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Resumo 
 

 

Sistemas de integração de dados oferecem acesso uniforme a informações distribuídas em fontes 

autônomas e heterogêneas, através de um esquema integrado que compõe uma visão integrada das 

fontes. Normalmente, duas abordagens podem ser usadas na construção de sistemas de integração de 

dados, onde cada uma segue uma arquitetura de implementação: as abordagens virtual e materializada. 

Na abordagem virtual, implementada pela arquitetura de mediadores, as informações são recuperadas 

sob demanda diretamente das fontes de dados. Por outro lado, na abordagem materializada 

(warehousing), implementada pela arquitetura de data warehouse, as informações relevantes são 

recuperadas com antecedência, integradas e armazenadas em um repositório central, comumente 

chamado de data warehouse, de forma que uma consulta é avaliada diretamente nesse repositório. 

O sistema de integração de dados Integra, em desenvolvimento pelo Centro de Informática da 

UFPE, combina recursos de ambas as abordagens, com suporte ao processamento de consultas virtuais 

e materializadas. O Integra foi desenvolvido usando a arquitetura de mediadores (abordagem virtual) 

com recursos de materialização (abordagem materializada), compondo uma abordagem híbrida de 

integração de dados. A abordagem híbrida é proposta como uma forma de otimizar a performance do 

sistema de integração, uma vez que a inserção de mecanismos de materialização funciona como um 

mecanismo otimizador no processamento de consultas, além de aumentar a disponibilidade do sistema, 

principalmente se for feita uma seleção criteriosa dos dados que serão materializados. 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver e implementar os processos de materialização de 

dados e de manutenção desses dados materializados, no contexto da proposta definida pelo sistema 

Integra. A estratégia de materialização é baseada na seleção parcial de dados, mediante análise de 

critérios de qualidade e custo, refletindo as características das fontes e das consultas. Para tal, o 

processo de materialização ainda conta com o desenvolvimento de métodos para estimar os critérios. 

Na arquitetura do sistema Integra, o módulo responsável pela materialização e manutenção dos dados 

materializados é o Gerenciador do Data Warehouse. Sendo assim, este trabalho visa, também, o 

desenvolvimento (funcionalidades) e implementação desse módulo. 

 

 

Palavras-chave: sistema de integração de dados, abordagem e arquitetura híbrida, data warehouse, 

seleção de dados à materialização, critérios de qualidade, manutenção de dados materializados. 
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Abstract 
 

 

Data integration systems provide uniform access to distributed information in many autonomous 

and heterogeneous sources, through an integrated schema that composes an integrated view of the 

sources. Usually, two approaches can be used in the construction of data integration systems, where 

each one follows an implementation architecture: the virtual and materialized approaches. In the 

virtual approach, implemented by the mediation architecture, the information is recovered directly 

under demand of the data sources. On the other hand, in the materialized approach (warehousing), 

implemented by the data warehouse architecture, the important information are recovered in advance, 

integrated and stored in a central repository, commonly called data warehouse, so that a query is 

evaluated directly in this repository. 

The Integra data integration system, under development by the Center for Informatics of the UFPE, 

combines features of both approaches, supporting the processing of virtual and materialized queries. 

The Integra system was developed using the mediation architecture (virtual approach) with resources 

of materialization (materialized approach), composing a hybrid approach for data integration. Such 

architecture are proposed as a means to optimize the performance of the integration system, once the 

insertion of materialization resources can work as an optimizer mechanism in the query processing and 

increase the availability of the system, especially if it is made a criteria based selection of the data that 

will be materialized. 

The main objective of this work is to develop and implement the data materialization and 

materialized data maintenance processes, within the Integra system context. The materialization 

strategy is based on the data partial selection, through a quality and cost criteria analysis, reflecting the 

sources and queries characteristics. To this end, the materialization process still relies on the 

development of methods to estimate the criteria. In the Integra system architecture, the module 

responsible for materialization and materialized data maintenance is the Data Warehouse Manager. 

Therefore, this work is also intended to develop (functionalities) and to implement this module. 

 

 

Keywords: data integration system, hybrid approach and architecture, data warehouse, data 

selection for materialization, quality criteria, materialized data maintenance. 
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Capítulo 1   

 
Introdução 

 
1.1 Motivação 

Devido ao crescimento da Internet, a Web vem se tornando uma poderosa fonte de informações, 

abrangendo diversas aplicações que necessitam acesso integrado a dados disponibilizados por uma 

variedade de fontes distintas, tais como: bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a 

objeto, sistemas de arquivo, páginas Web, entre outros. Além da distribuição, normalmente, essas 

fontes apresentam características acentuadas de autonomia e heterogeneidade. Nesse contexto, surgem 

os sistemas de integração de dados com o objetivo de oferecer acesso uniforme a essas informações, 

através da definição de um esquema integrado – visão integrada dos dados contidos nas fontes. Sendo 

assim, usuários submetem consultas sem o conhecimento de onde as informações estão armazenadas e 

o sistema de integração tem como função extrair e integrar essas informações a fim de compor as 

respostas finais das consultas submetidas ao sistema de integração. 

Uma das principais questões no desenvolvimento de sistemas de integração é a escolha da 

abordagem a usar, onde cada uma segue uma arquitetura de implementação [Salgado01, Ibrahim01]: 

� Virtual ⇒ Os dados das fontes são recuperados sob demanda, quando consultas são submetidas 

ao sistema. A grande vantagem dessa abordagem é que as informações recuperadas estão 

sempre atualizadas, sendo adequada quando o número de fontes é muito grande, os dados das 

fontes mudam com bastante freqüência, os requisitos dos usuários ou aplicação são 

imprevisíveis. Por outro lado, essa abordagem pode tornar-se ineficiente e gerar atrasos no 

processamento de consultas, devido aos passos de tradução e integração de dados, nas 

seguintes situações: (i) as mesmas consultas são submetidas diversas vezes; (ii) as fontes são 

lentas, caras ou encontram-se frequentemente inacessíveis; (iii) os passos de tradução, 

filtragem e integração custam muito caro; e 

� Materializada ⇒ Os dados são extraídos das fontes previamente, transformados, integrados e 

armazenados num repositório central, comumente chamado de data warehouse. A principal 

vantagem dessa abordagem é a rapidez com que as informações integradas são acessadas, 

sendo adequada em situações quando: (i) porções previsíveis de dados são requisitadas; (ii) 
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aplicações demandam alto desempenho no processamento de consultas sem preocupar-se com 

o estado mais atual da informação; (iii) usuários necessitam acessar cópias privadas da 

informação para modificação, anotação ou resumo; (iv) usuários precisam guardar informações 

não mantidas pelas fontes, como informações históricas. Entretanto, essa abordagem é 

inadequada quando as informações recuperadas precisam estar sempre atualizadas. 

Em face dos problemas e limitações inerentes de cada abordagem, existem situações em que as 

duas abordagens podem ser empregadas em conjunto, compondo, dessa forma, uma abordagem 

híbrida. Por exemplo, em ambientes dinâmicos, como a Web, onde o número de fontes de dados pode 

ser muito grande, a abordagem virtual seria mais adequada. Porém, a possibilidade de 

indisponibilidade das fontes e o alto tempo de resposta para execução das consultas dos usuários 

podem prejudicar a performance do sistema, Nesse caso, a inserção de recursos de materialização pode 

melhorar a performance, uma vez os dados materializados estão armazenados localmente ao sistema. 

A abordagem híbrida, na qual este trabalho está contextualizado, é aplicada com objetivos de 

melhoria da performance do sistema de integração, otimizando o tempo de resposta das consultas 

submetidas e aumentando a disponibilidade das informações [Convey01]. A grande questão, todavia, é 

determinar que informações serão recuperadas sob demanda das fontes e quais serão materializadas. 

O problema da seleção de dados à materialização consiste em determinar um conjunto de visões 

sobre as fontes, atendendo certos objetivos, como a minimização de uma função de custo ou uma 

restrição imposta pelo sistema ou usuário [Theodoratos00]. Normalmente, as abordagens existentes 

consistem em técnicas para exploração de um espaço de busca, definido pelos padrões das consultas 

submetidas ao sistema de integração [Martins05]. A técnica de busca exaustiva avalia e enumera todos 

os cenários possíveis de materialização para que o melhor seja encontrado. Quando o número das 

consultas cresce de forma acentuada, o custo dessa técnica torna-se bastante caro. Uma solução seria o 

uso de heurísticas para redução desse espaço; porém, não é garantido que a melhor solução seja 

encontrada, já que o espaço de busca é reduzido. 

Embora as técnicas de exploração de um espaço de busca apresentem soluções que visam à 

minimização dos custos de processamento e de manutenção dos dados materializados, não são levados 

em conta requisitos adicionais, como critérios de qualidade. O uso de critérios de qualidade da 

informação (QI) é considerado um fator crucial para o sucesso de sistemas de informação [Bizer07]. 

Em sistemas de integração, critérios de QI podem ser usados com diversos propósitos, como: seleção 

de fontes de dados e planos de consulta para fornecer respostas a consultas [Naumann99], seleção de 

fontes de dados para materialização em um data warehouse [Zhu02], entre outros. Critérios de QI são, 

também, considerados uma boa forma para o tratamento de requisitos não funcionais, podendo ser 

utilizados em algoritmos para seleção de visões à materialização [Bouzeghoub00]. Entretanto, a 

inserção de critérios de qualidade em algoritmos para seleção de visões é uma tarefa complexa. 
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1.2 Objetivos 

O Integra é um sistema de integração de dados na Web baseado em XML, em desenvolvimento 

pelo Centro de Informática da UFPE, que atua sobre fontes autônomas e heterogêneas [Lóscio03, 

Batista03c]. Construído sobre a abordagem híbrida, o Integra adota uma arquitetura de mediadores 

com recursos de materialização em um data warehouse e caching de resultados de consultas dos 

usuários, dando suporte a consultas virtuais e materializadas. 

A estratégia de materialização do Integra independe da existência de um espaço de busca, onde 

dados sobre as fontes, que definem as visões de mapeamento que compõem o esquema de mediação, 

são selecionados para materialização. A seleção dos dados à materialização é baseada na análise de 

critérios de qualidade e custo. Na arquitetura proposta para o Integra, o Gerenciador do Data 

Warehouse é o módulo responsável pela materialização e manutenção dos dados materializados. Os 

critérios adotados para materialização são os seguintes [Batista03a, Batista03c]: 

� Freqüência de atualizações ⇒ Avalia com que freqüência os dados de uma fonte, que 

definem uma visão de mapeamento, são atualizados, de maneira que dados de fontes com baixa 

freqüência de atualização são indicados para materialização; 

� Disponibilidade ⇒ Avalia com que freqüência os dados de uma fonte associados a uma visão 

de mapeamento estão disponíveis ao sistema para execução das consultas dos usuários. Quanto 

menor a disponibilidade de uma fonte, mais indicados são os seus dados para materialização;  

� Tempo de resposta ⇒ Indica o tempo médio gasto para execução de uma consulta (visão) de 

mapeamento. Dados sobre fontes, onde consultas de mapeamento demoram muito tempo para 

serem processadas, são indicados à materialização; e 

� Freqüência de acessos ⇒ Estima com que freqüência uma visão de mapeamento é acessada 

para responder a consultas submetidas ao sistema de integração. Dados sobre fontes, onde 

consultas de mapeamento são executadas com freqüência, são indicados para materialização. 

O trabalho contido nesta dissertação consiste em desenvolver o processo de materialização do 

sistema Integra, através dos critérios definidos anteriormente, bem como o processo de manutenção 

dos dados materializados. Para tal, serão desenvolvidos métodos para avaliar a qualidade dos dados 

das visões de mapeamento. Além disso, serão definidas as funcionalidades do Gerenciador do Data 

Warehouse do Integra. 

Em resumo, os principais objetivos deste trabalho são os seguintes: 

1. Definição da abordagem de materialização de dados do sistema Integra baseada na análise de 

critérios de qualidade e custo; 
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2. Desenvolvimento de métodos para avaliação da qualidade dos dados a serem materializados, 

em relação aos critérios de qualidade e custo; 

3. Definição da abordagem de manutenção dos dados materializados; 

4. Especificação e implementação dos processos de materialização e de manutenção; 

5. Definição das funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse; e 

6. Especificação e implementação do Gerenciador do Data Warehouse. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

Além deste capítulo, a dissertação está estruturada como segue: 

� Capítulo 2 – Materialização de Dados em Sistemas de Integração de Dados: serão 

apresentadas as principais arquiteturas para implementar sistemas de integração, com ênfase 

nas arquiteturas híbridas, onde alguns exemplos de sistemas de integração serão discutidos. 

Serão descritos aspectos da materialização em sistemas de integração, destacando o problema 

da seleção de dados à materialização; 

� Capítulo 3 – Aspectos de Qualidade da Informação na Integração de Dados: serão 

destacados aspectos de critérios de qualidade e a importância em usá-los em sistemas de 

integração de dados com diversos propósitos, principalmente, na materialização de dados; 

� Capítulo 4 – Arquiteturas de Integração de Dados com Recursos de Materialização: serão 

abordados os trabalhos mais relevantes, no desenvolvimento de sistemas de integração de 

dados, que contribuíram para o desenvolvimento desta dissertação; 

� Capítulo 5 – Materialização de Dados do Sistema de Integração Integra: será detalhada a 

abordagem de materialização de dados do sistema Integra, baseada na análise de critérios de 

qualidade e custo, bem como métodos para avaliação da qualidade dos dados. Também, será 

discutida a abordagem de manutenção dos dados materializados. Além disso, serão definidas as 

funcionalidades do módulo Gerenciador do Data Warehouse do sistema Integra; 

� Capítulo 6 – Implementação do Gerenciador do Data Warehouse: serão destacados 

aspectos da implementação do Gerenciador do Data Warehouse, na execução dos processos de 

materialização e manutenção; e 

� Capítulo 7 – Conclusões e Trabalhos Futuros: este capítulo finalizará a dissertação, 

enfatizando as conclusões obtidas com o trabalho, contribuições, sugestões para trabalhos 

futuros e possíveis melhorias para o que foi desenvolvido até então; e 

Vale salientar que as principais contribuições deste trabalho de pesquisa serão abordadas no 

Capítulo 5 e Capítulo 6 desta dissertação. 
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Capítulo 2   

 
Materialização de Visões em Sistemas 

de Integração de Dados 

 
Em ambientes dinâmicos, como a Web, além da distribuição, as fontes de dados apresentam 

características acentuadas de autonomia e heterogeneidade [Hieu06]. A princípio, a abordagem virtual 

seria mais apropriada, uma vez que as informações recuperadas estão sempre no seu estado mais atual. 

Porém, devido aos processos de tradução e integração, o custo do processamento de consultas pode ser 

bastante elevado [Wisner04]. Além disso, problemas de disponibilidade e acessibilidade das fontes 

podem ocorrer. A abordagem materializada evitaria os problemas decorrentes da abordagem virtual, já 

que os dados materializados estariam disponíveis para consumo, mesmo que fontes de dados estejam 

eventualmente indisponíveis ao sistema de integração. Por outro lado, o custo de manutenção desses 

dados materializados pode ser altamente dispendioso [Rundensteiner00]. 

Em aplicações complexas e de grande escala, para sobrepor os problemas inerentes de cada 

abordagem, faz-se necessário o uso em conjunto das duas abordagens, compondo assim uma 

abordagem híbrida [Salgado01]. Nesse caso, algumas informações são recuperadas, processadas e 

integradas previamente e armazenadas num repositório central (comumente, um data warehouse) – 

materialização seletiva e parcial. Outras informações são recuperadas e processadas sob demanda . A 

abordagem híbrida é proposta como uma forma de otimizar o desempenho no processamento de 

consultas e aumentar a disponibilidade do sistema de integração, uma vez que os dados materializados 

(visões sobre as fontes de dados) no data warehouse servem como uma fonte local [Convey01]. 

 As visões materializadas podem aumentar a rapidez de acesso aos dados, de maneira que essa 

diferença de velocidade é crucial em aplicações onde as taxas de processamento das consultas são 

elevadas, sendo um instrumento bastante útil em sistemas de integração de dados. Devido à 

possibilidade de poder funcionar como um mecanismo otimizador, a materialização de dados pode 

trazer ganhos significativos de desempenho, principalmente, se for feita uma seleção criteriosa dos 

dados que serão materializados ou recuperados sob demanda [Batista03b, Batista03c]. Em 

contrapartida, alguns desafios precisam ser superados no uso de visões materializadas em sistemas de 

integração de dados. Primeiramente, as visões a serem materializadas precisam ser definidas. Como os 
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dados das fontes podem sofrer atualizações, o segundo grande desafio está relacionado com a 

manutenção da consistência dos dados materializados em relação aos dados das fontes. 

O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: na seção 2.1, serão apresentadas as 

principais arquiteturas usadas para implementar sistemas de integração de dados, com destaque para as 

arquiteturas híbridas, nas quais este trabalho está inserido, e arquiteturas modernas de peer-to-peer; a 

seção 2.2 abordará o problema da materialização de visões, destacando algumas abordagens, e o 

problema da manutenção dos dados materializados; na seção 2.3, serão mencionados alguns sistemas 

de integração de dados implementados de acordo com as arquiteturas híbridas; por fim, a seção 2.4 

fará algumas considerações finais a respeito do que foi discutido nas seções anteriores. 

2.1 Arquiteturas para Integração de Dados 

Uma das principais questões no desenvolvimento de sistemas de integração está relacionada à 

forma como as informações são recuperadas, transformadas e integradas em função das consultas 

submetidas [Convey01]. Por outro lado, o processamento de dados na Web é baseado numa 

abordagem definida por múltiplas camadas [Salgado01], onde a camada mais baixa corresponde às 

fontes de dados e a mais alta constitui a camada do cliente ou aplicação. Entre essas duas camadas, 

existe uma coleção de camadas intermediárias que disponibiliza o software (middleware) para 

transformação e integração de dados.  

Nesta seção, serão analisadas as principais arquiteturas usadas na implementação de sistemas de 

integração de dados: arquitetura de mediadores e de data warehouse; arquitetura híbrida, na qual este 

trabalho está inserido; e as arquiteturas modernas de integração peer-to-peer. 

2.1.1 Arquitetura de Mediadores 

Uma das principais arquiteturas usada para implementar a abordagem virtual é a de mediadores 

[Convey01]. Os sistemas de mediação integram fontes de dados heterogêneas, oferecendo uma visão 

integrada das informações distribuídas nas múltiplas fontes e disponibilizando um esquema integrado 

(esquema de mediação) para essa visão, no qual as consultas são submetidas.  

Uma consulta submetida ao sistema de integração é decomposta em sub-consultas direcionadas às 

fontes de dados. Cada fonte possui um módulo tradutor (wrapper) que transforma essas sub-consultas 

no formato específico de cada fonte. Uma vez processadas, seus resultados são traduzidos para o 

formato do modelo de dados do sistema de integração e integrados pelo mediador, compondo a 

resposta final da consulta que será entregue ao usuário. 
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2.1.2 Arquitetura de Data Warehouse 

A arquitetura de data warehouse (DW) é a principal arquitetura usada para implementar a 

abordagem materializada, onde o DW compõe uma visão materializada dos dados das fontes, de modo 

que consultas são avaliadas diretamente nesse repositório [Convey01].  

A construção e manutenção do DW envolvem três etapas: modelagem e projeto, manutenção e 

operação [Rundensteiner00]. Na fase de projeto, são escolhidas as fontes relevantes para extração das 

informações, bem como a seleção das visões sobre essas fontes, além da definição do esquema 

integrado. A fase de manutenção define como o DW será inicialmente alimentado e mantido, devido 

às mudanças ocorridas nas fontes de dados. A fase de operação envolve o processamento de consultas 

e questões de armazenamento e indexação do DW.  

Na arquitetura de DW, cada fonte está conectada a um módulo wrapper/monitor. O componente 

wrapper, semelhante à arquitetura de mediadores, tem como função a tradução dos dados no formato 

da fonte para o formato do modelo de dados usado pelo DW. O componente monitor detecta as 

modificações relevantes ocorridas nas fontes, propagando-as para o módulo integrador. Esse, por sua 

vez, é responsável pelas seguintes atividades: filtragem, sumarização e integração de dados das fontes. 

2.1.3 Arquiteturas Híbridas 

As arquiteturas de mediadores e de data warehouse apresentam vantagens e desvantagens, sendo 

adequadas em situações distintas [Salgado01, Ibrahim01]. A arquitetura de mediadores disponibiliza 

as informações integradas sempre no seu estado mais atualizado, já que são recuperadas diretamente 

das fontes. Porém, o desempenho desses sistemas pode ser prejudicado devido a problemas de 

acessibilidade das fontes e pelo alto custo gerado nos passos de tradução e integração, principalmente, 

em ambientes dinâmicos, como a Web. Por outro lado, a arquitetura de data warehouse constitui uma 

boa alternativa para acesso rápido às informações integradas, já que o data warehouse funciona como 

uma fonte local ao sistema de integração. Entretanto, quando as fontes de dados sofrem alterações com 

muita freqüência, a manutenção da consistência do data warehouse requer esforços adicionais. 

Os problemas decorrentes da arquitetura de mediadores podem deteriorar a performance do sistema 

de integração. Dessa forma, a materialização dos dados das fontes pode ser usada em conjunto com a 

arquitetura de mediadores para minimizar esses problemas, compondo assim uma arquitetura híbrida 

de integração de dados. As arquiteturas híbridas têm como propósito melhorar a performance de 

sistemas de integração baseados em mediadores, de maneira que algumas informações são extraídas 

sob demanda diretamente das fontes de dados, enquanto que outras informações são recuperadas a 

partir dos dados materializados no data warehouse [Batista03b, Batista03c]. A arquitetura híbrida, na 

qual este trabalho está contextualizado, está ilustrada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Arquitetura híbrida de integração de dados 

Com propósitos de otimização do tempo de resposta das consultas submetidas ao sistema de 

integração, alguns dados das fontes são selecionados para materialização no data warehouse – 

materialização parcial e seletiva. As consultas de usuários são submetidas ao mediador, que oferece 

uma visão integrada sobre os dados das fontes e disponibiliza um esquema integrado para essa visão. 

A base de metadados contém informações referentes às fontes de dados necessárias para a definição 

das correspondências entre os elementos do esquema integrado e os elementos dos esquemas locais. 

Quando uma consulta é submetida ao mediador, primeiramente, os dados materializados no data 

warehouse são investigados. Caso esses dados satisfaçam completamente a consulta, eles são 

integrados entre si pelo mediador e a resposta final é entregue ao usuário. Caso contrário, os dados 

materializados não satisfazem ou satisfazem parcialmente, a consulta é decomposta em sub-consultas 

direcionadas às fontes de dados remotas relevantes. Cada sub-consulta é traduzida para a linguagem de 

cada fonte, que por sua vez processa e retorna o resultado para o mediador de acordo com o formato 

comum do modelo de dados do sistema de integração. As tarefas de tradução de linguagem e dados 

são executadas pelo componente wrapper de cada fonte. Os resultados obtidos de cada fonte são 

integrados entre si e, caso existam, com dados materializados que possam compor o resultado da 

consulta. Por fim, a resposta final da consulta é retornada para o usuário. 

Assim como na arquitetura de data warehouse, uma grande preocupação que deve ser levada em 

conta diz respeito à manutenção da consistência dos dados materializados em relação às atualizações 

ocorridas nos dados das fontes. A escolha da estratégia de manutenção está intimamente ligada com a 

capacidade que as fontes de dados possuem em notificar as modificações em seus dados ao sistema de 

integração para que a atualização das visões materializadas seja executada de forma adequada 

[Rundensteiner00]. Normalmente, duas abordagens podem ser usadas [Convey01] 

� Rematerialização de visão ⇒ O conteúdo inteiro de data warehouse é descartado e a visão é 

novamente materializada, criando um novo repositório com os dados das fontes alterados; 
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� Manutenção incremental ⇒ As alterações ocorridas nos dados das fontes são propagadas de 

forma incremental para o data warehouse. 

De acordo com a Figura 2.1, o componente monitor de cada fonte é responsável pela detecção 

automática das modificações ocorridas nas fontes, propagando-as ao mediador, para que as alterações 

possam ser refletidas no data warehouse. Sendo assim, um bom projeto de sistemas de integração de 

dados, segundo a arquitetura híbrida, deve ser executado de forma a minimizar o tempo de resposta 

das consultas e a manutenção dos dados materializados no data warehouse [Theodoratos01]. 

2.1.4 Arquiteturas Peer-to-Peer 

Os desenvolvimentos recentes de infra-estruturas e algoritmos para sistemas distribuídos, bem 

como o rápido crescimento no número de fontes de informação heterogêneas distribuídas pela Web 

têm mostrado que as arquiteturas centralizadas (sistemas de mediação e warehousing) são inadequadas 

para satisfazer os requisitos reais de integração. Além disso, nesse cenário em contínua mudança, onde 

fontes podem ser adicionadas ou removidas a qualquer instante, torna bastante caro o desenvolvimento 

e manutenção de um esquema global e seus mapeamentos com as fontes de dados [Ruzzi04]. 

A difusão dos sistemas de compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P) tem motivado a 

comunidade de pesquisa em gerenciamento de dados a considerar arquiteturas P2P para o 

compartilhamento de dados. Segundo Halevy, em [Halevy06], as arquiteturas P2P favorecem a 

integração de dados nos dois seguintes cenários: 

� São freqüentes os casos em que organizações necessitam compartilhar dados, embora não 

queiram assumir a responsabilidade de criar e manter um esquema de mediação, bem como 

mapear as fontes para ele. As arquiteturas P2P dispõem um mecanismo totalmente distribuído 

para o compartilhamento de dados, onde cada fonte precisa somente prover os mapeamentos 

semânticos a um conjunto de peers da sua vizinhança; e 

� Para um cenário específico de integração, nem sempre está clara a definição de um único 

esquema de mediação devido à grande variação de dados e às necessidades em compartilhá-los. 

Em arquiteturas P2P, não é possível a definição de um único esquema global de mediação, já 

que o compartilhamento de dados ocorre numa vizinhança local de peers na rede. 

A integração de dados no paradigma P2P [Ziegler04] constitui uma abordagem descentralizada 

entre peers distribuídos e autônomos, onde dados podem ser mutuamente compartilhados e integrados. 

Escalabilidade, robustez e ausência de administração central são as principais vantagens das 

arquiteturas P2P, de modo que quanto maior o número de participantes, maiores são as capacidades de 

armazenamento de dados e o poder computacional da rede como um todo [Wiesner04]. Por outro lado, 

um dos grandes problemas em sistemas P2P é a falta de tratamento semântico entre os dados 

compartilhados, sendo difícil prever a localização e a qualidade dos dados, principalmente quando o 
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número de peers aumenta. Além disso, a natureza dinâmica do sistema impõe limitações na 

consistência e disponibilidade dos dados. Com o propósito de sobrepor as limitações inerentes aos 

sistemas P2P, os autores em [Gribble01] identificaram o “problema da disposição de dados”, ou seja, 

como distribuir dados e processamento de tal forma que o workload de consultas seja executado com o 

menor custo possível, considerando as restrições dos recursos existentes. 

O desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de dados P2P pode ajudar a sobrepor as 

limitações impostas pelas arquiteturas P2P. Consultas, visões e restrições de integridade podem ser 

usadas para expressar relacionamentos entre objetos existentes, bem como definir novos em termos de 

objetos antigos; consultas complexas podem ser submetidas entre múltiplas fontes e os resultados 

podem ser materializados e usados por outras consultas. Técnicas como essas podem ser usadas para 

desenvolver soluções para o problema da disposição de dados e melhorar a performance das consultas. 

2.2 Materialização de Visões 

Uma visão é uma relação derivada a partir de um conjunto de relações base, definindo assim uma 

função aplicada sobre essas relações para gerar a relação derivada, de forma que toda vez que a visão é 

referenciada, a função que a define é recomputada. Quando as tuplas da relação virtual que definem a 

visão são armazenadas em um banco de dados, a visão é dita materializada. Uma visão materializada 

provê acesso rápido aos dados. Essa diferença de velocidade pode ser crítica em aplicações onde as 

taxas de processamento de consultas são altas e as visões são tão complexas que o fato de ter que 

recomputá-las toda vez que são referenciadas não seria possível [Gupta95]. Visões materializadas 

foram inicialmente propostas como uma ferramenta para acelerar consultas sobre visões. Foram 

também usadas na manutenção de restrições de integridade e detecção de violações de regras em 

bancos de dados ativos. Com a emergência dos sistemas de data warehousing, elas ganharam grande 

destaque [Convey01]. Outras aplicações que fazem uso de visões materializadas são: servidores de 

replicação, sistemas móveis e sistemas peer-to-peer [Halevy01]. Nesta seção, serão discutidos 

aspectos relacionados ao uso de visões materializadas em sistemas de integração de dados. 

Nas abordagens materializada e híbrida para integração de dados, um conjunto de visões 

(consultas) é derivado a partir das fontes de dados e as respostas a essas consultas são armazenadas em 

um repositório central, o data warehouse. O principal objetivo desse processo é melhorar o tempo de 

resposta das consultas submetidas [Bouzeghoub00], embora a disponibilidade do sistema também 

aumente, uma vez que o warehouse continua a responder consultas mesmo que problemas de 

disponibilidade nas fontes venham a ocorrer [Convey01]. Em contrapartida, alguns desafios precisam 

ser superados na materialização de visões. Primeiramente, as visões a serem materializadas precisam 

ser definidas [Gupta05]. A materialização, por exemplo, de todas as relações derivadas das visões que 

compõem o esquema integrado do sistema de integração, além de redundante, pode custar muito caro. 

O ideal é que a seleção de visões à materialização possa ser feita de forma parcial, baseada na análise 
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de certos critérios, como por exemplo, a freqüência das consultas submetidas. Como os dados das 

fontes podem sofrer atualizações, o segundo grande desafio está relacionado com a manutenção da 

consistência dos dados materializados em relação aos dados das fontes [Rundensteiner00]. 

2.2.1 O Problema da Seleção de Visões à Materialização 

A materialização de visões consome recursos em termos de armazenamento e tempo de 

processamento. O problema da seleção de visões pode ser visto como uma forma de encontrar um 

balanceamento entre os ganhos de desempenho e os recursos disponíveis do sistema. Durante o projeto 

inicial e evolução de um DW, o projetista ou administrador do sistema é colocado de frente com o 

problema da seleção de visões. De uma forma geral, esse problema consiste em selecionar um 

conjunto de visões para materialização, satisfazendo certos objetivos de projeto [Theodoratos00]. Um 

objetivo de projeto pode ser visto como um fator de qualidade, podendo ser a minimização de uma 

função de custo ou uma restrição do usuário ou sistema, como mostra o Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Objetivos de projeto para seleção de visões 

Função de Custo / 
Restrição 

Descrição 

Custo de avaliação das 
consultas 

Soma dos custos de avaliação de cada consulta sobre as visões materializadas. Pode ser 
atribuído um peso a cada consulta, indicando a sua freqüência ou importância. 

Custo de manutenção das 
visões 

Soma dos custos de propagação das mudanças ocorridas em cada fonte para as visões 
materializadas. Pode ser atribuído um peso, indicando a freqüência de atualização das fontes. 

Custo operacional Soma dos custos de avaliação das consultas e de manutenção das visões materializadas. 

Restrição de espaço Indica que o espaço ocupado pelas visões selecionadas à materialização não deve exceder ao 
espaço alocado para o DW. 

Restrição do custo de 
manutenção 

Indica que o custo total de manutenção deve ser menor que uma dada quantidade de tempo para 
atualização das visões materializadas. Essa restrição é imposta pelo sistema. 

Restrição de auto 
manutenção 

Indica que o conjunto de visões materializadas pode ser mantido em relação às mudanças 
ocorridas nas fontes remotas, através somente dessas mudanças, a definição das visões e os 
dados materializados. Essa restrição é imposta pelo sistema. 

Restrição de resposta às 
consultas a partir das visões 
materializadas 

Indica que as visões materializadas necessárias para responder às consultas submetidas ao 
sistema devem estar presentes no DW. Essa restrição é imposta pelo sistema. 

Restrição de atualidade dos 
dados de resposta 

Coloca um limite superior no tempo decorrido entre o ponto em que uma resposta a uma 
consulta é retornada ao usuário e o ponto em que as mudanças mais recentes ocorridas nas 
fontes que são usadas para computar essa resposta são lidas. Essa restrição é imposta pelo 
usuário no nível da consulta e não no nível das visões materializadas. 

Restrição do tempo de 
resposta das consultas 

Indica que o tempo necessário para avaliar uma consulta, usando as visões materializadas, não 
deve exceder um dado limite. Esse limite é fornecido pelo usuário, refletindo seus requisitos 
para respostas rápidas. 

Antes, porém, de especificar do problema da seleção de visões, é necessário definir o modelo de 

custo usado no processamento de consultas sobre o conjunto de visões materializadas. Para definição 

desse modelo, sejam: um conjunto Q de consultas, um conjunto M de visões à materialização, Cqi(M) o 

custo para computar a consulta qi a partir de M, fqi a freqüência de execução de qi, Cm(v) o custo de 

manutenção quando v é uma visão materializada e fu a freqüência de atualização de v. De acordo com 
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Theodoratos [Theodoratos00], o custo total de processamento das consultas, o custo total de 

manutenção e o custo operacional de M são dados pelas equações 2.1, 2.2 e 2.3, respectivamente: 

( ) ( )MCfQC
Qq qqantoconsultprocessame

i ii∑ ∈
⋅=      (2.1) 

( ) ( )∑ ∈
⋅=

Mv mumanutencao vCfMC      (2.2) 

( ) ( )∑∑
∈∈

⋅+⋅=
Mv

mu
Qq

qqloperaciona vCfMCfC
i

ii
     (2.3) 

O objetivo do problema da seleção de visões é encontrar o conjunto M, tal que, caso seus elementos 

sejam materializados, o custo operacional seja mínimo. Normalmente, são atribuídos pesos aos custos 

de processamento e de manutenção para indicar a importância relativa entre eles. Em ambientes 

distribuídos, o custo de transferência de dados pode também ser considerado no cálculo do custo 

operacional [Gupta05].  

Muitas vezes uma visão v pode ser compartilhada por diversas visões (consultas) de usuário, o que 

a torna uma boa candidata para materialização, já que o custo de manutenção dos dados materializados 

pode ser reduzido. Nesse caso, segundo Yang [Yang97], uma função que calcula o benefício de 

compartilhamento de uma visão pode ser definida, como mostra a equação 2.4. 

( )
( )

v

Qq qq

amentocompartilh n

vCf
vB

∑ ∈
⋅

=      (2.4) 

onde: nv é o número de consultas que compartilham a visão v. 

Com a definição do modelo de custo, o problema da seleção de visões, segundo Theodoratos 

[Theodoratos00], pode ser definido da seguinte forma: 

Entradas: 

− Um conjunto de relações fonte R = {R1, ..., Rn}; 

− Um conjunto de consultas Q = {q1, ..., qm} sobre R; 

− Um conjunto de visões V = {v1, ..., vk} sobre R inicialmente materializado no DW; 

− Freqüências das consultas em Q (fq1, ..., fqm) e freqüências de atualização das visões em V 

(fu1, ..., fuk) referentes à propagação de mudanças nas relações fontes; 

− Restrições de usuário e do sistema; e 

− Um modelo de custo e informações estatísticas necessárias referentes às relações fontes. 

