos: vetor, imagem e texto [W3C03]. Para apresentar SVG é

necessário instalar oplug-in Adobe SVG Viewer, entretanto talplug-in é oferecido gra-

tuitamente e suportado por múltiplos sistemas operacionais e navegadores.

• PostgreSQL + PostGIS: PostgreSQLé um SGBD objeto-relacional de código fonte aberto,

distribuição gratuita e que funciona em diversas plataformas. Disponibiliza o módulo

PostGIS, responsável por efetuar o tratamento de dados geográficos vetoriais, o qual

segue a especificaçãoSimple Features Specification For SQLdo OGC.PostGISimple-
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menta umaR-treesobre GiST (Generalized Search Trees) para permitir indexação espa-

cial e disponibiliza funções para análise e processamento dos objetos geográficos.

A aplicação cliente submete as requisições multidimensionais na linguagem MDX, ver

Figura 5.1, ao passo que as consultas geográficas são expressas utilizando o SQL estendido

padronizado pelo OGC. O servidorMondrian estendido processa as requisições, permitindo

o processamento multidimensional, geográfico ou ainda geográfico-multidimensional. Neste

último caso, faz-se necessário acessar os metadados para obter informações sobre quais dados

analíticos possuem correspondências geográficas e como recuperá-las. As informações conti-

das no esquema XML são lidas utilizando a API DOM [W3C00], armazenadas em um objeto

e disponibilizada para toda a aplicação, proporcionando acesso rápido na execução das demais

consultas. Em seguida, oMondrianestendido utiliza a API JDBC para acessar oData Ware-

houseGeográfico e recuperar os dados requisitados, mantendo os dados multidimensionais em

uma estrutura auxiliar para servir posteriormente comocachee formulando o resultado com

dados geográficos e/ou multidimensionais para retorná-losao solicitante. Por fim, os dados

multidimensionais são exibidos em tabelas e/ou gráficos e osdados geográficos são apresenta-

dos através de mapas.

Algumas considerações a respeito das motivações que levaram a decidir pela utilização das

ferramentas detalhadas anteriormente:

• O servidor OLAP Mondrian está voltado exclusivamente parao processamento multi-

dimensional. Entretanto, ele apresenta como vantagens: (1) o fato de ser desenvolvido

emJava, uma linguagem de programação independente de plataforma,(2) ser disponibi-

lizado comoSoftwareLivre, podendo ser estendido para contemplar novos requisitos, e

possibilitando assim, a incorporação de funcionalidades para o processamento de consul-

tas geográficas e geográfico-multidimensionais e (3) implementar uma estrutura auxiliar

para atuar comocache, tornando possível um aumento no desempenho da aplicação ao

fazer um número menor de requisições ao disco rígido. Dessa forma, resolveu-se esten-

der o Mondrian para habilitá-lo a tratar de forma transparente os vários tipos de requisi-

ções. Outra necessidade identificada é a extensão do esquemaXML usado para definir

o modelo lógico, o mesmo deve também coletar informações sobre as correspondências

entre os dados multidimensionais e geográficos.

• NavegadoresWebestão disponíveis na maioria das plataformas, permitindo que apli-

cações possam ser acessadas de qualquer lugar e a uma expectativa de custos baixos.

Além disso, ainterface Webdo JPivot possibilita analisar interativamente uma grande

quantidade de dados sem escrever SQL. Assim, o usuário não precisa ter conhecimentos
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técnicos elevados sobre o modelo de dados ou linguagem de consulta, visto que o acesso

aos dados passa a ser transparente. O usuário tem apenas que lidar com termos de negó-

cio aos quais ele já está habituado, organizados sob a forma de dimensões e medidas. A

camada semântica e a flexibilidade proporcionada por esse tipo de ferramenta OLAP au-

menta a produtividade dos analistas de dados e os tornam maisindependentes da equipe

de tecnologia. Ao disponibilizar funcionalidades com diferentes níveis de abstração,

permite ao usuário leigo, navegar interativamente atravésde metáforas gráficas, bem

como possibilita ao usuário avançado, formular e submeter consultas mais complexas.

A extensão doJPivot para permitir a submissão de consultas geográficas e geográfico-

multidimensionais, assim como a apresentação dos resultados através de mapas, torna-o

ainda mais abrangente, visto que passa a considerar também oaspecto espacial.

• A adoção de uma ferramenta que efetua apresentação dos dados geográficos através de

SVG foi mantida, visto que esta tecnologia, ao utilizar o formato vetorial, reduz bastante

o tráfego e o armazenamento dos dados, permitindo também a aplicação dezoomsem

degradação da imagem. Apresenta ainda a vantagem de não ser um formato proprietário.

• Escolheu-se oPostgreSQLe sua extensão espacialPostGISpor esta combinação seguir as

especificações da OGC [Inc99], ter código fonte aberto, distribuição gratuita e funcionar

em diversas plataformas.

5.2 Extensões deSoftware Livre

As seções que seguem abordam as extensões efetuadas em ferramentas existentes para incor-

porar as funcionalidades requeridas pelo protótipo do sistema. A Seção 5.2.1 discute como

o servidor OLAPMondrian foi estendido para também possibilitar a realização de consultas

geográficas e geográfico-multidimensionais. Em seguida, a Seção 5.2.2 detalha o protótipo

desenvolvido para permitir a submissão de consultas geográfico-multidimensionais de mapea-

mento e apresentar os resultados com a utilização de mapas.

5.2.1 Adaptação do Mondrian

O aperfeiçoamento foi conduzido na versão 2.0.1 doMondriane serviu como uma forma de

ilustrar os benefícios proporcionados pela inclusão de novas funcionalidades e pelo aproveita-

mento do código legado deste servidor OLAP.
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Mondrian é um softwarerelativamente complexo. A versão estendida continha aproxi-

madamente oitocentos e cinqüenta classesJava, distribuídas ao longo de três pacotes:javax,

mondriane org. O entendimento do código foi possível através de depuraçãoe a extensão do

mesmo para acomodar as mudanças pertinentes procurou manter ao máximo o código original

do projeto, não exigindo modificações em classes que não fizessem parte do módulomondrian.

O mecanismo de composição foi largamente utilizado. Assim,as classes criadas mantiveram

referências para outras classes existentes, possibilitando o aproveitamento dos métodos legados

e facilitando fundamentalmente o entendimento e o isolamento do código, o que é de extrema

importância para manutenções futuras.

As mudanças nas classes legadas consistiram apenas em alterar a visibilidade do método

getXMLSchemacontido na classemondrian.rolap.RolapSchema, bem como a do método cons-

trutor da classemondrian.olap.Axispara permitir que os mesmos sejam acessados a partir de

outros pacotes.

Os diagramas apresentados nas Figuras 5.2 e 5.3 ilustram as novas classes geradas a partir

da reestruturação do modelo. As classes destacadas em azul pertencem à estrutura regular do

Mondrian, ao passo que as destacadas em amarelo foram desenvolvidas para implementar os

novos requisitos identificados. Adotou-se a convenção de utilizar nomes em Inglês para manter

o padrão das demais classes.

Figura 5.2 ClasseGeographicalDataWarehouse.
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Figura 5.3 Reestruturação do Mondrian.

As principais funcionalidades desempenhadas por cada classe são detalhadas a seguir:

• GeographicalQuery: responsável por efetuarparsinge validação da consulta geográ-

fica, separando os elementos contidos em cada cláusula. Nesta versão, a cláusulaSelect

foi limitada para conter apenas objetos geográficos, visando atender a convenção adotada

na Seção 4.2.2.

• GeoObject: representa cada objeto geográfico selecionado, mantendo informações a

respeito do tipo de geometria, os limites que denotam seu MBR, as coordenadas que
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indicam sua geometria, o nome do objeto geográfico e o nome da dimensão analítica

associada ao mesmo, quando for o caso. Disponibiliza váriasconstantes, representando

os diversos tipos de geometrias possíveis.

• GeoResult:organiza os objetos geográficos que fazem parte da resposta em camadas.

• MdGeoResult: resultado das consultas geográfico-multidimensionais. Composto do re-

sultado multidimensional e das camadas geográficas que o representam.

• RolapPositionGolapa: estende a classePositionpara incluir um atributo com a refe-

rência para a posição original ocupada pela corrente célulana matriz de resultados. É

necessário para manter a coerência quando elementos do resultado multidimensional são

descartados.

• RolapResultGolapa: implementa ainterface Resultatuando comowrapperpara os ca-

sos em que o resultado analítico tem que ser reformulado. Assim, mantém o resultado

original como um dos atributos, mas as informações disponibilizadas são relativas aos

eixos e membros do resultado que sofreu a reestruturação.

