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Cada aplicação utiliza diferentes estruturas de programação, sintaxe, e semântica para 

modelar seus metadados, gerando grandes incompatibilidades quando há a necessidade da 

interação com outras aplicações. O 2EMHFW�0DQDJHPHQW�*URXS�(OMG) vem trabalhando no 

estabelecimento do &RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO�(CWM) como padrão para a integração 

de metadados nos domínios de GDWD� ZDUHKRXVH e EXVLQHVV� LQWHOOLJHQFH. Nesta dissertação 

primeiramente foram abordados os aspectos gerais dos metadados e de suas arquiteturas de 

integração, para em seguida se pesquisar a aplicação dos metamodelos que compõem o 

&RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO e suas tecnologias de fundamentação (UML, MOF, XMI). 

Desenvolveu-se a modelagem de um aspecto referente ao orçamento público existente em 

todas as instâncias governamentais utilizando-se alguns dos metamodelos CWM, como forma 

de se demonstrar a facilidade na troca de metadados entre os diversos recursos de dados.  

 

Palavras-chave: Metadados, integração, GDWD�ZDUHKRXVH, CWM, UML. 
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Each application uses different programming, syntax, and semantic structures to model 

their metadata, generating big incompatibilities when there is necessity of interaction with 

other applications. �The Object Management Group (OMG) is working at the establishment of 

the Common Warehouse Metamodel (CWM) as a standard for the metadata integration in the 

data warehouse and business intelligence domains���In this dissertation first was discussed the 

general aspects of metadata and its integration architectures, next was researched the 

application of the metamodels that belongs to the Common Warehouse Metamodel and its 

base technologies (UML, MOF, XMI). It was developed the modeling of an aspect 

concerning to the existing public budget at all the governmental instances using some of the 

CWM metamodels, as a manner of demonstrate the easiness of metadata exchange between 

the diverse data resources.   �
 

Keywords:  Metadata, integration, data warehouse, CWM, UML. 
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As empresas de hoje em dia possuem uma grande diversidade de sistemas 

computacionais para os mais variados fins, onde alguns chegam a ser utilizados como 

ferramentas de auxílio na tomada de decisões. Alguns desses sistemas encontram-se em meios 

legados, como PDLQIUDPHV, e outros, mais atuais, são desenvolvidos para micro. Também 

chegando a existir aqueles desenvolvidos para a ZHE.  

Além da diversidade já citada, o avanço da tecnologia vem a tornar tais sistemas cada 

vez mais distribuídos e complexos, dificultando, dessa forma, seu gerenciamento e o 

gerenciamento dos dados sobre os quais cada um trabalha. 

Com a existência de tantos sistemas diferentes os dados vão ficando cada vez mais 

espalhados na empresa, o que pode levar à duplicidade de dados ou até mesmo a 

incompatibilidades para dados gerados em sistemas diferentes, mas que precisam ser trocados 

entre si. Os dados e os metadados1 encontram-se espalhados em diferentes sistemas, levando à 

necessidade de se encontrar uma forma de coordenar e gerenciar esses metadados dispersos.  

Em (POOLE, 2002) percebe-se que uma abordagem mais simplista seria a de que 

todos os fornecedores utilizassem as mesmas semânticas, paradigmas, etc. e colecionassem 

todo o metadado em um formato único e em uma localização única. Mas tal abordagem torna-

se difícil de ser aplicada uma vez que as empresas possuem múltiplas plataformas de 

negócios, não permitindo a tão sonhada localização única da coleção de metadados. 