Saída: 

− Um conjunto de visões M para materialização que satisfaça todas as restrições e minimize 

os custos de avaliação das consultas e de manutenção das visões materializadas. 
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2.2.2 Abordagens para Seleção de Visões à Materialização 

A maioria das abordagens para o problema da seleção de visões incide em algoritmos de pesquisa 

sobre um espaço de soluções possíveis. O objetivo principal é encontrar o melhor conjunto de visões, 

dado um conjunto de consultas executadas com freqüência e algumas restrições, que minimize os 

custos de processamento das consultas executadas e de manutenção das visões materializadas 

[Gupta05, Gou06]. Esse espaço de soluções pode ser representado por um grafo contendo a união de 

todos os planos de consultas que representam as visões [Yang97, Theodoratos00]. 

Um conjunto de planos de consultas locais otimizados individualmente pode não ser ótimo quando 

múltiplas consultas são consideradas em conjunto. Similarmente, um conjunto ótimo de múltiplas 

consultas não garante que um conjunto ideal de visões para materialização seja encontrado. Muitas 

vezes, então, as abordagens para seleção de visões à materialização consideram os problemas de 

otimização de planos de processamento locais e global e a seleção de visões para materialização em 

conjunto, podendo fazer uso de heurísticas [Zhang01].  

A complexidade do problema da seleção de visões está vinculada ao fato de que as consultas de 

entrada (usuários) podem conter sub-expressões idênticas, equivalentes ou que podem ser computadas 

a partir de outras. Essas sub-expressões são chamadas de sub-expressões comuns ou compartilhadas e 

precisam ser detectadas e exploradas, já que elas podem reduzir de forma significativa o custo de 

manutenção e o espaço de busca necessário para materialização [Theodoratos01]. 

Sobre dados XML ou semi-estruturados, a seleção de visões à materialização constitui uma área de 

pesquisa relativamente nova, com poucos trabalhos desenvolvidos [Wang04, Saccol01], e enfrenta 

novos desafios, como: a falta de técnicas de otimização no processamento de consultas que definam os 

melhores planos de consulta possíveis; e, eventualmente, a ausência de esquemas sobre as fontes, além 

de puderem variar com o tempo. 

Normalmente, duas técnicas são usadas para exploração do espaço de busca [Bouzeghoub00]: a 

primeira consiste numa avaliação exaustiva e enumeração de todos os cenários possíveis de 

materialização; a segunda técnica propõe o uso de heurísticas para redução do tamanho desse espaço 

de busca. Segundo Zhang, em [Zhang01], os algoritmos para seleção de visões devem considerar três 

problemas em conjunto: a otimização de consultas individuais, a escolha do melhor plano de 

processamento global (otimização de múltiplas consultas) e a seleção de visões à materialização. 

Baseado nesses problemas, os algoritmos para resolver um ou mais dos problemas de otimização 

mencionados foram classificados em quatro categorias, segundo [Martins05, Zhang01]: 

� Determinísticos ⇒ Constroem ou buscam uma solução de forma determinística através de 

heurísticas ou busca exaustiva; 
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� Aleatórios (randômicos) ⇒ Inicialmente, são definidos movimentos entre as diversas soluções 

pertencentes ao espaço de soluções. O algoritmo percorre aleatoriamente as soluções de acordo 

com regras pré-definidas, terminando assim que não forem mais possíveis movimentos ou se 

esgotar um tempo limite. A escolha das regras que determinam os movimentos tem um impacto 

significativo no desempenho desses algoritmos; 

� Genéticos (evolutivos) ⇒ Utilizam uma estratégia semelhante à evolução biológica na procura 

da melhor solução. O algoritmo parte de uma população inicial aleatoriamente gerada. Em cada 

geração são efetuados cruzamentos e mutações. Somente os membros mais adaptados da 

população passam para a próxima geração de acordo com uma função de custo. O algoritmo 

termina quando deixar de haver melhorias significativas nas novas gerações ou após certo 

número de gerações. O melhor indivíduo encontrado na população final é a solução; e 

� Híbridos ⇒ Utilizam uma mistura de algoritmos puramente determinísticos com algoritmos 

aleatórios. Geralmente, as soluções obtidas são usadas como ponto de partida para algoritmos 

aleatórios ou povoações iniciais para algoritmos genéticos. 

Em todas as abordagens de exploração sobre um espaço de busca construído de acordo com as 

consultas de usuários submetidas, a tarefa de inserir requisitos adicionais nos algoritmos para seleção 

de visões (por exemplo, a disponibilidade das fontes de dados) é bastante complexa [Bouzeghoub00]. 

Esses requisitos servem para restringir as funções de custos e/ou caracterizar as soluções encontradas. 

No Capítulo 3, será mostrado que é possível criar algoritmos para seleção de dados com base em 

múltiplos critérios de qualidade, independente da existência prévia de um espaço de busca. 

2.2.3 O Problema da Manutenção dos Dados Materializados 

Um data warehouse armazena informações integradas, na forma de visões materializadas, a partir 

de múltiplas fontes de dados autônomas e heterogêneas. Quando os dados das fontes são atualizados, 

faz-se necessário manter as visões contidas no warehouse também atualizadas para efeitos de 

consistência. O processo de atualização das visões materializadas é chamado de manutenção de visões. 

Basicamente, existem duas estratégias para a manutenção de visões: a re-materialização e a 

manutenção incremental [Convey01]. A re-materialização substitui todo o conteúdo do data 

warehouse por um novo conjunto de visões refletindo as atualizações ocorridas nas fontes. Entretanto, 

recomputar as visões todas as vezes que os dados das fontes mudam pode não ser uma estratégia 

eficiente e custa muito caro. Por outro lado, a manutenção incremental considera que somente as 

partes das visões que são afetadas pelas mudanças nas fontes precisam ser computadas e atualizadas. 

Segundo Engström [Engström00, Engström03], um dos fatores que influencia na escolha da estratégia 

é a capacidade que as fontes possuem em notificar as suas atualizações. 
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Existem dois passos envolvidos na manutenção de visões materializadas [Rundensteiner00]: a 

propagação e a atualização. A propagação consiste em calcular as mudanças a serem executadas nas 

visões materializadas devido ás mudanças ocorridas nas fontes. Na atualização, as mudanças 

calculadas são de fato aplicadas às visões materializadas. A política de manutenção consiste em definir 

quando a atualização será executada, independente da estratégia utilizada (re-materialização ou 

manutenção incremental). Entretanto, a escolha de uma política adequada não é uma tarefa simples, de 

forma que os impactos na sobrecarga do sistema e a qualidade dos serviços precisam ser considerados. 

Em [Javed06], são definidos alguns fatores para a escolha da política de manutenção: os horários de 

maior uso do data warehouse, o número de usuários acessando o data warehouse, o número de 

acessos a uma visão particular, a capacidade da rede e a freqüência de atualização das fontes. Segundo 

Engström [Engström00], a escolha da política de manutenção, também, está associada às 

características das fontes e a certos aspectos de qualidade, como mostra a Figura 2.2.  

                     

Figura 2.2 – Fatores para seleção de uma política de manutenção [Engström00] 

Os fatores de qualidade – tempo de resposta, disponibilidade, atualidade, consistência – são 

especificados pelo usuário e podem diferir entre partes do data warehouse. Da mesma forma, visões 

materializadas distintas podem interferir na seleção de acordo com as características que as fontes 

possuem em notificar e enviar as suas modificações. A escolha da política de manutenção tem como 

objetivo minimizar o custo de manutenção do data warehouse em termos de processamento, 

comunicação e armazenamento. 

Duas estratégias são usadas para a definição das políticas de manutenção [Convey01, Javed06]: 

� Manutenção de visão imediata ⇒ As visões materializadas são atualizadas simultaneamente com 

as transações que modificam os dados das fontes. A vantagem dessa política é que as consultas 

são processadas mais rapidamente e retornam resultados sempre atualizados. Por outro lado, essa 

política retarda as transações nas fontes já que a propagação e atualização ocorrem dentro do 

escopo das transações; 

� Manutenção de visão postergada ⇒ As visões materializadas são atualizadas após as transações 

que modificam os dados das fontes. Todas as mudanças são armazenadas num log e, 

posteriormente, aplicadas às visões materializadas. Três técnicas podem ser aplicadas: 

Requisitos de Qualidade 

Processo de Seleção 
baseado em Critérios 

Características das Fontes e do DW 

Política de 
Manutenção Políticas de 

Manutenção 
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o Lazy – as visões materializadas são atualizadas quando uma consulta é executada 

sobre elas; 

o Periódica – as visões materializadas são atualizadas após certo período de tempo (por 

exemplo: uma vez ao dia ou durante as noites); 

o Forçada – as visões materializadas são atualizadas após a ocorrência de um número de 

mudanças nas fontes. 

Existem algumas formas de otimizar o processo de manutenção das visões materializadas 

[Javed06]. Uma delas consiste em detectar que atualizações das fontes não têm efeito sobre as visões 

materializadas e, consequentemente, não precisam ser mantidas. Tais atualizações são chamadas 

irrelevantes e o procedimento de eliminá-las do plano de manutenção é chamado de filtragem. Em 

alguns casos, o sistema de integração pode necessitar de consultas adicionais às fontes de dados, caso 

ele não tenha toda informação disponível para executar a manutenção. Entretanto, uma segunda 

maneira de otimizar a manutenção é restringir o acesso externo às fontes de dados. A auto-manutenção 

está relacionada ao fato de visões serem mantidas somente usando as atualizações específicas das 

fontes, as definições das visões e os dados materializados; ou seja, sem consultas adicionais. 

Várias abordagens podem ser encontradas na literatura para o problema da manutenção de visões 

materializadas em sistemas de integração de dados. Vidal [Vidal03] propõe uma solução para a 

manutenção incremental de visões XML sobre dados relacionais. Qin [Qin05] propõe uma estratégia 

para manutenção de visões em um sistema de gerenciamento de dados peer-to-peer baseado nos 

mapeamentos entre esquemas. Em [Ngoc05], os autores consideram a manutenção de visões 

materializadas sobre fontes Web numa arquitetura mediador-wrapper. O trabalho descrito em 

[Baril06], apresenta um método de manutenção incremental de visões XML materializadas e 

armazenadas num SGBD relacional. 

2.3 Sistemas de Integração de Dados com Arquitetura Híbrida 

A maioria das arquiteturas para sistemas de integração é baseada em mediadores, algumas com 

recursos de materialização. A maior parte dos sistemas que implementam a arquitetura de data 

warehouse desenvolve o processo de seleção de dados à materialização baseado na existência prévia 

de um espaço de busca. Na literatura, dos trabalhos que abordam o desenvolvimento de sistemas de 

integração, segundo as arquiteturas híbridas, poucos detalham como é feita a seleção de dados à 

materialização e menos ainda, os que utilizam critérios de qualidade nesse processo. Sem maiores 

detalhes, nesta seção, serão destacados alguns sistemas de integração implementados de acordo com a 

abordagem híbrida. No Capítulo 4, serão detalhados os sistemas mais relevantes, seguindo uma 

arquitetura híbrida, para o desenvolvimento deste trabalho. 
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2.3.1 Arquiteturas 

O trabalho descrito em [Hull96] apresenta um framework para integração de dados usando uma 

abordagem híbrida, através de uma classe especial de mediadores (mediadores Squirrel). O framework 

atua sobre dados estruturados em bases relacionais ou orientadas a objeto. A visão integrada de um 

mediador Squirrel é construída com base em relações que podem ser: completamente virtuais ou 

materializadas, ou ainda parcialmente materializadas (com alguns atributos virtuais e outros 

materializados). O framework ainda apresenta noções formais de consistência e atualidade para as 

visões integradas sobre as fontes de dados. 

A convergência das tecnologias Web e de data warehouse permite descobrir, extrair, integrar e 

materializar informações estratégicas da Web num data warehouse para dar suporte a processamento 

OLAP e a sistemas de tomada de decisão. Em [Zhu99, Zhu00b, Zhu01], é apresentado um framework 

para warehousing de informações Web, onde dados estáticos e acessados com freqüência são 

selecionados para materialização. Como nem sempre os dados materializados são suficientes para 

responder a consultas, a abordagem virtual foi empregada em conjunto para integrar os dados Web 

necessários, onde um modelo orientado a objeto foi usado para representar os dados internamente. 

O trabalho descrito em [Hammer99, Hammer01] mostra o desenvolvimento e a construção de um 

sistema de integração de dados, Information Integration Wizard (IWiz), que utiliza uma abordagem 

híbrida de warehousing e mediadores. O sistema provê acesso integrado às fontes através de uma 

interface comum ou visões definidas pelos usuários sobre os dados integrados. As consultas são 

avaliadas primeiramente no componente warehouse do sistema que armazena dados freqüentemente 

acessados.  O componente de mediação é usado para execução de consultas sob demanda quando o 

warehouse não contém dados suficientes ou quando seu conteúdo está desatualizado. 

Ontologias são amplamente usadas para enriquecer a semântica da Web. Em [Alasoud05] é 

apresentado um framework para integração de ontologias, baseado na abordagem híbrida. A visão 

integrada sobre as fontes pode ser parcialmente materializada e sua definição depende da freqüência 

com que os dados são acessados e alterados. Foi usado, para representação interna dos dados, um 

modelo baseado em ontologias.  

Normalmente, consultas submetidas a mediadores de informação sobre fontes Web consomem 

muito tempo devido ao grande número de acessos a páginas sobre a rede. Em [Ashish98, Ashish99a, 

Ashish99b, Ashish00, Ashish02] é apresentada uma abordagem sistemática para otimizar a 

performance de mediadores através da materialização local de dados. A abordagem consiste num 

framework para materializar dados no ambiente do mediador de forma seletiva, através da combinação 

de alguns fatores para identificar que porções de dados das fontes devem ser materializadas. As idéias 

contidas na abordagem deram origem a um sistema de materialização, sendo inicialmente testado pelo 

sistema de mediadores Ariadne [Knoblock98, Knoblock01]. 
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A tecnologia Nimble [Nimble02] desenvolveu uma plataforma de componentes para integração de 

dados, The Nimble Integration SuiteTM, baseada em XML para criação de aplicações e Web Services 

por empresas que necessitam consultar múltiplas fontes de dados distribuídas em suas intranets ou 

sobre a Internet, como: bancos de dados, aplicações, sistemas hierárquicos, warehouses, data marts. 

Uma cache para materialização de dados sobre fontes lentas ou com pouca disponibilidade 

[Draper01a, Draper01b]. A cache é controlada pelo administrador do sistema através de ferramentas 

de gerenciamento que permitem especificar que fontes de dados, ou visões sobre fontes de dados, 

devem ser materializadas e atualizadas sob demanda. 

O trabalho descrito em [Pan02a, Pan02b] apresenta o sistema de integração Denodo usado no 

desenvolvimento de aplicações de e-commerce, em ambientes operacionais de grande escala (Internet 

e ambientes coorporativos), para extração e integração de informações estruturadas e semi-

estruturadas em fontes heterogêneas, como: bases relacionais, sites Web, sistemas de arquivos. O 

sistema é baseado numa arquitetura de mediadores com uma cache que armazena visões 

materializadas e adota o modelo relacional para representação interna dos dados. 

O sistema Enosys consiste numa plataforma comercial de software para integração de informações 

no desenvolvimento de aplicações e-Business, permitindo a construção de visões integradas XML 

(virtuais e/ou materializadas) das múltiplas fontes através de consultas XML [Papakonstantinou02, 

Papakonstantinou03]. O sistema Enosys é baseado em mediadores, onde dados de visões sobre fontes 

estáticas ou lentas são coletados, integrados e armazenados num repositório (XCacheDB) na forma de 

visões materializadas. 

Parte dos desafios em sistemas peer-to-peer (P2P) é relativa à disposição, incluindo a 

materialização, e recuperação de dados [Gribble01]. Piazza [Tatarinov03, Halevy04] é um sistema de 

gerenciamento de dados P2P baseado em XML que permite o compartilhamento de dados 

heterogêneos de forma escalável e distribuída; porém, sem a presença de um esquema de mediação 

centralizado, provendo capacidades de consulta sobre uma rede de esquemas locais e mapeamentos 

entre eles. O problema da disposição de dados, bem como o uso de visões materializadas, é tratado da 

seguinte forma [Gribble01]: o conteúdo original é provido pelas fontes originárias de dados, 

modeladas como entidades diferentes dos peers restantes do sistema, embora possam também assumir 

os dois papéis. A disponibilidade de dados é garantida enquanto as fontes originárias fazem parte da 

rede e somente elas podem atualizar seus dados. Quando uma consulta é submetida, o sistema verifica 

as visões materializadas contidas em provedores de informação próximos e calcula o custo de 

processamento, que depende das propriedades de localização e atualidade dos dados. 

Em [Abiteboul02, Milo03, Ruberg04, Abiteboul04], é apresentado um framework, Active XML 

(AXML), baseado nos padrões XML e Web Services para integração de dados e serviços numa 

arquitetura peer-to-peer. AXML é centrado num modelo baseado em documentos AXML, que podem 
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conter chamadas embutidas a serviços Web, enriquecidos pelos resultados das chamadas de serviços 

que eles contêm. Nesse sentido, um documento AXML pode ser visto como uma visão parcialmente 

materializada que integra dados XML puros (documentos extensionais) e dados dinâmicos obtidos por 

chamadas a serviços (documentos intencionais) [Abiteboul02]. Essa abordagem captura e combina os 

diversos estilos de integração de dados como warehousing e mediação. 

2.3.2 Discussão Geral 

Embora os dez trabalhos discutidos na seção anterior tenham contribuído para o desenvolvimento 

do trabalho contido nesta dissertação, somente três foram considerados mais relevantes: o sistema IWiz 

[Hammer99, Hammer01], o sistema de materialização [Ashish00, Ashish02] e o sistema Active XML 

[Abiteboul02, Abiteboul04]. No Capítulo 4, esses quatro trabalhos serão investigados mais a fundo. A 

seguir, será feita uma análise crítica dos trabalhos restantes, com as principais características 

destacadas no Quadro 2.2.. 

O trabalho discutido em [Hull96], embora proponha uma abordagem híbrida para integração de 

dados, não indica que critérios são usados na seleção de visões sobre as fontes de dados para 

materialização. Além disso, toda a abordagem é desenvolvida sobre o modelo relacional. 

Em [Zhu99, Zhu00b, Zhu01], foi discutido um framework para integração de dados Web em um 

data warehouse, sobre o modelo orientado a objeto, com suporte a processamento OLAP e a sistemas 

de apoio à decisão; enquanto, em [Alasoud05], foi discutido um framework para integração de 

ontologias, baseado num modelo de ontologias. Desenvolvidos de acordo com a abordagem híbrida, 

esses sistemas utilizam dois critérios na seleção de dados à materialização: dados acessados com 

freqüência e pouca atualização. Entretanto, não é mencionado como esses critérios são estimados e 

nem como os processos de materialização são definidos. 

Embora XML seja usada como modelo de dados, a tecnologia Nimble [Nimble02] utiliza uma 

cache para materializar dados, de acordo com dois critérios: lentidão e disponibilidade das fontes. Não 

existem algoritmos para seleção de visões, de forma que os dados são materializados off-line pelo 

administrador do sistema [Draper01a, Draper01b].  

O sistema Denodo [Pan02a, Pan02b], ao invés de usar um data warehouse para armazenamento das 

visões materializadas, utiliza uma cache. Também, não especificados os critérios para seleção de 

dados à materialização, nem como ocorre o processo de materialização. Os dados são representados 

internamente pelo modelo relacional. 

O sistema Enosys [Papakonstantinou02, Papakonstantinou03], construído sobre o modelo de dados 

XML, adota a abordagem híbrida, onde dados de fontes estáticas ou lentas são selecionados para 

materialização. Entretanto, não é mostrado como esses critérios são estimados, nem como é definido o 
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processo de materialização. O sistema utiliza um banco de dados nativo XML (XCacheDB), com 

funcionalidades de gerenciamento, para armazenamento das visões materializadas. 

Baseado na arquitetura de integração P2P, o sistema Piazza [Tatarinov03, Halevy04] aborda o 

problema da disposição de dados em sistemas de gerenciamento de dados P2P, incluindo o uso de 

visões materializadas [Gribble01]. Porém, o sistema não apresenta critérios para seleção de dados à 

materialização. Também, não é mencionado como o processo de materialização é definido. 

O framework Active XML [Abiteboul04], também centrado no paradigma P2P, emprega uma 

abordagem semelhante à de mediação e warehousing, Embora possua uma concepção de 

materialização [Milo03, Ruberg04] diferente das empregadas nas arquiteturas híbridas de integração 

de dados, a seleção de dados à materialização é baseada em fatores, como: performance, capacidade de 

consulta do peer, segurança e funcionalidades da aplicação. Nesse sentido, esses fatores são 

semelhantes a critérios definidos para materialização em sistemas de integração de dados 

convencionais. 

Quadro 2.2 – Principais características dos sistemas de integração 

Sistema de Integração Arquitetura Modelo de Dados Critérios de Materialização 

Mediadores Squirrel Abordagem clássica 
de mediadores* 

Relacional - 

Framework para Warehousing Abordagem clássica 
de mediadores* e 

DW 

Orientado a objeto − Freqüência de acesso a dados 
− Dados com pouca atualização 

Framework de Ontologias Abordagem clássica 
de mediadores* e 

DW 

Ontologia − Freqüência de acesso a dados 
− Dados com pouca atualização 

Nimble Mediadores com 
dados materializados 

numa cache 

XML − Fontes lentas 
− Fontes com problemas de 

disponibilidade 
Denodo Mediadores com 

dados materializados 
numa cache 

Relacional - 

Enosys Mediadores com 
dados materializados 

numa cache 

XML − Fontes com problemas de acesso 
− Dados com pouca atualização 

Piazza P2P (rede de 
mapeamentos entre 
esquemas e dados 

materializados) 

XML - 

Active XML P2P (abordagem de 
mediação e 

warehousing sobre 
documentos XML 
contendo dados e 

serviços Web) 

XML − Performance 
− Capacidade de consulta do peer 
− Segurança 
− Funcionalidades da aplicação 
 

∗ Diferentemente da arquitetura de mediadores, apresentada na seção 2.2.1, na abordagem clássica de mediadores, o 
esquema integrado é estático. 

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram discutidos aspectos de materialização de dados em sistemas de integração de 

dados. Foi visto que, em ambientes dinâmicos e aplicações complexas e de larga escala, a abordagem 
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híbrida de integração é mais adequada, onde algumas informações são recuperadas diretamente das 

fontes e outras a partir dos dados materializados. Nesse caso, a abordagem híbrida funciona como uma 

forma de otimização no processamento de consultas, aumentando também a disponibilidade de 

sistemas de integração de dados. 

Devido à possibilidade de poder funcionar como um mecanismo otimizador, foi destacado que a 

materialização de dados pode trazer ganhos significativos de desempenho, principalmente, se for feita 

uma seleção criteriosa dos dados que serão materializados ou recuperados sob demanda. Dessa forma, 

foi investigado o problema da seleção de dados à materialização, levando em conta alguns objetivos 

(critérios de materialização), um modelo de custo e abordagens para resolver o problema. Também, foi 

mencionado o problema da manutenção dos dados materializados. 

Foram discutidas as principais arquiteturas usadas para implementar sistemas de integração de 

dados: mediadores, data warehouse, híbrida e peer-to-peer. As arquiteturas híbridas, que 

implementam a abordagem híbrida, receberam um maior destaque, já que elas estão inseridas no 

trabalho contido nesta dissertação. Finalmente, foram apresentados alguns sistemas de integração de 

dados que seguem a abordagem híbrida. 
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Capítulo 3   

 
Aspectos de Qualidade da 

Informação na Integração de Dados  

 
Em [Strong97], uma pesquisa evidencia que 60% das organizações possuem problemas com a 

qualidade das informações manuseadas pelos seus sistemas de informações, gerando custos da ordem 

de bilhões de dólares. Em ambientes complexos, por exemplo, sistemas de apoio a decisões envolvem 

um grande volume de dados e uma grande variedade de tarefas, de forma que a qualidade da 

informação (QI) deve ser assegurada para que decisões eficientes sejam executadas, evitando 

estratégias inadequadas e acúmulo de riscos [Favaretto05, Shankaranarayanan06]. Em sistemas de 

data warehousing, para que se possa tirar vantagem dos recursos de informação, os dados precisam ser 

válidos, confiáveis e de qualidade. Num ambiente de data warehousing, a obtenção de indicadores de 

qualidade é uma tarefa complexa, já que envolve dados de diversas fontes, internas e externas, 

extraídos em momentos diferentes por processos distintos [Amaral03, Helfert01]. 

O crescimento da Internet e Web tornou possível o acesso a diversos sistemas de informação para 

obtenção da informação desejada. O conteúdo, a qualidade, o custo de acesso e muitos outros 

parâmetros desses sistemas podem diferenciar grandemente, de forma que a qualidade da informação 

deve ser levada em conta [Bizer07]. Sistemas Web fornecem acesso a informações provenientes de 

diversos provedores de informação com diferentes níveis de conhecimento, visões do mundo e 

intenções específicas, sobre os quais as informações obtidas podem estar inadequadas, parciais e 

inconsistentes. Problemas com a qualidade da informação surgem em diversos domínios de aplicações, 

como: mecanismos de busca, portais de informação, sistemas de gerenciamento de conhecimento, 

comunidades on-line, aplicações de Web semântica, entre outros. 

Na integração de dados, devido às características de dinamicidade, autonomia e heterogeneidade 

das fontes, a qualidade da informação pode ser levada em conta sob diversos aspectos. Naumann, em 

[Naumann00], definiu uma classificação de critérios de QI voltados para integração de dados. No 

processamento de consultas, alguns estudos são voltados para a seleção de fontes de dados 

[Naumann98] e planos de consulta [Naumann99, Leser00]. Peralta, em [Peralta04], desenvolveu um 

framework para avaliar a qualidade das informações integradas em função das diversas atividades 

envolvidas num sistema de integração, incluindo a materialização de dados. Em [Bouzeghoub00], é 
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apresentada uma abordagem que integra fatores de qualidade na exploração ou redução do espaço de 

busca, a fim de encontrar um conjunto de visões para materialização. Em [Zhu02], foi desenvolvida 

uma abordagem, baseada em critérios de qualidade, para seleção de fontes Web a um DW. 

Considerado a qualidade da informação como fator crucial para o sucesso de sistemas de 

informação, acredita-se que o uso de critérios de qualidade na seleção de visões à materialização, em 

sistemas de integração, pode contribuir de forma substancial ao desempenho no processamento de 

consultas, além da manutenção dos dados materializados. Neste capítulo, serão analisadas questões 

relevantes à qualidade da informação em sistemas de integração, incluindo a materialização. O restante 

do capítulo está estruturado da seguinte forma: a seção 3.1 abordará definições e classificações de 

critérios de qualidade; a seção 3.2 investigará como a qualidade da informação pode ser avaliada; na 

seção 3.3, serão mostrados alguns trabalhos de integração de dados que consideram critérios de 

qualidade; finalmente, na seção 3.4, serão feitas algumas considerações do que foi exposto no capítulo.  

3.1 Critérios de QI 

A qualidade da informação é um sub-conceito abstrato, específico do domínio da aplicação, de um 

conceito mais genérico de qualidade. Existem diversas definições encontradas na literatura. Entretanto, 

a mais usada é a que define QI como toda informação adequada para uso (fitness for use) [Strong97, 

Bizer07]. Isso implica que a qualidade da informação é um conceito subjetivo e dependente do 

contexto em que ela está sendo usada; um usuário pode considerar que a qualidade de uma informação 

é adequada para uma determinada tarefa e insuficiente para outra. 

A qualidade da informação tem sido investigada em diversos contextos de aplicações [Bizer07]. 

Contudo, dentro de sistemas de informação, as abordagens concentram-se em dois grupos: (i) na 

melhoria da qualidade da informação nos processos de produção de dados, através do gerenciamento 

dos fluxos de informações e aplicações de regras para assegurar a qualidade; (ii) na investigação da 

qualidade da informação em provedores (fontes) de dados autônomos para assegurar a qualidade das 

informações recuperadas e auxiliando nas decisões de quando usar certa informação. 

QI, geralmente, é concebida como um construtor multidimensional, pois depende da análise de 

diversos fatores em conjunto, tais como: precisão, atualidade, relevância, completude, entre outros 

[Pipino02]. As dimensões de QI não são independentes e, normalmente, somente um sub-conjunto é 

considerado relevante para uma situação, dependendo, muitas vezes, das preferências subjetivas dos 

usuários. Por exemplo, para a materialização de dados, as dimensões de atualidade e tempo de resposta 

podem ser consideradas mais relevantes em relação às dimensões de precisão e consistência. 

Diversas tentativas [Wang96, Jarke97, Knight05, Naumann06] foram realizadas na compilação e 

classificação de critérios de QI, de maneira que, segundo Naumann [Naumann06], quatro tipos de 

classificação foram identificados: 
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� Por semântica ⇒ Baseada unicamente pelo significado dos critérios; 

� Por processo ⇒ Divide os critérios de acordo com o processamento da informação; 

� Por objetivo ⇒ Os critérios são classificados em função dos objetivos a serem alcançados; e 

� Por avaliação ⇒ Baseada em entidades e processos – fontes para a avaliação dos critérios. 

Wang [Wang96] e Strong [Strong97] realizaram um estudo que resultou num framework que 

captura dimensões de QI importantes para os consumidores da informação. Tal classificação é definida 

semanticamente e agrupa as dimensões em quatro categorias, como mostra a Figura 3.1. 

        

Figura 3.1 – Framework conceitual de QI [Wang96] 

Naumann [Naumann00] fez uma revisão das classificações de critérios existentes e definiu uma 

nova classificação direcionada para integração de dados, identificando três classes que dividem os 

critérios de QI de acordo com suas possibilidades de avaliação. Segundo Naumann, a qualidade da 

informação é influenciada por três fatores: a percepção do usuário, a própria informação e o processo 

para acessar as informações. Cada fator pode ser visto como o sujeito, objeto e predicado de uma 

consulta, respectivamente, constituindo uma fonte para os metadados de QI – escores de critérios. 

O usuário é tido como a fonte mais importante para os metadados de QI, já que é ele quem decide 

se determinada informação é apropriada ou não, através de seus requisitos. Para muitos critérios (preço 

e completude, por exemplo), a própria fonte de informação fornece os seus escores. Alguns critérios, 

como o tempo de resposta, só podem ser avaliados através do processo de acesso à informação. As três 

classes de critérios identificadas por Naumann [Naumann00] foram as seguintes: 

� Critérios subjetivos ⇒ São avaliados pela percepção do usuário baseada em suas visões, 

experiências e conhecimentos; 

� Critérios objetivos ⇒ São avaliados através de uma análise cuidadosa da informação; e 

� Critérios de processo ⇒ São avaliados pelo processo de consultas. 
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A Figura 3.2 ilustra as fontes de metadados, os fatores de QI, as classes de critérios e os critérios de 

QI definidos por Naumann [Naumann00]. 

 

Figura 3.2 – Classificação dos critérios de QI de Naumann [Naumann00] 

3.2 Avaliação de Critérios de QI 

Avaliar a qualidade da informação através de critérios de QI consiste em verificar se a informação 

satisfaz os requisitos definidos pelos usuários ou aplicação, dentro de um contexto específico 

[Bizer07]. Entretanto, a avaliação de critérios de QI é uma tarefa complexa, por diversos fatores 

[Naumann00]: (i) critérios de QI possuem uma natureza subjetiva e, portanto, não podem ser avaliados 

automaticamente, independentes da percepção do usuário; (ii) ausência freqüente de metadados de QI 

disponibilizados pelas fontes; (iii) grande quantidade de dados, impossibilitando a avaliação por 

completo do conjunto inteiro de informações; e (iv) devido à autonomia das fontes, as informações são 

passíveis de mudanças inesperadas em seu conteúdo e qualidade. 

Segundo Angeles [Angeles05], o processo de avaliação da qualidade da informação envolve as 

seguintes tarefas: (i) a definição dos critérios que, realmente, serão avaliados; (ii) a formulação de 

métricas usadas para medir a qualidade da informação em relação aos critérios definidos; e (iii) os 

métodos de avaliação usados para estabelecer como os indicadores de qualidade serão avaliados, 

representados e interpretados. Nesse sentido, diversos trabalhos podem ser encontrados [Knight05, 

Lee01, Favaretto05, Pipino02, Stvilia07]. 
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3.2.1 Métodos de Avaliação 

Nem sempre metadados para QI são disponibilizados pelas fontes de informação, principalmente, 

em ambientes como a Web, de maneira que métodos de avaliação devem ser desenvolvidos. De 

acordo com a classificação de critérios de QI definida por Naumann [Naumann00], a qualidade da 

informação é avaliada em função das fontes para os escores de cada critério, ou seja: usuário (critérios 

subjetivos), a própria informação (critérios subjetivos) e processos de consultas (critérios objetivos). 

Para definição correta dos métodos de avaliação de cada critério, Naumann fez algumas 

considerações: (i) definição de uma unidade ou faixa de escores para cada critério; (ii) como critérios 

subjetivos são especificados por cada usuário, o sistema deve manter perfis individuais por usuário dos 

critérios [Grusser00, Xin06]; (iii) alguns critérios podem ser definidos em função de outros critérios; 

(iv) escores de critérios objetivos podem ser avaliados automaticamente, na maioria das vezes; e (v) 

frequentemente, critérios de processo podem ser avaliados com a ajuda de estatísticas das consultas 

executadas sobre as fontes de dados [Nie04]. A seguir, uma breve descrição dos métodos de avaliação 

usados por Naumann [Naumann00]. 

Critérios subjetivos: 

Experiência do usuário – uso da experiência e conhecimento (relatórios, por exemplo) do usuário 

em relação às fontes de dados; 

Amostragem do usuário – uso de amostras de diversos resultados sobre as fontes de dados. A 

amostragem é executada regularmente ou quando as fontes sofrem alterações relevantes; e 

Avaliação contínua do usuário – verificação contínua de cada informação recebida das fontes. 

Normalmente, o método é aplicado a critérios onde seus escores não permitem fazer um prognóstico 

ou quando é extremamente difícil ou impossível encontrar amostras representativas da informação. 

Critérios objetivos: 

Contratação – considera os termos de contrato entre a fonte e o usuário; 

Parsing de conteúdo – considera a informação atual e o conteúdo proveniente da fonte. Por 

exemplo, a segurança pode ser avaliada em função do protocolo no qual a informação é enviada; 

Amostragem – para alguns critérios, o conteúdo inteiro da fonte deveria ser considerado. Para 

evitar tal análise, técnicas de amostragem [Cho02, Cho03] podem ser aplicadas sobre um conjunto 

representativo da informação para determinação dos escores desses critérios; 

Entradas do usuário – embora seja mais coerente usar esse tipo de método para critérios 

subjetivos, alguns critérios objetivos podem ser avaliados através de entradas de um usuário 

especialista (por exemplo, um administrador do sistema); e 
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Avaliação contínua – verificação contínua da fonte de informação em relação ao seu 

comportamento para determinados critérios. 

Critérios de processo: 

Técnicas de limpeza de dados – muito usadas em métodos de data mining [Yang03], servem para 

determinar o número de erros e, consequentemente, avaliar a qualidade da informação; 

Avaliação contínua – verificação contínua dos critérios em decorrência de mudanças freqüentes. 

Os escores são determinados em intervalos regulares de tempo, adicionados a um histórico e métodos 

estatísticos são usados para avaliar a qualidade dos critérios; e 

Parsing estrutural – considera a estrutura da informação para avaliação da qualidade do critério. 

O Quadro 3.1 resume os métodos de avaliação definidos por Naumann [Naumann00], dentro de sua 

classificação, bem como a definição de alguns critérios. 