• GeographicalDataWarehouse:classe que disponibiliza métodos para realizar consultas

geográficas, multidimensionais e geográfico-multidimensionais. Mantém duas conexões

com o banco de dados, uma do tipojava.sql.Connectionque permite acesso aos dados

geográficos através da API JDBC tradicional e outra do tipomondrian.olap.Connection,

responsável por acessar os dados multidimensionais através de uma API similar à JDBC

mas que recebe consultas expressas em MDX. Armazena alguns dos metadados informa-

dos no esquema XML em estruturas deHashMap, efetuando os seguintes mapeamentos:

– geoMdLevelsMap: UniqueNamedo nível geográfico no respectivoUniqueNamedo

nível multidimensional;

– mdGeoLevelsMap: UniqueNamedo nível multidimensional noUniqueNamedo

nível geográfico;

– geoLevelsMap: UniqueNamedo nível geográfico no nome da coluna onde está ar-

mazenada a geometria dos objetos daquele nível;

– allLevels: UniqueNamedo nível multidimensional no respectivo objeto da classe

MondrianDef.Level;

– geoHierarchies: UniqueNameda hierarquia em umarray de objetos da classe

MondrianDef.Level, que são os níveis que fazem parte da hierarquia referenciada.
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Por esta classe ser de fundamental importância na implementação dos novos requisitos,

segue uma descrição detalhada de cada método:

– mdQuery: consulta analítica tradicional implementada pelo Mondrian. A consulta

em MDX recebida como parâmetro é repassada para ser executada pelos métodos

da classemondrian.olap.Connection. O resultado consiste em um objeto do tipo

mondrian.olap.Result.

– geoQuery: implementação da consulta que recupera os objetos geográficos. Re-

cebe como parâmetros: uma consulta expressa em SQL e conforme a especificação

da OGC e umflag indicando se os dados geográficos devem ser retornados no for-

mato SVG ouWell-Known Text(WKT). Este último consiste em uma representação

portável das geometrias na forma ASCII. Uma gramáticaBackus-Naurque especi-

fica as regras de produção formal para gravar valores WKT podeser encontrada

na documentação da especificação OGC [Inc99]. Como o PostGISdisponibiliza a

opção de recuperar as geometrias em SVG, optou-se por possibilitar também a re-

cuperação nesse formato, evitando que um processamento de conversão tenha que

ser efetuado na camada de apresentação. Quando o requisito de interoperabilidade

for necessário, basta selecionar as geometrias na representação WKT.

– mapMdToGeoQuery: implementação da consulta geográfico-multidimensional

de mapeamento. Recebe como parâmetros a consulta expressa em MDX e a in-

dicação do formato das geometrias retornadas. O resultado consiste em um objeto

do tipoMdGeoResultque armazena todas as informações multidimensionais soli-

citadas, bem como seus correspondentes elementos geográficos.

– intGeoMdQuery: implementação da consulta geográfico-multidimensional dein-

tegração seguindo os passos especificados no algoritmo “Restrição Geográfico-

Multidimensional”. Recebe como parâmetros: uma consulta expressa em MDX,

uma consulta expressa em SQL e conforme a especificação da OGC, os identifi-

cadores de cada objeto geográfico considerado na cláusula deseleção e a indicação

do formato das geometrias a serem selecionadas. O resultadoconsiste em um ob-

jeto do tipoMdGeoResult, contendo informações multidimensionais e geográficas

seguindo a combinação de componentes descritos na Seção 4.2.2. Será útil na con-

dução dos experimentos para análise estatística, visto quecaracteriza a situação

onde a consulta geográfica é sempre executada primeiro.

– intMdGeoQuery: implementação da consulta geográfico-multidimensional dein-

tegração seguindo os passos especificados no algoritmo “Restrição

Multidimensional-Geográfica”. Recebe como parâmetros: uma consulta expressa
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em MDX, uma consulta expressa em SQL e conforme a especificação da OGC, os

identificadores de cada objeto geográfico considerado na cláusula de seleção e a

indicação do formato das geometrias a serem selecionadas. Oresultado consiste

em um objeto do tipoMdGeoResult, contendo informações multidimensionais e

geográficas seguindo a combinação de componentes descritosna Seção 4.2.2. Será

útil na condução dos experimentos para análise estatística, visto que caracteriza a

situação onde a consulta multidimensional é sempre executada primeiro.

Conforme mencionado anteriormente, oMondrianutiliza um esquema XML para descrever

o banco de dados multidimensional. Sua extensão foi necessária para possibilitar a coleta dos

metadados geográfico-multidimensionais especificados na Tabela 4.1.

Para acrescentar a funcionalidade desejada, novos atributos foram incluídos para identi-

ficar quando um esquema, cubo, dimensão, hierarquia e nível são geográficos. Assim, os

elementosSchema, Cube, Dimension, Hierarchy e Level foram estendidos com os atributos

isGeoSchema, isGeoCube, isGeoDimension, isGeoHierarchye isGeoLevel, respectivamente.

Para armazenar as correspondências, esse mesmo conjunto deelementos recebeu os atributos

GeoSchema, GeoCube, GeoDimension, GeoHierarchye GeoLevel, nesta ordem.

O elementoLevelprecisou ainda da inclusão dos seguintes atributos:

• geometryColumn:coluna responsável por armazenar as coordenadas geográficas dos ob-

jetos;

• geoJoinColumn:identificador da tabela geográfica. Utilizado para determinar, no con-

texto do GeoDWFrame, qual elo de ligação entre as tabelas querepresentam as dimen-

sões geográficas primitivas e as dimensões geográficas compostas.

Dessa forma, os metadados necessários para elaboração de consultas geográfico-

multidimensionais passam a ser coletados. Como oMondrian já requer metadados multidi-

mensionais em um arquivo XML, e visando proporcionar uma forma mais amigável para coleta

das informações necessárias, estendeu-se tal estrutura para receber também os metadados geo-

gráficos. Isso permitiu que os metadados fossem configuradosem um arquivo XML ao invés

de serem cadastrados utilizando mecanismos de programaçãocomoJava Metadata Interface.

5.2.2 União doJPivot ao GeoClient

Alterações foram conduzidas na interface da versão 1.5 doJPivot para acoplar osoftware

GeoClient, possibilitando, nesta versão inicial, a submissão de consultas geográfico-

multidimensionais de mapeamento e visualização dos resultados através de mapas. Então,
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o JPivot estendido disponibiliza também as funcionalidades existentes noGeoClient, adicio-

nando mais facilidades de análise ao sistema.

Originalmente, oGeoClienté uma aplicação baseada em SVG e escrito como um cliente

WFS. Para acomodar as mudanças necessárias, o mesmo foi transformado em um arquivoJava

Server Pages(JSP), e assim, foi possível acessar dinamicamente os dadosgeográficos e seus

metadados que devem ser exibidos, apresentando-os como várias camadas sobrepostas a um

mapa considerado como base para a análise. A utilização de SVG foi mantida, apenas a forma

de aquisição dos dados foi modificada. Uma decisão de projetoque deve ser ressaltada foi

a manutenção das geometrias associadas ao mapa base no arquivo JSP, evitando o ônus de

recuperá-las a cada nova consulta.

Foi necessário inserir no arquivo de apresentação doJPivota chamada para o arquivo JSP

responsável pela exibição dos resultados geográficos através de SVG. O mecanismo utilizado

para prover esta integração foi embutir SVG na página através do elemento<embed>. Outros

ajustes necessários consistiram em inserir o processamento da consulta de mapeamento no

servletresponsável por executar as consultas multidimensionais,bem como disponibilizar um

botão na barra de ferramentas para requisitar a exibição dosdados geográficos.

É importante destacar que esta versão consiste apenas em um protótipo para demonstrar a

viabilidade da idéia proposta, ressentindo de funcionalidades mais sofisticadas. O desenvolvi-

mento de uma ferramenta mais avançada será objeto de pesquisa de outro projeto inserido no

contexto GOLAPA. Assim, oJPivot estendido, inicialmente, não permite submissão de con-

sultas geográficas e nem consultas geográfico-multidimensionais de integração.

A Figura 5.4 exibe oJPivotestendido apresentando o resultado do processamento da con-

sulta exposta no Quadro 5.1.

SELECT {[Measures].[Populacao],

. [Measures].[Atendidos PSF]} ON COLUMNS,

. {[Localizacao].[Brasil].[Norte],

. [Localizacao].[Brasil].[Sul]} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE [Tempo].[Ano].[2005]

Quadro 5.1 Consulta GeoMd de Mapeamento.
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Figura 5.4 JPivot Estendido.
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5.3 Construção doData Warehouse Geográfico

UmData WarehouseGeográfico foi criado para validar a estrutura projetada e possibilitar a exe-

cução dos experimentos relativos a análise estatística dasconsultas geográfico-multidimensionais

de integração.