                                                

1 Um metadado é um dado sobre outro dado, mas que descreve apenas algumas características 

essenciais do dado. Para assegurar que o metadado é corretamente formado deve-se formulá-lo através de 

determinadas regras, o que levará os sistemas a interpretarem corretamente o metadado ao executarem qualquer 

operação no dado correspondente. 
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Através desta dissertação pretende-se, portanto, estudar a composição e formação dos 

metadados de um GDWD�ZDUHKRXVH�e sua integração através do estudo e aplicação prática de 

uma abordagem de integração de metadados baseada em modelos. Para isto será utilizada a 

tecnologia denominada &RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDGDWD� (CWM), a qual é fundamentada em 

padrões como a 8QLILHG� 0RGHOLQJ� /DQJXDJH� (UML) e a ([WHQVLEOH� 0DUNXS� /DQJXDJH�
(XML), ambas do 2EMHFW�0DQDJHPHQW�*URXS�(OMG ). 
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A falta de uma abordagem integrada para o gerenciamento de metadados pode 

facilmente levar à manipulação de informações incorretas, gerando metadados de baixa 

qualidade, e ocasionando, assim, situações problemáticas tais como perda de produtividade e 

dificuldade de atualização e do crescimento dos metadados.  

O maior problema para a integração bem sucedida é a falta de padronização para a 

definição de metadados. De acordo com (MOSHER, 2002) cada aplicação utiliza diferentes 

estruturas de programação, sintaxe, e semântica para modelar seus metadados, gerando 

grandes incompatibilidades, as quais são justamente o maior empecilho para que uma 

aplicação consiga descobrir e interagir com os dados mantidos por outra aplicação. Percebe-se 

então a necessidade do estabelecimento de um padrão de metadados e de um mecanismo de 

troca destes metadados de aplicação para aplicação.  

Na arquitetura de integração de metadados baseada em modelo a idéia básica é a de se 

utilizar um modelo padrão para que se possa definir o metadado. Para que tal modelo seja 

independente de plataforma, o mesmo deve ser expresso em uma linguagem formal, como a 

UML. 
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Segundo (POOLE, 2002): “nesta abordagem os metadados passam a poder existir fora 

e independentemente de qualquer plataforma específica ao serem expressos como um modelo 

formal e independente”. 

Um produto que utilize tal modelo formal como base de seus próprios metadados pode 

executar um processo para mapeamento de importação a fim de traduzir este modelo formal 

na instância de seus próprios metadados, os quais são específicos do produto. E também pode 

executar um processo de mapeamento de exportação para transformar seus metadados 

internos em um modelo formal, independente de plataforma, e, desta maneira, exportá-los 

para outros produtos. 

Ainda segundo (POOLE, 2002) pode-se descrever esta abordagem de integração e 

interoperabilidade em nível de metadados como sendo uma abordagem baseada em modelo 

para a integração de metadados ou ainda como uma arquitetura para metadado dirigida a 

modelo. Cada produto consegue mapear seu metadado compartilhado para a sua própria 

representação interna de metadados, e isto requer que o metamodelo2 comum, o qual define o 

domínio como um todo, seja uma representação o mais completa possível, para que possa 

oferecer algum tipo de extensão. 

A solução baseada em modelo deve definir uma interface comum que suporte  o 

intercâmbio e o acesso aos metadados compartilhados. Uma das linguagens atualmente 

utilizadas para a troca de dados na ZHE� é  a XML, podendo também ser utilizada em 

ambientes distribuídos, assíncronos e fracamente acoplados. Em um documento XML os 

elementos podem ser definidos através de WDJV� configuráveis, as quais podem representar 

                                                

2 Um metamodelo é o modelo de um modelo. É uma definição precisa das regras e construções 

necessárias para a criação de modelos semânticos, e que, de acordo com (TANNENBAUM, 2002a), pode ser 

organizado por qualquer uma das seguintes perspectivas: pela origem, pela classificação ou pelo uso dos 

metadados. 
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conceitos definidos pelo metamodelo. O conteúdo do elemento passa a ser metadado, e as 

WDJV�que definem os tipos possíveis de elementos passam a ser elementos do metamodelo.   

Uma grande vantagem da interface comum é simplificar a construção de programas 

que devam acessar o metadado a partir de determinado produto, ferramenta, banco de dados 

ou um outro serviço qualquer. Os programas passam a ser codificados através de apenas um 

tipo de interface, não importando qual provedor de metadados implemente esta interface. 