Quadro 3.1 – Métodos de avaliação para critérios de QI [Naumann00] 

Classe de Avaliação Critério de QI Método de Avaliação 

Credibilidade Experiência do usuário 
Representação concisa Amostragem do usuário 
Interpretabilidade Amostragem do usuário 
Relevância Avaliação contínua do usuário 
Reputação Experiência do usuário 
Compreensibilidade Amostragem do usuário 

Critérios Subjetivos 

Valor agregado Avaliação contínua do usuário 
Completude Parsing de conteúdo e amostragem 
Suporte ao usuário Parsing de conteúdo e contratação 
Documentação Parsing de conteúdo 
Objetividade Entradas do usuário 
Preço Contratação 
Confiança Avaliação contínua 
Segurança Parsing de conteúdo 
Atualidade Parsing de conteúdo 

Critérios Objetivos 

Verificabilidade Entradas do usuário 
Precisão Amostragem e técnicas de limpeza de dados 
Volume de dados Avaliação contínua 
Disponibilidade Avaliação contínua 
Representação consistente Parsing estrutural 
Latência Avaliação contínua 

Critérios de Processo 

Tempo de resposta Avaliação contínua 

3.2.2 Métricas 

Métricas são heurísticas, projetadas para uma situação específica de avaliação, que usam funções 

para calcular um escore de avaliação para os critérios de QI [Prat03, Even07, Angeles05, Zhu00, 

Stvilia07, Serrano07, Calero05]. Métricas são definidas através de indicadores de qualidade, tais 

como: a própria informação, metadados das fontes de informação ou conhecimento, baseado em 

experiências com a informação, dos usuários. Bizer [Bizer07] definiu uma classificação para métricas 

de avaliação baseada no tipo de informação que é usada como indicador de qualidade, uma vez que a 
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aplicabilidade de diferentes métricas é determinada pelos indicadores disponíveis em uma situação 

específica de avaliação:  

� Baseadas no conteúdo ⇒ Usam a própria informação a ser avaliada como indicador de 

qualidade ou a comparam com outras informações relacionadas, podendo ser de dois tipos: (i) 

métricas aplicadas a dados precisos, baseadas em métodos estatísticos [Nie04]; e (ii) métricas 

aplicadas a dados semi-estruturados ou sem estrutura, baseadas em métodos de análise de texto 

[Yang03]; 

� Baseadas no contexto ⇒ Empregam metadados, que descrevem o conteúdo da informação e as 

circunstâncias em que ela foi criada, como indicadores de qualidade; e 

� Baseadas por taxação ⇒ Métricas definidas através de taxações explícitas ou implícitas feitas 

pelos usuários ou processos a respeito da própria informação, das fontes de informação ou dos 

provedores de informação. As métricas são estabelecidas por funções de escore [Pipino02] que 

calculam os escores – valores de avaliação da informação – em relação aos critérios definidos. 

3.2.3 Métodos de Tomada à Decisão 

Devido ao fato da qualidade da informação ser considerada um conceito multidimensional, a 

avaliação de múltiplos critérios de qualidade sobre um conjunto de dados para um determinado 

propósito pode ser considerada como um problema de múltiplos atributos. Esse tipo de problema pode 

ser resolvido através de métodos de tomada à decisão [Fülöp05], que consistem em identificar e 

escolher as alternativas que mais se ajustam a um objetivo em relação aos critérios envolvidos. As 

diferenças entre unidades e faixa de valores dos critérios, também, são tratadas pelos métodos, para 

efeitos de comparação das informações e construção de um ranking de classificação das mesmas. 

Segundo Fülöp [Fülöp05], um problema de decisão de múltiplos atributos pode ser formulado 

sobre um conjunto de critérios C = {C1, ..., Cm} e um conjunto de alternativas A = {A1, ..., An}, onde 

uma matriz (tabela) de decisões é usada para representação, como mostra a Figura 3.3. Cada elemento 

aij descreve a performance da alternativa Ai em relação ao critério Cj. Pesos, wj, podem ser atribuídos 

aos critérios, indicando o grau de importância de cada critério em relação à decisão. As alternativas 

são avaliadas, segundo os critérios, e classificadas num ranking, através dos valores x1, ..., xn. 

 

Figura 3.3 – Tabela de decisões [Fülöp05] 
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Naumann utilizou métodos de tomada à decisão na seleção de fontes de dados [Naumann98] e 

planos de consulta [Naumann99], no processamento de consultas em sistemas de integração de dados. 

Zhu [Zhu02] tratou o problema da avaliação e seleção de fontes de dados Web externas para um data 

warehouse. A seguir, será feita uma breve descrição e alguns comentários dos métodos de tomada à 

decisão baseada nas análises feitas por Naumann [Naumann98, Naumann99] e Zhu [Zhu02]. 

Ponderação Aditiva Simples (Simple Additive Weighting – SAW) 

Embora apresente um princípio matemático simples, o método SAW apresenta resultados bem 

próximos dos métodos mais sofisticados, sendo amplamente usado. Funções de transformação são 

aplicadas aos escores dos critérios para escaloná-los. Os pesos dos critérios são definidos pelo usuário. 

A saída do método é um ranking de classificação das alternativas avaliadas, através da execução de 

três passos: (i) escalonamento dos escores para que possam ser comparados; (ii) aplicação de pesos 

aos critérios, indicando a importância relativa que um critério possui sobre outro; e (iii) soma dos 

escores dos critérios para que as alternativas (por exemplo, fontes de dados) possam ser avaliadas. 

Processo Analítico de Hierarquia (Analytical Hierarchy Process – AHP) 

O método AHP consiste na aplicação de técnicas e conceitos, como: estruturação hierárquica de 

complexidade, comparação de pares, julgamento de redundâncias, método para derivação de pesos 

baseado em transformação linear e considerações de consistência. Ele é executado em cinco passos: 

1. Desenvolvimento de uma hierarquia de objetivos: nesse passo, os objetivos, critérios e 

alternativas a serem avaliadas são definidos numa estrutura hierárquica. As alternativas são 

comparadas em pares para avaliar a importância relativa em relação a cada critério. Uma escala 

é usada para representar a variação dos graus de importância. 

2. Construção de uma matriz de comparação dos critérios: uma comparação é implementada entre 

elementos que estão no mesmo nível na hierarquia de objetivos, através da associação dos 

valores contidos na escala (passo 1). Uma matriz de comparações é gerada e, em seguida, 

normalizada, gerando os pesos de cada critério. 

3. Classificação da importância relativa entre alternativas: nesse passo, a importância relativa 

entre cada par de alternativas em termos de um critério é avaliada. Assim como no passo 2, 

todas as matrizes são normalizadas e o peso de cada alternativa é, também, derivado. 

4. Verificação da consistência das comparações: como os valores da escala aplicados entre os 

critérios (passo 2) e alternativas (passo 3) são definidos pelos usuários, inconsistências na 

matriz de pesos podem surgir. Dessa forma, um índice de consistência é usado para avaliar a 

consistência de uma matriz de decisões. 

5. Cálculo da qualidade de cada alternativa em relação aos critérios: nesse passo final, um ranking 

de classificação das alternativas é gerado. 
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Técnica para Ordenar Preferências por Similaridade com a Solução Ideal (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS) 

A idéia desse método é encontrar uma alternativa que seja a mais próxima da solução ideal e a mais 

distante da solução ideal-negativa num espaço de computação multidimensional, definido pelo 

conjunto de critérios. As soluções ideal e ideal-negativa representam alternativas virtuais com 

conjuntos dos melhores e piores, respectivamente, escores de cada critério. Para avaliar as alternativas, 

o método é executado em cinco passos: (i) normalização da matriz de decisão; (ii) construção da 

matriz de decisão normalizada ponderada; (iii) determinação das soluções ideal e ideal-negativa; (iv) 

encontrar as distâncias euclidianas de cada alternativa; e (v) cálculo da aproximação relativa com a 

solução ideal, gerando um ranking de classificação. 

Análise por Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) 

O método DEA é baseado numa técnica de programação linear para medição de performance. Ao 

contrário dos outros métodos, ele não gera um ranking de classificação, sugerindo, apenas, que 

alternativas são melhores que as outras. A eficiência de uma alternativa é determinada pela solução de 

um programa linear. Os pesos dos critérios não são definidos pelos usuários, são variáveis 

determinadas pelo método. 

Exceto o método DEA, todos os outros necessitam de intervenções do usuário na atribuição de 

pesos (SAW e TOPSIS) e comparação de objetivos (AHP), podendo gerar inconsistências na análise 

dos critérios. Por outro lado, o método DEA não gera um ranking de classificação das alternativas 

avaliadas. O método AHP, devido a grande quantidade de comparações, requer processamento extra, 

podendo denegrir a performance do sistema. Naumann [Naumann98] sugere os métodos SAW e 

TOPSIS quando o número de critérios e fontes de dados a serem avaliados for pequeno. Caso 

contrário, o método DEA é indicado, uma vez que a seleção é feita automaticamente sem a 

intervenção do usuário, sendo o mais objetivo dos quatro métodos. 

3.3 QI em Sistemas de Integração de Dados 

Nos últimos tempos, o desenvolvimento de sistemas na Web tornou possível o acesso a várias e 

diferentes fontes de dados autônomas e heterogêneas para obtenção da informação desejada [Bizer07]. 

Em sistemas de integração de dados, critérios de QI podem auxiliar no processamento de consultas em 

diversas atividades [Angeles04]: seleção de fontes e planos de consulta, integração e materialização de 

dados. Nas próximas seções, serão mostrados alguns trabalhos desenvolvidos nesse sentido. 

3.3.1 Avaliação da QI em Sistemas de Integração de Dados 

Um sistema de integração (SID) pode ser visto como uma composição de quatro partes [Peralta04]: 

um conjunto de fontes de dados, uma camada de mediação que pode conter dados virtuais e 
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materializados, o processo de transformação aplicado às informações extraídas das fontes e a camada 

dos usuários. Para avaliar a qualidade dos dados retornados, a qualidade das fontes, os processos de 

extração e integração devem ser considerados. Em [Peralta04], é apresentado um framework para 

avaliação da qualidade, onde o sistema de integração é visto como um fluxo de atividades, 

representando as tarefas de extração, transformação e integração, como mostra a Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Representação de um sistema de integração como um fluxo de atividades [Peralta04] 

As entradas de cada atividade são dados provenientes das fontes ou de outras atividades. Os dados 

produzidos por uma atividade geram uma saída que pode ser consumida imediatamente por outra 

atividade ou materializada para consultas posteriores. As atividades que estão logo acima das fontes  

são executadas pelos wrappers. No topo do diagrama, estão as classes de consulta dos usuários. 

Para avaliar a qualidade do sistema, primeiramente são definidos os critérios de QI e, em seguida, 

as métricas e os algoritmos de avaliação. Para calcular os escores dos critérios, os algoritmos de 

avaliação precisam de informações que descrevam as propriedades do sistema, tais como: o tempo que 

uma atividade necessita para sua execução ou se uma atividade executa materialização de dados. Essas 

propriedades podem ser de dois tipos: descrições indicando alguma característica do sistema (custos, 

restrições, estratégias e políticas) ou medidas indicando um escore de algum critério. 

As propriedades estão associadas aos nós ou arestas, sendo necessária a introdução de rótulos no 

grafo para indicá-las. A avaliação da qualidade é executada por algoritmos de avaliação que tomam 

como entrada um grafo rotulado, calculam os escores correspondentes aos critérios de qualidade e 

retornam um novo grafo contendo o critério de qualidade avaliado. Dessa forma, diferentes algoritmos 

de avaliação podem ser executados sucessivamente para avaliar diferentes critérios de qualidade. 
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3.3.2 Seleção de Fontes de Dados e Planos de Consulta 

O processamento de consultas na Web demanda alto custo pelo grande número de fontes de dados. 

Para responder a uma consulta, diversas combinações de fontes podem ser usadas; porém, executar 

todas essas combinações é impossível. Critérios de QI podem auxiliar no processamento de consultas 

nas seguintes situações: (i) como as fontes podem possuir uma variação grande de qualidade nos seus 

dados, critérios de QI podem ajudar na seleção das melhores fontes; e (ii) a eficiência de um plano de 

consulta não deve estar somente associada ao tempo de resposta de seus resultados, de forma que 

critérios de QI podem auxiliar na seleção de planos com maior qualidade. 

Naumann [Naumann99] criou um framework para integração de dados, baseado na análise de 

critérios de QI, com o propósito de responder uma consulta global, decomposta em sub-consultas 

executáveis por algumas fontes, através de um mecanismo de reescrita de visões. Duas questões foram 

tratadas: (i) a seleção de fontes de dados, eliminando as que apresentam baixa qualidade; e (ii) a 

avaliação dos planos de consulta, pela agregação dos escores de critérios de QI, produzindo um 

ranking de classificação a fim de encontrar um conjunto de planos com a melhor qualidade. 

Para validar sua abordagem, Naumann [Naumann99] usou um esquema global baseado no modelo 

relacional, numa arquitetura de mediadores. O esquema do mediador é definido por mapeamentos 

entre as relações das fontes e as relações do esquema global, denominados de assertivas de 

correspondência de consultas (query correspondence assertions – QCA). 

Quando uma consulta é submetida ao esquema global, o mediador tenta encontrar combinações das 

QCA que estão semanticamente contidas na consulta (planos corretos). A resposta completa de uma 

consulta em relação aos planos das QCA corresponde à união das respostas de todos os planos 

corretos. Como o número de planos corretos pode ser bastante grande, a idéia da abordagem de 

Naumann [Naumann99] é incorporar critérios de QI na definição dos planos e selecionar os de melhor 

qualidade. Os escores dos critérios são calculados para as fontes e planos e, em seguida, agregados, a 

fim de gerar um ranking, onde somente os melhores planos são executados sobre as melhores fontes. 

Naumann [Naumann99] identificou três classes de critérios de QI: 

� Critérios das fontes ⇒ Indicam aspectos de qualidade de uma fonte, aplicados a toda 

informação contida, independentemente da forma como ela é obtida. Os escores desses 

critérios não variam muito, uma vez que a qualidade da fonte não muda com freqüência; 

� Critérios das QCA ⇒ Determinam aspectos de qualidade das consultas do mediador que são 

computadas por uma fonte; e 

� Critérios das consultas de usuários ⇒ Avaliam a qualidade de uma fonte em relação aos dados 

que elas retornam. Os escores desses critérios são determinados em tempo de execução. 
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O Quadro 3.2 mostra os critérios usados em cada classe e uma breve descrição. 

Quadro 3.2 – Classificação dos critérios de QI [Naumann99] 

Classe Critério Descrição 

Facilidade de 
entendimento 

Ranking do usuário, baseado na apresentação dos dados, numa escala de 1 a 10. 

Reputação Ranking do usuário, baseado em experiências e preferências pessoais, numa 
escala de 1 a 10. 

Confiabilidade Ranking, baseado na precisão de métodos experimentais em que os dados são 
produzidos, numa escala de 1 a 10. 

Fonte 

Atualidade Freqüência de atualização (idade de média dos dados) medida em dias. 
Disponibilidade Percentual de tempo em que a fonte está disponível, baseado em estatísticas. 
Preço Valor cobrado por consulta em moeda corrente. 
Representação 
consistente 

Carga de trabalho do wrapper, medida em segundos. 

Tempo de resposta Média de tempo para obtenção de respostas, medida em segundos. 
Precisão Percentual de objetos sem erros de dados. 

QCA 

Relevância Percentual de objetos do mundo real representados na fonte. Quando o número 
total de objetos não é conhecido, uma aproximação pode ser usada. 

Completude Completude da relação, medida como a soma sobre os percentuais de valores 
não nulos em cada atributo, ajustado por um peso definido pelo usuário que 
atesta a importância de cada atributo. 

Consulta 
de usuário 

Volume Número de atributos na resposta não especificados na consulta do usuário. 

A abordagem proposta por Naumann [Naumann99] foi definida em três fases: 

Seleção de fontes de dados: 

Nessa fase, são eliminadas as fontes com baixa qualidade pela análise dos critérios específicos das 

fontes, reduzindo assim o custo computacional da segunda fase. O mediador executa essa fase somente 

uma vez, até que alguma mudança substancial seja detectada nas fontes em relação aos critérios ou 

uma nova fonte seja adicionada ao sistema. Para avaliação das fontes em função dos critérios, foi 

usado o método de tomada à decisão DEA (Data Envelopment Analysis), que apresenta uma 

classificação das fontes mais (escore = 1) e menos (escore < 1) adequadas. 

Geração dos planos de consulta: 

A segunda fase usa as QCA das fontes selecionadas na primeira fase para gerar todos os planos 

corretos, definindo o espaço de busca para a fase final. 

Seleção de planos de consulta: 

Nessa fase, todo o espaço de busca gerado na segunda fase é explorado, através dos critérios 

específicos das QCA e das consultas de usuário, e um ranking de planos é criado para que os que 

tiverem melhor qualidade serem executados. A seleção de planos é definida em três passos: 

1. Qualidade das QCA – cálculo dos escores de QI para as QCA: para cada QCA, é criado um 

vetor com oito dimensões que correspondem aos critérios específicos das QCA e dos usuários. 

Os critérios das QCA possuem escores fixos, sendo determinados somente uma vez, desde que 

as fontes não sofram muitas modificações. Os escores dos critérios de usuários são 

recalculados para cada consulta de usuário; 
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2. Qualidade dos planos – agregação dos escores calculados e cálculo do escore total do plano 

inteiro: um plano é representado por uma árvore binária, onde as folhas são as QCA e os nós 

correspondem aos operadores de junção. O vetor de escores de QI de um nó é calculado como 

uma combinação dos vetores de escores de QI dos nós filhos à esquerda e à direita. Em cada 

critério, os escores de QI são computados através de uma função de agregação; e 

3. Ranking de todos os planos a partir da análise de seus escores totais: nessa fase, os escores dos 

vetores de QI precisam ser escalonados, ponderados e comparados para encontrar um escore 

total de QI para cada plano de consulta e, dessa forma, estabelecer um ranking. Para tal, foi 

usado o método de tomada à decisão SAW (Simple Additive Weighting), definido em três 

passos: o escalonamento dos escores para efeitos de comparação, a aplicação dos pesos dos 

usuários e a soma dos escores para cada fonte. 

3.3.3 QI em Sistemas de Warehousing 

O crescimento das aplicações de processamento de dados em sistemas de informações tem 

dificultado as tarefas de localização e integração de dados. Nesse cenário, o uso de sistemas de data 

warehouse é essencial para tomadas de decisão mais rápidas e eficientes [Helfert01]. 

As arquiteturas de DW podem ser formalmente entendidas como camadas de visões materializadas, 

onde os dados de uma camada são derivados dos dados das camadas inferiores [Vassiliadis00]. As 

fontes de dados formam a camada mais baixa, contendo dados estruturados, sem estrutura ou semi-

estruturados. A camada central mantém registros de dados, resultantes da transformação e integração 

dos dados das fontes, armazenados no repositório central, o DW. A camada superior consiste nas 

aplicações. A utilização do DW em tomadas de decisões estratégicas aumenta a importância de apoiar-

se em informações válidas, confiáveis e de qualidade [Amaral03]. 

Diversas dimensões de QI podem e devem ser levados em conta no tratamento da qualidade em 

sistemas de data warehouse [Vassiliadis00]. O processo de integração está relacionado com a 

dimensão de interpretabilidade através da definição do esquema para o DW. A dimensão de 

acessibilidade é dependente do tipo de fonte de dados e influencia na definição das visões 

armazenadas no DW, na política de atualização e nos processos de consulta. A credibilidade dos dados 

no DW é influenciada pela credibilidade dos dados nas fontes. O nível de credibilidade desejado 

influencia na definição das visões materializadas. O espaço de armazenamento do DW é definido pela 

quantidade e volume de dados. Dessa forma, a obtenção dos indicadores de qualidade é uma tarefa 

complexa e envolve dados de diversas fontes capturados por processos distintos, em momentos 

diferentes. Nesse sentido, diversas abordagens foram propostas [Jarke97, Loshin01, Vassiliadis00]. 

Devido à grande quantidade de fontes na Web, integrar dados externos adequados com dados 

internos a um DW constitui uma atividade desafiante. Em [Zhu02], é apresentada uma abordagem para 
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avaliação e seleção de fontes Web como recursos externos de informação a um DW, onde a qualidade 

das fontes é avaliada em função de critérios de QI, através de métodos de tomada à decisão. Zhu 

[Zhu02] propôs uma definição de critérios agrupados em três categorias: estabilidade da fonte Web, 

qualidade dos dados Web e aspectos contextuais (específicos da aplicação). A Figura 3.5 mostra a 

hierarquia de critérios para seleção de fontes Web definida por Zhu [Zhu02]. 

 

Figura 3.5 – Hierarquia de critérios para seleção de fontes Web a um DW [Zhu02] 

3.3.4 Materialização de Visões com Critérios de QI 

Como visto no Capítulo 2, a maior parte das abordagens para seleção de visões à materialização 

consistem em algoritmos que exploram o espaço de busca a fim de minimizar os custos de 

processamento e de manutenção. Na prática, nem sempre é necessário encontrar uma solução que 

minimize esses custos. Ao invés de desperdiçar tempo na busca por uma solução com custo mínimo, 

uma solução cujo custo se ajuste aos requisitos dos usuários ou aplicação pode ser suficiente. A 

introdução de fatores de qualidade nessas abordagens pode ajudar na redução do espaço de busca, bem 

como na caracterização das soluções encontradas.  

Bouzeghoub [Bouzeghoub00] identificou duas categorias de fatores de qualidade no processo de 

seleção de visões à materialização: 

� Fatores que definem ou restringem funções de custo, como: limitações no espaço de 

armazenamento das visões e no tempo de resposta das consultas, atualidade dos dados; e 

� Fatores que caracterizam o cenário de materialização, como: evolução, manuntenabilidade ou 

rastreabilidade. Esses fatores podem auxiliar na geração de heurísticas para uma busca seletiva. 

Bouzeghoub [Bouzeghoub00] definiu um framework para seleção de visões à materialização 

baseado nas duas classes de fatores de qualidade definidos sobre um dado espaço de busca, como 

mostra a Figura 3.6. Os fatores de qualidade podem também ser usados para selecionar uma 
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representação que satisfaça algum nível de sobreposição, sendo usada como um espaço de busca 

restrito no qual o procedimento de seleção das visões seja executado. 

 

Figura 3.6 – Framework para seleção de visões [Bouzeghoub00] 

O framework é baseado num modelo lógico, no qual as visões de um DW são representadas, 

construído inicialmente a partir de um conjunto de planos que representam as visões (consultas) dos 

usuários, os chamados grafos de múltiplas consultas (GMC), como mostra a Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 – GMC associado a uma visão de usuário [Bouzeghoub00] 

Essas visões são integradas numa representação intermediária, o grafo de múltiplas visões (GMV), 

ilustrado na Figura 3.8, que por sua vez, é usada para gerar um grafo de síntese de visões (GSV), onde 

cada visão do usuário é representada por uma única expressão (ver Figura 3.9).  
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Figura 3.8 – Exemplo de um grafo de múltiplas visões (GMV) [Bouzeghoub00] 

 

Figura 3.9 – Exemplo de um grafo de síntese de visões (VSG – modelo lógico) [Bouzeghoub00] 

O GSV é caracterizado pelo seu nível de sobreposição – número máximo de visões que 

compartilham uma mesma expressão no grafo. Como vários grafos de síntese de visões podem ser 

gerados, o espaço de busca é composto por todos os cenários derivados dos GSV. Esse espaço pode 

ser ordenado e explorado de formas diferentes, através da consideração de fatores de qualidade. 

Na Figura 3.9, cada plano correspondente a uma visão de usuário é representado por uma árvore de 

expressões algébricas. As expressões RB1, RB2 e RB3 correspondem às visões base, computadas pelos 

dados fornecidos por uma única fonte. Essas expressões podem ser vistas como wrappers associados 

às fontes. A expressão RB2 é uma visão intermediária compartilhada por três visões de usuários: V1, 

V2 e V3. 

Dado um conjunto de visões de usuários, além do GSV correspondente não ser único, diversos 

conjuntos de visões materializadas podem ser derivados. Então, considerando um grafo de síntese de 

visões e os conjuntos dos cenários de materialização que podem ser derivados a partir dele, o espaço 

de busca para seleção de visões materializadas é definido como sendo a união de todos os cenários de 

materialização possíveis. A exploração do espaço de busca consiste em considerar cada cenário de 
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materialização para cada GSV possível. Segundo Bouzeghoub [Bouzeghoub00], esse espaço pode ser 

ordenado de acordo com dois critérios: o nível de sobreposição do GSV e o número de expressões 

compartilhadas. Uma vez ordenado, a exploração do espaço de busca e a seleção dos cenários de 

materialização podem ser feitas através de parâmetros para as funções de custo e de propriedades 

estruturais (critérios de qualidade). 

Parâmetros para funções de custo podem ser definidos, por exemplo, pela importância relativa 

entre o custo de avaliação e o custo de manutenção. Os usuários ou administradores do DW podem, 

também, estabelecer um valor ou intervalo representando os custos de avaliação e de manutenção 

aceitáveis para o DW. Um outro parâmetro poderia ser uma limitação no espaço de armazenamento 

das visões materializadas no DW. A exploração do espaço de busca pararia quando uma solução 

satisfizesse a qualquer um dos parâmetros definidos. 

As propriedades estruturais estão relacionadas à representação do DW para expressar requisitos de 

qualidade especificados pelo usuário para o cenário de materialização, podendo ser usadas de três 

formas: restringir o procedimento de seleção, definindo uma estratégia de exploração no espaço de 

busca; reduzir o espaço de busca, selecionando um sub-conjunto de representações que as satisfaça; 

após a determinação do cenário de materialização que mais se ajusta aos parâmetros das funções de 

custo, verificar se esse cenário é compatível com as propriedades estruturais. Por exemplo, para o 

critério de rastreabilidade, um requisito seria rastrear os resultados intermediários do conjunto de 

visões de usuários a fim de encontrar a origem de um erro. As visões materializadas seriam verificadas 

para encontrar o cálculo que deu origem ao erro. Para facilitar o processo de rastreabilidade, seria mais 

adequado selecionar as visões materializadas entre o conjunto de expressões que são usadas pelo 

número máximo de visões dos usuários, ou seja, um GSV com o nível mais alto de sobreposição. 

3.3.5 Discussão Geral 

Os trabalhos apresentados na seção 3.3 ilustraram como critérios de QI podem ser considerados em 

sistemas de integração de dados com diversos propósitos, servindo como base para o desenvolvimento 

da abordagem de materialização baseada em critérios de qualidade do sistema Integra, que será 

apresentada no Capítulo 5. 

O propósito do trabalho apresentado em [Peralta04] foi mostrar como a qualidade da informação 

pode ser tratada e modelada em sistemas de integração, representados por um fluxo de atividades. 

Embora as informações produzidas por uma atividade possam ser materializadas, não foi discutido 

como é executado o processo de materialização. Porém, foi destacada a importância da definição de 

métricas e algoritmos de avaliação para atestar a qualidade dos dados produzidos. 

Naumann [Naumman99] apresentou um trabalho interessante, mostrando que é possível 

desenvolver algoritmos, baseados na análise de critérios de QI, para seleção de fontes e planos de 
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consulta no processamento de consultas em sistemas de integração. Além do uso de métodos de 

tomada à decisão usados para criar um ranking de classificação das fontes e planos, uma outra 

semelhança com a abordagem de materialização do sistema Integra é a definição de alguns critérios de 

QI usados por Naumann [Naumann99]. 

Visto que o sistema Integra adota uma arquitetura de mediadores com recursos de materialização 

num DW, foi investigada a importância do tratamento da qualidade dos dados em sistemas de 

warehousing. Zhu [Zhu02] apresentou uma abordagem baseada em critérios de QI, na qual fontes 

externas são avaliadas e selecionadas para integração com os dados internos do DW. Assim como na 

abordagem de Naumann [Naumann99], além dos métodos de tomada à decisão, alguns critérios de QI 

definidos por serão usados na seleção de dados das fontes na proposta de materialização do Integra. 

Embora a abordagem de materialização a ser apresentada no Capítulo 5 independa da existência de 

um espaço de busca, Bouzeghoub [Bouzeghoub00] mostrou que é possível criar algoritmos de seleção 

de dados à materialização com a inserção de requisitos de qualidade, a fim de restringir ou caracterizar 

o espaço de busca. 

3.4 Considerações Finais 

Neste capítulo, foi analisada a importância da qualidade da informação no desenvolvimento de 

sistemas de informação. No contexto da Web, devido à sua dinamicidade, a QI é considerada um 

aspecto crucial na recuperação de informações a partir de fontes autônomas e heterogêneas. 

Foram apresentadas algumas classificações de critérios de QI [Wang96, Jarke97, Knight05, 

Naumann00, Naumann06] e as formas como os critérios são avaliados, através de métodos de 

avaliação [Bizer07, Naumann00], métricas [Bizer07] e métodos de tomada à decisão [Fülöp05]. 

Em sistemas de integração de dados, foi destacado que critérios de QI podem auxiliar no 

processamento de consultas em diversas atividades [Angeles04]: seleção de fontes e planos de 

consulta, integração e materialização de dados. Em seguida, foram apresentados alguns trabalhos 

relacionados: avaliação da QI em sistemas de integração [Peralta04], seleção de fontes e planos de 

consulta no processamento de consultas em sistemas de integração [Naumann99], seleção de fontes 

externas a um DW [Zhu02] e materialização de visões com critérios de QI [Bouzeghoub00]. 

Acredita-se que a abordagem de materialização de dados baseada em critérios de QI do sistema 

Integra, a ser apresentada no Capítulo 5, trará benefícios substanciais no processamento de consultas, 

uma vez que os dados materializados serão selecionados de forma criteriosa de acordo com os 

requisitos dos usuários ou aplicação e características das fontes de dados. 
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Capítulo 4   

 
Arquiteturas de Integração de Dados 

com Recursos de Materialização 

 
A abordagem híbrida, destacada nos Capítulos 1 e 2, é proposta como uma forma de otimizar a 

performance de sistemas de integração, além de melhorar a disponibilidade, uma vez  que os dados 

materializados estão armazenados localmente. Para implementar essa abordagem, alguns sistemas 

armazenam os dados a serem materializados num data warehouse [Zhu01], numa cache [Pan02a] ou, 

simplesmente num repositório de dados [Hull96]. 

Normalmente, a materialização é definida sobre dados que possam otimizar o tempo de resposta 

das consultas submetidas e minimizar o custo de manutenção dos dados materializados 

[Bouzeghoub00. Theodoratos00]. Entretanto, a materialização pode ser mais eficiente, no desempenho 

do processamento de consultas, principalmente, se for feita uma seleção criteriosa – inserção de 

critérios de QI – dos dados que serão materializados ou recuperados sob demanda [Batista03c]. 

Neste capítulo, serão destacados dois sistemas implementados de acordo com a arquitetura híbrida 

de integração, mediante análise de critérios na seleção de dados à materialização. O restante do 

capítulo está estruturado como segue: na seção 4.1, será descrito o projeto IWiz [Hammer99, 

Hammer01]; a seção 4.2 abordará o sistema de materialização de dados proposto por Ashish 

[Ashish00]; finalmente, na seção 4.3, serão feitas algumas considerações dos sistemas apresentados, 

relacionando-as com a proposta de materialização contida nesta dissertação. 

4.1 O Projeto Integration Wizard (IWiz) 

O trabalho descrito em [Hammer99, Hammer01] aborda o desenvolvimento de um sistema de 

integração, Information Integration Wizard (IWiz), usando uma abordagem híbrida de warehousing e 

mediadores, sobre dados semi-estruturados. O sistema provê acesso integrado às fontes através de uma 

interface comum e visões definidas pelos usuários. O componente warehouse armazena dados 

freqüentemente acessados. O componente de mediação é usado para execução de consultas sob 

demanda quando o warehouse não contém dados suficientes ou seu conteúdo está desatualizado. 
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As próximas seções descreverão a arquitetura atual do sistema [Hammer01], os objetivos do 

projeto e a construção da abordagem [Hammer99]. 

4.1.1 Visão Geral 

Uma visão conceitual do sistema IWiz [Hammer01] está ilustrada na Figura 4.1 e, em seguida, 

serão detalhadas as funcionalidades dos principais componentes da arquitetura. 

 

Figura 4.1 – Arquitetura e componentes do sistema IWiz [Hammer01] 
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(Document Type Definition), onde seus conceitos e termos são armazenados numa ontologia global. 

Os usuários interagem com o sistema através da interface de consulta e navegação, onde as 

consultas são submetidas, inicialmente, ao gerenciador do warehouse. Quando a consulta não pode ser 

respondida pelo warehouse, ela é processada pelo mediador, que recupera as informações das fontes 

apropriadas através dos wrappers correspondentes. O conteúdo do warehouse é, então, atualizado. 

Os wrappers mapeiam os dados no modelo das fontes para o modelo do sistema, determinando as 

correspondências entre conceitos nos esquemas das fontes e global e executando a reestruturação de 
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Uma consulta de usuário submetida ao mediador, de acordo com o esquema global, é decomposta 

em sub-consultas a serem executadas nas fontes apropriadas. Por fim, os dados retornados pelas fontes 

são integrados e tratados (resolução de conflitos) pelo mediador. 

Para o armazenamento de dados, representados por documentos XML, no warehouse, o sistema 

IWiz usa o Oracle 8i como gerenciador de armazenamento persistente. Para tal, foram desenvolvidas 

extensões XML para a conversão entre XML e Oracle. Também, foi desenvolvido um wrapper XML 

para encapsular as funcionalidades do Oracle e prover uma API consistente com o modelo de dados 

XML usado por outros componentes do sistema. O wrapper XML é parte do gerenciador do 

warehouse, que controla e mantém as informações armazenadas no data warehouse. Em tempo de 

construção, ele cria um esquema relacional correspondente ao esquema global e, em tempo de 

execução, ele traduz consultas XML-QL em declarações SQL equivalentes que podem ser executadas 

no esquema relacional do warehouse. O resultado de uma consulta SQL é convertido em um 

documento XML de acordo com a estrutura da consulta XML-QL. Finalmente, ele mantém o conteúdo 

do warehouse atualizado em relação às atualizações das fontes e à freqüência das consultas. 

4.1.2 Objetivos do Projeto 

A abordagem proposta por Hammer [Hammer99] priorizou o desenvolvimento de algoritmos para 

simplificação das seguintes tarefas: (i) resolução de heterogeneidades sintáticas e semânticas; e (ii) 

junção de dados relacionados e sobrepostos. Inicialmente, um protótipo baseado na abordagem 

materializada (warehousing) foi construído para validação desses algoritmos. Posteriormente, novos 

componentes foram inseridos na arquitetura para dar suporte ao processamento de consultas virtuais. 

Durante o desenvolvimento do projeto, as seguintes questões foram abordadas: 

� Representação e modelo de dados ⇒ XML foi usada para representação dos dados e o 

Document Object Model foi usado como modelo interno; 

� Esquema global ⇒ Os dados das fontes foram definidos em função do esquema global, 

abordagem Local As View [Saklayen05], simplificando a remoção ou adição de novas fontes, 

omo também as atualizações ocorridas nas fontes existentes; 

� Heterogeneidades semânticas ⇒ Desenvolvimento de uma classificação exaustiva de todas as 

heterogeneidades semânticas; 

� Transformação das informações ⇒ Definição de dois processos para geração de mapeamentos: 

(i) reestruturação de esquemas para eliminar inconsistências sintáticas e semânticas dos 

esquemas das fontes em relação ao esquema global, como também conversões de unidades; e (ii) 

junção de esquemas para integrar os esquemas alinhados, obtidos pelo processo anterior; e 

� Representação de conhecimento ⇒ Uso de ontologias. 
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4.1.3 Abordagem 

Inicialmente, para validação dos algoritmos de reestruturação e integração, foi desenvolvida uma 

arquitetura baseada na abordagem de warehousing [Hammer99], como mostra a Figura 4.2, onde os 

dados são extraídos das fontes, integrados e armazenados no warehouse. 