Os dados multidimensionais, oriundos dositeDataSUS [Dat05] e referenciando o período

de 1999 a 2005, apresentam informações relativas ao Pacto deAtenção Básica, o qual consiste

em um instrumento de avaliação e acompanhamento no sistema público de saúde brasileiro.

De outra forma, os dados geográficos foram obtidos dositedo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE) [ins05] no formatoshapefile, sendo então convertidos através do utili-

tário shp2pgsqldisponibilizado peloPostGIS. Programas construídos utilizando a linguagem

pg/PLSQL, embutida noPostgreSQL, foram utilizados para efetuar as transformações necessá-

rias e a carga dos dados. Por fim, os dados geográficos foram indexados espacialmente com a

utilização do mecanismoR-tree.

O esquema multidimensional adotado segue as orientações gerais do

GeoDWFrame[FTSS04], sendo representado graficamente na Figura 5.5. Ele apresenta a

dimensão geográfica composta “Localizacao” associada às seguintes dimensões geográficas

primitivas: “Pais”, “Regiao”, “UnidadeFederacao”, “MesoRegiao”, “MicroRegiao” e “Munici-

pio”. Por questões de desempenho, o campo com o nome da localização foi mantido em cada

dimensão primitiva. O modelo apresenta ainda, a dimensão convencional “Tempo” e a di-

mensão geográfica primitiva “Clima”. A tabela de fatos “AcompanhaDadosSaude” armazena

medidas que possibilitam análises focadas no setor de assistência à saúde, tais como: número

de nascidos vivos, número de óbitos menores de um ano, númerode óbitos neonatais, número

de pessoas atendidas pelo Programa de Saúde da Família, taxade mortalidade por câncer de

colo e de mama, número de óbitos por tuberculose, número de pessoas que se submeteram a

uma primeira consulta odontológica, dentre outros.

Tal estrutura pode ser utilizada como elemento fundamentalpara gestão de como estão

evoluindo os indicadores de cada cidade, possibilitando ummelhor direcionamento da ação

governamental. Informações como natalidade são de extremaimportância para o planejamento

de políticas de saúde, avaliação de ações de saúde materno-infantil e adoção de medidas de

vigilância. A visualização dos eventos associada aos territórios permite o entendimento sobre

os inter-relacionamentos entre seus componentes. Assim, oresultado esperado é a eficácia

administrativa: boas informações, bons planos, bom gerenciamento e boas decisões, podendo

ainda proporcionar benefícios indiretos, tais como melhores serviços à população.



68 CAPÍTULO 5 IMPLEMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS ALGORITMOS

Figura 5.5 Esquema DWG DataSus.

5.4 Análise Estatística

No Capítulo 4, algoritmos definindo os procedimentos a seremconduzidos para execução de

consultas geográfico-multidimensionais de integração foram propostos, baseados na determi-
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nação da seqüência de execução para a consulta geográfica e multidimensional. Nos casos onde

a consulta multidimensional não faz uso de funções de agregação holísticas e nem de membros

calculados que utilizam o conjunto de elementos geográficoscomo parâmetro da função de

agregação, a ordem de qual serviço deve ser acessado primeiro é irrelevante, pois ambas possi-

bilidades geram o mesmo resultado. Para estas cirscunstâncias, deseja-se realizar experimentos

para conduzir uma análise estatística e identificar se existe diferença significativa de desempe-

nho entre as duas abordagens.

Dessa forma, a Seção 5.4.1 detalha as consultas que foram objeto de avaliação, a Seção 5.4.2

descreve o método utilizado para a análise estatística e os detalhes da execução dos experimen-

tos, por fim, a Seção 5.4.3 apresenta e discute os resultados obtidos.

5.4.1 Consultas Utilizadas

Escolheu-se os principais operadores multidimensionais etopológicos para combiná-los entre

si, produzindo consultas com o cruzamento de todos os pares multidimensional-topológico

possíveis. Para variar a quantidade de objetos retornados,cada combinação gerada foi ainda

subdividida em duas consultas: com e sem restrição temporal.

As consultas multidimensionais consideravam os seguintesoperadores:Crossjoin, Drill-

downMember, DrilldownLevel, NonEmptyCrossjoin, OrdereHierarchize. Além destas, existia

uma consulta que não fazia uso de nenhum operador.

As consultas geográficas utilizavam os seguintes operadores topológicos:Contains, Dis-

joint, Touches, Within, Overlapse Intersects. Visto que no contexto considerado não se vis-

lumbrou nenhuma consulta interessante com os operadoresEqualse Crosses, os mesmos não

foram utilizados.

O Quadro 5.2 ilustra uma consulta geográfico-multidimensional de integração válida pro-

duzida entre os operadoresCrossjoine Containse que não aplica restrição temporal. De outra

forma, no Quadro 5.3 é mostrada esta mesma combinação com o diferencial de ter sido aplicado

uma restrição temporal na consulta multidimensional. No Apêndice A encontram-se todos os

pares de Consultas GeoMd de Integração utilizadas no experimento.

Resumidamente, a consulta do Quadro 5.2 efetua o produto cartesiano do clima “Tropical

Nordeste Oriental” com todas as micro regiões que estão contidas nele, recuperando a medida

população. No Quadro 5.3, a diferença acrescentada é que o valor recuperado para a métrica

população se restringe ao ano de “2002”.
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Consulta Multidimensional

SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

crossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

Consulta Geográfica

SELECT astext(geo_micro_regiao), astext(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona =′Tropical Brasil Central′

AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND contains(geo_clima, geo_micro_regiao)

Identificadores Geográficos

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

Quadro 5.2 Consulta sem Restrição Temporal - OperadoresCrossjoineContains.

Consulta Multidimensional

SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

crossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

Consulta Geográfica

SELECT astext(geo_micro_regiao), astext(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona =′Tropical Brasil Central′

AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND contains(geo_clima, geo_micro_regiao)

Identificadores Geográficos

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

Quadro 5.3 Consulta com Restrição Temporal - OperadoresCrossjoineContains.
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Para escolha dos níveis que seriam considerados nas consultas, utilizou-se o critério de

selecionar dados pertencentes ao segundo nível da hierarquia, no mínimo. Isto possibilita que

sejam aplicados tanto operações dedrill-down comoroll-up.

Por fim, algumas consultas necessitavam de restrições específicas, tais como o nome do

clima utilizado nas consultas geográficas dos Quadros 5.2 e 5.3 e o ano referenciado na consulta

multidimensional do Quadro 5.3. A decisão sobre qual restrição utilizar foi influenciada pelo

volume de dados retornados. Dessa forma, procurou-se considerar os cenários que retornassem

uma maior quantidade de registros, ilustrando assim, as situações de pior caso.

5.4.2 Procedimentos

Dada a impossibilidade de considerar toda a população para efetuar uma análise de desempenho

entre vários sistemas, visto que os mesmos deveriam ser executados infinitas vezes, trabalha-se

com uma amostra de “N” observações. A idéia consiste em não fazer uma declaração definitiva

sobre o comportamento do sistema, ao invés disso, construiruma afirmação probabilística sobre

o intervalo no qual determinadas características residem [Jai91].

Dessa forma, calculam-se dois limites, por exemplo, c1 e c2, tal que exista uma alta proba-

bilidade, 1 -α, que a média populacional esteja no intervalo (c1, c2):

Probabilidade {c1 ≤ µ ≤ c2} = 1 - α.

O intervalo (c1, c2) é denominado de intervalo de confiança (IC) para a média populacional,

α é o nível de significância, 100(1 -α) é chamado nível de confiança e 1 -α é nomeado de

coeficiente de confiança.

Assim, o IC a 100(1 -α)% é determinado pela fórmula:

(x - t[1−α/2;n−1]s/
√

n, x + t[1−α/2;n−1]s/
√

n),

ondex é a média amostral,s é o desvio padrão amostral,n é o tamanho da amostra e

t[1−α/2;n−1] é o (1-α/2)-quantil de uma variávelt deStudentcomn - 1 graus de liberdade.

Uma utilização freqüente de intervalos de confiança é para verificar se pares de valores são

distintos entre si. O teste consiste em determinar o IC e verificar se ele inclui o zero. Em caso

positivo, os valores medidos não são significativamente diferentes.
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[Jai91] descreve os procedimentos estatísticos que devem ser conduzidos para efetuar a

comparação de desempenho entre dois sistemas, estes consistem em uma extensão do teste

da média zero descrito no parágrafo anterior. O trabalho de pesquisa aqui descrito aplicou

tal técnica para comparar as soluções apresentadas pelos algoritmos descritos no Capítulo 4.