A arquitetura de integração de metadados baseada em modelos foi o fator motivador 

para a criação de um padrão para o intercâmbio de metadados, sendo esta uma solução 

baseada em padrões. &RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO (CWM) é a solução proposta, a qual é 

dirigida a modelo e, segundo (POOLE, 2002) “pode ser adotada tanto em ambientes de 

metadados ponto a ponto quanto para os baseados em repositórios”. A adoção desta 

padronização pelos fornecedores permitirá o intercâmbio de metadados entre diversas 

ferramentas e de diversos fornecedores. 

O CWM é uma padronização estabelecida em conjunto com a OMG e grandes 

fabricantes, tais como a IBM, Oracle e Unisys. Uma das vantagens de se estabelecer um 

padrão através do CWM é que o mesmo é baseado na utilização de dois outros importantes 

padrões da indústria: a 8QLILHG� 0RGHOLQJ� /DQJXDJH (UML, 2003) e a ([WHQVLEOH�0DUNXS�
/DQJXDJH (XML, 2003). Uma das conseqüências da adoção destes dois padrões é a de que o 

CWM pode levar a soluções de baixo custo e reutilizáveis. 

O CWM, como pode ser visto na Figura 1, compõe-se de vários metamodelos 

diferentes, porém fortemente relacionados. E cada metamodelo corresponde a uma área 

funcional importante de uma corrente de fornecimento de informações. 
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)LJXUD�����0HWDPRGHOR�&:0�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 58. 

 

O CWM é expresso em UML, de onde também pode ser estendido um subconjunto 

com a finalidade de se incluir os conceitos de análises de negócios e de GDWD�ZDUHKRXVH. 

CWM utiliza a UML para definir as estruturas e os relacionamentos de metadados complexos. 

O 0HWD�2EMHFW�)DFLOLW\ (MOF3) da OMG (MOF, 2003) disponibiliza uma linguagem 

abstrata utilizada para assegurar que todas as ferramentas irão interpretar o metamodelo 

comum da mesma forma. MOF serve de modelo comum para o CWM e para a UML. Sua 

semântica permite definir determinados serviços de repositórios de metadados que suportam 

operações tais como construção e atualização do modelo, por exemplo. 

A especificação MOF permite o mapeamento de qualquer um de seus metamodelos, 

como o CWM por exemplo, para a IDL (notação de linguagem neutra para a especificação de 

interfaces) da OMG. Esse mapeamento define uma especificação de interface para a 

descoberta e gerenciamento de modelos, através de APIs programáticas (POOLE, 2002). 

Todos os modelos CWM são expressos em UML e implementam semântica MOF.  

                                                

3 MOF define um linguagem abstrata comum que pode ser utilizada para a especificação de 

metamodelos. Através desta define-se os elementos essenciais, sintaxe e estrutura de metamodelos, os quais são 

usados para construir modelos de sistemas, segundo (POOLE, 2002).  
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A abordagem para integração de metadado baseada em modelo preconiza um formato 

comum de intercâmbio para a troca de instâncias dos metadados compartilhados, e também 

uma interface comum para o acesso ao metadado, o que pode ser feito utilizando-se a XML. 

A XMI é a codificação de intercâmbio XML utilizada pelo CWM. XMI define o mapeamento 

formal de metamodelos MOF, definindo a forma como as WDJV�XML podem ser utilizadas 

para armazenar instâncias de metamodelos CWM em documentos XML. Através do CWM 

pode-se definir uma coleção de WDJV�XML, as quais são expressas na forma de um 'RFXPHQW�
7\SH�'HILQLWLRQ� (DTD) XML. Os metadados do CWM passam a ser então serializados em 

documentos XML, e cada instância do metadado é armazenada como um conteúdo XML, 

delimitado por WDJV�apropriadas ao metamodelo. 