 

Figura 4.2 – Componentes da arquitetura do sistema IWiz (versão inicial) [Hammer99] 
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A tarefa do gerenciador das fontes (GF) é manter um catálogo das fontes, armazenado no 

repositório de metadados, com as seguintes informações: descrição dos dados armazenados, 

capacidades de consulta, localização, informações dos esquemas (DTD), entre outras. Na segunda 

versão do sistema, o GF evoluiu para um mediador. 

A função do gerenciador do warehouse (GWH) é manter o conteúdo de cada esquema global 

armazenado no warehouse usando, inicialmente, a estratégia de rematerialização completa (complete-

refresh). O GF e o GWH interagem nas seguintes atividades: (i) envio da DTD global para o MRD, 

em casos como adição de uma nova fonte ou alteração do esquema de uma fonte existente; (ii) envio 

de consultas de manutenção para as fontes; e (iii) notificações de mudanças ocorridas nas fontes. O 

warehouse armazena dados dos diversos esquemas globais, as ontologias dos termos de cada esquema, 

os dados das visões dos usuários e metadados das visões, dos esquemas globais e das fontes. 

A tarefa do gerenciador de visões (GV) é criar e manter as visões dos usuários. O assistente de 

acesso a dados (AAD) permite, através de uma interface gráfica, navegar pelos esquemas globais e 

ontologias, definir visões sobre o esquema global e navegar e consultar sobre essas visões. 

Baseada nessa arquitetura, duas fases foram definidas [Hammer99]: a fase de construção para 

geração (semi-automática) das regras de reestruturação e integração e a fase de execução para carga no 

warehouse com os dados das fontes. 

Fase de construção: reestruturação e integração 

Essa fase possui dois objetivos: (i) geração de dois conjuntos de regras para conversão dos dados 

das fontes no formato do esquema global, usados como entrada pelos mecanismos de reestruturação e 

integração na fase de execução; e (ii) população do esquema global com dados relevantes. 

Após a criação do esquema, o GWH inicia o processo de carga em tempo de construção, através 

dos seguintes passos: (i) a DTD representando o esquema global é passada para o GF; (ii) o GF 

identifica as fontes disponíveis e que contêm dados relevantes ao esquema global, invoca os MRD de 

cada fonte e passa as DTD correspondentes; (iii) cada MRD verifica se existe um conjunto de regras 

de reestruturação para conversão dos documentos XML das fontes no formato da DTD do esquema 

global ou se o conjunto de regras existente precisa ser atualizado. Em caso afirmativo, o processo de 

reestruturação é iniciado e o documento XML reestruturado é retornado ao GF. Caso contrário, o 

processo de geração das regras é iniciado primeiro; e (iv) assim que os documentos XML 

reestruturados são recebidos pelo GF, o processo de integração é iniciado com a ajuda do mecanismo 

de integração e os documentos XML reestruturados são integrados em um único documento, sendo 

enviado ao GWH para carga no warehouse.  

Na fase de reestruturação, os documentos XML e DTD correspondentes de cada fonte, a descrição 

do esquema global e a ontologia descrevendo os conceitos e termos contidos nesse esquema são 

usados para gerar um conjunto de regras (diretivas XSL) para conversão dos documentos XML das 
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fontes em novos documentos XML conforme a estrutura do esquema global. A conversão é executada 

por um processador XSLT que usa as regras XSLT geradas. Os novos dados das fontes reestruturados 

e a DTD do esquema global são usados na fase de integração, onde é gerado um conjunto de regras 

(diretivas XSL). A integração de dados consiste num processo de dois passos: integração dos 

documentos representando as fontes e eliminação das inconsistências. 

Fase de execução: acesso a dados 

A fase de acesso a dados permite que os usuários naveguem e acessem os dados integrados no 

warehouse. Inicialmente, foi construída uma versão com capacidades de consulta, somente, sobre o 

warehouse. A segunda versão dá suporte a consultas virtuais através de um mediador.  

Na primeira versão [Hammer99], as junções (integrações) de dados são retardadas, sendo 

executadas somente quando os dados são solicitados por uma consulta do usuário. Então, em tempo de 

execução, o AAD junto com GWH determina se os dados estão armazenados no warehouse, 

retornando os resultados. Caso contrário, o GWH chama o MRD e o MJD para reestruturar e integrar 

somente os dados das fontes que são relevantes para a consulta. 

Na versão 2 [Hammer99], como mostra a Figura 4.4, as consultas submetidas ao sistema podem ser 

executadas diretamente sobre as fontes, através do mediador, caso as informações não estejam 

disponíveis no warehouse. Os mecanismos de reestruturação são substituídos por wrappers para 

tradução de consultas e dados. O gerenciador do warehouse redireciona as consultas para o mediador, 

caso elas não possam ser respondidas com as informações contidas no warehouse. 

 

Figura 4.3 – Acesso a dados com data warehouse e mediadores (versão 2) [Hammer99] 
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4.2 Sistema Integrado para Materialização de Dados 

Normalmente, consultas submetidas a mediadores sobre fontes Web consomem muito tempo 

devido ao grande número de acessos às fontes. Baseado nessa afirmação, Ashish [Ashish99, Ashish00] 

propôs uma abordagem sistemática para otimizar a performance de mediadores, através da 

materialização local de dados, onde as seguintes questões foram tratadas: (i) construção de um 

framework para materialização, indicando como os dados materializados são representados e usados; e 

(ii) desenvolvimento de uma abordagem para identificar que dados devem ser materializados, através 

de uma combinação de fatores. O trabalho de Ashish [Ashish00] deu origem a um sistema integrado 

de materialização, sendo testado pelo sistema de mediadores Ariadne [Knoblock98, Knoblock01]. 

Nas próximas seções, serão analisadas as seguintes questões: como os dados materializados são 

representados, quais os fatores usados para seleção de dados à materialização, a arquitetura do sistema 

de materialização, a análise da distribuição de consultas para identificar as classes de dados mais 

acessadas, a análise da atualização das fontes para identificar as classes de dados com menor 

freqüência de atualização em seus dados e o processo de materialização. 

4.2.1 Representação dos Dados 

A idéia básica do framework é materializar dados localmente e defini-los como uma outra fonte de 

informação para o mediador. Os dados materializados são representados por descrições semânticas, 

nas quais o sistema determina que partes de uma consulta podem ser respondidas a partir dos dados 

materializados. As consultas são submetidas a uma visão integrada, definida sobre os dados das fontes, 

conhecida como modelo do domínio [Ashish00]. A Figura 4.4 mostra um exemplo, onde o círculo 

branco representa um conceito do domínio (PAÍS), visão integrada, e os círculos cinza indicam as 

fontes de dados (DADOS_PAÍS e PAÍS_FACTBOOK). 

 

Figura 4.4 – Modelagem das informações [Ashish00] 
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O processo de materialização é definido em três passos: (i) identificação das classes de informação 

à materialização; (ii) materialização dos dados dessas classes num banco de dados local ao mediador; 

e (iii) definição dessas classes como fontes de informação auxiliares, de forma que o mediador pode 

acessá-las. No modelo de domínio da Figura 4.4, por exemplo, a classe de informação “população e 

PIB dos países europeus” é acessada com freqüência, sendo indicada à materialização. Assim, os 

dados dessa classe são materializados e definidos como uma outra fonte para o mediador, como mostra 

a Figura 4.5 e um novo conceito (PAÍS_EUROPEU) no modelo do domínio é criado. 

 

Figura 4.5 – Classe materializada [Ashish00] 
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� Atualização das fontes de dados e custos de atualização ⇒ Identifica classes de dados que, se 

materializadas, não possuem uma alta freqüência de atualização nas fontes e um custo de 

manutenção (tempo para manter os dados materializados atualizados) elevado [Ashish00]. 

Os fatores considerados por Ashish são vistos como critérios de QI, na abordagem de 

materialização desenvolvida nesta dissertação. Devido à importância dos primeiro e terceiro fatores, as 

seções 4.2.4 e 4.2.5 apresentarão as abordagens para identificação de classes de dados acessadas com 

freqüência e com baixa freqüência de atualização e baixo custo de manutenção, respectivamente. 

Uma outra questão abordada pelo sistema de materialização foi a definição de uma política de 

admissão e substituição. É possível que não haja espaço suficiente e que o custo total de manutenção 

seja muito alto para armazenar todas as classes geradas pelas análises da distribuição de consultas e 

estruturas das fontes. Ashish [Ashish00] desenvolveu um método que define um ranking quantitativo 

de classificação das classes propostas à materialização. A posição de cada classe no ranking é 

calculada considerando fatores como: espaço ocupado por cada classe, custo de manutenção, ganho 

obtido no tempo de resposta em consultas que acessam as classes materializadas. Periodicamente, o 

sistema avalia a substituição das classes materializadas por novas classes baseada nos benefícios 

relativos que cada classe pode trazer para a aplicação do mediador em questão. 

4.2.3 Arquitetura do Sistema de Materialização 

Baseado nas idéias descritas na seção anterior, Ashish [Ashish00] desenvolveu um sistema 

integrado de materialização como um componente que pode ser acoplado ao mediador para execução 

das tarefas de otimização na performance de mediadores. 

Os seguintes aspectos foram considerados no desenvolvimento do sistema [Ashish00]: 

� Ordem de análise dos fatores ⇒ Primeiramente, os custos de atualização das fontes são 

analisados, já que algumas classes podem ter seus custos de atualização altos, não sendo 

indicadas à materialização. Com os custos de atualização estimados, a estrutura das fontes é 

analisada. Por fim, a distribuição de consultas é avaliada para identificar as classes de dados 

acessadas com freqüência; 

� Manutenção das classes materializadas ⇒ Periodicamente, para manter a consistência das 

classes de dados materializadas, o sistema executa o processo de manutenção; e 

� Modificação nos modelos ⇒ O sistema, eventualmente, faz mudanças nos modelos do domínio 

e das fontes, refletindo as novas classes materializadas. 

O sistema de materialização proposto por Ashish [Ashish00] foi projetado numa arquitetura 

modular com as diversas tarefas definidas de forma distinta e separável dentro de cada módulo, 

facilitando uma visão conceitual mais compreensível e de fácil manutenção e aprimoramentos. A 
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arquitetura do sistema inclui: subsistemas para seleção de dados à materialização, baseada na análise 

de distribuição de consultas, análise de estrutura das fontes e aspectos de atualização, um sistema de 

banco de dados para armazenamento das visões materializadas e um subsistema para manutenção dos 

dados materializados. A arquitetura do sistema está ilustrada na Figura 4.6. Em seguida, serão 

discutidas as funcionalidades de cada módulo na ordem em que as tarefas são executadas, desde a 

iniciação do sistema de materialização para otimização de uma nova aplicação do mediador. 

 

Figura 4.6 – Arquitetura do sistema de materialização [Ashish00] 
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Módulo de Análise de Estrutura das Fontes: 

A tarefa desse módulo é determinar consultas com alto custo de processamento, usando o 

conhecimento das estruturas das fontes, para identificar dados que, se materializados, otimizarão o 

tempo de resposta dessas consultas. O módulo usa as especificações da interface gráfica dos usuários 

para determinar os tipos de consultas que podem ser respondidas pelo mediador. Em seguida, usa as 

estimativas do estimador de custo de consultas no mediador para determinar que consultas podem ter 
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um alto custo de processamento. Finalmente, usa axiomas de processamento – mapeamentos entre 

uma classe do domínio e as fontes – a fim de identificar dados que, caso materializados, melhorarão o 

tempo de resposta das consultas. 

Módulo de Análise de Distribuição de Consultas: 

A tarefa desse módulo é extrair padrões de classes freqüentemente acessadas a partir da 

distribuição de consultas dos usuários. 

Módulo de Admissão e Substituição: 

As funções desse módulo são a seleção de classes à materialização, propostas pelos módulos de 

análise de estrutura das fontes e análise de distribuição de consultas, considerando as restrições de 

espaço e custos de manutenção e substituição de classes materializadas. 

Módulo de Materialização: 

Visto como o principal módulo do sistema, sua função é executar o processo de materialização das 

classes sugeridas pelo módulo de admissão e substituição, recuperando e armazenando seus dados no 

BD local. Ele também interage com o mediador informando as classes materializadas e executa 

periodicamente as operações de atualização nos dados materializados. 

4.2.4 Análise da Distribuição de Consultas 

Padrões estão presentes nas consultas dos usuários, ou seja, algumas classes de dados são 

consultadas com freqüência. Seria interessante que, a partir de uma análise das consultas dos usuários 

submetidas anteriormente, esses padrões fossem extraídos e materializados. Baseado nessa idéia, 

Ashish [Ashish00, Ashish02] desenvolveu o algoritmo CM (Cluster and Merge) que identifica classes 

de dados candidata à materialização, pela extração de padrões das consultas dos usuários. O algoritmo 

CM é executado em três passos: 

Classificação das consultas 

Nesse passo, um procedimento analisa as consultas e determina as classes de informação acessadas 

com freqüência. Uma ontologia das classes que são requisitadas pelos usuários é mantida. 

Inicialmente, essa ontologia contém todas as classes do modelo de domínio. Com o tempo, a ontologia 

é alimentada com subclasses das classes contidas na ontologia, geradas pela análise das restrições nas 

consultas dos usuários. Assumindo a sintaxe SQL, uma consulta sobre uma classe do domínio possui a 

seguinte forma: 

SELECT A 

FROM S 

WHERE P 
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, onde A é o conjunto de atributos consultados para a classe S e P = P1 e P2 e... Pn são predicados 

especificando as restrições. SP é a subclasse da consulta que é subclasse de S, satisfazendo P. {SP1, SP2, 

..., SPn} é o conjunto de subclasses de interesse, onde Pi são os predicados individuais que definem P e 

SPi é a subclasse de S satisfazendo Pi.  

Para cada consulta, são determinadas as subclasses e o conjunto de subclasses de interesse, 

inserindo-as na ontologia se elas já não estiverem presentes. Por exemplo, para um conjunto de 

consultas sobre o conceito PAIS (Figura 4.4), onde as cláusulas WHERE possuem restrições sobre os 

atributos continente (= EUROPA) e governo (= RÉPUBLICA), a ontologia da Figura 4.7 será criada. 

 

Figura 4.7 – Ontologia de sub-classes do conceito PAÍS [Ashish02] 

No procedimento de classificação, existe um contador de consultas que é atualizado para o grupo 

de atributos A da subclasse de consulta SP, para manter um registro, para cada subclasse, de quais 

grupos de atributos foram consultados e quantas vezes. 

Agrupamento de atributos 

Após o passo de classificação, uma ontologia das classes de interesse foi criada e, para cada classe, 

os grupos de atributos e suas freqüências foram determinadas. Para tornar a descrição de classes mais 

compacta, o procedimento de agrupamento tenta juntar grupos de atributos similares e quando a 

diferença de suas freqüências está dentro de um limite pré-definido. A medida de similaridade é 

baseada na fração de atributos que são comuns. 

União (merging) de classes 

Esse passo tem a função de manter o número de classes materializadas pequeno. Dois casos foram 

considerados: (i) um grupo de classes da forma (C1,A), (C2,A), ..., (Cn,A), onde Ci são subclasses 

diretas de uma superclasse S e A é um grupo de atributos, pode ser substituído por uma classe (S,A); e 

(ii) um conjunto de classes da forma (C1, A1), ..., (Cn,An) pode ser substituído por uma classe (S,A), 
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onde Ci são subclasses diretas de S e os Ai são grupos de atributos distintos, mas que se sobrepõem, tal 

que o grupo de atributos A é a união dos Ai. 

Considerando uma superclasse S, um conjunto de subclasses C de S e, para cada classe em C, o 

conjunto de grupos de atributos, a idéia do procedimento de união é pegar um grupo de atributos A de 

uma classe Ci em C e verificar se ele pode ser agregado a outros grupos, em outras classes de C. 

Para entender como funciona o procedimento de agregação de classes, sejam as subclasses 

mostradas no Quadro 4.1, onde a primeira coluna destaca as classes em C e o símbolo (*) próximo ao 

grupo de atributos da primeira classe indica que ele foi escolhido randomicamente para ser o ponto de 

partida do processo de união. 

Quadro 4.1 – União entre classes [Ashish00] 

Conjunto de subclasses C com grupos de atributos Grupo de atributos 
comuns 

Tamanho 

(PAÍS_EUROPA, {*import,export},{área,gdp,economia}) {import,export} 2 
(PAÍS_ÁSIA, {import,export,clima},{débito, economia}) {import,export} 2 
(PAÍS_ÁFRICA, {import},{população,idiomas}) {import} 1 
(PAÍS_AMÉRICANORTE, {clima,solo},{governo},{educação}) {} 0 
(PAÍS_AMÉRICASUL, {área, litoral},{import,export}) {import,export} 2 
(PAÍS_OCEANIA, {import, export,débito},{gdp,defesa}) {import,export} 2 

Após encontrar os grupos de atributos comuns (segunda coluna do Quadro 4.1), o próximo passo é 

determinar a proporção de espaço ocupado pelos grupos de atributos comuns nas classes de C em 

relação ao espaço necessário para armazenar o grupo de atributos A da superclasse S. Essa proporção 

deve ser superior a um limite pré-definido pelo sistema. Para o exemplo do Quadro 4.1, o espaço total 

ocupado pelos grupos de atributos comuns é (2+2+1+0+2+2) = 9 unidades e o espaço que deve ser 

ocupado, no caso de uma combinação exata, é de 2*6 = 12. Supondo que o limite pré-definido pelo 

sistema é 0.7, a proporção é 9/12 = 0.75. Então, a união do grupo de atributos {import, export} para 

a superclasse PAIS é executada. O Quadro 4.2 mostra o mesmo conjunto de classes após o passo de 

união, quando os atributos em A = {import, export} foram removidos das classes em C. Quando a 

união dos grupos não é executada, os atributos das classes não são removidos. Entretanto, o grupo é 

marcado, de forma que ele não é selecionado novamente. O grupo da próxima classe (PAÍS_ÁSIA) é 

selecionado e o procedimento de união é repetido. 

Quadro 4.2 – Classes após o primeiro passo de união [Ashish00] 

Conjunto de subclasses C com grupos de atributos 

(PAÍS_EUROPA, {área,gdp,economia}) 
(PAÍS_ÁSIA, {*clima},{débito, economia}) 
(PAÍS_ÁFRICA, {população,idiomas}) 
(PAÍS_AMÉRICANORTE, {clima,solo},{governo},{educação}) 
(PAÍS_AMÉRICASUL, {área, litoral}) 
(PAÍS_OCEANIA, {débito},{gdp,defesa}) 



53 

Para cada classe de dados, são contadas quantas consultas podem ser respondidas. Em seguida, é 

calculada a proporção de consultas respondidas por cada classe em relação ao número total de 

consultas na distribuição. Uma classe é, finalmente, gerada como padrão pelo algoritmo CM somente 

se essa proporção é maior que um limite pré-definido pelo sistema.  

4.2.5 Análise de Atualização das Fontes 

Como os dados das fontes sofrem alterações, a freqüência de atualização das fontes deve ser levada 

em conta na seleção de classes de dados para materialização. Duas questões foram consideradas: 

� Se uma classe de dados é materializada, qual deve ser a freqüência com que os dados 

materializados devem ser atualizados? Associada a cada classe, existe um custo de manutenção 

– estimativa do tempo necessário para manter a classe materializada – que depende da 

freqüência de atualização e do custo de acesso à classe usando as fontes originais; e 

� Como o custo de manutenção afeta a decisão de materializar ou não certa classe? 

A abordagem de atualização consiste nos seguintes passos [Ashish00]: (i) primeiro, para aplicação 

do mediador, são especificadas as características e freqüências de atualização das fontes e atributos; 

(ii) também, são especificadas os requisitos dos usuários em relação à atualidade dos dados; (iii) para 

cada classe de dados considerada à materialização, é estimado o seu custo de manutenção; e (iv) o 

custo de manutenção é usado para decidir se a classe de dados deve ou não ser materializada. 

Especificações de atualização 

Ashish [Ashish00] desenvolveu uma linguagem para descrever as características e freqüências de 

atualização para as classes e atributos das fontes, bem como para os requisitos de atualidade dos 

usuários em relação às classes e atributos do domínio da aplicação. 

As características de atualização de uma classe numa fonte e seus atributos são implementadas 

como relações, como mostram o Quadro 4.3, para classes, e o Quadro 4.4, para atributos. 

Quadro 4.3 – Especificações de atualização para uma classe de uma fonte [Ashish00] 

Classe Instância Mudança Período Tempo 

<classe> <inst> <mudança> <período> <tempo> 

No Quadro 4.3, <classe> indica a classe de uma fonte. <mem> indica se os registros da classe são 

monotonicamente crescentes (‘C’), monotonicamente decrescentes (‘D’) ou arbitrários (‘A’). 

<mudança> assinala se os registros da classe são atualizados (‘S’) ou não (‘N’). Por fim, <período> 

indica o intervalo de tempo em que a classe é atualizada (por exemplo, por dia ou por semana) e 

<tempo> é o momento em que a classe é atualizada (por exemplo, dia da semana ou mês do ano). 
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Quadro 4.4 – Especificações de atualização para os atributos de uma classe [Ashish00] 

Atributo Mudança Período Tempo 

<atributo> <mudança> <período> <tempo> 

No Quadro 4.4, <atributo> indica um atributo de uma classe e os elementos <mudança>, <período> 

e <tempo> têm a mesma semântica dos elementos correspondentes na especificação de classes. 

Para cada classe do domínio e seus atributos são, também, especificados os requisitos dos usuários 

em relação à atualidade dos dados (tolerância), através de relações, como mostram o Quadro 4.5, para 

classe, e o Quadro 4.6, para atributos do domínio da aplicação. 

Quadro 4.5 – Especificações dos usuários para atualidade de classes do domínio [Ashish00] 

Classe Tolerância 

<classe> <tolerância> 

Quadro 4.6 – Especificações dos usuários para atualidade de atributos do domínio [Ashish00] 

Atributo Tolerância 

<atributo> <tolerância> 

Determinação do custo de manutenção 

O custo de manutenção M de uma classe é considerado como sendo o tempo gasto por dia para 

recuperar os dados dessa classe, a partir das fontes, para atualizar os dados materializados. 

Matematicamente, ele definido como sendo o produto entre o tempo gasto para consultar a classe (C), 

usando as fontes remotas, e a freqüência de atualização F dessa classe; ou seja: M = F * C [Ashish00]. 

C é estimado usando o estimador de custo das consultas do sistema. Enquanto, para determinar F, o 

seguinte procedimento é adotado: considerando que a classe proposta para materialização possui os 

atributos A1, A2, ..., An, para cada atributo Ai, seu nível de tolerância (Oi) é recuperado a partir das 

especificações dos usuários. Em seguida, são determinados os atributos nas fontes correspondentes ao 

atributo da classe do domínio Ai e recuperados os intervalos de tempo em que os atributos fonte são 

atualizados. O intervalo de tempo Ti com o qual o atributo Ai deve ser atualizado é simplesmente 

definido como sendo o maior valor entre Oi e Pi, ou seja, Ti = max (Oi,Pi). Assim, a freqüência de 

atualização para cada Ai é Fi = 1/Ti. Por fim, a freqüência de atualização F da classe inteira, candidata 

à materialização, é definida como sendo o máximo de Fi, F = max (Fi). 

4.2.6 Materialização das Classes de Dados 

Segundo Ashish [Ashish00], como nem todas as classes podem ser materializadas, a idéia é 

materializar somente classes que possam reduzir o tempo de resposta das consultas no mediador. Ou 

seja, para cada classe proposta à materialização, deve ser estimado o benefício dessa classe em relação 

ao tempo de resposta das consultas, caso ela fosse materializada. Também, devem ser levados em 

conta, para cada classe, a quantidade de espaço necessária para armazená-la e seu custo de 
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manutenção. O problema da materialização é formulado como segue: dados o espaço total limitado e o 

custo total de manutenção, que subconjunto de classes deve ser escolhido a fim de minimizar o tempo 

de resposta das consultas? 

Obviamente, as classes que são indicadas à materialização estão contidas nas classes geradas pela 

análise de distribuição das consultas ou pela análise de estrutura das fontes1. Quando as classes 

geradas pela análise de distribuição das consultas são materializadas, as próximas consultas sobre 

essas classes são respondidas pela recuperação dos dados armazenados no banco de dados local. Dessa 

forma, o tempo de resposta ganho é simplesmente o tempo gasto para responder as consultas, na 

distribuição de consultas (nesse caso, as classes materializadas), subtraído de tempo gasto para 

responder as mesmas consultas sobre as fontes remotas. Como a análise de distribuição de consultas 

propõe classes para materialização pela união de diversas classes, o ganho de tempo para uma classe 

gerada pelo algoritmo CM (ver seção 4.2.4) é definido como os ganhos de todas as classes que 

compõem a união. Pela análise da distribuição de consultas, uma estimativa dos ganhos de tempo para 

cada classe indicada à materialização é obtida. 

O problema da seleção de classe para materialização, mediante restrições de espaço e custo de 

manutenção, é formalizado da seguinte forma [Ashish00]: 

Entradas: 

− Um conjunto de classes propostas para materialização C1, ..., Cm; 

− Os ganhos de tempo Vi de cada classe Ci; 

− O espaço ocupado Si e o custo de manutenção Mi de cada classe Ci; 

− O espaço total disponível para materialização S; e 

− O custo total de manutenção M. 

Saída: 

− O subconjunto Cji, Cj2, ..., Cjm de C1, C2, ..., Cm, tal que ΣSji ≤ S, ΣMji ≤ M e ΣVji é 

maximizado. 

Solução: 

− Ordenar as classes em ordem descendente de acordo com os seus benefícios di = 

Vi/max(Si,Mi); e 

− Materializar classes nessa ordem até os limites de S ou M. 

                                                      

1 A análise de estruturas das fontes não será investigada no processo de materialização, por não ser relevante à proposta 
de materialização desta dissertação. 
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Com o resultado do problema da seleção de classes para materialização, executado pelo Módulo de 

Admissão e Substituição, o Módulo de Materialização envia as consultas para as fontes remotas a fim 

de recuperar seus dados e materializá-los no banco de dados local. 

4.3 Considerações Finais 

A grande dificuldade para escrita deste capítulo foi a pesquisa por sistemas de integração de dados, 

desenvolvidos de acordo com a abordagem híbrida de integração, que detalhassem a respeito do 

processo de materialização de alguma forma, ou seja: critérios usados para seleção de dados à 

materialização, estimativa desses critérios, seleção dos dados das fontes para materialização e 

armazenamento dos dados materializados. Nesse sentido, como visto no Capítulo 2, várias propostas 

de arquiteturas híbridas foram encontradas; porém, poucas com detalhamento sobre a materialização. 

Das arquiteturas investigadas, somente duas foram consideradas mais importantes, devido ao 

detalhamento e à relevância em relação ao trabalho desenvolvido nesta dissertação: o sistema IWiz 

[Hammer99, Hammer01] e o sistema integrado de materialização de dados [Ashish00, Ashish02].  

O trabalho apresentado em [Hammer99, Hammer01] abordou o desenvolvimento do sistema de 

integração de dados Information Integration Wizard (IWiz), sobre fontes de dados semi-estruturadas. 

Os dados são representados por documentos XML e manipulados por consultas em XML-QL. 

Inicialmente, foi desenvolvida uma versão, somente, com consultas materializadas [Hammer99]. 

Depois, essa versão foi aprimorada para uma versão sob uma abordagem híbrida de warehousing e 

mediadores [Hammer99, Hammer01]. O esquema global é disponibilizado pelo warehouse, onde as 

consultas são avaliadas primeiramente. Caso o warehouse não contenha os dados apropriados, as 

consultas são enviadas para as fontes. Os mapeamentos entre o esquema global e os esquemas das 

fontes seguem a abordagem Local As View [Saklayen05]. O trabalho desenvolvido por Hammer 

[Hammer99] priorizou o desenvolvimento de algoritmos para reestruturação e integração de dados 

sobre o esquema global do warehouse. 

Em relação ao processo de materialização do sistema IWiz [Hammer01], o critério considerado na 

seleção de dados foi a freqüência de acesso aos dados. Entretanto, não foi especificado como esse 

critério é estimado, além de não ter sido mencionado como, de fato, os dados são materializados. Os 

dados materializados são armazenados num gerenciador de armazenamento persistente, o Oracle 8i, 

com extensões XML para conversão entre XML e Oracle. 

O trabalho apresentado por Ashish [Ashish99, Ashish00, Ashish02] abordou o desenvolvimento de 

um sistema integrado de materialização para otimizar a performance de mediadores, através da 

materialização local de dados. O processo de materialização foi definido em três passos: (i) 

identificação das classes de dados à materialização; (ii) materialização dessas classes num banco de 

dados local ao mediador; e (iii) definição dessas classes como fontes auxiliares de informação. 
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Os fatores definidos para a seleção de dados à materialização foram [Ashish00]: a distribuição das 

consultas de usuários para identificar as classes de dados frequentemente acessadas; a estrutura das 

fontes para identificar fontes que demandam um alto tempo de consulta; e a atualização e custos de 

manutenção de fontes de dados para identificar classes que atualizam seus dados com freqüência.  

Um outro ponto interessante foi o desenvolvimento de uma política de admissão e substituição 

[Ashish00, Ashish02], mediante restrições de especo e custo de manutenção, criando um ranking das 

classes indicadas à materialização. 

Ashish [Ashish00, Ashish02] também desenvolveu algoritmos para estimar os critérios adotados na 

seleção de dados à materialização. Para a análise de distribuição das consultas, o algoritmo CM foi 

definido para a extração de padrões das consultas dos usuários, identificando classes de dados que são 

frequentemente acessadas e, assim, indicadas para materialização. Para a análise de atualização, foi 

desenvolvida uma linguagem a fim de descrever as características e freqüências de atualização das 

classes e atributos das fontes, bem como os requisitos de atualidade impostos pelos usuários em 

relação às classes e atributos do domínio da aplicação. Ashish [Ashish00], também, definiu uma forma 

de cálculo para o custo de manutenção das classes de dados. 

O trabalho abordado por Hammer [Hammer99, Hammer01] tem uma contribuição no que diz a sua 

concepção e à forma como os dados materializados são acessados. Entretanto, o trabalho desenvolvido 

por Ashish [Ashish99, Ashish00, Ashish02], possui uma relevância maior devido ao seu detalhamento 

e a semelhanças em relação a abordagem que será proposta no Capítulo 5. 
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Capítulo 5   

 
Materialização de Dados do Sistema 

de Integração Integra 

 
 O Integra [Lóscio03, Batista03c] é um sistema de integração de dados, projetado para o contexto 

da Web, com suporte ao processamento de consultas virtuais e materializadas.  A abordagem do 

Integra propõe um ambiente de integração de dados, usando uma arquitetura baseada em mediadores 

com recursos adicionais de materialização parcial sobre os dados das fontes Web em um data 

warehouse, caracterizando uma arquitetura híbrida de integração. A proposta do sistema ainda conta 

com mecanismos de caching para armazenamento de resultados das consultas dos usuários executadas 

com freqüência pelo mediador [Galvão07]. A inserção de mecanismos de materialização e caching 

têm como objetivo melhorar o desempenho no processamento das consultas dos usuários [Batista03b]. 

Neste capítulo, serão propostas as abordagens de materialização de dados e manutenção dos dados 

materializados no Data Warehouse do sistema Integra. O processo de seleção de dados à 

materialização é executado mediante análise de alguns critérios de qualidade e custo, definidos em 

[Batista03a], a fim de atender requisitos de performance para o sistema. Na arquitetura de integração 

proposta pelo Integra [Lóscio03, Batista03c], o módulo Gerenciador do Data Warehouse é 

responsável pelos processos de materialização e manutenção dos dados materializados. Nesse sentido, 

serão também definidas a arquitetura e funcionalidades desse módulo. 

O restante do capítulo está estruturado da seguinte forma: a seção 5.1 descreverá os principais 

componentes da arquitetura do sistema Integra; na seção 5.2, o esquema do mediador será analisado, 

em função do processo de geração das consultas de mediação, para definição das visões de 

mapeamento como unidade de materialização; a seção 5.3 analisará os critérios de materialização; a 

seção 5.4 abordará os métodos para avaliação dos dados das visões de mapeamento, a seção 5.5 

discutirá como os escores globais das visões de mapeamento serão calculados, para cada critério de 

materialização; na seção 5.6, a qualidade das visões de mapeamento será avaliada a fim de definir um 

ranking de classificação das mesmas; a seção 5.7 apresentará o processo de materialização das visões 

de mapeamento; a seção 5.8 apresentará o processo de manutenção dos dados materializados; a seção 

5.9 discutirá a arquitetura do Gerenciador do Data Warehouse do sistema Integra e, por fim, a seção 

5.10 fará algumas considerações sobre o trabalho apresentado neste capítulo. 
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5.1 Visão Geral da Arquitetura do Sistema Integra 

O sistema Integra foi implementado através de uma arquitetura composta de quatro ambientes, 

como mostra a Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Arquitetura do sistema Integra [Lóscio03, Batista03c] 

Diante da dinamicidade da Web, o sistema Integra atua sobre fontes com características acentuadas 

de autonomia e heterogeneidade. Para tal, o sistema disponibiliza uma visão integrada das fontes, 

através de um esquema integrado (esquema global ou de mediação), e define um conjunto de consultas 

que computa cada objeto no esquema de mediação (consultas de mediação). A definição dessas 

consultas de mediação segue a abordagem Global As View, onde cada objeto no esquema de mediação 

é expresso como uma visão (consulta) sobre as fontes [Saklayen05]. O sistema ainda apresenta 

soluções para o problema da geração e manutenção dessas consultas de mediação [Lóscio03]. 

A fim de sobrepor o problema da heterogeneidade das fontes, o sistema Integra usa XML na 

definição do modelo comum de dados para troca e integração de dados. A linguagem XML Schema é 

usada na representação dos esquemas de mediação e das fontes, definindo a estrutura e semântica de 

documentos XML. Para fornecer um nível mais alto de abstração das informações descritas em 
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documentos XML, foi proposto o modelo conceitual X-Entity [Lóscio03]. XQuery foi escolhida como 

a linguagem de consulta do sistema. 

A seguir, serão descritos os ambientes da arquitetura proposta pelo sistema Integra, juntamente 

com seus módulos e respectivas funcionalidades. 

Ambiente Comum 

Esse ambiente alimenta o Ambiente de Geração e Manutenção do Mediador com informações 

dos esquemas das fontes de dados, enquanto recebe consultas do Ambiente de Integração de Dados, 

respondendo-as e retornando os resultados. É definido pelos seguintes componentes: 

� Fontes de dados ⇒ As fontes de dados são dinâmicas, heterogêneas e autônomas (suporte a 

aplicações locais, atualizando seus dados e esquemas de forma independente). Fontes podem 

ser adicionadas ou removidas do sistema, ou tornar-se temporariamente ou definitivamente 

indisponíveis. Quando uma fonte é adicionada ao sistema, ela publica seu esquema exportado, 

descrevendo as informações disponibilizadas por ela. Quando uma fonte modifica seu esquema 

exportado, ele deve ser novamente publicado, refletindo essas modificações; 

� Middleware ⇒ Camada intermediária entre as fontes de dados e o sistema de integração, 

composta por dois módulos: 

o Lookup – Módulo responsável pela extração dos esquemas exportados das fontes. 