Foram efetuadas 51 execuções para cada consulta GeoMd de Integração avaliada, tal que existia

uma correspondência de um-para-um entre oi-ésimo teste da consulta utilizando a “Restrição

Multidimensional-Geográfica” com oi-ésimo teste da consulta que fazia uso de “Restrição

Geográfico-Multidimensional”. Para cada teste, calculou-se as diferenças dos resultados. Em

seguida, o intervalo de confiança para as diferenças foi gerado e teve o sinal algébrico dos

limites inferior e superior analisado. Se ambos limites eram positivos, a solução “Restrição

Multidimensional-Geográfica” apresentava desempenho melhor; se ambos negativos, “Restri-

ção Geográfico-Multidimensional” era melhor; por fim, quando o limite inferior era negativo e

o superior positivo (i.e. o intervalo incluía o valor zero), configurava-se o caso ondeas soluções

não são significativamente diferentes.

Para o experimento em questão, o cálculo do intervalo de confiança considerou as seguintes

abordagens:

• 90% de confiança, englobando as 51 execuções;

• 90% de confiança, descartando o valor da primeira execução econsiderando as 50 res-

tantes;

• 95% de confiança, englobando as 51 execuções;

• 95% de confiança, descartando o valor da primeira execução econsiderando as 50 res-

tantes.

Quanto maior o nível de confiança, maior o grau de exigência para um valor ficar dentro

do intervalo de confiança. Para a avaliação de desempenho conduzida neste trabalho, acredita-

se que é suficiente considerar 90% de confiança, mas utilizou-se também o valor de 95% de

confiança para ter um rigor maior e servir de instrumento de comparação. Com relação ao

número de execuções consideradas, no sistema avaliado o estado da primeira execução acontece

com certa regularidade, assim, decidiu-se considerar tanto a quantidade total de execuções,

como apenas as que retratam o estado estacionário.

O sistema desenvolvido foi hospedado no servidor de aplicação Apache Tomcat 5.5, ro-

dando no sistema operacional Windows XP. Para a execução dosexperimentos, utilizou-se

como servidor uma máquina com processador AMD Sempron 1.6 GHz e 1Gb de memória

RAM. A base de dados criada tinha mais de 1.000.000 de registros na tabela de fatos.
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5.4.3 Resultados

Os experimentos, executados conforme o método descrito na Seção 5.4.2, têm seus resultados

apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Cada tabela contém as seguintes colunas:

• Operador MD: nome do operador multidimensional que faz parte da consultaGeoMd de Inte-

gração avaliada;

• Operador GEO: nome do operador geográfico utilizado na consulta GeoMd de Integração sob

avaliação;

• IC, n = 50: intervalo de confiança, considerando apenas as 50 últimas execuções;

• IC, n = 51: intervalo de confiança, considerando todas as 51 execuções;

• Conclusão:conclusão extraída de acordo com a avaliação do sinal algébrico dos limites inferior

e superior do IC. Utilizou-se a seguinte convenção para representar o resultado obtido:

– MD ⇒ GEO: “Restrição Multidimensional-Geográfica” mostrou melhor desempenho;

– MD ⇐ GEO: “Restrição Geográfico-Multidimensional” obteve um desempenho melhor;

– MD ⇔ GEO: os algoritmos não apresentaram diferença significativa de desempenho para

as características avaliadas.

As Tabelas 5.1 e 5.2 apresentam os resultados de avaliação das consultas que não têm

restrição temporal. Entretanto, a Tabela 5.1 considera o cálculo do IC a 90% de confiança e a

Tabela 5.2 utiliza 95% de confiança.

De outra forma, as Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam os resultadosde avaliação das consultas

que têm restrição temporal. Na Tabela 5.3 efetua-se o cálculo do IC a 90% de confiança e na

Tabela 5.4 trabalha-se com 95% de confiança.

Uma análise nos resultados evidenciou que, ao variar o tamanho da amostra e o nível de

confiança, as conclusões obtidas permaneciam basicamente as mesmas. A maior variação que

ocorreu foi alternar entre não haver diferença significativa de desempenho e, considerando

outras características, um algoritmo ser determinado comomelhor.

Apesar de ter sido observado que o operador multidimensional exerce uma maior influência

na determinação do melhor algoritmo, a avaliação experimental mostrou que não é possível

generalizar, para cada operador utilizado, qual o algoritmo mais eficiente. Tal categorização

não foi elaborada devido não haver unanimidade nos resultados das consultas que faziam uso

de um mesmo operador.

É importante ressaltar que, dentre os experimentos executados, será considerado como mais

significativo os resultados obtidos a partir das 51 execuções. Isto se justifica pelo estado da

primeira execução apresentar-se com freqüência no sistemaavaliado.
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Tabela 5.1 Conclusões Relativas às Consultas sem Restrição Temporal via IC para n=50, 51 e 1-α=0.90.
Operador MD Operador GEO IC, n = 50 Conclusão IC, n = 51 Conclusão

crossjoin disjoint ( 71.94, 99.30) MD ⇒ GEO ( -820.02, 314.49) MD ⇔ GEO
crossjoin intersects ( 463.54, 522.10) MD ⇒ GEO ( -602.69, 769.98) MD ⇔ GEO
crossjoin within ( 156.38, 216.14) MD ⇒ GEO ( -681.01, 405.91) MD ⇔ GEO
crossjoin overlaps ( 68.00, 180.72) MD ⇒ GEO ( -824.29, 365.90) MD ⇔ GEO
crossjoin contains ( 163.20, 204.88) MD ⇒ GEO (-1655.64, 648.86)MD ⇔ GEO
crossjoin touches ( 102.07, 146.69) MD ⇒ GEO (-1794.98, 609.34)MD ⇔ GEO

drilldownLevel disjoint ( 318.10, 388.14) MD ⇒ GEO (-1186.32, 6447.34)MD ⇔ GEO
drilldownLevel intersects ( 361.99, 557.97) MD ⇒ GEO (-1207.81, 7059.50)MD ⇔ GEO
drilldownLevel within ( 354.52, 426.08) MD ⇒ GEO (-1238.10, 6836.73)MD ⇔ GEO
drilldownLevel overlaps ( 438.39, 627.89) MD ⇒ GEO (-1067.38, 6866.40)MD ⇔ GEO
drilldownLevel contains ( 423.73, 468.15) MD ⇒ GEO (-1145.81, 6747.54)MD ⇔ GEO
drilldownLevel touches ( 1722.65, 2002.99)MD ⇒ GEO (-3222.46, 21993.32)MD ⇔ GEO

drilldownMember disjoint (-2870.74, -2128.58)MD ⇐ GEO (-2806.56, -2029.79)MD ⇐ GEO
drilldownMember intersects (-9068.43, -7891.53)MD ⇐ GEO (-9605.05, -8011.34)MD ⇐ GEO
drilldownMember within ( -787.94, -477.06) MD ⇐ GEO ( -768.00, -455.61) MD ⇐ GEO
drilldownMember overlaps (-7394.55, -3547.37)MD ⇐ GEO (-7371.76, -3601.97)MD ⇐ GEO
drilldownMember contains ( -578.81, -295.55) MD ⇐ GEO ( -551.26, -242.86) MD ⇐ GEO
drilldownMember touches ( 56.13, 70.07) MD ⇒ GEO ( -460.88, 195.50) MD ⇔ GEO

hierarchize disjoint (-2948.62, -2477.66)MD ⇐ GEO (-2971.74, -2503.16)MD ⇐ GEO
hierarchize intersects (-6871.51, -5863.41)MD ⇐ GEO (-6944.62, -5929.65)MD ⇐ GEO
hierarchize within ( -864.44, -591.80) MD ⇐ GEO ( -861.51, -594.37) MD ⇐ GEO
hierarchize overlaps (-2249.62, -7.82) MD ⇐ GEO (-2360.07, -129.42)MD ⇐ GEO
hierarchize contains ( -617.73, -270.99) MD ⇐ GEO ( -684.48, -305.05) MD ⇐ GEO
hierarchize touches ( 52.36, 67.68) MD ⇒ GEO (-1704.16, 505.65)MD ⇔ GEO
nonEmpty disjoint ( -40.61, 6.25) MD ⇔ GEO (-1408.63, 334.51)MD ⇔ GEO
nonEmpty intersects ( -5.00, 52.52) MD ⇔ GEO (-1590.45, 431.78)MD ⇔ GEO
nonEmpty within ( -56.23, -0.01) MD ⇐ GEO (-1171.62, 261.11)MD ⇔ GEO
nonEmpty overlaps ( 70.27, 108.53) MD ⇒ GEO (-1738.73, 551.28)MD ⇔ GEO
nonEmpty contains ( 24.10, 54.02) MD ⇒ GEO (-1966.75, 545.77)MD ⇔ GEO
nonEmpty touches ( 36.45, 72.91) MD ⇒ GEO (-1787.20, 520.02)MD ⇔ GEO