Uma das vantagens da XMI é que tanto a WDJ�quanto os itens descritos pela WDJ�podem 

ser empacotados juntos no mesmo documento, e assim as aplicações podem entender 

rapidamente o conteúdo do documento. 
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)LJXUD�����$�FDGHLD�GH�IRUQHFLPHQWR�GH�LQIRUPDomR�
Fonte: POOLE, 2002, pág. 12. 

 

Se os componentes de uma cadeia de fornecimento de informação (exemplificada na 

Figura 2), tais como ferramentas, aplicações e banco de dados, basearem-se no metamodelo 

CWM, então todos serão capazes de entender os mesmos modelos e metadados baseados em 

CWM. 
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���� 2EMHWLYR�
 

Através desta dissertação pretende-se analisar o funcionamento e a utilização do 

CWM como ferramenta de padronização para a integração de metadados de GDWD�ZDUHKRXVHV. 
Descrever seu funcionamento e comparar o CWM com outras tecnologias de integração de 

metadados. Propor uma arquitetura de integração de metadados governamentais através da 

modelagem de um determinado aspecto do orçamento público, utilizando-se o ambiente da 

Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) como estudo de caso. Para tal, deverá ser estudado 

material referente ao orçamento público. Além disso, pretende-se também avaliar a real 

importância do CWM como ferramenta de padronização para integração de metadados 

governamentais.   

 

���� (VWUXWXUD�GHVWD�'LVVHUWDomR�
 

A presente dissertação é formada por seis capítulos, sendo o primeiro deles esta 

introdução. No Capítulo 2 é apresentado um estudo sobre as principais arquiteturas de 

integração de metadados encontradas na literatura. O Capítulo 3 aborda o modelo CWM, um 

metamodelo para GDWD�ZDUHKRXVHV. No Capítulo 4 há a descrição do ambiente da Prefeitura 

Municipal de Manaus, o qual é utilizado como estudo de caso neste trabalho. No Capitulo 5 é 

proposta uma arquitetura para integração de metadados governamentais através da 

modelagem de uma questão orçamentária, tendo como alvo os dados orçamentários da PMM. 

E no Capítulo 6 são destacadas as contribuições principais desta dissertação e feitas sugestões 

de trabalhos futuros. Em seguida serão apresentadas as referências bibliográficas. 
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�� $548,7(785$� '(� ,17(*5$d2� '(� 0(7$'$'26� '(� '$7$�

:$5(+286(6�
 

Os sistemas computacionais vêm sendo cada vez mais utilizados pelas empresas com a 

finalidade de auxiliar no seu gerenciamento e nas tomadas de decisões, entre outras 

atividades. Tais sistemas estão espalhados pela empresa e suas filiais, e podem ser 

desenvolvidos numa infinidade de linguagens, para as mais diversas plataformas e acessando 

os mais diferentes bancos de dados.  

Uma empresa pode possuir sistemas desenvolvidos para plataformas avançadas e 

também possuir sistemas legados, implementados para funcionamento em plataformas mais 

antigas, não necessariamente sendo relacionais. Em algumas das vezes há a necessidade de se 

comparar dados de sistemas legados com dados de sistemas atuais para se tentar extrair algum 

padrão de comportamento que venha a auxiliar na tomada de decisão.  

Atualmente nas empresas há tanta informação que a maioria das pessoas não consegue 

separar o que é bom do que é irrelevante. As informações existem em abundância, porém sem 

uma organização pré-determinada, e às vezes podem até existir em duplicidade nos mais 

diversos setores. 

Essas informações coletadas e processadas geralmente tornam-se conhecimento. A 

Figura 3 mostra a pirâmide do conhecimento, chave para o gerenciamento do conhecimento. 

Conforme os sistemas vão amadurecendo, eles progridem da coleta e gerenciamento de dados 

para a coleta e gerenciamento de conhecimento. 
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)LJXUD�����3LUkPLGH�GR�&RQKHFLPHQWR�
Fonte: MARCO, 2000, pág. 317. 