Quando uma fonte modifica seu esquema exportado, é necessário extraí-lo novamente. 

Periodicamente, o Lookup de cada fonte excuta o processo de extração para manter a 

consistência entre as informações disponibilizadas aos usuários e os dados disponíveis 

nas fontes. Um Lookup, também, executa a tradução do esquema exportado, definido 

no modelo de cada fonte, para a representação adotada pelo sistema (XML Schema); e 

o Wrapper – Módulo responsável pelas traduções das consultas da aplicação em 

consultas específicas das fontes e dos dados retornados pelas fontes para o modelo 

comum de dados do sistema. 

Ambiente de Geração e Manutenção do Mediador 

Esse ambiente é responsável, além da geração e manutenção das consultas de mediação, pelo 

gerenciamento dos esquemas exportados e identificação das correspondências entre eles, sendo 

composto pelos seguintes módulos: 

� Gerenciador de Esquemas Conceituais ⇒ Esse módulo é responsável pelas seguintes tarefas: 

(i) tradução dos esquemas exportados enviados pelos Lookups, em XML Schema, para o 

formato X-Entity; e (ii) tratamento das modificações nos esquemas das fontes, através da 
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geração de eventos, enviados ao módulo Gerenciador de Consultas de Mediação, para 

atualização das consultas de mediação; 

� Comparador de Esquemas ⇒ A tarefa desse módulo é identificar correspondências entre os 

elementos de esquemas, através da comparação dos respectivos esquemas X-Entity; 

� Gerador das Consultas de Mediação ⇒ O processo de geração das consultas de mediação, 

executado por esse módulo, é definido em três passos: (i) seleção das fontes de dados 

relevantes que permitem computar um dado elemento de mediação; (ii) identificação dos 

possíveis operadores a serem aplicados entre diferentes fontes; e (iii) geração de todas as 

possíveis consultas a partir das fontes selecionadas e operadores identificados; 

� Gerenciador das Consultas de Mediação ⇒ Esse módulo é responsável pela propagação das 

evoluções nos esquemas das fontes (adição ou remoção de fonte, ou modificação de esquema) 

e nos requisitos dos usuários, sendo refletidas na definição do esquema de mediação; e 

� Avaliador de Qualidade das Consultas de Mediação ⇒ Módulo responsável pela avaliação dos 

impactos causados pela propagação das mudanças de esquemas e requisitos dos usuários na 

qualidade das consultas de mediação. 

Esse ambiente ainda conta com uma base de dados, Base de Conhecimento das Fontes, para 

armazenamento das descrições das fontes: esquemas exportados, correspondências para especificação 

de relacionamentos entre seus elementos, além de aspectos relacionados à qualidade. 

Ambiente do Usuário 

Esse ambiente é composto por visões dos usuários, definidas sobre o esquema de mediação, e um 

único módulo, o Gerenciador de Requisitos dos Usuários, que possui uma interface para a 

especificação desses requisitos. 

Ambiente de Integração de Dados 

Basicamente, as atividades executadas nesse ambiente são limitadas a responder consultas de 

usuários, através dos seguintes componentes: 

� Mediador ⇒ Principal módulo do Ambiente de Integração de Dados, o Mediador 

disponibiliza uma visão integrada das fontes de dados, através de um esquema integrado, no 

qual as consultas são submetidas. O Mediador ainda conta com dois sub-módulos: 

o Gerenciador de Consultas – Esse módulo é responsável pelo processamento das 

consultas submetidas ao sistema. Primeiramente, quando uma consulta é submetida, o 

Gerenciador de Consultas analisa onde os dados relevantes para respondê-la estão 

armazenados. Caso estejam na Cache do sistema, os resultados são retornados 

imediatamente para o usuário. Caso contrário, é necessário identificar onde os 
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elementos que compõem o resultado da consulta estão armazenados, ou seja, nas fontes 

(dados virtuais) ou no Data Warehouse (dados materializados). Em todo caso, a 

consulta é decomposta em sub-consultas a serem executadas nas fontes [Costa05] e/ou 

no Data Warehouse. Após a execução das sub-consultas, seus resultados são 

integrados, compondo a resposta final da consulta que é entregue ao usuário; e 

o Gerenciador das Fontes – Esse módulo interage com as fontes, enviando consultas 

pelos Wrappers correspondentes e retornando seus resultados para o Gerenciador de 

Consultas. Uma outra tarefa é, através da avaliação dos critérios de qualidade, a 

seleção de dados à materialização no Data Warehouse; 

� Gerenciador da Cache ⇒ Módulo responsável pela manutenção do conteúdo da Cache do 

sistema, através de: verificação de espaço disponível, políticas de substituição e atualização 

periódica do conteúdo [Galvão07]; e 

� Gerenciador do Data Warehouse ⇒ Módulo responsável pela definição de quais dados serão 

materializados no Data Warehouse, pela análise de critérios de qualidade e custo associados a 

fontes e consultas. Uma outra função desse módulo é a manutenção e atualização do Data 

Warehouse em relação às alterações nos dados das fontes. 

O Ambiente de Integração de Dados ainda conta com mais quatro componentes: a Base de 

Conhecimento do Mediador, um Log das consultas submetidas ao sistema, uma Cache e um Data 

Warehouse. A Base de Conhecimento do Mediador armazena o esquema do mediador, as consultas de 

mediação e as correspondências entre os elementos do esquema do mediador e os elementos das fontes 

de dados. O Log armazena informações históricas sobre as consultas dos usuários. A Cache armazena 

resultados prontos de consultas executadas com maior freqüência. O Data Warehouse armazena dados 

das fontes selecionados para materialização. 

Vale salientar que o escopo deste trabalho está contido, principalmente, no Data Warehouse e no 

módulo Gerenciador do Data Warehouse, no que diz respeito à materialização de dados. 

5.2 Unidade de Materialização 

No sistema Integra, o esquema de mediação descreve uma visão integrada sobre múltiplas fontes de 

dados, contendo todas as entidades de mediação necessárias para responder a consultas dos usuários. 

Cada conceito no esquema de mediação é um conceito virtual, de maneira que os dados que compõem 

o esquema são computados a partir da integração dos dados distribuídos nas fontes. Dessa forma, os 

usuários submetem consultas sobre esse esquema, sem o conhecimento dos esquemas das fontes, e o 

sistema computa em tempo de execução a re-escrita mais apropriada e a integração dos resultados 

obtidos das fontes [Costa05, Lóscio03]. 
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5.2.1 Esquema Integrado do Mediador 

O esquema de mediação, bem como os esquemas das fontes, é definido por um esquema X-Entity, 

onde o principal conceito é o de entidade, que representa a estrutura de elementos XML composta por 

outros elementos e atributos [Lóscio03]. Um esquema X-Entity S, denotado por S = (E, R) é composto 

pelo conjunto de entidades E e pelo conjunto de relacionamentos R, como descrito a seguir: 

� Entidade ⇒ Uma entidade de nome E, denotada por E({A1, ..., An}, {R1, ..., Rm}), é composta 

pelo conjunto de atributos A1, ..., An e pelo conjunto de relacionamentos R1, ..., Rm; e 

� Relacionamento ⇒ Um relacionamento R especifica associações entre entidades, podendo ser 

de dois tipos: 

o contem – Relacionamento entre duas entidades E1 e E2, denotado por R(E1, E2, (min, 

max)), especificando que cada instância de E1 contém instâncias de E2, onde R é o 

nome do relacionamento e o par (min, max) indica a sua cardinalidade; 

o referencia – Relacionamento entre duas entidades E1 e E2, denotado por R(E1, E2, {A11, 

..., A1n}, {A21, ..., A2n}), especificando que a entidade E1 referencia a entidade E2, onde 

R é o nome do relacionamento e os conjunto de atributos {A11, ..., A1n} e {A21, ..., A2n} 

representam os atributos de referência entre as entidades E1 e E2. O valor do atributo 

A1i da entidade E1 deve ter o mesmo valor do atributo A2i da entidade E2, para 1 ≤ i ≤ n. 

A Figura 5.2 ilustra um exemplo de esquema de mediação no modelo X-Entity. 

 

Figura 5.2 – Exemplo de esquema de mediação 

O processo de geração das consultas de mediação consiste em descobrir uma expressão de cálculo 

para cada entidade de mediação [Lóscio03]. A definição de uma consulta de mediação, para uma 

entidade de mediação Em, consiste decompor Em em n entidades Ep1, ..., Epn, tal que Em = Ep1 θ1 Ep2 θ2 

... θn-1 Epn, onde θi é um operador binário (união, interseção ou diferença) e cada entidade Epi é 

derivada a partir de uma expressão Exp(Ei) sobre uma única entidade fonte Ei. 
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A geração das consultas de mediação é baseada na existência de metadados, que descrevem as 

fontes individuais e o esquema de mediação, e em assertivas de correspondência, que especificam os 

relacionamentos entre conceitos de diferentes esquemas. O processo de geração das consultas de 

mediação, executado pelo sistema de forma off-line, pode ser resumido em três etapas: (i) seleção das 

entidades fontes relevantes que permitem computar uma entidade de mediação; (ii) identificação dos 

operadores que podem ser aplicados entre entidades fontes relevantes; e (iii) geração de todas as 

consultas de mediação possíveis, a partir das entidades fontes relevantes e dos operadores. 

A Figura 5.3 mostra como o esquema de mediação é descrito em função das consultas de mediação. 

 

Figura 5.3 – Definição das consultas de mediação do esquema do mediador [Lóscio03] 

De acordo com a Figura 5.3, os links entre uma entidade de mediação e suas entidades fontes 

relevantes são representados por visões de mapeamento, que especificam como computar os atributos 

e sub-entidades de uma entidade de mediação a partir das entidades fontes. Cada visão de mapeamento 

possui uma consulta de mapeamento que computa o seu conteúdo, derivado do conteúdo de uma 

entidade fonte. O resultado de uma consulta de mapeamento é um sub-conjunto da coleção de 

elementos XML que são instâncias da entidade fonte associada. 

Os operadores, representados por um grafo de operações, são usados para combinar as visões de 

mapeamento, integrando as instâncias correspondentes. Os caminhos de computação de uma entidade 

de mediação são definidos pelas visões de mapeamento e operadores aplicados entre elas. 

O resultado de uma consulta de mediação é uma coleção de elementos XML, obtidos da integração 

de elementos XML armazenados nas fontes de dados. O primeiro passo para computar uma entidade 

de mediação Em consiste em computar as visões de mapeamento (VEij), ou seja, sub-consultas q(VEij) 
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são enviadas para as fontes correspondentes. Coleções de documentos XML são obtidas – C(Eij) é a 

coleção de elementos de Eij que são instâncias da visão de mapeamento VEij. O próximo passo consiste 

em executar a consulta de mediação Q(Em) sobre as coleções obtidas no passo anterior. Quando Em 

possui uma sub-entidade Em’, deve ser procedida a computação de suas instâncias integradas, ou seja, 

a execução da consulta de mediação Q(Em’) para cada um dos elementos de Em. Quando os dados das 

fontes para as visões de mapeamento de Em’ já tiverem sido extraídos dos elementos integrados de Em, 

não é necessário enviar as sub-consultas de mapeamento das visões de mapeamento de Em’. 

Considerando o esquema de mediação ilustrado na Figura 5.2, sejam os esquemas X-Entity de duas 

fontes hipotéticas S1 e S2 (ver Figura 5.4 e Figura 5.5, respectivamente). 

 

Figura 5.4 – Esquema da fonte S1 

 

Figura 5.5 – Esquema da fonte S2 
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De acordo com o processo de geração das consultas de mediação [Lóscio03], o Quadro 5.1 mostra 

as visões de mapeamento geradas para as entidades de mediação do esquema da Figura 5.2, através 

das correspondências com os esquemas das fontes S1 (ver Figura 5.4) e S2 (ver Figura 5.5). 

Quadro 5.1 – Visões de mapeamento 

Visões de mapeamento 

Autorm: 
VAutor1({nome1, email1}, {Autor1_Livro1}) 
VAutor2({nome2, email2}, {Autor2_Livro2, (Artigo2_Autor2)

-1}) 
Livrom: 

VLivro1({titulo1, Livro1.Livro1_Editora1.Editora1.nome1}, {}) 
VLivro2({titulo2, editora2}, {}) 

Artigom: 
VArtigo2({titulo2, evento2}, {}) 

5.2.2 Visões de Mapeamento como Unidade de Materialização 

A maioria das abordagens de materialização consiste na seleção de visões sobre as fontes de dados, 

através da construção de um espaço de busca [Gupta05, Gou06], gerado em função dos padrões das 

consultas dos usuários [Yang97]. Para cada consulta, é construído um grafo e, em seguida, esses 

grafos são combinados para formar o plano global de consultas [Wang04]. Cada nó no grafo pode 

representar uma visão selecionada à materialização. Como o espaço de busca pode ser muito grande, o 

número de visões no grafo a ser avaliado pode também ser muito elevado [Bouzeghoub00].  

A abordagem de materialização do sistema Integra é baseada na seleção de dados sobre as fontes, 

mediante análise de alguns critérios de qualidade e custo [Batista03a]. Nesse sentido, ela independe da 

existência de um espaço de busca sobre as consultas dos usuários, de forma que a unidade de 

materialização é escolhida em função da definição do esquema de mediação. Vale salientar que o 

sistema armazena todas as informações (consultas de mediação e consultas de mapeamento) do 

esquema de mediação na Base de Conhecimento do Mediador, facilitando o processo de recuperação 

dos dados das fontes para armazenamento no Data Warehouse, na forma de visões materializadas. 

De acordo com a Figura 5.3, cada entidade de mediação Emi está associada a uma consulta de 

mediação Q(Emi), que corresponde a uma visão dos dados distribuídos nas fontes, derivada a partir das 

visões de mapeamento. Uma visão de mapeamento VEij possui uma consulta de mapeamento q(VEij) 

que permite computar o seu conteúdo a partir de uma entidade fonte Eij. 

A Figura 5.7 mostra uma versão simplificada do esquema de mediação ilustrado na Figura 5.3, 

destacando como uma consulta de mediação, associada a uma entidade de mediação, é definida em 

função das visões de mapeamento e entidades fontes. A entidade de mediação Em1 está associada a 

uma consulta de mediação Q(Em1), definida em função das visões de mapeamento VE11 e VE32, que são 

derivadas das entidades fontes E11 (Fonte 1) e E32 (Fonte 3), respectivamente. 
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Figura 5.6 – Consulta de mediação, visões de mapeamento e entidades fontes relevantes 

De acordo com o esquema da Figura 5.6, exceto o esquema inteiro de mediação (por restrições de 

espaço), observa-se que existem três opções de unidades de materialização: 

� Entidade de mediação ⇒ A materialização de uma entidade de mediação implica na execução 

de sua consulta de mediação, materializando todas as entidades fontes que a definem; 

� Entidade fonte ⇒ Nessa situação, a materialização de uma entidade fonte acarreta na 

materialização de todos os seus atributos e entidades associadas; e 

� Visão de mapeamento ⇒ A materialização de uma visão de mapeamento implica na 

materialização de todos os seus atributos e entidades associadas a uma entidade fonte, mas que 

são relevantes para o esquema do mediador. 

Em [Batista03a], as entidades de mediação são propostas como unidades de materialização, devido 

à característica do esquema de mediação estar representado em um modelo conceitual baseado no 

conceito de entidade. Entretanto, a materialização de entidades de mediação pode implicar na 

materialização de entidades fontes associadas a fontes que não possuem problemas de acesso 

(disponibilidade, por exemplo) ou não possuem uma alta freqüência de atualização em seus dados. A 

materialização de entidades fontes, mesmo que associadas a fontes problemáticas, pode resultar na 

materialização de atributos e entidades que não são relevantes para o esquema do mediador. 

Por outro lado, a materialização de visões de mapeamento implica na materialização de seus 

atributos e entidades, associadas às entidades fontes, que são relevantes para o esquema de mediação. 

Optou-se, então, pela materialização de visões de mapeamento associadas a fontes com problemas, por 

exemplo, de disponibilidade ou com alta freqüência de atualização em seus dados. Assim, o sistema 

analisa que visões de mapeamento são indicadas à materialização mediante análise dos critérios de 

materialização, executa suas consultas de mapeamento e armazena os resultados no Data Warehouse. 

Esquema de Mediação 

Em1 

Q(Em1) 

VE32 VE11 

q(E11) 

q(VE32) 

E11 ... ... E32 ... ... 

Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3 
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5.3 Critérios para Seleção de Dados à Materialização 

No Capítulo 3, foi destacada a importância em considerar critérios de QI na integração de dados, 

sob diversos aspectos: seleção de fontes [Naumann98, Zhu02], seleção de planos de consulta 

[Leser00], integração de resultados de consultas [Angeles04], entre outros. Nesse sentido, Naumann 

[Naumann00] compilou uma lista de critérios de QI, com base no trabalho de Wang [Wang96], 

adaptando-a para classificação das informações das fontes em sistemas de integração de dados. 

Em [Batista03a, Batista03c], Batista fez uma adaptação do framework para integração de dados, 

descrito em [Naumann99], e propôs uma abordagem de materialização para o sistema Integra, baseada 

na análise de critérios de QI. Batista [Batista03c], no contexto de sua proposta, usou três critérios 

(disponibilidade, atualidade e tempo de resposta) retirados da lista de critérios de Naumann 

[Naumann00] e definiu um novo critério (freqüência de acessos à entidade de mediação). 

Neste trabalho, os critérios definidos por Batista [Batista03c] e Naumann [Naumann00] foram 

revisados e analisados, sendo adaptados para a abordagem de materialização em questão. Uma outra 

característica desta abordagem é que ela pode ser extensível, no sentido de que novos critérios podem 

ser incorporados. As seguir, os critérios que serão usados na seleção de dados à materialização: 

� Freqüência de atualizações ⇒ Esse critério indica a freqüência com que os dados de uma 

fonte, que definem uma visão de mapeamento, são atualizados. Visões de mapeamento 

associadas a fontes que possuem uma baixa taxa de atualização em seus dados são boas 

candidatas à materialização. Por outro lado, dados altamente dinâmicos não devem ser 

replicados no Data Warehouse, pois incidem num alto custo de manutenção; 

� Disponibilidade ⇒ Esse critério indica a freqüência com que os dados de uma fonte estão 

disponíveis ao sistema para execução de uma consulta (visão) de mapeamento. Pode ocorrer 

que uma visão de mapeamento esteja vinculada a uma fonte que está frequentemente 

indisponível. Nesse caso, deve-se optar pela materialização dos dados dessa visão; 

� Tempo de resposta ⇒ Esse critério indica o tempo médio para execução de uma consulta 

(visão) de mapeamento. Em casos, onde o tempo médio para execução de uma consulta de 

mapeamento for muito alto, deve-se optar pela materialização de seus dados; e 

� Freqüência de acessos ⇒ Esse critério indica a freqüência com que uma visão de mapeamento 

é acessada para responder as consultas submetidas ao sistema. Visões de mapeamento com alta 

freqüência de acesso são indicadas à materialização, uma vez que elas detêm dados muitos 

solicitados pelas consultas dos usuários. 

Cada critério terá um escore indicando sua medida para cada visão de mapeamento. Os critérios 

acima definidos são classificados em critérios de qualidade e de custo. Critérios de qualidade ou 
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positivos favorecem a materialização, ou seja, quanto maior os valores de seus escores, mais indicada 

à materialização da visão de mapeamento. Tempo de resposta e freqüência de acessos são 

considerados critérios de qualidade. Critérios de custo ou negativos desfavorecem a materialização, 

uma vez que quanto maior os valores de seus escores, menos indicada a materialização da visão de 

mapeamento. Freqüência de atualizações e disponibilidade são considerados critérios de custo. 

Um outro aspecto da abordagem de materialização é que os critérios freqüência de atualizações e 

disponibilidade são considerados como sendo específicos das fontes. Por outro lado, os critérios 

tempo de resposta e freqüência de acessos são específicos das consultas (visões) de mapeamento. 

Para obtenção dos escores de cada critério, um método de avaliação [Naumann00] deve ser 

aplicado. O Quadro 5.1 destaca os critérios usados na seleção de dados à materialização, bem como 

suas unidades de medida e uma breve descrição de seus métodos de avaliação. Na próxima seção, será 

mostrado como os escores são estimados. Na seção 5.5, a partir dos escores calculados para cada visão 

de mapeamento, será mostrado como a sua qualidade é determinada em relação a cada critério. 

Quadro 5.2 – Critérios para materialização de visões de mapeamento 

Critério Descrição Método para Estimação 

Freqüência de 
atualizações (FreqAt) 

Freqüência, valor percentual, com que 
os dados de uma visão de mapeamento 
são atualizados. 

Extraído pela execução das consultas de 
mapeamento sobre as fontes de dados, através de 
técnicas de amostragem. 

Disponibilidade (Dis) Freqüência, valor percentual, com que 
os dados de uma visão de mapeamento 
estão disponíveis para execução das 
consultas dos usuários. 

Extraído pela execução das consultas de 
mapeamento sobre as fontes de dados, através de 
técnicas de amostragem. 

Tempo de Resposta 
(TR) 

Tempo médio, em segundos, de 
execução das consultas de 
mapeamento. 

Extraído pela execução das consultas de 
mapeamento sobre as fontes de dados, através de 
técnicas de amostragem. 

Freqüência de Acessos 
(FreqAc) 

Freqüência, valor percentual, com que 
as consultas de mapeamento são 
acessadas pelas consultas dos usuários. 

Extraído com base no processo de execução das 
consultas de usuários e a partir das informações 
históricas contidas no Log de Consultas. 

5.4 Métodos para Avaliação dos Critérios de Materialização 

Como sistemas de integração na Web atuam sobre um grande número de fontes autônomas, torna-

se complicado o monitoramento sobre seus dados a fim de avaliar a qualidade em termos de critérios 

de QI, através do cálculo de seus escores [Ashish00]. Nesse caso, o sistema de integração não tem um 

conhecimento exato de quando e como a qualidade dos dados de uma fonte varia, tornando necessário 

o uso de métodos para estimar essa qualidade [Naumann06]. 

No Capítulo 3, foram vistos alguns métodos para avaliação de critérios de QI em sistemas de 

integração, de acordo com a classificação de Naumann [Naumann00]. Por exemplo, para os critérios 

disponibilidade e tempo de resposta, Naumann sugere o método de avaliação contínua, uma vez que 

esses critérios variam constantemente. Nesse caso, a qualidade é avaliada em intervalos regulares, um 

histórico é construído e os escores dos critérios são calculados com base nesse histórico [Nie04]. Por 

se tratar da Web, o armazenamento e manutenção desse histórico podem ter um custo elevado, diante 
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da quantidade de informações. Além disso, para estimar a qualidade dos dados em relação a um 

critério, é necessário avaliar, sobre o histórico, como cada item de dado se comporta. 

Por outro lado, para evitar a análise do conteúdo inteiro de uma fonte ou a construção de um 

histórico sobre todas as consultas executadas sobre o sistema, técnicas de amostragem podem ser 

aplicadas a fim de selecionar um sub-conjunto representativo das informações e considerar esse sub-

conjunto na determinação dos escores dos critérios [Cho02]. Nesse caso, a avaliação dos critérios é 

puramente baseada sobre o número de amostras de dados recuperadas, periodicamente, pelo sistema. 

Cho [Cho02] mostrou que o número de amostras deve ser proporcional à quantidade média de dados 

das fontes e dos recursos disponíveis pelo sistema de integração (por exemplo, espaço de 

armazenamento) e que este valor, normalmente, situa-se no intervalo [10,50]. 

Antes de descrever os métodos para cálculo dos escores dos critérios, a seção 5.4.1 mostrará o 

processo de seleção das visões de mapeamento que definem o esquema do mediador. Na seção 5.4.2, 

será descrito o método usado para calcular os escores dos critérios freqüência de atualizações, 

disponibilidade e tempo de resposta. Entretanto, para o critério freqüência de atualizações, o 

método é usado para calcular apenas o número de atualizações das visões de mapeamento e este 

procedimento será explicado na seção 5.4.3. Para o critério freqüência de acessos, um outro método 

será proposto na seção 5.3.4, no qual será estimado o número de acessos a uma visão de mapeamento. 

Por fim, a seção 5.4.4 apresentará a estrutura do Log de Critérios de uma fonte, onde serão 

armazenados os escores dos critérios para cada visão de mapeamento que a fonte contém. 

5.4.1 Seleção de Visões de Mapeamento 

O sistema Integra conta com duas bases de dados: a Base de Conhecimento das Fontes e a Base de 

Conhecimento do Mediador (ver Figura 5.1). A Base de Conhecimento do Mediador armazena o 

esquema global, definido pelas entidades de mediação, onde as consultas dos usuários são submetidas. 

Também, são armazenadas as assertivas de correspondência que informam como uma entidade de 

mediação é computada sobre as entidades nas fontes, definindo, assim, as visões de mapeamento. Para 

cada fonte, um conjunto de assertivas é definido. A Base de Conhecimento das Fontes, por sua vez, 

armazena informações que descrevem as fontes, como: nome, tipo (relacional, orientado a objeto, 

arquivo XML ou outro formato), porta, servidor, entre outras. Além das descrições, são, também, 

armazenados os esquemas das fontes. 

O processo de seleção das visões de mapeamento é baseado nas informações contidas nas Bases de 

Conhecimento do Mediador. A partir dessas informações, o sistema sabe exatamente como executar 

qualquer consulta sobre as fontes de dados. Este processo de seleção das visões de mapeamento será 

usado no método para cálculo dos escores dos critérios e nos processos de materialização e de 

manutenção dos dados materializados. 
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A seguir, o algoritmo SelecionaVisoesMap, ilustrado pela Figura 5.7, que executa o processo de 

seleção das visões de mapeamento. 

 

Figura 5.7 – Algoritmo para seleção das visões de mapeamento 

5.4.2 Amostragem Contínua de Dados para Cálculo dos Escores 

Se por um lado os métodos de avaliação contínua favorecem a medição (escores) de critérios que 

variam constantemente, os métodos baseados em amostragem são indicados quando a quantidade de 

informações a ser avaliada é muito grande. 

Visto que o sistema Integra foi projetado para Web, onde o número de fontes pode ser grande, 

optou-se por usar o método de amostragem para avaliar a qualidade dos dados das visões de 

mapeamento. Todavia, como essa qualidade pode variar constantemente, o processo de recuperação 

das amostras será feito de forma contínua, para que se tenha uma realidade mais precisa em relação 

aos critérios. Vale salientar, porém, que essa técnica de amostragem contínua somente se aplica ao 

cálculo dos escores dos critérios: freqüência de atualizações, disponibilidade e tempo de resposta. 

Periodicamente, em intervalos aleatórios, o sistema executa o processo de amostragem, 

recuperando amostras das visões de mapeamento do esquema de mediação. Em seguida, a qualidade 

desses dados em relação aos critérios é avaliada – escores de critérios – e seus resultados, para cada 

visão de mapeamento, são armazenados nos Log de Critérios (ver seção 5.4.4) das fontes 

correspondentes. O número de amostragens (ciclo de download) é indicado pelo sistema. Em uma 

amostragem, são recuperadas amostras de todas as visões de mapeamento do mediador. Neste ponto, 

vale destacar a diferença entre uma amostragem e uma amostra. A amostragem refere-se ao processo 

de recuperação de diversas amostras das visões de mapeamento, enquanto uma amostra recupera os 

dados da fonte de uma única visão de mapeamento. 

À medida que as amostras vão sendo recuperadas, os escores dos critérios vão sendo calculados e 

armazenados nos Log de Critérios das fontes, para cada visão de mapeamento. Quando um novo ciclo 

Algoritmo SelecionaVisoesMap() 

{Arquivo da Base de Conhecimento do Mediador.} 
BaseConhecMed := //MKB 

{Cria hash vazia para armazenar as visões de mapeamento, onde a chave é a visão de 
mapeamento e o valor a ser armazenado é a concatenação da fonte e seu esquema.} 
VisoesMap := hash vazia 

{Recupera esquema de mediação e assertivas.} 
EsqMed := RecuperaEsqMed(BaseConhecMed) 
Assertivas := RecuperaAssertivas(BaseConhecMed) 
Para cada EntMed em EsqMed Faça 

{Recupera visão mapeamento.} 
VisaoMap := RecuperaEntMap(Assertivas, EntMed) 

{Insere visão mapeamento na hash.} 
InsereVisaoMapHash(VisaoMap, hash) 

 Fim Para 
 Retorne VisoesMap 

Fim Algoritmo SelecionaVisoesMap 
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de download é iniciado, os novos escores dos critérios substituem os escores antigos associados ao 

ciclo de download anterior. Por exemplo, seja um ciclo de download de 20 amostragens. Quando a 

amostragem de número 21 for executada, os novos escores dos critérios serão armazenados nos 

campos correspondentes ao da primeira amostragem do ciclo de download anterior. Vale salientar que, 

para o critério freqüência de atualizações, são necessárias duas amostragens consecutivas, para 

determinar o número de atualizações. 

A seção 5.4.2 mostrará como é calculado o número de atualizações para uma visão de mapeamento. 

Para os critérios disponibilidade e tempo de resposta, por serem mais simples, o cálculo de seus 

escores é descrito a seguir: 

� Disponibilidade ⇒ Esse critério indica até que ponto os dados de uma visão de mapeamento 

estão disponíveis ou facilmente e rapidamente recuperáveis [Angeles05], de forma que a 

disponibilidade de uma amostra associada a uma visão de mapeamento é calculada de acordo 

com a equação 5.1. 




















−

−
−=

TempoLimTempoSolic

TempoEntTempoSolic
Maxidadedisponibil 1,0    (5.1) 

Pela equação 5.1, TempoSolic representa o instante em que a consulta de mapeamento é enviada 

para a fonte, enquanto TempoEnt indica o instante em que o resultado da consulta de 

mapeamento é retornado. O sistema possui um limite de tempo (TempoLim), no qual, após sua 

expiração, o resultado de uma consulta é descartado. Nesse caso, pela equação 5.1, a 

disponibilidade é zero. 

� Tempo de resposta ⇒ Esse critério mede o período de tempo entre a submissão de uma 

consulta de mapeamento e retorno de seu resultado, como mostra a equação 5.2. 

TempoEntTempoSolicrespostatempo −=_    (5.2) 

Pela equação 5.2, TempoSolic é o tempo no qual a consulta de mapeamento é submetida à fonte 

e TempoEnt indica o instante no qual a resposta da consulta é retornada. 

A tarefa de amostragem, descrita pelo algoritmo Amostragem na Figura 5.8, é escutada pelo 

sistema como uma thread. 
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Figura 5.8 – Algoritmo de amostragem 

No algoritmo Amostragem, o processo de execução de uma consulta de mediação 

(ExecuteConsMed()) é realizado pelo módulo Gerenciador de Consultas que retorna o resultado da 

consulta no formato do esquema de mediação [Costa05]. O tempo de expiração de uma fonte indica o 

tempo limite para execução de uma consulta sobre a fonte. Essa informação é armazenada na Base de 

Conhecimento das Fontes. Em cada amostragem, as amostras da visão de mapeamento são 

armazenadas no Log de Critérios da fonte, para que as próximas amostras possam ser comparadas, a 

fim de detectar o número de atualizações. 

5.4.3 Cálculo do Número de Atualizações entre Amostras de Dados 

Para o cálculo do número de atualizações, duas amostras de uma visão de mapeamento, geradas 

pela execução de duas amostragens consecutivas, são comparadas. Cada amostra é representada por 

um documento XML, contendo elementos (instâncias) que correspondem à visão de mapeamento 

associada a uma entidade fonte (ver a definição do esquema do mediador na seção 5.2.1). Esses 

elementos, por sua vez, contêm sub-elementos que definem os atributos e sub-entidades da visão. 

Algoritmo Amostragem (ContAmost) 

{ContAmost é um contador, controlado pela thread que executa esse algoritmo e incrementa em 1, cada vez que 
uma amostragem é executada, até alcançar o número de amostragens definido pelo sistema. Esse contador é útil, 
especialmente, na construção dos log de critérios das fontes.} 
  VisoesMap := SelecionaVisoesMap() 
  Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 

   {Recupera fonte da visão de mapeamento.} 
   Fonte := RecuperaFonteVMap(VisaoMap) 

   tamAmost := 0 
   tempoSolic := tempo atual 

 {Execução da consulta de mediação associada à entidade de mediação definida sobre VisaoMap, cujo 
resultado é armazenado num arquivo XML.} 

   amostAtual := ExecuteConsMed(VisaoMap, Fonte) 
   tempoEnt := tempo atual 

 {Incrementa o tamanho da amostra com o valor do tamanho já armazenado no log de critérios da fonte 
para a visão de mapeamento. O tamanho da visão de map será usado no cálculo do custo de manutenção.} 

   tamAmostra := tamanho(amostAtual) + RecuperaTamAmostraLog(VisaoMap, Fonte) 

   {Escore do tempo de resposta para executar a consulta de mapeamento.} 
   tr := tempoEnt – tempoSolic 

   {Escore da disponibilidade dos dados da fonte para executar a consulta de mapeamento.} 
   tempoLim := RecuperaTempoExpiracaoFonte(Fonte) 
   disp := Max (0, 1–((tempoSolic – tempoEnt)/(tempoSolic – tempoLim))) 

   {Recuperação da amostra anterior para comparar com a atual a fim de calcular o n° de atualizações.} 
   amostAnterior := RecuperaAmostra(VisaoMap, Fonte) 

 {Cálculo do número de atualizações entre duas amostras. Um caminho vazio é passado para construir uma 
seqüência de elementos XML.} 

   caminho := caminho vazio 
   numAt := CalculaNumAtualiz(amostAnterior, amostAtual, Fonte, caminho) 

   {Armazenamento de dados no log de critérios da fonte, correspondente à visão de map em questão.} 
   ArmazenaDadosLog(tamAmost, tr, disp, numAt, tempoEnt, amostAtual, 
         VisaoMap, Fonte, ContAmost) 
  Fim Para 

  ContAmost := ContAmost + 1 

Fim Algoritmo Amostragem 
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Antes de dar seguimento à definição do cálculo para o número de atualizações entre duas amostras, 

é necessário entender o que significa uma atualização sobre uma visão de mapeamento. Somente serão 

consideradas as atualizações numa entidade fonte que forem relevantes aos atributos e/ou sub-

entidades da visão de mapeamento definida sobre essa entidade fonte. Como o conteúdo de uma visão 

de mapeamento é representado por um documento XML, três situações podem ocorrer: 

� Inserção ⇒ Adição de um novo elemento (entidade ou sub-entidade) em uma das amostras; 

� Remoção ⇒ Exclusão de um elemento existente (entidade ou sub-entidade) em uma das 

amostras; ou 

� Substituição ⇒ Alteração no valor de um sub-elemento, correspondente a um atributo da visão 

de mapeamento, de um elemento (entidade ou sub-entidade), em uma das amostras. 

Para determinar o número de atualizações entre duas amostras, todos os elementos (instâncias) de 

uma amostra (a mais atual) são comparados com as instâncias da segunda amostra. Como esses 

elementos podem conter sub-elementos que correspondem a sub-entidades, então, é necessário 

também compará-las. 

Segundo Lóscio [Lóscio03], uma instância de uma entidade ou sub-entidade é identificada 

unicamente por um conjunto de atributos, chamados de atributos de mapeamento. Lóscio desenvolveu 

um tipo especial de assertiva, assertiva de correspondência de atributo de mapeamento, que especifica 

o mapeamento entre instâncias correspondentes de duas entidades semanticamente equivalentes. 