nonEmptyCrossjoin disjoint ( 38.90, 52.38) MD ⇒ GEO ( -59.03, 459.77) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin intersects ( -19.69, 47.21) MD ⇔ GEO ( -298.02, 94.57) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin within ( -129.50, 62.58) MD ⇔ GEO ( -162.83, 433.66) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin overlaps ( 36.63, 57.09) MD ⇒ GEO ( -54.81, 448.77) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin contains ( 123.59, 162.01) MD ⇒ GEO ( 30.79, 584.35) MD ⇒ GEO
nonEmptyCrossjoin touches ( 37.89, 89.63) MD ⇒ GEO ( -113.02, 110.59) MD ⇔ GEO

order disjoint ( 26.04, 74.48) MD ⇒ GEO ( -757.17, 254.62) MD ⇔ GEO
order intersects ( 47.91, 105.89) MD ⇒ GEO (-1131.98, 382.65)MD ⇔ GEO
order within ( -133.23, -78.01) MD ⇐ GEO (-1177.12, 165.44)MD ⇔ GEO
order overlaps ( 28.56, 54.56) MD ⇒ GEO ( -905.19, 280.80) MD ⇔ GEO
order contains ( -137.73, -104.07) MD ⇐ GEO ( -767.50, 42.67) MD ⇔ GEO
order touches ( 60.34, 72.14) MD ⇒ GEO (-3802.71, 1043.50)MD ⇔ GEO

Sem Operador disjoint ( 10.95, 65.89) MD ⇒ GEO ( -999.57, 301.02) MD ⇔ GEO
Sem Operador intersects ( 40.78, 87.94) MD ⇒ GEO ( -936.35, 317.44) MD ⇔ GEO
Sem Operador within ( -74.86, -23.86) MD ⇐ GEO (-1971.95, 436.46)MD ⇔ GEO
Sem Operador overlaps ( 51.34, 94.90) MD ⇒ GEO ( -900.97, 319.44) MD ⇔ GEO
Sem Operador contains ( 1.50, 37.86) MD ⇒ GEO (-1022.78, 283.18)MD ⇔ GEO
Sem Operador touches ( 38.74, 85.02) MD ⇒ GEO (-2045.24, 594.26)MD ⇔ GEO
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Tabela 5.2 Conclusões Relativas às Consultas sem Restrição Temporal via IC para n=50, 51 e 1-α=0.95
Operador MD Operador GEO IC, n = 50 Conclusão IC, n = 51 Conclusão

crossjoin disjoint ( 69.22, 102.02) MD ⇒ GEO ( -932.63, 427.10) MD ⇔ GEO
crossjoin intersects ( 457.72, 527.92) MD ⇒ GEO ( -738.94, 906.23) MD ⇔ GEO
crossjoin within ( 150.45, 222.07) MD ⇒ GEO ( -788.90, 513.80) MD ⇔ GEO
crossjoin overlaps ( 56.80, 191.92) MD ⇒ GEO ( -942.43, 484.03) MD ⇔ GEO
crossjoin contains ( 159.06, 209.02) MD ⇒ GEO (-1884.39, 877.60)MD ⇔ GEO
crossjoin touches ( 97.64, 151.12) MD ⇒ GEO (-2033.64, 847.99)MD ⇔ GEO

drilldownLevel disjoint ( 311.14, 395.10) MD ⇒ GEO (-1944.04, 7205.06)MD ⇔ GEO
drilldownLevel intersects ( 342.53, 577.43) MD ⇒ GEO (-2028.43, 7880.11)MD ⇔ GEO
drilldownLevel within ( 347.41, 433.19) MD ⇒ GEO (-2039.61, 7638.24)MD ⇔ GEO
drilldownLevel overlaps ( 419.58, 646.70) MD ⇒ GEO (-1854.88, 7653.90)MD ⇔ GEO
drilldownLevel contains ( 419.32, 472.56) MD ⇒ GEO (-1929.31, 7531.03)MD ⇔ GEO
drilldownLevel touches ( 1694.81, 2030.83)MD ⇒ GEO (-5725.38, 24496.25)MD ⇔ GEO

drilldownMember disjoint (-2944.45, -2054.87)MD ⇐ GEO (-2883.66, -1952.69)MD ⇐ GEO
drilldownMember intersects (-9185.31, -7774.65)MD ⇐ GEO (-9763.24, -7853.15)MD ⇐ GEO
drilldownMember within ( -818.81, -446.19) MD ⇐ GEO ( -799.01, -424.60) MD ⇐ GEO
drilldownMember overlaps (-7776.60, -3165.32)MD ⇐ GEO (-7745.95, -3227.78)MD ⇐ GEO
drilldownMember contains ( -606.94, -267.42) MD ⇐ GEO ( -581.87, -212.24) MD ⇐ GEO
drilldownMember touches ( 54.74, 71.46) MD ⇒ GEO ( -526.03, 260.66) MD ⇔ GEO

hierarchize disjoint (-2995.39, -2430.89)MD ⇐ GEO (-3018.25, -2456.65)MD ⇐ GEO
hierarchize intersects (-6971.63, -5763.29)MD ⇐ GEO (-7045.37, -5828.91)MD ⇐ GEO
hierarchize within ( -891.52, -564.72) MD ⇐ GEO ( -888.03, -567.86) MD ⇐ GEO
hierarchize overlaps (-2472.25, 214.81)MD ⇔ GEO (-2581.48, 91.99) MD ⇔ GEO
hierarchize contains ( -652.17, -236.55) MD ⇐ GEO ( -722.14, -267.39) MD ⇐ GEO
hierarchize touches ( 50.84, 69.20) MD ⇒ GEO (-1923.51, 725.00)MD ⇔ GEO
nonEmpty disjoint ( -45.26, 10.90) MD ⇔ GEO (-1581.65, 507.53)MD ⇔ GEO
nonEmpty intersects ( -10.71, 58.23) MD ⇔ GEO (-1791.18, 632.51)MD ⇔ GEO
nonEmpty within ( -61.82, 5.58) MD ⇔ GEO (-1313.83, 403.32)MD ⇔ GEO
nonEmpty overlaps ( 66.47, 112.33) MD ⇒ GEO (-1966.04, 778.58)MD ⇔ GEO
nonEmpty contains ( 21.13, 56.99) MD ⇒ GEO (-2216.14, 795.16)MD ⇔ GEO
nonEmpty touches ( 32.83, 76.53) MD ⇒ GEO (-2016.21, 749.03)MD ⇔ GEO

nonEmptyCrossjoin disjoint ( 37.56, 53.72) MD ⇒ GEO ( -110.52, 511.27) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin intersects ( -26.33, 53.85) MD ⇔ GEO ( -336.99, 133.54) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin within ( -148.57, 81.65) MD ⇔ GEO ( -222.04, 492.86) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin overlaps ( 34.60, 59.12) MD ⇒ GEO ( -104.79, 498.75) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin contains ( 119.77, 165.83) MD ⇒ GEO ( -24.15, 639.29) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin touches ( 32.76, 94.76) MD ⇒ GEO ( -135.21, 132.78) MD ⇔ GEO

order disjoint ( 21.22, 79.30) MD ⇒ GEO ( -857.60, 355.06) MD ⇔ GEO
order intersects ( 42.15, 111.65) MD ⇒ GEO (-1282.32, 532.99)MD ⇔ GEO
order within ( -138.71, -72.53) MD ⇐ GEO (-1310.38, 298.70)MD ⇔ GEO
order overlaps ( 25.98, 57.14) MD ⇒ GEO (-1022.91, 398.52)MD ⇔ GEO
order contains ( -141.08, -100.72) MD ⇐ GEO ( -847.91, 123.09) MD ⇔ GEO
order touches ( 59.17, 73.31) MD ⇒ GEO (-4283.75, 1524.53)MD ⇔ GEO