 

O dado, sozinho, tem pouco significado e propósito. Já a informação é dado que 

possui significado e propósito, mostrando a realidade de uma empresa e o funcionamento da 

mesma. O conhecimento está um passo a mais da informação, levando a entender o impacto 

que um negócio causa no mercado, a perceber a interação de uma empresa em relação a outras 

do mesmo ramo, e a entender como uma empresa é influenciada pelo mercado. Nesse 

contexto o papel dos metadados é o de tornar possível a tarefa de juntar de forma significativa 

os dados, a informação e o conhecimento. (MARCO, 2000) 

Segundo (JEFFERY, 1998) talvez uma das primeiras aplicações de metadados foi em 

sistemas computadorizados para catálogos de bibliotecas baseados em técnicas de 

recuperação de informações, onde o registro do cartão do catálogo é um metadado 

descrevendo o dado real de um livro ou de outra publicação.  

 

���� 2�3DSHO�GD�,QIRUPDomR�
 

A informação sem o metadado é útil somente para aqueles que entendem ou 

participaram de sua criação. O metadado tem a capacidade de levar à informação, além de 

servir para esclarecimento e definição. Mesmo que exista informação com as regras de 



 

 

10 

negócios e as fontes bem documentadas, será de pouca utilidade caso não esteja facilmente 

identificável, e acessível através de seu metadado.  

Apesar de não ser uma regra completamente incorporada pela TI, é desejável que a 

informação seja sempre derivada a partir dos dados. A informação é a intersecção de dados e 

processos. As teias de informações são formadas a partir do momento em que se toma a 

informação e esta passa a ser revisada a fim de suportar processos totalmente diferentes ao de 

sua criação. Isto leva à dificuldade na identificação das fontes de várias informações, e cada 

uma dessas informações começará a perder as mesmas características que anteriormente as 

tornaram informação. (TANNENBAUM, 2002a) 

 

���� ,QWHJUDQGR�RV�'DGRV�
 

Inicialmente, os modelos de dados eram criados com o objetivo de refletir, de forma 

gráfica, os requisitos do negócio. Os padrões de modelagem de dados ditavam o formato 

desses diagramas. Em geral modelavam coisas (entidades) sobre as quais necessitava-se 

colecionar dados, os inter-relacionamentos entre as entidades, e também os itens de dados 

(atributos) que se necessitava colecionar. Tais modelos eram criados para novas aplicações e 

geralmente resultavam em um novo banco de dados para cada aplicação. 

Um dos benefícios da modelagem para o ambiente relacional é o de fornecer uma 

perspectiva do funcionamento do negócio antes da sua tradução para o banco de dados. Os 

modelos lógicos oferecem às equipes de projetos um lugar para trabalhar metadados e dados 

sem a preocupação com as restrições de tecnologia física. Uma outra vantagem da modelagem 

lógica é a reutilização de dados e metadados previamente documentados. 

Criar as definições para entidades, atributos e relacionamentos de forma padronizada, 

que sirva para todos os modelos da empresa, pode ser bastante vantajoso para a empresa. 
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Porém, esse processo de padronização envolve a resolução de conflitos entre modelos 

padronizados e o modelo lógico sob revisão. Este processo geralmente é político. Deve-se 

visar alcançar compromissos de tal forma que, por exemplo, uma entidade possa ser chamada 

“cliente de varejo” ou “cliente de atacado” – algo mais descritivo do que “cliente” com 20 

definições, dependentes do modelo em questão. 

Para que se consiga alcançar essa abordagem organizada, é necessário pessoal 

dedicado nesta tarefa de organização de gerenciamento de dado. A organização de 

gerenciamento de dado tem a ampla missão de analisar e desenvolver o modelo de negócios 

como um projeto para o futuro desenvolvimento do banco de dados. O modelo de negócios 

requer manutenção constante já que novas decisões de negócios são tomadas de forma a afetar 

os dados corporativos.  

 

���� 'DWD�:DUHKRXVHV�H�0HWDGDGRV�
 

O GDWD�ZDUHKRXVH caracteriza-se como ferramenta de apoio para suporte à decisão4. 