Definição 5.1 (Assertiva de correspondência de atributo de mapeamento): Sejam (A11, ..., A1n) e 

(A21, ..., A2n) atributos monovalorados das entidades E1 e E2, respectivamente, tal que E1 ≅ E2 e A1i ≅ 

A2i, para 1 ≤ i ≤ n, onde o símbolo ≅ significa semanticamente equivalentes. A assertiva de 

correspondência E1.(A11, ..., A1n) ≅ E2.(A21, ..., A2n) especifica o mapeamento entre as instâncias 

correspondentes de E1 e E2. 

De acordo com a Definição 5.1, se duas instâncias i1 e i2 das entidades E1 e E2, respectivamente, 

possuem os mesmos valores para cada par semanticamente equivalente de atributos A1i e A2i, 1 ≤ i ≤ n, 

então i1 e i2 são instâncias correspondentes, ou seja, representam o mesmo objeto no mundo real. Os 

atributos (A11, ..., A1n) e (A21, ..., A2n) são chamados de atributos de mapeamento entre E1 e E2. 

No cálculo do número de atualizações, a assertiva de correspondência de atributo de mapeamento 

será usada para identificar quando duas instâncias de uma mesma entidade são idênticas ou não, a fim 

de determinar se houve uma adição, remoção ou substituição nas amostras da visão de mapeamento. 

O algoritmo CalculaNumAtualiz, responsável pelo cálculo do número de atualizações entre duas 

amostras, a partir da amostra recente (documento XML), percorre todos os seus elementos. Para cada 

elemento, ele verifica, através da assertiva de atributo de mapeamento, se existe elemento 
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correspondente na amostra anterior. Caso não exista, significa que foi feita uma inserção na amostra 

recente. Caso exista, o algoritmo analisa os sub-elementos do elemento em questão. Neste ponto, uma 

variável, usada para verificar posteriormente o número de remoções de elementos na amostra anterior, 

é incrementada em uma unidade. Essa variável indicará o número de elementos comuns nas duas 

amostras. O número de remoções será definido como a diferença entre quantidade de elementos da 

amostra anterior e a quantidade de elementos comuns entre as duas amostras. Quando o sub-elemento 

é um atributo correspondente da visão de mapeamento, o algoritmo compara com o mesmo sub-

elemento da amostra anterior. Quando o sub-elemento é uma sub-entidade, o algoritmo é chamado 

recursivamente. A Figura 5.9 ilustra o algoritmo CalculaNumAtualiz. 

 

Figura 5.9 – Algoritmo para cálculo do número de atualizações 

Para ilustrar o cálculo do número de atualizações, executado pelo algoritmo CalculaNumAtualiz, 

sejam duas amostras, já no formato do esquema de mediação, correspondentes à visão de mapeamento 

Autor1 (ver Figura 5.4) da fonte S1, como mostram as Figuras 5.10 e 5.11. 

Algoritmo CalculaNumAtualiz(AmostraAnterior, AmostraRecente, Fonte, Caminho) 

{ AmostraAnterior e AmostraRecente são duas amostras consecutivas de uma visão de mapeamento, geradas 
pelo algoritmo de amostragem. Caminho define uma seqüência de elementos num documento XML; 
inicialmente, ele está vazio.} 
numAtualiz := 0 

{Variável que indica que um mesmo elemento está contido nas duas amostras.} 
numEquiv := 0 

{Compara cada elemento de AmostraRecente com todos os elementos de AmostraAnterior.} 
Para cada Elem2 = amostra_recente/* Faça 

  Caminho := Caminho + Elem2 

  {Recupera o(s) atributo(s) de mapeamento da entidade de Elem2.} 
atMap := ConsultaAssertivaMap(Fonte, Caminho) 

  {Consulta em amostra_anterior, através de atMap, se existe instância correspondente.} 
Elem1 := ConsultaEntidade(AmostraAnterior, atMap) 

  {Caso não exista, uma inserção em amostra_recente foi feita.} 
Se Elem1 = vazio Então 

   numAtualiz := numAtualiz + 1 

  {Existe elemento correspondente. Então, os sub-elementos serão comparados.} 
Senão 

   numEquiv := numEquiv + 1 
   Para cada SubElem = AmostraRecente/Elem2/* Faça 

    {É um atributo da visão de mapeamento.} 
Se numElem (SubElem) = 0 Então 

     {Uma substituição.} 
Se SubElem/valor() ≠ AmostraAnterior/Elem1/SubElem/valor() Então 

      numAtualiz := numAtualiz + 1 
     Fim do Se 

    {Chama o algoritmo recursivamente para calcular o número de atualizações da sub-entidade.} 
Senão 

     numAtualiz := numAtualiz + CalculaNumAtualiz(Elem1, Elem2, caminho) 
    Fim do Se 

   Fim do Para 

  Fim do Se 

Fim do Para 

{Número de remoções que foram feitas em amostra_anterior.} 
numRemocoes := tamanho(AmostraAnterior) – numEquiv 
numAtualiz := numAtualiz + numRemocoes 
Retorne numAtualiz 

Fim Algoritmo CalculaNumAtualiz 
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Figura 5.10 – Amostra 1 da visão de mapeamento Autor1 

 

Figura 5.11 – Amostra 2 da visão de mapeamento Autor1 

Quando o algoritmo CalculaNumAtualiz é executado, cada elemento da amostra mais recente 

(amostra 2 da Figura 5.11) é comparado com os elementos da amostra mais antiga (amostra 1 da 

Figura 5.10). Assim, o elemento e21 (entidade Autor) da amostra 1 é comparado com os elementos 

e11 e e12 da amostra 2, através do atributo de mapeamento email. Como ele não existe em amostra 1, 

uma inserção foi feita em amostra 2. Em seguida, o elemento e22 (entidade Autor) é comparado com 

os elementos da amostra 1, constatando que existe uma ocorrência. Porém, um de seus sub-elementos 

(entidade Livro) foi inserido, indicando mais uma atualização em amostra 2. Por fim, é verificado o 

número de remoções feitas em amostra 1. Nesse caso, o elemento e11 foi removido. Então, o número 

de remoções é determinado pela diferença entre o número de elementos de amostra 1 (2 elementos) e o 

número de equivalências de elementos entre as duas amostras (1 elemento – e22). Sendo assim, foram 

feitas no total três atualizações. 

e11 = <Autor> 
     <nome> Halevy, A. Y. </nome> 
     <email> halevy@cs.washington.edu </email> 
     <Livro> 
      <titulo> Next Generation IT and Systems </titulo> 
      <editora> Springer </editora> 
     </Livro> 
    </Autor> 
e12 = < Autor> 
     <nome> Bouzeghoub, M. </nome> 
     <email> Mokrane.Bouzeghoub@prism.uvsq.fr </email> 
     <Livro> 
      <titulo> Advances in Database Technology </titulo> 
      <editora> Springer </editora> 
     </Livro> 
    </Autor> 

e21 = <Autor> 
     <nome> Kedad, Z. </nome> 
     <email> Zoubida.Kedad@prism.uvsq.fr </email> 
     <Livro> 
      <titulo> Natural Language Processing </titulo> 
      <editora> Springer </editora> 
     </Livro> 
    </Autor> 
e22 = < Autor> 
     <nome> Bouzeghoub, M. </nome> 
     <email> Mokrane.Bouzeghoub@prism.uvsq.fr </email> 
     <Livro> 
      <titulo> Advances in Database Technology </titulo> 
      <editora> Springer </editora> 
     </Livro> 
     <Livro> 
      <titulo> Semantics of a Networked World </titulo> 
      <editora> Springer </editora> 
     </Livro> 
    </Autor> 



77 

5.4.4 Cálculo do Número de Acessos a uma Visão de Mapeamento 

A descoberta de classes de consultas frequentemente acessadas (padrões) objetivam melhorar a 

performance do sistema de integração, já que os resultados desses padrões podem ser armazenados 

localmente, na forma de visões materializadas [Wang04] ou através de caching [Yang03]. 

Em [Nie04], é apresentada uma técnica de mineração de dados para gerar estatísticas sobre a 

capacidade de resposta das fontes de dados em relação às consultas submetidas ao sistema de 

integração. Como o número de consultas pode ser elevado, foi criada uma abordagem que permite 

descobrir classes de consultas frequentemente acessadas e, com isso, determinar as fontes mais 

apropriadas para responder a uma consulta de usuário.  

Em Ashish[02], é apresentada uma abordagem, na qual padrões são extraídos a partir da 

distribuição das consultas dos usuários, como visto no Capítulo 4, em três passos: (i) classificação das 

consultas para determinar classes de dados consultadas pelos usuários. Essas classes são definidas 

sobre os conceitos do domínio (semelhante ao conceito de entidade de mediação do sistema Integra), a 

partir das restrições sobre seus atributos; (ii) agrupamento de atributos, de acordo com suas 

freqüências de acesso, para determinar grupos de atributos de interesse em cada classe; e (iii) 

combinação de classes para gerar uma descrição (padrão) mais compacta das classes à materialização. 

Em [Nie04, Ashish02], as classes de dados acessadas com freqüência são definidas sobre a 

distribuição das consultas dos usuários, de maneira que não se conhece previamente a estrutura que 

elas terão. Em contrapartida, no contexto do sistema Integra, as prováveis classes de dados acessadas 

com freqüência são conhecidas previamente; ou seja, as consultas (visões) de mapeamento que 

definem o esquema do mediador. Porém, a freqüência com que essas visões de mapeamento são 

acessadas é determinada em função das consultas dos usuários. 

Para o critério freqüência de acessos, diferentemente dos outros critérios que se baseiam no 

processo de amostragem, o processo de execução das consultas de usuário é considerado a fim de 

estimar a freqüência com que as visões de mapeamento são acessadas. Por sua vez, a freqüência de 

uma visão de mapeamento é determinada em função dos acessos feitos aos seus atributos e/ou suas 

sub-entidades. Ou seja, uma visão de mapeamento pode ser consultada como “um todo” ou apenas 

parcialmente – apenas, alguns atributos e/ou sub-entidades são acessados. Dessa forma, o número de 

acessos dos atributos e/ou sub-entidades de uma visão de mapeamento devem ser determinados para 

que se possa saber se a visão é parcialmente ou totalmente acessada, ou seja, seu grau de acesso. 

Para determinar o grau de acesso de uma visão de mapeamento, é necessário entender como é 

executado o processamento de consultas no sistema Integra [Costa05, Lóscio06, Lóscio03]. Segundo 

Lóscio [Lóscio03], dada uma consulta, o mediador tenta encontrar combinações (planos de consulta) 

de entidades de mediação que permitam computá-la.  Baseado nas consultas de mediação e no plano 

de consulta, o sistema calcula, em tempo de execução a reescrita mais apropriada para computar a 
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consulta do usuário. Como uma consulta pode especificar algumas condições que restringem a reposta, 

então, somente os elementos que satisfazem as restrições devem compor a resposta. 

O processo de execução de uma consulta pode ser resumido em quatro fases [Lóscio06]: (i) o 

mediador recebe uma consulta, executando as traduções necessárias e reformulando-a num conjunto 

de expressões locais (consultas de mapeamento); (ii) essas consultas são enviadas para os wrappers 

correspondentes que as traduzem para as linguagens específicas das fontes; (iii) os wrappers recebem 

as respostas dessas consultas que são traduzidas para XML e enviadas ao mediador: e, (iv) finalmente, 

as respostas XML são integradas, retornando o resultado integrado como resposta à consulta original. 

Para a definição do grau de acesso de uma visão de mapeamento, somente a fase de reformulação é 

considerada, uma vez que ela define as consultas de mapeamento a serem executadas nas fontes. Essa 

fase é executada em três etapas [Lóscio06, Costa05]: (i) identificação da entidade de mediação a ser 

consultada; (ii) identificação das fontes relevantes para responder a consulta; e (iii) geração de uma 

consulta para cada fonte – consulta de mapeamento. A entidade de mediação é reformulada por um 

procedimento recursivo que identifica suas sub-entidades e seus atributos. Para tal, o procedimento 

obtém as assertivas de correspondência [Lóscio03] que especificam como computar cada sub-entidade 

e atributo sobre uma fonte. As restrições também são analisadas e propagadas em restrições sobre as 

fontes. Para ilustrar o processo de reformulação, seja uma consulta Q executada sobre o esquema de 

mediação da Figura 5.2 e sua representação em XML [Costa05], como mostra a Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 – Consulta do usuário 

A Figura 5.13 mostra a consulta Q reformulada sobre o esquema da fonte S1 (ver Figura 5.4). 

 

Figura 5.13 – Consulta do usuário reformulada sobre a fonte S1 

Q: Recupere o nome do autor, o título e a editora de todos os livros. 

<EXP> 
 <SELECT ENTITY=”Autorm”> 
  <ATTRIBUTE>nomem</ATTRIBUTE> 
  <SELECT ENTITY=”Livrom”> 
   <ATTRIBUTE>titulom</ATTRIBUTE> 
   <ATTRIBUTE>editoram</ATTRIBUTE> 
  </SELECT> 
 </SELECT> 
</EXP> 

<EXP> 
 <SELECT ENTITY=”Autor1”> 
  <ATTRIBUTE>nome1</ATTRIBUTE> 
  <SELECT ENTITY=”Livro1”> 
   <ATTRIBUTE>titulo1</ATTRIBUTE> 
   <SELECT ENTITY=”Editora1”> 
    <ATTRIBUTE>nome1</ATTRIBUTE> 
    <REFERENCE NAME=”ref_Livro1_Editora1”> 
     <MAP ATTRIBUTE=”ref_ed1”>id_ed1</MAP> 
    </REFERENCE> 
   </SELECT> 
  </SELECT> 
 </SELECT> 
</EXP> 
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Para cada consulta de usuário submetida, através do processo de decomposição (reformulação), o 

sistema verifica quais atributos e/ou sub-entidades, para cada visão de mapeamento, acessados. O Log 

de Critérios de cada fonte guarda a estrutura de cada uma de suas visões de mapeamento, onde cada 

elemento correspondente a um atributo, da entidade associada à visão ou de uma sub-entidade que ela 

contém, armazena em seu conteúdo o número de vezes em que ele foi acessado. 

O algoritmo CalculaNumAcessos, parte do procedimento de reformulação de consultas [Costa05, 

Lóscio06], é executado para cada consulta (visão) de mapeamento reformulada a ser executada em sua 

fonte. Como uma visão de mapeamento pode conter sub-entidades, o algoritmo deve ser executado 

recursivamente para a visão de mapeamento correspondente a cada sub-entidade. Assim, o número de 

acessos de uma sub-entidade também é refletido em sua visão de mapeamento, além da visão de 

mapeamento que a contém. Por exemplo, para a consulta reformulada da Figura 5.13, observa-se que a 

entidade Autor1 possui uma sub-entidade Livro1, que por sua vez está associada a uma entidade 

Editora1. Assim, o acesso a sub-entidade Livro1 deve ser refletido na sua visão de mapeamento, 

além da visão de mapeamento de Autor1. O mesmo raciocínio se aplica à entidade Editora1. A 

Figura 5.14 mostra o algoritmo CalculaNumAcessos. 

 

Figura 5.14 – Algoritmo para cálculo do número de acessos 

5.4.5 Log de Critérios das Fontes 

Para avaliar a qualidade das visões de mapeamento, os escores dos critérios devem ser 

armazenados a fim de serem recuperados posteriormente. A princípio, os escores para os critérios das 

Algoritmo CalculaNumAcessos(SelectExt, ConsMapRef, Fonte) 

{ Esse algoritmo é chamado pelo procedimento de reformulação de uma consulta de usuário em uma 
consulta sobre uma fonte. ConsMapRef é a consulta do usuário que foi reformulada pelo procedimento de 
reformulação para ser executa na fonte Fonte. SelectExt é o elemento SELECT mais externo de 
ConsMapRef.} 

{Recupera a entidade da consulta (visão) de mapeamento reformulada. Ela é identificada pelo atributo 
@ENTITY do elemento SELECT.} 

  entMap := SelectExt/@ENTITY 

{Recupera o número de acessos à entMap no log da fonte, incrementa em uma unidade (mais um acesso 
à entMap) e armazena de volta o resultado no log da fonte.} 

 numAcesVisao := RecuperaNumAcessoVisao(entMap, Fonte) + 1 
 ArmazenaNumAcessosVisao(numAcesVisao, entMap, Fonte) 

{Para cada atributo da consulta de mapeamento reformulada, recupera a quantidade de vezes que ele 
foi acessado (no log da fonte), incrementa em uma unidade e armazena o resultado de volta no log da 
fonte, na visão e atributo correspondentes.} 

  Para cada atributo = SelectExt/ATTRIBUTE Faça 
   numAcessos := RecuperaNumAcessoAtributo(atributo, entMap, Fonte) + 1 

 ArmazenaNumAcessos(numAcessos, atributo, entMap, Fonte) 
  Fim Para 

{Para cada sub-entidade da consulta de mapeamento reformulada, analisa os atributos acessados, 
recuperando seu número de acessos, incrementando em uma unidade e armazenando o resultado de 
volta no log da fonte nos atributos correspondentes, para a visão de mapeamento da sub-entidade 
(procedimento recursivo) e visão da entidade que a contém.} 

  Para cada subEnt = SelectExt/SELECT Faça 
   CalculaNumAcessos(Elem, subEnt, Fonte) 
  Fim Para 

Fim Algoritmo CalculaNumAcessos 
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consultas de mapeamento deveriam ser armazenados na Base de Conhecimento do Mediador, como 

proposto em [Batista03c], uma vez que essas consultas definem as consultas de mediação. Porém, 

optou-se por armazená-los na Base de Conhecimento das Fontes, já que as consultas de mapeamento 

são definidas sobre entidades das fontes. 

Dessa forma, os escores para todos os critérios serão armazenados na Base de Conhecimento das 

Fontes, através da construção de um log, para cada fonte, que contém todas as informações relevantes 

para a avaliação da qualidade das consultas (visões de mapeamento). 

Para cada fonte relevante ao esquema do mediador, um log (documento XML) é construído, 

contendo informações que a descrevem e todas as visões de mapeamento definidas sobre ela. Cada 

elemento correspondente a uma visão de mapeamento é identificado por um atributo ENTITY, cujo 

valor é o nome da entidade associada à visão de mapeamento e mais dois atributos: espaço que 

armazena o tamanho da visão de mapeamento e beneficio (ver seção 5.6.2). Cada elemento de uma 

visão de mapeamento contém quatro sub-elementos correspondentes aos critérios de materialização. 

Para o elemento associado ao critério freqüência de acessos, um atributo, freqaces, identifica a 

freqüência com que à visão é acessada pelas consultas dos usuários. Outro atributo, numaces, 

identifica o número de acessos da visão. Como essa freqüência depende da freqüência com que os 

atributos e sub-entidades são acessados, a estrutura da visão (no formato do mediador) também é 

armazenada sob a forma de elementos. Os elementos correspondentes aos atributos da entidade 

associada à visão e de suas sub-entidades armazenam em seus conteúdos seus números de acessos, 

calculados de acordo com o que foi exposto na seção 5.4.4. 

Cada elemento associado aos critérios freqüência de atualizações, tempo de resposta e 

disponibilidade contém n sub-elementos Amostragem, onde n é o número de amostragens 

executadas pelo sistema. Um elemento do tipo Amostragem possui um atributo numero, indicando a 

posição da amostragem e, para o critério freqüência de atualizações, um atributo tempo, indicando o 

instante em que os dados de uma amostra foram recuperados. Cada sub-elemento Amostragem 

armazena em seu conteúdo o número de atualizações da visão, o tempo de resposta para executar a 

consulta de mapeamento e a disponibilidade da visão para os elementos correspondentes aos critérios 

freqüência de atualizações, tempo de resposta e disponibilidade, respectivamente. Além disso, para 

o critério freqüência de atualizações, os dados da última amostra são armazenados para que, na 

próxima amostragem, os dados da nova amostra possam ser comparados. 

A Figura 5.15 ilustra a estrutura do log para as visões de mapeamento Autor1 e Livro1 da fonte 

de dados S1 da Figura 5.4. 
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Figura 5.15 – Log de uma fonte de dados 

5.5 Cálculo dos Escores Globais para os Critérios de Materialização 

A seção 5.4 destacou como os escores dos critérios de materialização são obtidos. Para os critérios 

freqüência de atualizações, tempo de resposta e disponibilidade, o método de amostragem contínua 

recupera amostras das visões de mapeamento nas fontes e calcula os escores dos critérios para cada 

amostra. Para o critério freqüência de acessos, os escores são calculados em função da reformulação 

das consultas dos usuários sobre as fontes, onde é determinado o número de acessos aos atributos da 

entidade e sub-entidades das visões de mapeamento que compõem cada consulta de usuário. 

A partir dos escores obtidos, a qualidade das visões de mapeamento precisa ser determinada, 

através do cálculo de um escore único. A seguir, será mostrado como é feito o cálculo desse escore 

único para cada critério: 

 

 

<FONTE> 
 <NOME> S1 </NOME> 
 <PORTA> 3306 </PORTA> 
 <SERVIDOR> 127.0.0.1 </SERVIDOR> 
 <VISAOMAP ENTITY = “Autor” espaco = “” beneficio = “”> 
  <FREQACESSO numaces = “”> 
   <ESTRUTURA> 
    <AUTOR> 

     <NOME> ”número de acessos” </NOME> 
     <EMAIL> ”número de acessos” </EMAIL> 
     <LIVRO> 

      <TITULO> ”número de acessos” </TITULO> 
      <EDITORA> ”número de acessos” </TITULO> 
     </LIVRO> 
    </AUTOR> 
   </ESTRUTURA> 
  <FREQATUALIZ> 
   <AMOSTRA_ANT> 
    ... 
   </AMOSTRA_ANT> 

   <AMOSTRAGEM numero = “1” tempo = “”> ”número de atualizações” </AMOSTRAGEM> 
    ... 

   <AMOSTRAGEM numero = “n” tempo = “”> ”número de atualizações” </AMOSTRAGEM> 
  </FREQATUALIZ> 
  <TEMPORESP> 

   <AMOSTRAGEM numero = “1”> ”tempo de resposta” </AMOSTRAGEM> 
    ... 

   <AMOSTRAGEM numero = “n”> ”tempo de resposta” </AMOSTRAGEM> 
  </TEMPORESP> 

<DISP> 

   <AMOSTRAGEM numero = “1”> ”disponibilidade” </AMOSTRAGEM> 
    ... 

   <AMOSTRAGEM numero = “n”> ”disponibilidade” </AMOSTRAGEM> 
  </DISP> 
 </VISAOMAP> 
 <VISAOMAP ENTITY = “Livro” espaco = “” beneficio = “”> 
  ... 
 </VISAOMAP> 
</FONTE> 
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Freqüência de Atualizações 

Cho [Cho03] desenvolveu diversos estimadores para o cálculo da freqüência de atualização de uma 

fonte de dados. Esses estimadores são aplicados em cenários distintos, de acordo com as 

características da aplicação como, por exemplo: a forma como os dados são amostrados (em intervalos 

regulares ou aleatórios), conhecimento prévio das atualizações, entre outros. 

No contexto do Integra, o sistema não possui conhecimento algum sobre as características de 

atualização das fontes, devido à autonomia que elas possuem. Além disso, as consultas de 

mapeamento devem ser executadas em momentos distintos e aleatórios, a fim de refletir uma realidade 

mais precisa das atualizações ocorridas nas fontes. Diante desse cenário, Cho [Cho03] definiu um 

método para estimar a freqüência de atualizações, de acordo com a equação 5.3. 
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Pela equação 5.3, ∆tci representa os intervalos de tempo em que foram detectadas alterações nos 

dados de um elemento (no caso do Integra, uma visão de mapeamento) e ∆tuj representa os intervalos 

em que não foram verificadas alterações. m representa o número total de vezes em que foram 

detectadas as alterações nos n acessos, ou seja, o número de amostragens. Todas as variáveis (exceto, 

λ) na equação 5.3 podem ser medidas pelas amostras e λ, a estimativa para a freqüência de 

atualização, é obtida pela resolução dessa equação. 

A equação 5.3 não leva em consideração o número de atualizações (inserção, remoção ou 

substituição) ocorridas em uma amostragem para os dados de uma amostra de uma visão de 

mapeamento. Sendo assim, a freqüência total de atualizações de uma visão de mapeamento, λT, é 

definida pelo número total de atualizações (ver cálculo da seção 5.4.3), NT, vezes o valor de λ 

(resolução da equação 5.3), como mostra a equação 5.4. 

λλ ⋅= TT N    (5.4) 

Para ilustrar o processo do cálculo da freqüência total de atualizações (λT), seja uma visão de 

mapeamento qualquer sobre uma fonte de dados hipotética. Quatro amostras da visão foram 

recuperadas, onde na segunda e quarta amostragens foram detectadas alterações e na terceira e quinta 

amostragens não foram constatadas alterações nos dados das amostras correspondentes. A Figura 5.16 

descreve os intervalos de tempo em que as amostragens foram executadas, bem como a detecção de 

alterações das amostras. 
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Figura 5.16 – Exemplo de detecções de alterações em amostras de uma visão de mapeamento 

Resolvendo a equação 5.3 para os valores indicados na Figura 5.16, obtém-se λ = 2,67 alterações 

no intervalo de 20 horas. Supondo que o cálculo do número de atualizações (inserções, remoções e 

substituições) ocorridas, como descrito na seção 5.4.3, nesse intervalo tenha sido de cinco 

atualizações, a freqüência total de atualizações da visão de mapeamento será, então: λT = 5.λ, ou seja, 

0,67 atualizações a cada hora. 

A Figura 5.17 ilustra o algoritmo CalculaFreqAtualiz, responsável pelo cálculo do critério 

freqüência de atualizações de uma visão de mapeamento. Neste algoritmo, CalculaFreq() 

determina a freqüência de atualização de uma visão de mapeamento, pela resolução da equação 5.3. 

Tempo de Resposta 

Para esse critério, a qualidade de uma visão de mapeamento é determinada em função da média dos 

tempos necessários para executar a consulta de mapeamento na respectiva fonte, no processo de 

amostragem contínua (ver seção 5.4.2), como mostra a equação 5.5. 
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∑
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, onde n é o número de amostragens. 

O algoritmo CalculaTempoRespMedio, ilustrado na Figura 5.18, descreve o processo para o 

cálculo da média dos tempos de resposta para uma visão de mapeamento. 

Disponibilidade 

Para o critério de disponibilidade, a qualidade de uma visão de mapeamento é definida como 

sendo o máximo entre os valores calculados para esse critério, a cada amostra recuperada pelo método 

de amostragem contínua (ver seção 5.4.2), como mostra a equação 5.6. 

niDisDis iMax ,,1)max( K==    (5.6) 

, onde n é o número de amostragens. 

O algoritmo CalculaDispMax, ilustrado na Figura 5.19, descreve o processo para o cálculo da 

disponibilidade máxima de uma visão de mapeamento. 

6h 4h 3h 7h 

= ∆tc1 = ∆tu1 = ∆tc2 = ∆tu2 

t 

∇ ∇ • • • - alterações não detectadas 
∇ - alterações detectadas 
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Figura 5.17 – Algoritmo para o cálculo da freqüência de atualizações de uma visão de mapeamento 

Algoritmo CalculaFreqAtualiz(VisaoMap, Log) 

{VisaoMap é uma visão de mapeamento contida no Log de uma fonte.} 

Para cada Elem = Log/FONTE/VISAOMAP/* Faça 

 {Elemento correspondente à visão de mapeamento VisaoMap.} 
  Se Elem/@ENTITY = VisaoMap Então  

  {Recupera o sub-elemento de VisaoMap correspondente ao critério freqüência de atualizações.} 
   ElemFreqAt := Elem/FREQATUALIZ/* 
   i := 1 
   numAt := 0 

   {Vetor usado para armazenar os instantes em que foram executadas as amostragens.} 
   instantes := vetor vazio 

   {Vetor usado para armazenar os intervalos de tempo em que houve alterações nas amostras.} 
   deltaTc : vetor vazio 

   {Vetor usado para armazenar os intervalos de tempo em que não houve alterações nas amostras.} 
   deltaTu := vetor vazio 

   {Recupera os sub-elementos de amostragem para o elemento FREQATUALIZ.} 
   Para cada ElemAmost = ElemFreqAt/AMOSTRAGEM Faça 
    Se ElemAmost/valor() = 0 Então {A amostra não teve nenhuma alteração.} 

     {Quando não houver alteração, atribui-se um valor negativo ao atributo @tempo.} 
     instantes[i] := - (ElemAmost/@tempo) 
    Senão 

{Quando houver alteração, atribui-se o próprio valor do atributo @tempo.} 
     instantes[i] := ElemAmost/@tempo 
     numAt := numAt + ElemAmost/valor() 
    Fim Se 
    i  := i + 1 
   Fim Para 

   {Ordena o vetor instantes numa seqüência cronológica, porém, mantendo seus valores negativos.} 
   instOrd := OrdenaVetor(instantes) 
   i := 1 
   j := 1 

{Este Se analisa verifica se, na primeira amostragem, houve alterações na amostra (instOrd[1] > 0). 
Se houve, significa que o número de atualizações foi determinado ao comparar essa amostra com a 
última amostra do ciclo de download anterior.} 

   Se instOrd[1] > 0 Então 
    deltaTc [1] := |instOrd[1]| - |instOrd[tamanho(instOrd)]| 
    i := i + 1 
   Fim Se 

   {Constrói os vetores de intervalos nos quais as amostras foram alteradas, deltaTc, ou não, deltaTu.} 
   Para k := 2 até tamanho(instOrd) Faça 
    Se instOrd[k] > 0 Então 
     deltaTc[i] := instOrd[k] – |instOrd[k-1]| 
     i := i + 1 
    Senão 

     deltaTu[j] := |instOrd[k]| - |instOrd[k-1]| 
     j := j + 1 
    Fim Se 
   Fim Para 

{Estima a freq. de atual., considerando somente os intervalos em que houve alterações ou não.} 
   freqAt := CalculaFreq(deltaTc, deltaTu) 

{Estima a freq. de atualiz. total de VisaoMap, considerando o número de atualiz. em cada amostra.} 
   freqAtTotal := numAt * freqAt 
  Fim Se 

Fim Para 
Retorne freqAtTotal 

Fim Algoritmo CalculaFreqAtualiz 
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Figura 5.18 – Algoritmo para o cálculo do tempo médio de resposta de uma visão de mapeamento 

 

Figura 5.19 – Algoritmo para o cálculo da disponibilidade máxima de uma visão de mapeamento 

Freqüência de Acessos 

Na seção 5.4.4, foi visto como determinar o número de acessos a uma visão de mapeamento, bem 

como o número de acessos aos atributos da entidade e sub-entidades correspondentes a essa visão. O 

número de acessos a uma visão de mapeamento informa a quantidade de vezes em que essa visão foi 

acessada a partir da reformulação das consultas dos usuários. Enquanto, o número de acessos aos 

atributos informa quantas vezes os atributos da entidade e sub-entidades da visão foram consultados 

em todas as vezes que a visão de mapeamento foi acessada. 

O número de acessos aos atributos serve para estimar o grau de acesso aos atributos de uma visão 

(entidade e sub-entidades) toda vez que ela é acessada. Esse grau de acesso aos atributos deve ser 

levado em conta no cálculo da freqüência de acessos a uma visão, pelo fato de que a visão pode ser 

acessada parcialmente. Por exemplo, seja a visão de mapeamento Autor (sobre uma fonte de dados 

Algoritmo CalculaTempoRespMedio(VisaoMap, Log) 

{VisaoMap é uma visão de mapeamento contida no Log de uma fonte.} 

Para cada Elem = Log/FONTE/VISAOMAP/* Faça 

  {Elemento correspondente à visão de mapeamento VisaoMap.} 
  Se Elem/@ENTITY = VisaoMap Então 

   {Recupera o sub-elemento de VisaoMap correspondente ao critério tempo de resposta.} 
   ElemTR := Elem/TEMPORESP/* 
   i := 0 
   somaTR := 0 

   {Recupera os sub-elementos de AMOSTRAGEM para o elemento TEMPORESP.} 
   Para cada ElemAmost = ElemTR/AMOSTRAGEM Faça 
    somaTR := somaTR + ElemAmost/valor() 
    i := i + 1 
   Fim Para 
  Fim Se 

Fim Para 

tempoRespMedio := somaTR / i  {Calcula o tempo médio de resposta para VisaoMap.} 
Retorne tempoRespMedio 

Fim Algoritmo CalculaTempoRespMedio 

Algoritmo CalculaDispMax(VisaoMap, Log) 

{VisaoMap é uma visão de mapeamento contida no Log de uma fonte.} 

Para cada Elem = Log/FONTE/VISAMAP/* Faça 

  {Elemento correspondente à visão de mapeamento VisaoMap.} 
  Se Elem/@ENTITY = VisaoMap Então 

   {Recupera o sub-elemento de VisaoMap correspondente ao critério disponibilidade.} 
   ElemDis := Elem/DISP/* 
   dispMax := 0 

   {Recupera os sub-elemento de AMOSTRAGEM para o elemento DISP.} 
   Para cada ElemAmost = ElemDis/AMOSTRAGEM Faça 
    Se ElemAmostra/valor() > dispMax Então 
     dispMax := ElemAmostra/valor() 
    Fim Se 

   Fim Para 
  Fim Se 

Fim Para 
Retorne dispMax 

Fim Algoritmo CalculaDispMax 
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hipotética) e sua estrutura, no formato do esquema do mediador, com o número de acessos aos 

atributos, contidos no log da fonte, como mostra a Figura 5.20. 

 

Figura 5.20 – Número de acessos aos atributos de uma visão de mapeamento 

Considerando que a visão Autor, através das consultas dos usuários, foi acessada 10 vezes, 

observa-se, pela Figura 5.20, que a sub-entidade Livro não foi consultada totalmente, uma vez que 

seu atributo editora só foi acessado cinco vezes. Dessa forma, o grau de acesso aos atributos da sub-

entidade Livro, definido como a média de acessos aos seus atributos, é de 7,5 ((10 + 5)/2). Seguindo 

o mesmo raciocínio, o grau de acesso aos atributos da visão é definido como sendo a média entre o 

grau de acesso aos atributos de todas as suas sub-entidades  e o número de acessos aos atributos dessa 

visão. Sendo assim, o grau de acesso aos atributos da visão Autor é de (10 + 2 + 7,5)/3 = 6,5. 

Nem sempre uma visão de mapeamento é acessada todas as vezes que uma consulta de usuário é 

executada. Assim, é necessário determinar o grau de acesso de uma visão, definido como sendo o 

número de vezes em que ela foi acessada pelas consultas dos usuários. Supondo que 50 consultas de 

usuário tenham sido submetidas ao sistema de integração e que a visão de mapeamento Autor tenha 

sido acessada 10 vezes (ver Figura 5.20), o grau de acesso dessa visão será (10/50) = 0,20. 

Para determinar o número total de consultas submetidas ao sistema, o Integra possui uma base de 

dados históricos, o Log de Consultas, contendo todas as consultas executadas pelo sistema. A cada 

nova consulta, um identificador é gerado e uma entrada é criada no Log, como mostra a Figura 5.21. 

 

Figura 5.21 – Log de Consultas [Lóscio03, Batista03] 

Log de Consultas 

Identificador 
Script 
Indicador da Cache 
Tamanho do Resultado 
Freqüência 
Tempo de Resposta 

<FONTE> 
... 
<VISAOMAP ENTITY = “Autor”> 

<FREQACESSO numaces = “10” freqac = “”> 
<ESTRUTURA> 

<Autor> 
     <nome> 10 </nome> 
     <email> 2 </email> 
     <Livro> 
      <titulo> 10 </titulo> 
      <editora> 5 </editora> 
     </Livro> 

</Autor> 
</ESTRUTURA> 

</FREQACESSO> 
... 