Sem Operador disjoint ( 5.49, 71.35) MD ⇒ GEO (-1128.67, 430.12)MD ⇔ GEO
Sem Operador intersects ( 36.10, 92.62) MD ⇒ GEO (-1060.80, 441.90)MD ⇔ GEO
Sem Operador within ( -79.92, -18.80) MD ⇐ GEO (-2211.00, 675.51)MD ⇔ GEO
Sem Operador overlaps ( 47.01, 99.23) MD ⇒ GEO (-1022.11, 440.58)MD ⇔ GEO
Sem Operador contains ( -2.11, 41.47) MD ⇔ GEO (-1152.41, 412.80)MD ⇔ GEO
Sem Operador touches ( 34.15, 89.61) MD ⇒ GEO (-2307.24, 856.25)MD ⇔ GEO
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Tabela 5.3 Conclusões Relativas às Consultas com Restrição Temporal via IC para n=50, 51 e 1-α=0.90
Operador MD Operador GEO IC, n = 50 Conclusão IC, n = 51 Conclusão

crossjoin disjoint ( 78.26, 108.66) MD ⇒ GEO (-1988.92, 619.51)MD ⇔ GEO
crossjoin intersects ( 318.90, 380.54) MD ⇒ GEO (-1036.59, 700.28)MD ⇔ GEO
crossjoin within ( 142.35, 207.65) MD ⇒ GEO (-1189.94, 520.21)MD ⇔ GEO
crossjoin overlaps ( 168.27, 207.93) MD ⇒ GEO (-1242.73, 549.67)MD ⇔ GEO
crossjoin contains ( 273.87, 307.33) MD ⇒ GEO (-1465.21, 734.19)MD ⇔ GEO
crossjoin touches ( 85.91, 135.33) MD ⇒ GEO (-2622.88, 801.20)MD ⇔ GEO

drilldownLevel disjoint ( 325.54, 393.26) MD ⇒ GEO ( 322.64, 483.79) MD ⇒ GEO
drilldownLevel intersects ( 391.70, 578.98) MD ⇒ GEO ( 397.42, 759.52) MD ⇒ GEO
drilldownLevel within ( 297.49, 421.91) MD ⇒ GEO ( 286.31, 615.65) MD ⇒ GEO
drilldownLevel overlaps ( 372.78, 572.82) MD ⇒ GEO ( 394.03, 646.99) MD ⇒ GEO
drilldownLevel contains ( 401.85, 461.23) MD ⇒ GEO ( 407.23, 470.18) MD ⇒ GEO
drilldownLevel touches ( 1797.74, 2137.30)MD ⇒ GEO (-1082.83, 2743.42)MD ⇔ GEO

drilldownMember disjoint (-3127.18, -2524.06)MD ⇐ GEO (-3103.85, -2509.52)MD ⇐ GEO
drilldownMember intersects (-7028.71, -6010.05)MD ⇐ GEO (-6920.60, -5720.30)MD ⇐ GEO
drilldownMember within ( -556.31, -339.93) MD ⇐ GEO ( -568.46, -36.95) MD ⇐ GEO
drilldownMember overlaps (-2533.41, 244.61)MD ⇔ GEO (-2628.04, 118.79)MD ⇔ GEO
drilldownMember contains ( -467.80, -237.24) MD ⇐ GEO ( -588.08, -259.41) MD ⇐ GEO
drilldownMember touches ( 66.96, 83.08) MD ⇒ GEO ( -109.81, 806.55) MD ⇔ GEO

hierarchize disjoint (-1425.29, -766.59)MD ⇐ GEO (-1399.40, -750.12)MD ⇐ GEO
hierarchize intersects (-4385.89, -3417.83)MD ⇐ GEO (-5079.48, -3487.31)MD ⇐ GEO
hierarchize within ( -789.22, -405.78) MD ⇐ GEO ( -761.57, -372.04) MD ⇐ GEO
hierarchize overlaps (-2820.05, -1258.75)MD ⇐ GEO (-2660.05, -903.09)MD ⇐ GEO
hierarchize contains (-1146.29, -670.59)MD ⇐ GEO (-1208.82, -711.53)MD ⇐ GEO
hierarchize touches ( 54.97, 75.03) MD ⇒ GEO ( -512.45, 210.96) MD ⇔ GEO
nonEmpty disjoint ( -33.55, 52.35) MD ⇔ GEO (-1387.51, 363.00)MD ⇔ GEO
nonEmpty intersects ( -39.78, 67.26) MD ⇔ GEO (-1489.57, 394.55)MD ⇔ GEO
nonEmpty within ( 105.93, 177.19) MD ⇒ GEO (-1331.56, 514.15)MD ⇔ GEO
nonEmpty overlaps ( 49.16, 90.20) MD ⇒ GEO (-1400.01, 441.07)MD ⇔ GEO
nonEmpty contains ( -115.45, 67.37) MD ⇔ GEO (-1533.87, 360.50)MD ⇔ GEO
nonEmpty touches ( 32.50, 109.42) MD ⇒ GEO (-2900.09, 821.70)MD ⇔ GEO

nonEmptyCrossjoin disjoint ( 23.69, 185.03) MD ⇒ GEO (-1876.14, 606.49)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin intersects ( 10.48, 130.80) MD ⇒ GEO (-1205.14, 394.51)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin within ( 105.77, 267.99) MD ⇒ GEO (-1073.84, 508.31)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin overlaps ( 42.12, 140.32) MD ⇒ GEO (-1618.20, 523.81)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin contains ( 58.01, 226.35) MD ⇒ GEO ( -958.94, 424.00) MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin touches ( 16.66, 155.78) MD ⇒ GEO (-2279.28, 684.89)MD ⇔ GEO

order disjoint ( -35.28, 21.48) MD ⇔ GEO (-1399.03, 345.07)MD ⇔ GEO
order intersects ( -102.67, -55.45) MD ⇐ GEO (-1448.49, 267.07)MD ⇔ GEO
order within ( 65.75, 107.41) MD ⇒ GEO (-1526.70, 494.23)MD ⇔ GEO
order overlaps ( 58.33, 97.31) MD ⇒ GEO (-1439.81, 461.30)MD ⇔ GEO
order contains ( 41.36, 73.64) MD ⇒ GEO (-1337.65, 410.01)MD ⇔ GEO
order touches ( 41.91, 97.45) MD ⇒ GEO (-5289.14, 1423.34)MD ⇔ GEO

Sem Operador disjoint ( -16.79, 38.07) MD ⇔ GEO (-2166.84, 560.84)MD ⇔ GEO
Sem Operador intersects ( 21.07, 82.09) MD ⇒ GEO (-1751.88, 507.41)MD ⇔ GEO
Sem Operador within ( -59.31, 1.19) MD ⇔ GEO (-1509.41, 345.21)MD ⇔ GEO
Sem Operador overlaps ( 49.32, 94.40) MD ⇒ GEO (-1385.72, 440.23)MD ⇔ GEO
Sem Operador contains ( 11.32, 176.84) MD ⇒ GEO (-1458.81, 488.85)MD ⇔ GEO
Sem Operador touches ( 33.98, 77.26) MD ⇒ GEO (-2647.05, 738.38)MD ⇔ GEO
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Tabela 5.4 Conclusões Relativas às Consultas com Restrição Temporal via IC para n=50, 51 e 1-α=0.95
Operador MD Operador GEO IC, n = 50 Conclusão IC, n = 51 Conclusão

crossjoin disjoint ( 75.24, 111.68) MD ⇒ GEO (-2247.83, 878.42)MD ⇔ GEO
crossjoin intersects ( 312.77, 386.67) MD ⇒ GEO (-1208.99, 872.68)MD ⇔ GEO
crossjoin within ( 135.87, 207.65) MD ⇒ GEO (-1359.69, 689.96)MD ⇔ GEO
crossjoin overlaps ( 164.33, 211.87) MD ⇒ GEO (-1420.64, 727.58)MD ⇔ GEO
crossjoin contains ( 270.54, 310.66) MD ⇒ GEO (-1683.52, 952.50)MD ⇔ GEO
crossjoin touches ( 81.00, 140.24) MD ⇒ GEO (-2962.76, 1141.07)MD ⇔ GEO

drilldownLevel disjoint ( 318.81, 399.99) MD ⇒ GEO ( 306.64, 499.79) MD ⇒ GEO
drilldownLevel intersects ( 373.10, 597.58) MD ⇒ GEO ( 361.48, 795.46) MD ⇒ GEO
drilldownLevel within ( 285.13, 434.27) MD ⇒ GEO ( 253.61, 648.35) MD ⇒ GEO
drilldownLevel overlaps ( 352.91, 592.69) MD ⇒ GEO ( 368.92, 672.10) MD ⇒ GEO
drilldownLevel contains ( 395.95, 467.13) MD ⇒ GEO ( 400.99, 476.42) MD ⇒ GEO
drilldownLevel touches ( 1764.02, 2171.02)MD ⇒ GEO (-1462.62, 3123.21)MD ⇔ GEO

drilldownMember disjoint (-3187.07, -2464.17)MD ⇐ GEO (-3162.84, -2450.53)MD ⇐ GEO
drilldownMember intersects (-7129.87, -5908.89)MD ⇐ GEO (-7039.74, -5601.16)MD ⇐ GEO
drilldownMember within ( -577.80, -318.44) MD ⇐ GEO ( -621.22, 15.81) MD ⇔ GEO
drilldownMember overlaps (-2809.29, 520.49)MD ⇔ GEO (-2900.69, 391.44)MD ⇔ GEO
drilldownMember contains ( -490.69, -214.35) MD ⇐ GEO ( -620.70, -226.79) MD ⇐ GEO
drilldownMember touches ( 65.36, 84.68) MD ⇒ GEO ( -200.76, 897.51) MD ⇔ GEO