Projetos de GDWD�ZDUHKRXVH�oferecem um grande retorno de investimento quando integrados 

com sucesso, sendo uma das áreas de maior desafio para a integração de dados dispersos, os 

quais normalmente se encontram em vários sistemas distribuídos pela empresa. Os GDWD�
ZDUHKRXVHV são projetados para a execução de consultas complexas e DG�KRF�com tempo de 

resposta otimizado. 

No contexto de GDWD�ZDUHKRXVH�os metadados respondem a questões sobre: dicionário 

de dados, fluxo de dados, transformação de dados, controle de versão, estatísticas de 

utilização de dados, informação do alias e segurança (JARKE, 2000). E, de acordo com 

                                                

4 O GDWD�ZDUHKRXVH permite juntar, estruturar, manipular, armazenar, acessar, apresentar e distribuir as 

informações. 



 

 

12 

(STAUDT, 1999), os metadados podem ser utilizados por outros componentes do GDWD�
ZDUHKRXVH ou até mesmo diretamente pelas pessoas para que possam executar suas tarefas de 

forma bem sucedida.  

O significado dos dados está nos Metadados, os quais são utilizados para descrever 

como a informação é estruturada (a sintaxe) e o seu significado (a semântica). Para os 

desenvolvedores o metadado é o fundamento de uma documentação consistente e integrada 

para o sistema de GDWD�ZDUHKRXVH.  

Os metadados são utilizados por ferramentas, bancos de dados, aplicações e outros 

serviços de informação para definir a estrutura e o significado de seus objetos, serviços, e 

outros artefatos computacionais. 

A maioria das aplicações define seus metadados de forma diferente, e para a 

modelagem destes cada uma pode vir a utilizar estruturas diferentes de programação, sintaxe, 

e semântica. Este esforço custoso e contínuo é o resultado da falta de um metadado comum – 

ou mais especificamente, um modelo comum para a criação de metadado (um metamodelo). 

Existem vários metadados que podem ser extraídos das fases de um GDWD�ZDUHKRXVH, 

como pode ser visto em (COME, 1999). Durante a fase de FDSWXUD�GH�GDGRV�pode-se extrair 

metadados relativos às fontes de onde os dados são extraídos. Na fase de LQWHJUDomR�GH�GDGRV 
pode haver a necessidade do mapeamento do novo dado até a sua fonte, então podem ser 

gerados metadados sobre as transformações realizadas e até sobre o próprio dado. A fase de 

PDQLSXODomR� GH� GDGRV� pode disponibilizar metadados com o histórico do que vem 

acontecendo com os dados, incluindo informações sobre as funções de agregação e 

desagregação. E ainda na fase de JHUrQFLD�GR�GDWD�ZDUHKRXVH, onde ocorrem monitoramentos 

de processos, podem ser gerados, por exemplo, metadados para uso administrativo, definindo 

o acesso de usuários aos dados. 
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Os metadados podem ser classificados em dois tipos: 

��7pFQLFRV – utilizados pelos administradores do banco de dados e pelos 

desenvolvedores de aplicações. São aqueles metadados críticos para a manutenção 

e o crescimento contínuo do GDWD� ZDUHKRXVH. Exemplos clássicos são os 

dicionários de dados dos fontes, GDWD� ZDUHKRXVH, GDWD� PDUWV, e o código das 

regras de transformações. 

• 1HJyFLRV – ligação entre o GDWD�ZDUHKRXVH e os usuários de negócios. Fornecem 

um mapa para que os usuários possam acessar os dados. Mostram quais relatórios, 

consultas e dados estão no GDWD� ZDUHKRXVH, a localização dos dados, 

confiabilidade dos dados, o contexto dos dados, as regras de transformação que 

foram aplicadas e quais as origens desses dados. Os metadados de negócios (ou 

medatados de processos) são utilizados para capturar o conteúdo semântico sobre 

coisas relativas aos negócios, tais como regras, nomenclatura e terminologia. 