</VISAOMAP> 
... 

</FONTE> 
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A freqüência de acessos (FreqAc) a uma visão de mapeamento será definida como sendo a razão 

entre o grau de acessos aos atributos (GrauAcAt) dessa visão e o grau de acessos a essa visão 

(GrauAcVisao) [Nie04], como mostra a equação 5.7. 

oGrauAcVisa

GrauAcAt
FreqAc =    (5.7) 

Para o exemplo da Figura 5.20, o grau de acesso aos atributos da visão Autor foi de 6,5 e o grau de 

acesso à visão foi de 0,2. Logo, a freqüência de acessos à visão Autor será de 32,5%. 

O algoritmo CalculaFreqAcessos, ilustrado na Figura 5.22, descreve o processo para o cálculo da 

freqüência de acessos de uma visão de mapeamento. 

 

Figura 5.22 – Algoritmo para o cálculo da freqüência de acessos de uma visão de mapeamento 

5.6 Ranking de Classificação das Visões de Mapeamento 

A seção 5.5 apresentou diversos algoritmos para determinar a qualidade das visões de mapeamento 

em relação aos critérios de materialização. Entretanto, a avaliação em conjunto desses critérios deve 

Algoritmo CalculaFreqAcessos(VisaoMap, Log, LogConsultas) 

{VisaoMap é uma visão de mapeamento contida no Log de uma fonte. LogConsultas é o log 
das consultas dos usuários.} 

{Número de consultas contidas no Log de Consultas.} 
numConsUs := tamanho(LogConsultas) 
Para cada Elem = Log/FONTE/VISAOMAP/* Faça 

  {Elemento correspondente à visão de mapeamento VisaoMap.} 
  Se Elem/@ENTITY = VisaoMap Então 
   ElemFA := ElemEnt/FREQACESSO 
   ElemEnt := ElemFA/ESTRUTURA/VisaoMap 
   i := 0 
   Para cada subElem = ElemEnt/* Faça 

    {É um atributo da visão.} 
    Se numElem(subElem) = 1 Então 
     numAces := numAces + subElem/valor() 

    {É uma sub-entidade da visão.} 
    Senão 

{CalculaNumAcesSubEnt é um procedimento que calcula o número total 
de acessos aos atributos de uma sub-entidade. Ele é executado 
recursivamente, caso a sub-entidade possua outras sub-entidades.} 

     numAces := numAces + CalculaNumAcesSubEnt(subElem) 
    Fim Se 
    i := i + 1 
   Fim Para 

   {Grau de acesso aos atributos de VisaoMap.} 
   grAcesAt := numAces/i 

   {Grau de acesso a visão de mapeamento VisaoMap.} 
   grAcesVisao := ElemFA/@numaces / numConsUs  

   {Frequencia de acesso de VisaoMap.}  
   freqAcesso := grAcesAt/grAcesVisao 
  Fim Se 

Fim Para 
Retorne freqAcesso 

Fim Algoritmo CalculaFreqAcessos 
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ser considerada para que as visões de mapeamento com melhor qualidade sejam selecionadas para 

materialização de seus dados no Data Warehouse do sistema de integração. 

Além disso, cada visão de mapeamento ocupa uma quantidade de espaço e possui um custo de 

manutenção – estimativa do tempo gasto para manter os dados da visão atualizados. Esses dois fatores 

também devem ser levados em conta na seleção de visões de mapeamento à materialização. 

A seção 5.6.1 apresentará um método para avaliação da qualidade das visões de mapeamento pela 

análise, em conjunto, dos critérios de materialização. A seção 5.6.2 apresentará a definição do 

benefício de uma visão de mapeamento que considera, além da qualidade da visão em relação aos 

critérios, seu espaço de armazenamento e custo de manutenção. Através dos benefícios, a seção 5.6.2 

mostrará como é gerado um ranking de classificação das visões de mapeamento para materialização. 

5.6.1 Avaliação da Qualidade das Visões pelos Critérios de Materialização 

A seleção de visões de mapeamento pela análise de um conjunto de critérios constitui um problema 

de decisão de múltiplos atributos. No Capítulo 3, foram vistos alguns problemas desse tipo, onde 

métodos de tomada à decisão [Fülöp05] foram usados na seleção de fontes de dados para construção 

dos melhores planos de consulta [Naumann99] e materialização num data warehouse [Zhu02]. 

Para o problema da seleção das visões de mapeamento para materialização de seus dados, dos 

quatro métodos discutidos no Capítulo 3, será usado o método de Ponderação Aditiva Simples (Simple 

Additive Weighting – SAW) [Naumann98, Zhu02], por ser bastante popular, simples e robusto. O 

método SAW gera uma classificação das visões de mapeamento em função da análise dos critérios. 

Sua execução é definida em três passos: uniformização dos escores dos critérios para torná-los 

comparáveis, aplicação de pesos e soma dos valores dos escores para cada visão de mapeamento. 

Para ilustrar a aplicação do método SAW, sejam as seguintes visões de mapeamento hipotéticas 

definidas sobre um conjunto de fontes de dados qualquer: Autor, Livro, Artigo, Universidade e 

País. O Quadro 5.3 mostra os valores (escores), também hipotéticos, para os critérios de 

materialização definidos na seção 5.3: freqüência de atualizações (FreqAt), disponibilidade (Dis), 

tempo de resposta (TR) e freqüência de acessos (FreqAc). 

Quadro 5.3 – Escores dos critérios para visões de mapeamento 

Visão FreqAt(%) Dis(%) TR(seg) FreqAc(%) 

Autor 30 100 5 75 
Livro 50 50 30 80 
Artigo 75 75 10 50 

Universidade 10 20 3 20 
Pais 5 10 10 10 
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A seguir, será mostrada a execução do método SAW passo a passo. 

Passo 1: Uniformização (escalonamento) dos escores 

Uma vez que os critérios são medidos em unidades distintas, é necessário escaloná-los para que 

possam ser comparados. Outra característica do método SAW é que ele distingue critérios de 

qualidade (positivos) de critérios de custo (negativos), aplicando fatores de escalonamento diferentes. 

Critérios de qualidade favorecem a materialização, ou seja, quanto maior seus escores, mais 

indicada à materialização da visão de mapeamento. Em contrapartida, critérios de custo desfavorecem 

a materialização, ou seja, quanto maior seus escores, menos indicada à materialização da visão de 

mapeamento. Tempo de resposta e freqüência de acessos são considerados critérios de qualidade, 

enquanto disponibilidade e freqüência de atualizações são considerados critérios de custo. 

As equações 5.8 e 5.9 apresentam os fatores de escalonamento para critérios de qualidade e de 

custo, respectivamente. 

minmax

min

jj

jij
ij cc

cc
v

−

−
=    (5.8) 

minmax

max

jj

ijj
ij cc

cc
v

−

−
=    (5.9) 

, onde: vij é o escore escalonado do critério j para a visão de mapeamento i; cij é o escore original do critério j para a visão 
de mapeamento i; cj

max é o valor máximo de escore para o critério j; e cj
min é o valor mínimo de escore para o critério j. 

Uma vez aplicados os fatores de escalonamento, cada escore vij terá um valor no intervalo [0,1]. O 

Quadro 5.4 mostra os escores escalonados dos critérios para cada visão de mapeamento. 

Quadro 5.4 – Escores escalonados dos critérios para visões de mapeamento 

Visão FreqAt Dis TR FreqAc 

Autor 45/70 0 2/27 65/70 
Livro 25/70 50/90 1 1 
Artigo 0 25/90 7/27 40/70 

Universidade 65/70 80/90 0 10/70 
Pais 1 1 7/27 0 

Passo 2: Aplicação de pesos 

Para cada escore pode ser atribuído um peso, refletindo a importância relativa que um critério 

possui em relação aos outros. Porém, o vetor de pesos deve obedecer a seguinte propriedade: 

1
1

=∑ =

n

j jw , onde n é o número de critérios. 

Para o exemplo em questão, será assumido que todos os critérios possuem a mesma importância 

para cada visão de mapeamento, ou seja, wj = 1/4. 

Passo 3: Soma dos escores 

Para uma visão de mapeamento, o seu escore de materialização (EscoreMat) será calculado pela 

soma ponderada, como mostra a equação 5.10. 
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n

j
ijji vwVisaoMapEscoreMat

1

)(    (5.10) 

, onde n é o número de critérios. 

Considerando os escores escalonados (Quadro 5.4), calculados no passo 2, e a aplicação de pesos, o 

Quadro 5.5 mostra os escores de materialização para cada visão de mapeamento. 

Quadro 5.5 – Escores de materialização para as visões de mapeamento 

Visão Escore de materialização 

Autor 0,578 
Livro 0,728 
Artigo 0,277 

Universidade 0,490 
Pais 0,565 

O algoritmo AvaliaQualidadeVisoesMapCriterios, ilustrado na Figura 5.23, descreve o processo 

de classificação das visões de mapeamento, pela análise dos critérios de materialização. 

 

Figura 5.23 – Algoritmo para avaliação da qualidade das visões de mapeamento 

5.6.2 Cálculo dos Benefícios das Visões de Mapeamento 

O espaço ocupado para armazenar os dados de uma visão de mapeamento deve ser considerado no 

processo de materialização, uma vez que a capacidade de armazenamento do Data Warehouse do 

sistema de integração é limitada. 

Um outro fator que deve ser levado em conta é o custo de manutenção de uma visão de 

mapeamento. Esse custo, segundo Ashish [Ashish00], é o tempo gasto pelo mediador para manter os 

dados materializados de uma visão de mapeamento atualizados. 

Algoritmo AvaliaQualidadeVisoesMapCriterios(FreqAt, Dis, TR, FreqAc, VisoesMap} 

{FreqAt, Dis, TR e FreqAc são vetores contendo as freqüências de atualização, disponibilidade, tempo de resposta e 
freqüência de acessos, respectivamente, de todas as visões de mapeamento que compõem o esquema do mediador. 
VisõesMap é uma hash contendo todas as visões de mapeamento sobre as fontes de dados que participam do sistema 
de integração com um campo para armazenar os escores de materialização.} 

 {Escalona o vetor FreqAt.} 
 FreqAtEsc := EscalonaFreqAt(FreqAt) 

 {Escalona o vetor Dis.} 
 DisEsc := EscalonaDis(Dis) 

 {Escalona o vetor TR.} 
 TREsc := EscalonaTR(TR) 

 {Escalona o vetor FreqAc.} 
 FreqAcEsc := EscalonaFreqAc(FreqAc) 

 {Recupera os pesos dos critérios.} 
 PesosCrit := RecuperaPesosCrit() 
 Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 

  {Calcula o escore de materialização para a visão de mapeamento VisaoMap.} 
  EscoreMater := CalculaEscoreMater(FreqAtEsc, DisEsc, TREsc, FreqAcEsc, PesosCrit) 

  {Armazena o escore de materialização na hash, na posição correspondente à VisaoMap.} 
  VisoesMap[VisaoMap] := EscoreMat 
 Fim Para 
 Retorne VisoesMap 
Fim Algoritmo AvaliaQualidadeVisoesMapCriterios 
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Em problemas de seleção de visões à materialização, usa-se o conceito de benefício de uma visão, 

onde, normalmente, o custo de consulta  e o espaço de armazenamento são usados para calcular tal 

benefício (benefit per unit of space) [Gupta05, Martins05, Gou06].  Aqui, a qualidade (escore de 

materialização, como calculado na seção 5.6.1), o espaço de armazenamento e o custo de manutenção 

serão usados para calcular o benefício de uma visão de mapeamento, como mostra a equação 5.11. 

( )
( )

( ) ( )( )VisaoMapCMVisaoMapS

VisaoMapEscoreMat
VisaoMapBeneficio

,max
=    (5.11) 

, onde S e CM são o espaço de armazenamento e custo de manutenção de uma visão de mapeamento. 

A seguir, será mostrado como é estimado o espaço de armazenamento de uma visão de 

mapeamento, bem como o seu custo de manutenção. 

Cada vez que uma amostragem é executada, amostras das visões de mapeamento são recuperadas. 

Para cada amostra, o algoritmo de amostragem calcula o seu tamanho, soma com o valor existente no 

log da fonte e armazena o resultado de volta, no elemento correspondente à visão de mapeamento. O 

valor do espaço de armazenamento de uma visão de mapeamento será definido pela média dos valores 

do espaço de armazenamento para cada amostra dessa visão. 

Inicialmente, a política de manutenção dos dados materializados a ser usada pelo sistema Integra é 

a re-materialização. Como o custo de manutenção de uma visão de mapeamento é definido como o 

tempo usado para manter os dados dessa visão atualizados, ele será definido pelo produto do tempo 

gasto para consultar a visão de mapeamento usando a fonte remota e a sua freqüência de atualização. 

O tempo gasto para consultar uma visão de mapeamento pode ser considerado como o tempo médio 

para executar a visão, de acordo com o processo de amostragem. Esse valor foi calculado pelo 

algoritmo CalculaTempoRespMedio, ilustrado na Figura 5.18. O cálculo da freqüência de 

atualização é exatamente o mesmo definido pelo algoritmo CalculaFreqAtualiz (ver Figura 5.17). A 

equação 5.12 mostra como é feito o cálculo do custo de manutenção para uma visão de mapeamento. 

( ) ( ) ( )VisaoMapTRVisaoMapFreqAtVisaoMapCM ⋅=    (5.12) 

A Figura 5.24 mostra o algoritmo CalculaBeneficioVMap, responsável pelo cálculo do benefício 

de uma visão de mapeamento. 

 

Figura 5.24 – Algoritmo para cálculo do benefício de uma visão de mapeamento 

Algoritmo CalculaBeneficioVMap(FreqAt, TR, Espaco, EscoreMat) 

{FreqAt, TR, e Espaco são os valores para freqüência de atualizações, o tempo de resposta, e o espaço de 
armazenamento, respectivamente, de uma visão de map, cujo escore de materialização é EscoreMat.} 

 {Calcula o custo de manutenção de uma visão de mapeamento.} 
 CM := FreqAt * TR 

{Calcula o benefício de uma visão de mapeamento, considerando o espaço ocupado por ela e o seu 
custo de manutenção.} 

 beneficio := EscoreMat / max(Espaco,CM) 
 Retorne beneficio 
Fim Algoritmo CalculaBeneficioVMap 
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5.6.3 Geração de Ranking de Classificação 

A partir dos benefícios calculados pelos escores de materialização, espaços de armazenamento e 

custos de manutenção, um ranking de classificação das visões de mapeamento é gerado, como mostra 

o algoritmo GeraRankingClassificacaoVisoesMap da Figura 5.25. Esse ranking será usado pelos 

processos de materialização e de manutenção dos dados materializados. 

 

Figura 5.25 – Algoritmo para geração de ranking de classificação das visões de mapeamento 

5.7 Processo de Materialização 

A abordagem de materialização do sistema Integra leva em conta a qualidade das visões de 

mapeamento que compõem o esquema do mediador, através da análise feita sobre seus dados em 

função dos critérios de materialização, de acordo com o que foi exposto na seção 5.6.1. O espaço de 

armazenamento e o custo de manutenção das visões de mapeamento, também, são considerados. A 

partir da análise dos critérios, do espaço de armazenamento e do custo de manutenção, as visões de 

mapeamento são classificadas num ranking em ordem decrescente, como exposto nas seções 5.6.2 e 

5.6.3, de acordo com os seus benefícios. 

Algoritmo GeraRankingClassificacaoVisoesMap(VisoesMap) 

{VisoesMap é uma hash, onde as chaves são as visões de mapeamento e os valores são números reais. 
Inicialmente, esses valores estão zerados.} 
 numVisoesMap := tamanho(VisoesMap)  

{Cria cinco vetores de tamanho numVisoesMap para armazenar os escores globais dos critérios freqüência 
de atualizações, disponibilidade, tempo de resposta e freqüência de acesso e os espaços de armazenamento.} 
FreqAt := vetor vazio 
Dis := vetor vazio 
TR := vetor vazio 
FreqAc := vetor vazio 
Espaco := vetor vazio 

 Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 

  {Calcula os escores globais dos critérios de materialização e recupera o espaço de armazenamento.} 
  Log := RecuperaLog(VisaoMap) 
  FreqAt[i] := CalculaFreqAt(VisaoMap, Log) 
  Dis[i] := CalculaDispMax(VisaoMap, Log) 
  TR[i] := CalculaTempoRespMedio(VisaoMap, Log) 
  FreqAc[i] := CalculaFreqAcessos(VisaoMap, Log) 
  Espaco[i] := RecuperaEspacoArmaz(VisaoMap, Log) 
 Fim Para 

{Avalia a qualidade das visões de mapeamento em relação aos critérios de materialização, através de um 
método de tomada à decisão.} 

 VisoesMap := AvaliaQualidadeVisoesMapCriterios(FreqAt, Dis, TR, FreqAc, VisoesMap) 
 i := 1 
 Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 

{Calcula o benefício de uma visão de mapeamento, considerando a qualidade da visão e seu espaço de 
armazenamento e custo de manutenção.} 
Log := RecuperaLog(VisaoMap) 
VisoesMap[VisaoMap] := CalculaBeneficioVMap(FreqAt[i], TR[i], Espaco[i], 

VisoesMap[VisaoMap]) 
  ArmazenaBeneficio(VisaoMap, VisoesMap[VisaoMap], Log) 

i := i + 1 
 Fim Para 

 {Ordena as visões de forma decrescente pelos seus benefícios.} 
 VisoesMap := OrdenaVisoesMap(VisoesMap) 
 Retorne VisoesMap 
Fim Algoritmo GeraRankingClassificacaoVisoesMap 
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Basicamente, o que o processo de materialização faz é: dado um conjunto de visões de 

mapeamento e um ranking de classificação das mesmas, materializar todas as visões de mapeamento, 

na ordem em que elas são classificadas no ranking, dentro do limite de espaço disponível para o Data 

Warehouse do sistema de integração. Como o sistema Integra é baseado em XML, inicialmente, os 

dados das visões de mapeamento serão materializados no Data Warehouse sob a forma de arquivos 

XML. Para cada visão, um arquivo XML será criado. 

A Figura 5.26 ilustra o processo de materialização pelo algoritmo MaterializaVisoesMap. 

 

Figura 5.26 – Algoritmo de materialização de visões de mapeamento 

Para controle sobre quais visões de mapeamento estão materializadas no Data Warehouse, o 

sistema passa a ter um novo log, o Log de Visões Materializadas. Esse log é definido por um arquivo 

XML, onde cada registro contém elementos que informam a visão de mapeamento, sua fonte de dados, 

o espaço ocupado por ela e o cálculo (valor) de seu benefício. A Figura 5.27 ilustra a estrutura do Log 

de Visões Materializadas. 

 

Figura 5.27 – Log de Visões Materializadas 

Log Visões 
Materializadas 

VisaoMap 
Fonte 
Espaço 
Benefício 

Algoritmo MaterializaVisoesMap() 

{Hash contendo as visões de mapeamento, fontes e esquemas correspondentes.} 
 VisoesMap := SelecionaVisoesMap() 

{Gera ranking de classificação de acordo com o benefício (análise dos critérios, espaço de armazenamento e 
custo de manutenção) de cada visão de mapeamento.} 

 VisoesMap := GeraRankingClassificacaoVisoesMap(VisoesMap) 
 esp := 0 
 Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 
  Enquanto esp < espacoDW Faça 

   {Recupera fonte associada à visão de mapeamento VisaoMap.} 
   Fonte := RecuperaFonteVMap(VisaoMap) 

   {Executa cons de mediação definida pela visão  de mapeamento sobre sua fonte.} 
   resConsMed := ExecuteConsMed(VisaoMap, Fonte)  

   {Armazena o resultado da visão (consulta) de map. no DW.} 
ArmazenaVisaoMapDW(resConsMed)   

   {Armazena a visão de map. (nome, fonte, benefício e tamanho) no log de visões materializadas.} 
ArmazenaVisaoMapLog(VisaoMap, Fonte, tamanho(resConsMed),  

VisoesMap [VisaoMap]) 
esp := esp + tamanho(resConsMed) 

  Fim Enquanto 
 Fim Para 

{Este procedimento zera o conteúdo dos elementos, nos logs das fontes, que correspondem aos números de 
acessos das visões de map. Isso é necessário para que uma nova materialização, para o critério freq. de 
acessos, considere somente as cons de usuários que foram submetidas após a data da última materialização.} 

 ZeraNumAcessosVisoesMap(VisoesMap) 
Fim Algoritmo MaterializaVisoesMap 
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5.8 Manutenção dos Dados Materializados 

Como as fontes de dados são dinâmicas e autônomas, a qualidade de seus dados em função dos 

critérios específicos das fontes pode variar com o tempo. Da mesma forma, a distribuição das 

consultas dos usuários, impactando na freqüência com que as visões de mapeamento são acessadas. 

Sendo assim, as visões materializadas podem, em algum momento, não ser condizentes com a 

qualidade atual dos dados das fontes ou não ser tão acessadas pelas consultas dos usuários. 

Outra questão em relação à manutenção dos dados materializados é a estratégia a ser usada. Como 

visto no Capítulo 2, existem duas opções [Convey01]: (i) a re-materialização, onde todo o conteúdo do 

data warehouse é descartado e substituído por um novo conjunto de visões, refletindo as atualizações 

ocorridas nas fontes. Essa estratégia pode ser ineficiente e custar caro quando a freqüência de 

atualizações das fontes é muito alta; e (ii) a manutenção incremental que propaga somente os dados 

que foram atualizados. Embora a manutenção incremental seja mais eficiente, inicialmente, será usada 

a estratégia de re-materialização. Os impactos negativos da re-materialização serão minimizados, uma 

vez que a decisão de substituir o conteúdo de uma visão materializada dependerá da freqüência com 

que os dados de sua fonte são atualizados e do custo de manutenção dos dados da visão. 

Periodicamente, o sistema fará uma reavaliação dos critérios para determinar a qualidade atual dos 

dados das visões de mapeamento e construirá, novamente, o ranking de classificação, através do 

procedimento descrito na seção 5.6.3. Para o critério freqüência de acessos, somente serão 

consideradas as consultas dos usuários que foram submetidas após a execução do processo de 

materialização (ou última re-materialização). Para tal, os elementos nos Log de Critérios das fontes 

que guardam o número de acessos às visões de mapeamento são zerados, exatamente após o processo 

de materialização ou o último processo de re-materialização. 

Após a geração de um novo ranking, o sistema verificará, na ordem em que estão classificadas, se 

cada visão de mapeamento já está ou não materializada. Caso esteja, o conteúdo antigo da visão é 

descartado e o espaço disponível no Data Warehouse é verificado para saber se o novo conteúdo pode 

ser armazenado. Caso não haja espaço disponível, o sistema procura por visões já materializadas, em 

ordem crescente de seus benefícios, removendo-as do Data Warehouse até que haja espaço disponível 

para armazenar o novo conteúdo da visão. Caso a visão ainda não tenha sido materializada, a única 

diferença em relação ao caso anterior é que não existirá conteúdo antigo a ser removido. Porém, a 

verificação de espaço disponível segue o mesmo raciocínio. 

A Figura 5.28 ilustra o processo de manutenção das visões de mapeamento materializadas, através 

do algoritmo RematerializaVisoesMap. 
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Figura 5.28 – Algoritmo de re-materialização das visões de mapeamento 

5.9 O Gerenciador do Data Warehouse 

O Gerenciador do Data Warehouse, módulo do Ambiente de Integração de Dados (ver 

arquitetura na Figura 5.1) do sistema Integra, é responsável pela execução de dois processos: a 

materialização dos dados de visões de mapeamento, que definem as entidades de mediação do 

esquema do mediador, no Data Warehouse, pela análise dos critérios de qualidade e custo; e a 

manutenção desses dados materializados (re-materialização). 

O processo de materialização é executado através das seguintes atividades: 

1. A partir do Seletor de Visões de Mapeamento (algoritmo SelecionaVisoesMap), 

periodicamente, o Controlador de Amostragem (sub-módulo Amostrador de Visões de 

Mapeamento), através do algoritmo Amostragem, recupera amostras das visões de 

mapeamento nas fontes para avaliar a qualidade de seus dados em relação aos critérios de 

materialização freqüência de atualizações, tempo de resposta e disponibilidade. Para tal, as 

Algoritmo RematerializaVisoesMap() 

{Hash contendo as visões de mapeamento, fontes e esquemas correspondentes.} 
 VisoesMap := SelecionaVisoesMap() 

{Gera ranking de classificação de acordo com o benefício (análise dos critérios, espaço de armazenamento e 
custo de manutenção) de cada visão de mapeamento.} 

 VisoesMap := GeraRankingClassificacaoVisoesMap(VisoesMap) 
 espacoDisponivel := VerificaEspacoDispDW() 
 Para cada VisaoMap em VisoesMap Faça 

  Se VisaoMap ∈ LogVisoesMat Então 

   {Remove o conteúdo da visão de mapeamento do DW e do log de visões materializadas.} 
   RemoveVisaoMapDW(VisaoMap) 
   RemoveVisaoMapLogVMat(VisaoMap) 
  Fim Se 

  {Recupera fonte associada à visão de mapeamento VisaoMap.} 
  Fonte := RecuperaFonteVMap(VisaoMap) 

  {Executa cons de mediação que contém a visão de mapeamento sobre sua fonte.} 
  resConsMed := ExecuteConsMed(VisaoMap, Fonte) 
  Enquanto espacoDisponivel < tamanho(resConsMap) Faça 

   {Recupera visão de mapeamento com menor benefício do log de visões materializadas.} 
   vMapMenorBen := RecuperaVisaoMapMenorBeneficio() 
   RemoveVisaoMap(vMapMenorBen) 
   RemoveVisaoMapLogVMat(vMapMenorBen) 
   espacoDisponivel := espacoDisponivel + tamanho(vMapMenorBen) 
  Fim Enquanto 

  {Armazena o resultado da consulta de mediação. no DW.} 
ArmazenaVisaoMapDW(resConsMed)   

  {Armazena a visão de map. (nome, fonte, benefício e tamanho) no log de visões materializadas.} 
ArmazenaVisaoMapLog(VisaoMap, Fonte, tamanho(resConsMed), 

VisoesMap[VisaoMap]) 
espacoDisponivel := espacoDisponivel - tamanho(resConsMed) 

 Fim Para 

{Este procedimento zera o conteúdo dos elementos, nos logs das fontes, que correspondem aos números de 
acessos das visões de mapeamento. Isso é necessário para que uma nova materialização, para o critério freq. 
de acessos, considere somente as consultas de usuários que foram submetidas após a última materialização.} 

 ZeraNumAcessosVisoesMap(VisoesMap) 
Fim Algoritmo RematerializaVisoesMap 
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consultas de mediação associadas às entidades de mediação definidas sobre entidades fontes 

são enviadas ao Gerenciador de Consultas para serem executadas nas fontes correspondentes; 

2. O Controlador de Amostragem (sub-módulo Estimador de Escores), a partir dos dados das 

amostras recuperadas, ainda estima valores (escores) para os critérios de materialização (para o 

critério freqüência de atualizações, o algoritmo CalculaNumAtualiz é executado a fim de 

calcular o número de atualizações entre duas amostras de uma visão de mapeamento); 

3. Para o critério freqüência de acessos, a qualidade de uma visão de mapeamento é estimada em 

função das consultas de usuários submetidas ao Gerenciador de Consultas do sistema, através 

do algoritmo CalculaNumAcessos que calcula o número de acessos a uma visão de 

mapeamento. Este algoritmo, também, faz parte do sub-módulo Estimador de Escores do 

Controlador de Amostragem; 

4. Os escores estimados nas atividades 2 e 3 para os critérios de materialização são armazenados 

nos Log de Critérios das fontes para as visões de mapeamento definidas sobre cada fonte; 

5. A partir dos escores individuais armazenados nos Log de Critérios das fontes e das visões de 

mapeamento, o Avaliador de Qualidade (sub-módulo Estimador de Escores Globais), 

determina os escores globais para os critérios freqüência de atualizações, tempo de resposta, 

disponibilidade e freqüência de acessos, através dos algoritmos CalculaFreqAtualiz, 

CalculaTempoRespMedio, CalculaDispMax e CalculaFreqAcessos, respectivamente; 

6. O Avaliador de Qualidade (sub-módulo Avaliador de Escores de Materialização), a partir das 

visões de mapeamento e dos escores globais dos critérios de materialização, calcula os escores 

de materialização para cada visão de mapeamento pela análise conjunta dos escores globais de 

todos os critérios, através do algoritmo AvaliaQualidadeVisoesMap. Para tal análise, o 

método de tomada à decisão SAW (Ponderação Aditiva Simples) é usado; 

7. Em seguida, o Avaliador de Qualidade (sub-módulo Classificador de Visões de Mapeamento), 

através dos escores de materialização, dos espaços de armazenamento e dos custos de 

manutenção, calcula os benefícios das visões de mapeamento, através do algoritmo 

CalculaBeneficioVMap, gerando um ranking de classificação (em ordem decrescente) de 

acordo com o benefício de cada visão de mapeamento pela execução do algoritmo 

GeraRankingClassificacaoVisoesMap; e 

8. Por fim, o Materializador/Re-materializador, a partir das visões de mapeamento selecionadas 

pelo Seletor de Visões de Mapeamento e através do ranking de classificação e do espaço 

disponível no Data Warehouse, materializa os dados das visões de mapeamento, na ordem em 

que elas aparecem no ranking, pela execução do algoritmo MaterializaVisoesMap. Por 

exemplo, para uma visão de mapeamento, a consulta de mediação associada a uma entidade de 

mediação definida sobre essa visão é enviada ao Gerenciador de Consultas para execução sobre 
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a fonte que contém a mesma visão. O Log de Visões Materializadas é atualizado e os números 

de acessos das visões de mapeamento nos logs das fontes são zerados para que o processo de 

re-materialização considere somente as consultas de usuários que foram submetidas ao sistema 

após a materialização. 

O processo de manutenção dos dados materializados é semelhante ao processo de materialização. 

Neste processo, as visões de mapeamento com menor benefício são substituídas por novas visões de 

mapeamento de acordo com a nova avaliação da qualidade de seus dados, respeitando as restrições de 

espaço do Data Warehouse. O processo de manutenção é realizado pelo algoritmo 

RematerializaVisoesMap, onde as seguintes atividades são executadas: 

1. A nova avaliação da qualidade segue as mesmas atividades do processo de materialização, ou 

seja, as atividades de 1 a 7; 

2. O Materializador/Re-materializador consulta o Log de Visões Materializadas para determinar 

as visões de mapeamento já materializadas com menor benefício; 

3. Respeitando as restrições de espaço do Data Warehouse, o Materializador/Re-materializador 

substitui os dados das visões com menor benefício pelos dados das novas visões de 

mapeamento; e 

4. O Log de Visões Materializadas é, também, atualizado e, novamente, os números de acessos 

das visões de mapeamento nos logs das fontes são zerados para que um novo processo de re-

materialização considere somente as consultas de usuários que foram submetidas ao sistema 

após a última re-materialização. 

Através das atividades descritas para os processos de materialização e manutenção dos dados 

materializados (re-materialização), a Figura 5.29 ilustra a arquitetura do Gerenciador do Data 

Warehouse, bem como os outros componentes do sistema Integra que interagem com ele. 
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Figura 5.29 – Arquitetura do Gerenciador do Data Warehouse 

Os módulos Controlador de Amostragem e Avaliador da Qualidade possuem sub-módulos que 

executam atividades intermediárias. A seção 5.9.1 descreverá o módulo Controlador de Amostragem, 

enquanto a seção 5.9.2 abordará o módulo Avaliador da Qualidade. 

5.9.1 Controlador de Amostragem 

O Controlador de Amostragem possui dois sub-módulos: o Amostrador de Visões de 

Mapeamento e Estimador de Escores. O Amostrador de Visões de Mapeamento, através do Seletor 

de Visões de Mapeamento, recupera as visões de mapeamento, as envia para o Gerenciador de 

Consultas para execução e, em seguida, para o Estimador de Escores. Uma outra tarefa do 

Controlador de Amostragem é o controle do número de amostragens definido em um ciclo de 

download (ver seção 5.4.2). 

A partir das informações das amostras de dados recuperadas e das consultas de mapeamento 

reformuladas pelo Gerenciador de Consultas, o Estimador de Escores calcula os escores dos critérios 

em relação às amostras e os armazena nos Log de Critérios das fontes correspondentes. 

A Figura 5.30 ilustra os componentes do Controlador de Amostragem. 
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Figura 5.30 – Controlador de Amostragem 

5.9.2 Avaliador de Qualidade 

O Avaliador de Qualidade possui três sub-módulos: o Estimador de Escores Globais, o Avaliador 

de Escores de Materialização e o Classificador de Visões de Mapeamento. A partir das informações 

armazenadas nos Log de Critérios na Base de Conhecimento das Fontes, o Estimador de Escores 

Globais calcula os escores para cada critério de materialização de uma visão de mapeamento. 

Esses escores globais são usados pelo Avaliador de Escores de Materialização, onde o método de 

tomada à decisão SAW é executado a fim de determinar a qualidade das visões de mapeamento pela 

análise em conjunto de todos os critérios de materialização. 

A partir da qualidade das visões de mapeamento, o Classificador de Visões de Mapeamento 

calcula o benefício de cada visão de mapeamento, considerando o custo de manutenção e o espaço de 

armazenamento. A saída deste módulo é um ranking de classificação das visões de mapeamento. 

A Figura 5.31 ilustra os componentes do Avaliador de Qualidade. 

 

Figura 5.31 – Avaliador de Qualidade 
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5.10 Considerações Finais 

Neste capítulo foi discutido o processo de materialização do sistema Integra, onde dados das visões 

de mapeamento que compõe o esquema de mediação são selecionados para materialização, através da 

análise de critérios de qualidade e custo. 

Para análise dos critérios de materialização, foram definidos métodos de avaliação e formas para 

estimar os escores de cada critério. A qualidade dos dados das visões de mapeamento foi avaliada pelo 

método de tomada à decisão de Ponderação Aditiva Simples. Considerando a qualidade dos dados, os 

espaços de armazenamento e os custos de manutenção, foi gerado um ranking de classificação, em 

ordem decrescente, das visões de mapeamento. 

A partir deste ranking, os dados das visões de mapeamento foram selecionados à materialização, 

considerando as restrições de espaço do Data Warehouse do sistema Integra. 

O capítulo, também, apresentou o processo de manutenção dos dados materializados. A idéia deste 

processo foi, além de manter o conteúdo do Data Warehouse atualizado, fazer com que os dados 

materializados estejam condizentes com a qualidade dos dados das fontes e tenham um freqüência de 

acessos alta por parte das consultas. A política de manutenção usada foi a de re-materialização. 

Os processos de materialização e de manutenção fazem parte das funcionalidades do Gerenciador 

do Data Warehouse. Dessa forma, o capitulo descreveu a arquitetura e componentes, juntamente com 

suas funcionalidades, deste módulo. 
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Capítulo 6   

 
Implementação do Gerenciador do 
Data Warehouse do Sistema Integra 

 
Neste capítulo, serão discutidos aspectos da implementação do Gerenciador do Data Warehouse do 

sistema Integra, no que diz respeito à execução dos processos de materialização e manutenção dos 

dados materializados. De acordo com a arquitetura do Gerenciador do Data Warehouse, descrita na 

seção 5.9 do Capítulo 5, será mostrada como foi realizada a implementação de seus componentes e 

funcionalidades, bem como a execução dos algoritmos correspondentes. 