hierarchize disjoint (-1490.71, -701.17)MD ⇐ GEO (-1463.85, -685.68)MD ⇐ GEO
hierarchize intersects (-4482.02, -3321.70)MD ⇐ GEO (-5237.52, -3329.27)MD ⇐ GEO
hierarchize within ( -827.30, -367.70) MD ⇐ GEO ( -800.23, -333.38) MD ⇐ GEO
hierarchize overlaps (-2975.10, -1103.70)MD ⇐ GEO (-2834.45, -728.69)MD ⇐ GEO
hierarchize contains (-1193.53, -623.35)MD ⇐ GEO (-1258.18, -662.17)MD ⇐ GEO
hierarchize touches ( 52.98, 77.02) MD ⇒ GEO ( -584.25, 282.76) MD ⇔ GEO
nonEmpty disjoint ( -42.08, 60.88) MD ⇔ GEO (-1561.26, 536.75)MD ⇔ GEO
nonEmpty intersects ( -50.41, 77.89) MD ⇔ GEO (-1676.59, 581.57)MD ⇔ GEO
nonEmpty within ( 98.85, 184.27) MD ⇒ GEO (-1514.76, 697.35)MD ⇔ GEO
nonEmpty overlaps ( 45.08, 94.28) MD ⇒ GEO (-1582.76, 623.82)MD ⇔ GEO
nonEmpty contains ( -133.60, 85.52) MD ⇒ GEO (-1721.91, 548.54)MD ⇔ GEO
nonEmpty touches ( 24.86, 117.06) MD ⇒ GEO (-3269.51, 1191.12)MD ⇔ GEO

nonEmptycrossjoin disjoint ( 7.67, 201.05) MD ⇒ GEO (-2122.57, 852.92)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin intersects ( -1.47, 142.75) MD ⇔ GEO (-1363.92, 553.29)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin within ( 89.66, 284.10) MD ⇒ GEO (-1230.89, 665.36)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin overlaps ( 32.37, 150.07) MD ⇒ GEO (-1830.81, 736.42)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin contains ( 41.30, 243.06) MD ⇒ GEO (-1096.21, 561.27)MD ⇔ GEO
nonEmptyCrossjoin touches ( 2.84, 169.60) MD ⇒ GEO (-2573.50, 979.11)MD ⇔ GEO

order disjoint ( -40.92, 27.12) MD ⇔ GEO (-1572.15, 518.18)MD ⇔ GEO
order intersects ( -107.36, -50.76) MD ⇐ GEO (-1618.77, 437.36)MD ⇔ GEO
order within ( 61.61, 111.55) MD ⇒ GEO (-1727.30, 694.83)MD ⇔ GEO
order overlaps ( 54.46, 101.18) MD ⇒ GEO (-1628.51, 650.00)MD ⇔ GEO
order contains ( 38.16, 76.84) MD ⇒ GEO (-1511.13, 583.48)MD ⇔ GEO
order touches ( 36.40, 102.96) MD ⇒ GEO (-5955.42, 2089.62)MD ⇔ GEO

Sem Operador disjoint ( -22.24, 43.52) MD ⇔ GEO (-2437.59, 831.59)MD ⇔ GEO
Sem Operador intersects ( 15.01, 88.15) MD ⇒ GEO (-1976.13, 731.66)MD ⇔ GEO
Sem Operador within ( -65.32, 7.20) MD ⇔ GEO (-1693.50, 529.30)MD ⇔ GEO
Sem Operador overlaps ( 44.85, 98.87) MD ⇒ GEO (-1566.96, 621.47)MD ⇔ GEO
Sem Operador contains ( -5.11, 193.27) MD ⇒ GEO (-1652.13, 682.17)MD ⇔ GEO
Sem Operador touches ( 29.68, 81.56) MD ⇒ GEO (-2983.08, 1074.42)MD ⇔ GEO
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A Tabela 5.5 consolida os resultados apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Tabela 5.5 Comparação entre os Resultados.

Consultas Sem Restrição Temporal Consultas Com Restrição Temporal
Conclusões 90% de Confiança 95% de Confiança 90% de Confiança 95% de Confiança

n = 50 n = 51 n = 50 n = 51 n = 50 n = 51 n = 50 n = 51

MD ⇒ GEO 62.50% 2.09% 60.42% 0.00% 64.59% 10.41% 64.59% 10.41%
MD ⇐ GEO 29.17% 20.83% 25.00% 18.75% 20.83% 16.67% 20.83% 16.67%
MD ⇔ GEO 8.33% 77.08% 14.58% 81.25% 14.58% 72.92% 14.58% 72.92%

Ao avaliar os dados da Tabela 5.5, constata-se que quando a amostra considera as 51 exe-

cuções, grande parte dos testes não apresentam diferença significativa de desempenho. Entre-

tanto, dentre os que apresentam, a maioria aponta para um melhor desempenho do algoritmo

“Restrição Geográfico-Multidimensional”.

Uma heurística poderia ser elaborada tendo como base os resultados obtidos pela maioria

das consultas que utilizavam o mesmo operador multidimensional. Assim, o sistema utilizaria

a heurística para decidir, em tempo de execução, qual algoritmo mais se adequava à consulta

submetida. Entretanto, esta abordagem não é recomendada, visto que o custo para tentar decidir

qual o melhor algoritmo pode ser proibitivo.

Tendo em vista que o algoritmo “Restrição Geográfico-Multidimensional” pode ser apli-

cado sem restrições em qualquer situação e que ele mostrou-se mais eficiente sob as condições

de interesse, acredita-se que a melhor escolha é utilizá-losempre para executar as consul-

tas geográfico-multidimensionais de integração. Dessa forma, eliminaria-se a necessidade de

verificações preliminares quanto aos operadores utilizados nas consultas multdimensionais, re-

duzindo assim, a complexidade do sistema.

5.5 Considerações Finais

Inicialmente, este capítulo abordou o desenvolvimento e a validação de um engenho para

processamento geográfico-multidimensional que implementa os algoritmos descritos no Capí-

tulo 4. As tecnologias utilizadas e as justificativas para asescolhas feitas ao longo do projeto

foram apresentadas, bem como as extensões efetuadas emSoftwareLivre com o intuito de

moldá-los para acomodar as necessidades que o sistema requeria. Para validar a estrutura pro-

jetada, um Data Warehouse Geográfico que armazena informações relativas ao sistema público

de saúde brasileiro foi construído.
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Em seguida, detalhou-se a forma de condução da análise estatística aplicada aos algoritmos

“Restrição Multidimensional-Geográfica” e “Restrição Geográfico-Multidimensional”. Por

fim, os resultados dos experimentos foram analisados. Isto demonstrou que o algoritmo “Res-

trição Geográfico-Multidimensional” apresentou melhor desempenho nas características con-

sideradas mais relevantes para o tipo de sistema avaliado. Autilização deste algoritmo em detri-

mento do “Restrição Multidimensional-Geográfica” também foi justificada pela diminuição da

complexidade, pois o mesmo pode ser aplicado em qualquer situação, sem restrição alguma

quanto aos operadores utilizados nas consultas multidimensionais.





CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

This is not the end. It is not even the beginning of the end. Butit is,

perhaps, the end of the beginning.

—WINSTON CHURCHILL

6.1 Considerações Finais

O presente trabalho demonstrou que as limitações tecnológicas existentes pelo fato de não haver

uma linguagem de consulta única, que permita o uso de operações geográfico-

multidimensionais para acessar umData WarehouseGeográfico, podem ser superadas. Através

da união de linguagens de consulta distintas e que operam individualmente, ele permitiu a re-

alização do processamento geográfico-multidimensional.

Para lidar com este contexto, os algoritmos “Restrição Multidimensional-Geográfica” e

“Restrição Geográfico-Multidimensional” foram propostose validados. Aquele, processa a

consulta multidimensional e, em seguida, computa a componente geográfica; este efetua o

procedimento inverso, executando primeiro a consulta geográfica e depois a multidimensional.

Um engenho para processamento geográfico-multidimensional foi desenvolvido a partir de

extensões de ferramentas disponibilizadas comoSoftwareLivre. As funcionalidades geográfico-

multidimensionais foram implementadas através da utilização dos algoritmos citados no pará-

grafo anterior. Também foi elaborado um protótipo cominterface webque estendia uma

ferramenta OLAP existente e incorporava a possibilidade deexecutar consultas geográfico-

multidimensionais de mapeamento, permitindo assim a visualização dos resultados das requi-

sições de forma tabular, gráfica ou através de mapas.

Por fim, um DWG com dados sobre o sistema público de saúde brasileiro foi construído e

utilizado como base em uma análise estatística conduzida para verificar qual, dentre os dois al-

goritmos propostos e considerando as situações em que eles produzem o mesmo resultado,

tinha melhor desempenho. A avaliação experimental mostrouque o algoritmo “Restrição

Geográfico-Multidimensional” é o mais indicado, visto que apresentou melhor desempenho

em situações consideradas mais realistas para consultas a um DWG. Além disso, como ele não
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faz restrições aos operadores utilizados nas consultas multidimensionais, adotá-lo como padrão

pode reduzir a complexidade do sistema, visto que os testes para saber quais os operadores en-

volvidos na consulta multidimensional se tornarão desnecessários.

6.2 Contribuições

Pode-se destacar como principais contribuições desta pesquisa:

• Concepção e validação dos algoritmos que possibilitam a execução de consultas geográfico-

multidimensionais de integração;

• Estudos dos operadores presentes nas consultas multidimensionais e geográficas, tor-

nando possível categorizar as situações em que cada algoritmo pode ser aplicado;

• Projeto e implementação de um servidor geográfico-multidimensional através da exten-

são de ferramentas disponibilizadas comoSoftwareLivre. Este engenho implementa os

algoritmos definidos para o processamento de consultas geográfico-multidimensionais de

integração, disponibilizando as funcionalidades atravésdo reuso do legado das soluções

multidimensionais e geográficas existentes; além disso, ele é baseado em tecnologias

extensíveis, abertas e padronizadas para proporcionar umasolução independente da pla-

taforma de implementação escolhida;

• Extensão de uma ferramenta OLAP cominterface webpara elaboração de um protótipo

que possibilita a execução de consultas geográfico-multidimensionais de mapeamento e

permite visualizar os resultados das requisições de forma tabular, gráfica ou através de

mapas;

• Realização de experimentos e condução de uma análise estatística para determinar, dentre

os casos onde ambos algoritmos definidos podem ser aplicados, qual deles apresenta

melhor desempenho.

6.3 Trabalhos Futuros

A seguir, são apresentadas sugestões de melhorias e temas depesquisas ligados a esta disser-

tação que ainda não foram explorados:
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• Combinar a estrutura desenvolvida com técnicas para otimização de consultas em DWG,

tais como a utilização de visões materializadas e o pré-processamento dos dados. Elas

devem tratar de forma eficiente os casos de consultas com hierarquiaAd Hoce assegurar

que as visões materializadas para objetos espaciais não irão gerar o problema de explosão

de agregados;

• Desenvolver uma ferramenta que avalie as consultas submetidas ao DWG e, com base

nesta heurística, sugira quais tabelas devem ser materializadas para alcançar um desem-

penho melhor;

• Elaborar uma estratégia ótima para detecção de mudanças nos dados espaciais do DWG

quando as dimensões geográficas comportam-se como dimensões que evoluem ao longo

do tempo;

• Transformar o engenho de processamento multidimensional-geográfico em umframe-

work, provendo suporte a vários SGBD espaciais, possibilitandoalternar entre as opções

disponíveis apenas com a customização de arquivos de configuração;

• Reestruturar acacheutilizada no servidor geográfico-multidimensional para considerar

o fato de que as consultas também podem englobar objetos geográficos. Assim, faz-se

necessário a definição e implementação de novos critérios para desalocação dacache;

• Evoluir a interface gráfica elaborada, de forma que sejam incorporadas as possibilidades

de efetuar consultas geográficas e consultas geográfico-multidimensionais de integração.

Faz-se necessário que a navegação nos dados analíticos sejarefletida na apresentação dos

dados geográficos, bem como permitir que as operações geográficas (e.g. desabilitação

de determinada camada) também altere a apresentação dos dados analíticos;

• Considerar o tratamento de dadosraster, visto que este trabalho considerou apenas dados

vetorias.





APÊNDICE A

Consultas Avaliadas nos Experimentos

Consultas Multidimensionais

MD1 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

hierarchize(DrilldownMember({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Localizacao].[Brasil].[Nordeste].[BAHIA].[SUL BAIANO].[ILHEUS-ITABUNA]})) ON ROWS

FROM [BRSaude]

MD2 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

DrilldownMember({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Localizacao].[Brasil].[Nordeste].[BAHIA].[SUL BAIANO].[ILHEUS-ITABUNA]}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

MD3 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

DrilldownLevel({[Localizacao].[Micro Regiao].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Measures].[Populacao])

MD4 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

non empty {[Localizacao].[Micro Regiao].members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Measures].[Populacao])

MD5 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

NonEmptycrossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

MD6 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

{[Localizacao].[Micro Regiao].members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Measures].[Populacao])
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MD7 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

order({[Localizacao].[Micro Regiao].members}, [Measures].[Populacao]) ON ROWS

FROM [BRSaude]

MD8 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

crossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

MD9 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

hierarchize(DrilldownMember({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Localizacao].[Brasil].[Nordeste].[BAHIA].[SUL BAIANO].[ILHEUS-ITABUNA]})) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

MD10 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

DrilldownMember({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Localizacao].[Brasil].[Nordeste].[BAHIA].[SUL BAIANO].[ILHEUS-ITABUNA]}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

MD11 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

DrilldownLevel({[Localizacao].[Micro Regiao].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002], [Measures].[Populacao])

MD12 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

non empty {[Localizacao].[Micro Regiao].members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002], [Measures].[Populacao])

MD13 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

NonEmptycrossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},

{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

MD14 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

{[Localizacao].[Micro Regiao].members} ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002], [Measures].[Populacao])
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MD15 SELECT {[Clima].[Zona].members} ON COLUMNS,

order({[Localizacao].[Micro Regiao].members}, [Measures].[Populacao]) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

MD16 SELECT {[Measures].[Populacao]} ON COLUMNS,

crossjoin({[Localizacao].[Micro Regiao].members},{[Clima].[Zona].members}) ON ROWS

FROM [BRSaude]

WHERE ([Tempo].[Ano].[2002])

Consultas Geográficas

GEO1 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND contains(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO2 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND disjoint(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO3 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND intersects(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO4 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND overlaps(geo_micro_regiao, geo_municipio)
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GEO5 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND within(geo_municipio, geo_micro_regiao)

GEO6 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_municipio,

. (SELECT geo_micro_regiao as geo FROM pgd_micro_regiao

. WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’) micro

WHERE touches(geo_micro_regiao, micro.geo) AND geo_micro_regiao && geo_municipio

GEO7 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’ AND geo_clima&& geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND contains(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO8 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’ AND geo_clima&& geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND disjoint(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO9 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’ AND geo_clima&& geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND intersects(geo_micro_regiao, geo_municipio)

GEO10 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’ AND geo_clima&& geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND overlaps(geo_micro_regiao, geo_municipio)
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GEO11 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio

WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’ AND geo_clima&& geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

AND within(geo_municipio, geo_micro_regiao)

GEO12 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima), asText(geo_municipio)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima, pgd_municipio,

. (SELECT geo_micro_regiao as geo FROM pgd_micro_regiao

. WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’) micro

WHERE touches(geo_micro_regiao, micro.geo) AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND geo_micro_regiao && geo_municipio AND geo_clima && geo_municipio

GEO13 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND contains(geo_clima, geo_micro_regiao)

GEO14 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND disjoint(geo_clima, geo_micro_regiao)

GEO15 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND intersects(geo_clima, geo_micro_regiao)

GEO16 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND overlaps(geo_clima, geo_micro_regiao)

GEO17 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima

WHERE nm_zona = ’Tropical Brasil Central’ AND geo_clima && geo_micro_regiao

AND within(geo_micro_regiao, geo_clima)
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GEO18 SELECT astext(geo_micro_regiao), asText(geo_clima)

FROM pgd_micro_regiao, pgd_clima,

. (SELECT geo_micro_regiao as geo FROM pgd_micro_regiao

. WHERE b_nm_micro_regiao = ’ILHEUS-ITABUNA’) micro

WHERE touches(geo_micro_regiao, micro.geo) AND geo_clima && geo_micro_regiao

Consultas GeoMd de Integração

Consulta Md Consulta Geo Identificador Geográfico

MD1 GEO1 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD1 GEO2 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD1 GEO3 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD1 GEO4 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD1 GEO5 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD1 GEO6 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO1 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO2 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO3 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO4 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO5 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD2 GEO6 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]
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geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO7 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO8 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO9 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO10 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO11 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

MD3 GEO12 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_municipio]

MD4 GEO13 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

MD4 GEO14 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

MD4 GEO15 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

MD4 GEO16 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

MD4 GEO17 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]

geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoClima].[pgd_clima]

MD4 GEO18 geoGDWDatasus.geoBRSaude#[geoLocalizacao].[pgd_micro_regiao]
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