Em relação à implementação já existente do sistema Integra, algumas modificações foram feitas 

para dar suporte aos processos de materialização e manutenção. Maiores detalhes da implementação 

atual podem ser encontrados em [Costa05]. 

Também, serão destacadas as dificuldades encontradas no processo de implementação das 

funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse. 

O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: a seção 6.1 destacará as tecnologias que 

foram adotadas na implementação; a seção 6.2 abordará as funcionalidades implementadas, através da 

modelagem de dados, onde diagramas de pacotes, de classes e de seqüência serão mostrados; por fim, 

na seção 6.3, serão apresentadas algumas conclusões e dificuldades enfrentadas na implementação. 

6.1 Tecnologias Adotadas 

Para modelagem das funcionalidades implementadas, a linguagem UML2 foi usada, onde 

diagramas de pacotes, classes e seqüência foram criados para os módulos da arquitetura do 

Gerenciador do Data Warehouse e outros módulos do sistema Integra. 

Devido ao fato de que a implementação existente para o sistema Integra usa a linguagem de 

programação Java3, a implementação das funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse, 

                                                      
2 http://www.omg.org 

3 http://java.sun.com 
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também, foi definida sobre essa linguagem. Além disso, considerando que o sistema Integra é baseado 

no padrão XML, Java possui um grande número de API para interagir com esse padrão. 

XML foi usada, também, para representar as estruturas de armazenamento. 

A seguir, serão listadas as API usadas na implementação: 

� JDOM4 ⇒ API para facilitar a manipulação de XML como objetos Java, sendo usada pela 

maioria dos módulos do sistema para acessar dados XML; e 

� JAXP5 (Java API for XML Processing) ⇒ API usada para nivelar os padrões SAX (Simple API 

for XML Parsing) e DOM (Document Object Model). 

6.2 Modelagem de Dados 

Através da modelagem das funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse e dos outros 

módulos do sistema que interagem com ele, pode-se identificar os pacotes e suas classes usados para 

execução dos processos de materialização e manutenção dos dados materializados. Nos diagramas de 

seqüência, por sua vez, poderão ser vistas as classes criadas para os módulos da arquitetura, seus 

métodos e troca de mensagens entre os objetos das classes. 

Na seção 6.2.1, serão mostrados os pacotes, onde as classes estão organizadas. A seção 6.2.2 

mostrará os diagramas de seqüência, para execução de alguns processos do Gerenciador do Data 

Warehouse, destacando as classes usadas e seus métodos. 

6.2.1 Pacotes e Classes de Objetos 

Para execução dos processos de materialização e manutenção dos dados materializados, foi criado 

o pacote dwmanager que engloba as classes do Gerenciador do Data Warehouse. Entretanto, outras 

classes de pacotes já definidos na implementação atual do sistema Integra [Costa05, Batista03c] 

interagem com as classes do pacote dwmanager. 

Na implementação já existente, os pacotes usados são os seguintes: MKB, DSKB, mediator e 

datamodel. Algumas modificações foram feitas nesses pacotes, a fim de adaptá-los para esta 

implementação. 

A Figura 6.1 ilustra o diagrama de pacotes. Em seguida, os pacotes já implementados serão 

explicados resumidamente, ressaltando as classes relevantes para esta implementação, e o pacote 

dwmanager será descrito com mais detalhes, visto que este trabalho está inserido nele. 

                                                      

4 http://www.jdom.com 

5 http://java.sun.com/webservices/jaxp 
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DSKB MKB

mediator

dwmanager

datamodel

 

Figura 6.1 – Diagrama de pacotes 

Pacote datamodel 

Esse pacote engloba classes usadas para representar consultas em XML, esquemas em X-Entity e 

assertivas de correspondência, fazendo o mapeamento entre o modelo XML e o modelo orientado a 

objetos (Java). Para esta implementação, as seguintes classes foram usadas: 

� XEntitySchema ⇒ Usada para representar esquemas em X-Entity, armazenados em arquivos 

XML; 

� Entity ⇒ Usada para representar entidades; e 

� CorrespondenceAssertion ⇒ Usada para representar as assertivas de correspondência 

entre o esquema de mediação e os esquemas das fontes. 

Pacote MKB 

Esse pacote contém a classe MKB usada para representar a Base de Conhecimento do Mediador, 

onde são armazenados o esquema de mediação e as assertivas de correspondência. 

 

Pacote DSKB 

Esse pacote contém a classe DSKB usada para representar a Base de Conhecimento das Fontes, 

onde são armazenados os esquemas informações que descrevem as fontes. As seguintes classes foram 

usadas: 
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� DSKB ⇒ Usada para representar a Base de Conhecimento das Fontes, podendo conter uma ou 

mais SouceInfo; e 

� SourceInfo ⇒ Usada para representar informações que descrevem as fontes, como: 

identificador, esquema X-Entity, informações de acesso, entre outras. 

Entretanto, para representar as informações de qualidade dos dados das visões de mapeamento em 

relação aos critérios de materialização, foi criada a classe SourceQCriteriaInfo. Esta classe 

contém métodos que manipulam as informações contidas nos Log de Critérios das Fontes, como 

mostra a Figura 6.2. 

SourceQCriteriaInfo

sourceID : String

mapViews : HashMap

criteria : List

criteriaWeight : Vector

SourceQCriteriaInfo()

getLastSample()

getMapViewSize()

storeScoresSampling()

getMapViewAccessNum()

storeScoresAccessNumber()

getMapViewAttAcessNum()

getCriteriaWeight()

getSourceID()

getMapViews()

getMapView()

getLogFile()

(from DSKB)

 

Figura 6.2 – Classe SourceQCriteriaInfo 

Pacote mediator 

Esse pacote representa o mediador e contém mais dois outros pacotes: o querymanager, que 

representa o Gerenciador de Consultas, e o sourcemanager, que representa o Gerenciador das 

Fontes. Para esta implementação, somente a classe QueryManager foi usada. Porém, o pacote 

mediator ainda conta com a classe QueryLog usada para manipular as informações (identificador, 

script, tamanho dos resultados, entre outras) contidas no Log de Consultas do sistema. 

 

Pacote dwmanager 

Este pacote será visto com mais detalhes, visto que ele constitui o foco deste trabalho. 

Basicamente, as atividades executadas pelo Gerenciador do Data Warehouse, como visto no 

Capítulo 5, são referentes a dois processos: o de amostragem e o de materialização (e re-
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materialização) dos dados das visões de mapeamento. Embora o processo de amostragem gere 

informações úteis ao processo de materialização, cada processo é executado por módulos distintos. 

Exceto, a seleção de visões de mapeamento que é comum aos dois processos. 

Sendo assim, as classes do pacote dwmanager serão descritas em função destes processos. 

Primeiramente, será mostrada a classe associada ao módulo Seletor de Visões de Mapeamento. Em 

seguida, serão detalhadas as classes do pacote dwmanager referentes aos processos de amostragem e 

materialização, respectivamente. 

� MapViewsSelector ⇒ Esta classe é considerada uma das mais centrais do Gerenciador do 

Data Warehouse, uma vez que ela alimenta os processos de amostragem e materialização (e re-

materialização), através de métodos que manuseiam as visões de mapeamento que compõem o 

esquema de mediação, dentre eles: seleção de visões, execução das consultas de mapeamento, 

recuperação e armazenamento de informações sobre a qualidade das visões, entre outros. 

Para o processo de amostragem, além da classe MapViewsSelector, são consideradas as 

seguintes classes que fazem parte do módulo Controlador de Amostragem: 

� SamplingControler ⇒ Basicamente, a tarefa desta classe é controlar os ciclos de download 

executados pelo processo de amostragem e a thread que executa as amostragens; 

� MapViewSampler ⇒ Esta classe é responsável pelas amostragens de dados das visões de 

mapeamento, executadas pelo módulo Amostrador de Visões de Mapeamento, selecionadas 

através da classe MapViewsSelector; e 

� ScoresEstimator ⇒ Esta classe contém métodos para estimar os escores dos critérios para 

as amostras das visões de mapeamento, recuperadas pelo processo de amostragem. Porém, para 

as consultas reformuladas, a partir das consultas dos usuários submetidas ao Gerenciador de 

Consultas, um método para calcular o número de acessos a uma visão de mapeamento é usado. 

Esta classe implementa as funcionalidades do módulo Estimador de Escores. 

A interação entre classes para o processo de amostragem está ilustrada pelo diagrama de classes da 

Figura 6.3. 
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MKB

(from MKB)

QueryManager

(from mediator)

DSKB

(from DSKB)

SamplingController

downloadCycle : Integer

SamplingController()

setDownloadCycle()

getDownloadCycle()

(from dwmanager)MapViewsSelector

mapViews : HashMap

MapViewsSelector()

addMapView()

selectMapViews()

getMapViewSource()

getMapViewMedEntity()

executeMapQuery()

getSourceExpTime()

getMapViewLastSample()

getMapViewCurrentSize()

getMapViewAttAccessNumber()

getMapViewAccessNumber()

getMapViewSize()

storeBenefit()

executeMapQuery()

resetMapViewAccessNumber()

calculateUpFreq()

calculateRespTime()

calculateAccFreq()

calculateAvailability()

calculateMapViewSize()

calculateSpace()

getWeight()

(from dwmanager)

ScoresEstimator

ScoresEstimator()

estimateUpdateNum()

estimateAccessNumber()

(from dwmanager)

SourceQCriteriaInfo

sourceID : String

mapViews : HashMap

criteria : List

criteriaWeight : Vector

SourceQCriteriaInfo()

getLastSample()

getMapViewSize()

storeScoresSampling()

getMapViewAccessNum()

storeScoresAccessNumber()

getMapViewAttAcessNum()

getCriteriaWeight()

getSourceID()

getMapViews()

getMapView()

getLogFile()

(from DSKB)

MapViewsSampler

MapViewsSampler()

executeSampling()

(from dwmanager)

 

Figura 6.3 – Diagrama de classes do dwmanager para o processo de amostragem 

Para o processo de materialização (e re-materialização), além da classe MapViewsSelector, são 

consideradas as seguintes classes: 

� DWManager ⇒ Esta classe representa o Gerenciador do Data Warehouse, responsável pela 

execução dos processos de materialização e re-materialização. Além disso, a classe 

DWManager controla o espaço disponível no Data Warehouse, inserindo e removendo dados 

das visões de mapeamento; 

� MaterializerReMaterializer ⇒ Esta classe representa o módulo Materializado/Re-

Materializador que executa de fato os processos de materialização e re-materialização, uma 

vez ordenados pelo Gerenciador do Data Warehouse; 

� MapViewsLog ⇒ Esta classe representa o Log de Visões Materializadas, mantendo controle 

das visões de mapeamento que estão materializadas no Data Warehouse. Ela é usada para 

representar informações que descrevem as visões de mapeamento materializadas, como: a 

visão de mapeamento, a fonte, o tamanho e o benefício; 

� QualityAssessor ⇒ Esta classe representa o Avaliador de Qualidade que tem como função 

principal avaliar a qualidade das visões de mapeamento, indicando seus dados à materialização; 



107 

� MapViewsClassifier ⇒ Esta classe implementa o Classificador de Visões de Mapeamento 

que tem como funcionalidade gerar um ranking de classificação, baseado no cálculo dos 

benefícios e na qualidade das visões de mapeamento; 

� MaterializationScoresAssessor ⇒ Esta classe, implementação do Avaliador dos 

Escores de Materialização, avalia a qualidade das visões, através da análise em conjunto dos 

critérios de materialização, pela aplicação do método de tomada à decisão SAW; e 

� GlobalScoresEstimator ⇒ Esta classe implementa o módulo Estimador de Escores 

Globais e é responsável pelo cálculo dos escores globais dos critérios de materialização para as 

visões de mapeamento. 

A interação entre classes para o processo de materialização (e re-materialização) está ilustrada pelo 

diagrama de classes da Figura 6.4. 

SourceQCriteriaInfo

sourceID : String

mapViews : HashMap

criteria : List

criteriaWeight : Vector

SourceQCriteriaInfo()

getLastSample()

getMapViewSize()

storeScoresSampling()

getMapViewAccessNum()

storeScoresAccessNumber()

getMapViewAttAcessNum()

getCriteriaWeight()

getSourceID()

getMapViews()

getMapView()

getLogFile()

(from DSKB)

GlobalScoresEstimator

GlobalScoresEstimator()

calculateUpdateFrequency()

calculateAverageRespTime()

calculateMaxAvailability()

calculateAccessFrequency()

orderTimeIntervals()

calculateFrequency()

calculateSubEntAccessNumber()

calculateAverageSpace()

(from dwmanager)

MaterializationScoresAssessor

MaterializationScoresAssessor()

assessMapViewCriteriaQuality()

scalingQualityCriteria()

scalingCostCriteria()

calculateMaterializationScore()

(from dwmanager)

DWManager

space : Double

mapViews : HashMap

DWManager()

executeMaterialization()

verifySpaceDW()

setSpace()

getSpace()

storeMapView()

removeMapView()

getMapViews()

executeReMaterialization()

(from dwmanager)

QualityAssessor

QualityAssessor()

assessMapViewsQualityCriteria()

(from dwmanager)

MapViewsClassifier

MapViewsClassifier()

calculateBenefit()

createMapViewsRanking()

orderMapViewsRanking()

(from dwmanager)

MapViewsLog

mapView : String

source : String

size : Double

benefit : Double

MapViewsLog()

getMapView()

getSource()

getSize()

getBenefit()

updateMapViewsLog()

removeMapView()

removeMapViewLessBenefit()

verifyMapView()

(from dwmanager)

MaterializerReMaterializer

MaterializerReMaterializer()

materialize()

reMaterialize()

(from dwmanager)

MapViewsSelector

mapViews : HashMap

MapViewsSelector()

addMapView()

selectMapViews()

getMapViewSource()

getMapViewMedEntity()

executeMapQuery()

getSourceExpTime()

getMapViewLastSample()

getMapViewCurrentSize()

getMapViewAttAccessNumber()

getMapViewAccessNumber()

getMapViewSize()

storeBenefit()

executeMapQuery()

resetMapViewAccessNumber()

calculateUpFreq()

calculateRespTime()

calculateAccFreq()

calculateAvailability()

calculateMapViewSize()

calculateSpace()

getWeight()

(from dwmanager)

 

Figura 6.4 – Diagrama de classes do dwmanager para o processo de materialização 
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6.2.2 Funcionalidades 

Nesta seção, serão destacadas as seguintes funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse: a 

seleção de visões de mapeamento, o processo de amostragem e os processos de materialização e 

manutenção dos dados materializados. 

A seleção de visões de mapeamento é considerada uma funcionalidade básica, visto que ela 

alimenta os processos de amostragem e de materialização (re-materialização). O processo de 

amostragem é de vital importância para a estimação dos critérios freqüência de atualizações, 

disponibilidade e tempo de resposta. Os processos de materialização e de manutenção dos dados 

materializados (re-materialização) são considerados os objetivos principais deste trabalho. 

Seleção de Visões de Mapeamento 

Este processo é executado mediante os seguintes passos: 

1. O esquema de mediação em X-Entity é recuperado da MKB, através do método 

getMedSchema(); 

2. As assertivas de correspondência são recuperadas da MKB pelo método 

getCorrespondenceAssertion(); 

3. Para cada entidade de mediação (getEntityName()) recuperada pelo método 

getMedEntities(), são identificadas, através das assertivas, as entidades fontes 

correspondentes pelo método getMapEntity(). Essas entidades fontes definirão as visões de 

mapeamento; e 

4. Todas as entidades fontes recuperadas são adicionadas numa hash pelo método 

addMapView(), contendo, assim, todas as visões de mapeamento que definem o esquema de 

mediação. 

O diagrama de seqüência da Figura 6.5 ilustra o processo da seleção de visões de mapeamento. 
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 : MapViewsSelector  : MKB  : XEntitySchema  : Entity  : CorrespondenceAssertion

Seleção de Visões 

de Mapeamento

1:getMedSchema( )

2:getCorrespondenceAssertion( )

3:getMedEntities(XEntitySchema)

4:getEntityName( )

5:getMapEntity(CorrespondenceAssertion, String)

6:

7:

8:
9:

10:addMapView(String)

 

Figura 6.5 – Diagrama de seqüência do processo de seleção de visões de mapeamento 

Processo de Amostragem 

A amostragem das visões de mapeamento é executada pela classe MapViewsSampler através dos 

seguintes passos: 

1. Para cada visão de mapeamento selecionada pelo método selectMapViews() da classe 

MapViewsSelector, a consulta de mediação que a engloba é executada pelo Gerenciador de 

Consultas sobre sua fonte correspondente, através do método executeQuery() da classe 

QueryManager. Para tal, o método executeMapQuery() é chamado, a fonte e a entidade de 

mediação que definem a visão são recuperadas pelos métodos getMapViewSource() e 

getMapViewMedEntity(), respectivamente, da classe MapViewSelector. Por fim, a 

consulta de mediação é recuperada da MKB pelo método getMedQuery(). O resultado da 

consulta é retornado para a classe MapViewsSampler; 

2. O tamanho da visão de mapeamento, armazenado no Log de Critérios das Fontes, é 

incrementado com o tamanho da amostra dessa mesma visão. Este procedimento serve para 

definir o tamanho médio da visão de mapeamento no cálculo de seu benefício. Sendo assim, o 

tamanho da visão é recuperado pelo método getMapViewCurrentSize() da classe 

MapViewsSelector que, por sua vez, acessa o Log de Critérios armazenado na DSKB através 

do método getSourceQCriteriaInfo() e executa o método getMapViewSize() da 

classe SourceQCriteriaInfo; 
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3. A partir de agora, os escores de alguns critérios são calculados para cada amostra das visões de 

mapeamento. Para o critério disponibilidade, o tempo de expiração para execução de consulta 

sobre uma fonte é recuperado. O método getSourceExpTime() da classe 

MapViewsSelector é executado, recuperando o arquivo de informações da fonte armazenado 

na DSKB através do método getSourceInfo() e o tempo de expiração contido nesse 

arquivo pela execução do método getTimeOut() da classe SourceInfo; 

4. Para o critério freqüência de atualizações, a última amostra da visão de mapeamento é 

recuperada a fim de comparar com a amostra atual, determinando assim o número de 

atualizações entre as duas. Para tal, o método getMapViewLastSample() da classe 

MapViewsSelector é chamado, acessando o Log de Critérios das Fontes através do método 

getSourceQCriteriaInfo() da DSKB e recuperando a última amostra da visão pela 

execução do método getLastSample() da classe SourceQCriteriaInfo; 

5. O número de atualizações é então estimado pelo método estimateUpdateNum() da classe 

ScoresEstimator; e 

6. Por fim, os escores e outras informações são armazenados no Log de Critérios das Fontes pela 

execução do método storeScoresSampling() da classe SourceQCriteriaInfo. 

O diagrama de seqüência da Figura 6.6 ilustra o processo de amostragem. 
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 : MapViewsSampler  : ScoresEstimator  : MapViewsSelector  : MKB  : QueryManager  : DSKB  : SourceInfo  : SourceQCriteriaInfo

Amostragem de Visões 

de Mapeamento

1:selectMapViews( )

2:

3:executeMapQuery(String, String)

5:getMapViewMedEntity(String)

6:getMedQuery(String)

7:

8:executeQuery(XML Query, String)

9:

10:

17:getSourceExpTime(String)

18:getSourceInfo(String) 19:getTimeOut( )

20:
21:

22:

18:getMapViewLastSample(String, String)

19:getSourceQCriteriaInfo(String, String)

20:getLastSample(String, String)

21:
22:

23:

11:getMapViewCurrentSize(String, String)
12:getSourceQCriteriaInfo(String, String)

13:getMapViewSize(String, String)

14:
15:

16:

24:estimateUpdateNum(XML Doc, XML Doc, String, String, Path)

25:

32:storeScoresSampling(String, String, Integer, Double, Double, Double, Integer, Date, XML Doc)

4:getMapViewSource(String)

 

Figura 6.6 – Diagrama de seqüência do processo de amostragem 

Processo de Materialização 

O processo de materialização, considerado o principal objetivo deste trabalho, é executado através 

dos seguintes passos: 

1. O Gerenciador do Data Warehouse determina o início do processo de materialização, chamado 

o método materialize() da classe MaterializerReMaterializer; 

2. Em seguida, as visões de mapeamento são selecionadas pela execução do método 

selectMapViews() da classe MapViewsSelector; 
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3. É iniciado, então, o processo de avaliação da qualidade das visões de mapeamento em relação 

aos critérios de materialização com a execução do método 

assessMapViewsQualityCriteria() da classe QualityAssessor; 

4. O método createMapViewsRanking() da classe MapViewClassifier é executado a fim 

de gerar um ranking de classificação, pela avaliação dos critérios, custos de manutenção e 

espaços de armazenamento das visões de mapeamento; 

5. Para cada visão de mapeamento, os escores globais dos critérios de materialização são 

calculados pelos seguintes métodos da classe GlobalScoresEstimator: 

calculateUpdateFrequency(), calculateMaxAvailability(), 

calculateAverageRespTime() e calculateAccessFrequency(). Para o cálculo do 

espaço médio ocupado por uma visão de mapeamento, o método 

calculateAverageSpace() é executado; 

6. Para o cálculo dos escores globais e do espaço médio das visões de mapeamento, as 

informações decorrentes do processo de amostragem e do processo de reformulação de 

consultas executado pelo Gerenciador de Consultas contidas no Log de Critérios das Fontes 

deve ser acessadas. O acesso a essas informações é feito pelos métodos calculateUpFreq(), 

calculateAvailability(), calculateRespTime(), calculateAccFreq() e 

calculateSpace() da classe MapViewsSelector. Através desta classe, a Base de 

Conhecimento das Fontes e os Log de Critérios das Fontes são acessados pelos métodos das 

classes DSKB e SourceQCriteriaInfo, respectivamente. Por questões de espaço, não será 

mostrado no diagrama de seqüência da Figura 6.7 o acesso às informações contidas na Base de 

Conhecimento das Fontes e nos Log de Critérios das Fontes; 

7.  De posse dos escores globais, o processo de avaliação da qualidade das visões de mapeamento 

pela análise em conjunto dos critérios de materialização é iniciado pela execução do método 

assessMapViewCriteriaQuality() da classe MaterializationScoresAssessor. 

Para tal, os escores dos critérios de qualidade e custo são escalonados, a fim de torná-los 

comparáveis, pelos métodos scalingQualityCriteria() e scalingCostCriteria() 

da classe MaterializationScoresAssessor. Em seguida, os pesos aplicados aos critérios 

são recuperados pelo método getWeight() da classe MapViewsSelector. Por fim, o 

método de tomada à decisão SAW é aplicado pelo método 

calculateMaterializationScore(); 

8. Com os escores de materialização calculados para as visões de mapeamento no passo anterior, 

os benefícios das visões são calculados pelo método calculateBenefit() da classe 

MapViewsClassifier e armazenados nos Log de Critérios das Fontes, através do método 
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storeBenefit() da classe MapViewsSelector. Os benefícios armazenados serão usados 

no processo de manutenção; 

9. As visões de mapeamento são ordenadas de acordo com os benefícios, gerando o ranking de 

classificação pela execução do método orderMapViewsRanking() da classe 

MapViewsClassifier; 

10. Para cada visão de mapeamento no ranking, a consulta de mediação que contém a visão é 

executada sobre a fonte que contém a visão pelo método executeMapQuery() da classe 

MapViewsSelector; 

11. Diante do espaço disponível do Data Warehouse, calculado pelo método verifySpaceDW() 

da classe DWManager, o resultado da consulta de mediação é armazenado pelo método 

storeMapView() e o Log de Visões Materializadas é atualizado pelo método 

updateMapViewsLog() da classe MapViewsLog; e 

12. Por fim, os elementos que guardam os números de acessos das visões, nos Log de Critérios das 

Fontes, são zerados pelo método resetViewAccessNumber() da classe 

MapViewsSelector. Este procedimento é executado para que o processo de re-materialização 

considere somente as consultas que foram submetidas ao sistema após a última materialização. 

O diagrama de seqüência para o processo de materialização está ilustrado na Figura 6.7. 
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 : DWManager  : MaterializerReMaterializer  : MapViewsSelector  : QualityAssessor  : MapViewsClassifier  : GlobalScoresEstimator  : MaterializationScoresAssessor  : MapViewsLog

Materialização de 

Visões de Mapeamento

1:materialize( )
2:selectMapViews( )

3:assessMapViewsQualityCriteria(HashMap)

4:createMapViewsRanking(HashMap)

5:calculateUpdateFrequency(String)

6:calculateUpFreq(String)

7:

8:

9:calculateMaxAvailability(String)

10:calculateAvailability(String)

11:

12:

13:calculateAverageRespTime(String)

14:calculateRespTime(String)

15:

16:

17:calculateAccessFrequency(String)

18:calculateAccFreq(String)

19:

20:

23:assessMapViewCriteriaQuality(Vector, Vector, Vector, Vector, HashMap)

24:scalingQualityCriteria(Vector)

25:scalingCostCriteria(Vector)

28:calculateMaterializationScore(Vector, Vector, Vector, Vector, Vector)

29:

30:calculateBenefit(Double, Double, Double, Double)

31:storeBenefit(Double)

32:orderMapViewsRanking(HashMap)

33:

34:executeMapQuery(String)

39:resetMapViewAccessNumber(HashMap)

35:

36:verifySpaceDW( )

37:storeMapView(XML Doc)

38:updateMapViewsLog(String, String, Double, Double)

21:calculateAverageSpace(String)

22:calculateSpace(String)

23:

24:

26:getWeight( )

27:

 

Figura 6.7 – Diagrama de seqüência do processo de materialização 
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Processo de Re-Materialização 

O processo de re-materialização reavalia a qualidade das visões de mapeamento, definido um novo 

ranking de classificação. Dessa forma, os passos de 1 a 9 do processo de materialização são 

novamente executados. Porém, as visões de mapeamento já materializadas com menores benefícios 

são substituídas pelas visões definidas no novo ranking de classificação. Com isso, o Data Warehouse, 

além de atualizado, é mantido com visões de mapeamento que refletem a qualidade dos dados das 

fontes em relação aos critérios de materialização. O processo de re-materialização, além dos passos de 

1 a 9 do processo de materialização, é executados através dos seguintes passos: 

1. Após a geração do novo ranking, o método verifyMapView() da classe MapViewsLog é 

executado para cada visão de mapeamento a fim de constatar se já estão materializadas; 

2. Para cada visão já materializada, o método removeMapView() das classes MapViewsLog e 

DWManager são executados para remover a visão do Log de Visões Materializadas e do Data 

Warehouse, respectivamente; 

3. A consulta de mediação que contém a visão de mapeamento, independente dela já estar ou não 

materializada, é executada sobre a fonte de dados associada a essa visão pelo método 

executeMapQuery() da classe MapViewsSelector; 

4. O espaço do Data Warehouse é verificado para constatar se há espaço suficiente a fim de 

armazenar o resultado da consulta de mediação, através do método verifySpaceDW() da 

classe DWManager; 

5. Caso não haja espaço suficiente e enquanto não houver, as visões de mapeamento com menores 

benefícios são removidas do Data Warehouse e do Log de Visões Materializadas, executando 

os métodos removeMapQuery() da classe DWManager e removeMapViewLessBenefit() 

da classe MapViewLog; 

6. Os novos dados da visão de mapeamento são então materializados no Data Warehouse, através 

do método storeMapView() da classe DWManager; 

7. O Log de Visões Materializadas é atualizado pelo método updateMapViewsLog() da classe 

MapViewLog; e 

8. Por fim, os elementos que guardam os números de acessos das visões, nos Log de Critérios das 

Fontes, são zerados pelo método resetViewAccessNumber() da classe 

MapViewsSelector. Este procedimento é executado para que um outro processo de re-

materialização considere somente as consultas que foram submetidas ao sistema após a última 

re-materialização. 

A Figura 6.8 ilustra o diagrama de seqüência para o processo de re-materialização. 
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 : DWManager  : MaterializerReMaterializer  : MapViewsSelector  : QualityAssessor  : MapViewsClassifier  : GlobalScoresEstimator  : MaterializationScoresAssessor  : MapViewsLog

Re-Materialização de Visões 

de Mapeamento

1:reMaterialize( )
2:selectMapViews( )

3:assessMapViewsQualityCriteria(HashMap)

4:createMapViewsRanking(HashMap)

5:calculateUpdateFrequency(String)

6:calculateUpFreq(String)

7:

8:

9:calculateMaxAvailability(String)

10:calculateAvailability(String)

11:

12:

13:calculateAverageRespTime(String)

14:calculateRespTime(String)

15:

16:

17:calculateAccessFrequency(String)

18:calculateAccFreq(String)

19:

20:

25:assessMapViewCriteriaQuality(Vector, Vector, Vector, Vector, HashMap)

26:scalingQualityCriteria(Vector)

27:scalingCostCriteria(Vector)

30:calculateMaterializationScore(Vector, Vector, Vector, Vector, Vector)

31:

32:calculateBenefit(Double, Double, Double, Double)

33:storeBenefit(Double)

34:orderMapViewsRanking(HashMap)

35:

36:verifyMapView(String)

37:removeMapView(String)38:removeMapView(String)

39:executeMapQuery(String)

40:

41:verifySpaceDW( )

42:removeMapViewLessBenefit( )

43:

44:removeMapView(String)

45:storeMapView(XML Doc)
42:updateMapViewsLog(String, String, Double, Double)

43:resetMapViewAccessNumber(HashMap)

21:calculateAverageSpace(String)

22:calculateSpace(String)

23:

24:

28:getWeight( )

29:

 

Figura 6.8 – Diagrama de seqüência para o processo de re-materialização 
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6.3 Considerações Finais 

Neste capítulo, foram discutidos os detalhes do processo de implementação do Gerenciador do 

Data Warehouse do sistema de integração Integra. 

Na seção 6.1, foram mostradas as tecnologia usadas na implemenatação: linguagem de 

programação, padrões para armazenamento e troca de dados e API para manipulação desses dados. 

A seção 6.2.1 destacou as classes de objetos definidas para implementar as funcionalidades do 

Gerenciador do Data Warehouse. 

Por fim, na seção 6.2.2, foram destacados diagramas de seqüência para execução dos seguintes 

processos: 

� Seleção de visões de mapeamento; 

� Processo de amostragem; 

� Processo de materialização; e 

� Processo de manutenção dos dados materializados (re-materializalção). 
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Capítulo 7   

 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

 
O desenvolvimento de sistemas de integração de dados, normalmente, segue duas abordagens: (i) a 

abordagem virtual, que pode ser implementada pela arquitetura de mediadores, onde as informações 

são recuperadas diretamente das fontes de dados e, assim, os dados estão sempre atualizados; e (ii) a 

abordagem materializada, que pode ser implementada pela arquitetura de data warehouse, onde as 

informações são armazenadas localmente num data warehouse, propiciando acesso  rápido. 

Sistemas de integração baseados em mediadores podem apresentar problemas de performance, 

devido a problemas de disponibilidade das fontes e ao alto custo dos passos de tradução e integração. 

Por outro lado, sistemas baseados em data warehouse podem apresentar problemas em relação à 

manutenção da consistência dos dados materializados. 

Existem situações, contudo, em que sistemas baseados em mediadores inserem mecanismos de 

materialização com o propósito de otimizar a performance do processamento de consultas e a 

disponibilidade do sistema, definindo, assim, uma arquitetura híbrida de integração. Entretanto, para 

garantir essa performance, a seleção de dados à materialização deve ser feita de forma adequada, para 

assegurar um bom desempenho do sistema e um baixo custo na manutenção dos dados materializados.  

As abordagens para o problema da seleção de dados à materialização, normalmente, consistem na 

exploração de um espaço de busca, onde é feita uma enumeração e avaliação dos cenários possíveis de 

materialização ou no uso de heurísticas para redução do espaço de busca. Em ambas as soluções, é 

uma tarefa complexa inserir requisito adicionais (por exemplo: disponibilidade e atualidade das fontes 

de dados) nos algoritmos de seleção de visões, a fim de influenciar nos custos [Theodoratos00]. 

Naumann [Naumann98], por exemplo, considerou critérios de qualidade na integração de dados 

para escolha dos melhores planos de consulta para responder a consultas dos usuários. Zhu [Zhu02] 

introduziu critérios de qualidade para a seleção de fontes externas a um data warehouse. Ashish 

[Ashish00] desenvolveu uma abordagem de materialização em que dados são selecionados mediante 

análise da distribuição de consultas. Bouzeghoub [Bouzeghoub00] usou fatores de qualidade no 

projeto de data warehouse a fim de caracterizar as soluções encontradas de materialização ou 

restringir algumas funções de custo. 
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Baseado nesses trabalhos, optou-se por criar uma abordagem de materialização, no contexto do 

sistema de integração Integra, onde dados são selecionados para materialização através da análise dos 

seguintes critérios de qualidade e custo: a freqüência com que os dados de uma visão de mapeamento 

em sua fonte são atualizados (freqüência de atualizações); a freqüência com que os dados de uma 

visão de mapeamento em sua fonte estão disponíveis ao sistema (disponibilidade); o tempo médio 

para executar uma consulta (visão) de mapeamento (tempo de resposta); e a freqüência com que uma 

visão de mapeamento é acessada pelas consultas dos usuários (freqüência de acessos). 

A qualidade dos dados das visões de mapeamento é avaliada em função dos critérios de qualidade e 

custo. A partir dessa qualidade, dos espaços de armazenamento e dos custos de manutenção das visões 

de mapeamento, um ranking de classificação é criado. A materialização acontece na ordem em que as 

visões aparecem no ranking, obedecendo as restrições de espaço do Data Warehouse do sistema. 

Em relação à manutenção dos dados materializados, foi definida uma estratégia onde o sistema re-

avalia a qualidade das visões de mapeamento, um novo ranking de classificação é gerado e o conteúdo 

do Data Warehouse é substituído (re-materialização) pelas novas visões contidas nesse ranking. Esta 

estratégia, além de manter o conteúdo do Data Warehouse consistente com o conteúdo das fontes, 

garante a qualidade dos dados materializados. 

Os processos de materialização e de manutenção dos dados materializados fazem parte das 

funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse. Assim, foi criada uma arquitetura para esse 

módulo, onde foram definidos seus componente e suas funcionalidades. 

Por fim, os processos de materialização e de manutenção, dentro das funcionalidades do 

Gerenciador do Data Warehouse, foram implementados.  

7.1 Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são as seguintes: 

� Definição da abordagem de materialização do sistema de integração de dados Integra, baseada 

em análise de critérios de qualidade e custo; 

� Desenvolvimento de métodos para avaliação da qualidade dos dados a serem materializados, 

em relação aos critérios de qualidade e custo; 

� Definição da abordagem de manutenção dos dados materializados; 

� Especificação e implementação dos processos de materialização e de manutenção; 

� Definição dos componentes e funcionalidades do Gerenciador do Data Warehouse; e 

� Especificação e implementação do Gerenciador do Data Warehouse. 



120 

7.2 Trabalhos Futuros 

Como sugestão de trabalho futuro, algumas questões que ficaram pendentes podem enriquecer este 

trabalho: 

� Inserção de novos critérios para seleção de dados à materialização; 

� Desenvolvimento de uma estratégia de manutenção incremental, em conjunto com a avaliação 

dos critérios de materialização, para garantir a consistência dos dados materializados; e 

� Inserção do Data Warehouse no processamento de consultas do sistema Integra para garantir a 

sua performance. 
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