O metadado é produzido, acessado e atualizado tanto por pessoas quanto por 

ferramentas de software. Os usuários finais e os usuários técnicos podem entrar com os 

metadados a serem armazenados, e utilizá-los posteriormente. Ferramentas de software ou 

alguns componentes do software também podem ser produtores de metadados, descrevendo 

dados e informações manuseadas por esses componentes. (STAUDT, 1999) 

Vantagens da Padronização:  

• padrões minimizam os esforços que cada Gerente de Projeto deve exercer para 

criar seu próprio material de trabalho. 

• gerência passa a confiar na habilidade do Gerente de Projeto em entregar um 

produto com alta qualidade em um ambiente controlado. 

Os riscos ocasionados pela falta de uma abordagem integrada para gerenciar, 

consolidar e manter os metadados atualizados são apontados por (TANNENBAUM, 2002a) 
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como sendo: informações incorretas, perda de qualidade dos metadados, perda de 

produtividade, desempenho inconstante e dificuldade para atualização e crescimento. 

O intercâmbio de metadados era considerado um dos problemas mais críticos da 

indústria do GDWD�ZDUHKRXVH. Visando a eliminação de tal problema foi criado o grupo 0HWD�
'DWD� &RDOLWLRQ� (MDC), o qual é um grupo aberto a vendedores e usuários finais para a 

definição de padrões de metadados. Seus objetivos são criar mecanismo de acesso padrões e 

interfaces de programação padrões para metadados, permitir aos usuários controlar e 

gerenciar o acesso e manipulação de metadados em seus ambientes através da utilização de 

ferramentas concordantes com a especificação de intercâmbio e definir uma infraestrutura 

simples de implementação de intercâmbio que irá facilitar a conformidade minimizando a 

quantidade de modificação requerida para as ferramentas existentes (JARKE, 2000). 

Tal grupo desenvolveu o 0HWDGDWD�,QWHUFKDQJH�6SHFLILFDWLRQ� (MDIS), o qual é uma 

especificação de intercâmbio de metadados baseada em caracteres, sendo independente de 

plataforma. Uma das mais importantes características é a capacidade de extensão da 

especificação, porque o conteúdo do que é considerado metadado será desenvolvido (JARKE, 

2000).  Aborda assuntos referentes a troca, compartilhamento e gerenciamento de metadados. 

Define um conjunto mínimo de elementos de metadados e pontos mínimos de integração a 

serem incorporados em bancos de dados para compatibilidade. 

O MDIS teve pouco suporte da indústria porque a cobertura dos tipos de metadados 

era limitada e também era limitado o leque de formatos abertos de intercâmbio. 

O OMG vem trabalhando desde 1995 nos padrões de modelagem e metadados, que 

são os seguintes: 

• 80/� �8QLILHG� 0RGHOLQJ� /DQJXDJH�� – 1997 (UML, 2003) – Oferece uma 

linguagem para a modelagem dos metadados. 
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• 02)� �0HWD�2EMHFW�)DFLOLW\� – 1997 (MOF, 2003) – Oferece as APIs para a 

manipulação de Metadados. 

• ;0,� �;0/� 0HWDGDWD� ,QWHUFKDQJH�� – 1999 (XMI, 2003) – Fornece os 

mecanismos para o intercâmbio de metadados em XML. 

• &:0��&RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO��– 2000 (CWM, 2002) – Utiliza UML, 

MOF e XMI para modelar, manipular e realizar o intercâmbio dos metadados 

do GDWD�ZDUHKRXVH, incluindo os metadados técnicos e de negócios. 

 

������ ,QWHJUDomR�GH�0HWDGDGRV�
�
Cada ferramenta deve ter um entendimento da natureza do dado que ela esteja para 

consumir: de onde veio; o que significam seus vários campos; que transformações devem ser 

feitas nos dados; onde os resultados necessitam ser armazenados; ou que processos alvos 

requerem tais resultados; e daí em diante. 

Para que um dado produto opere corretamente em seus dados, deve ter um 

entendimento completo da estrutura e do significado semântico de seus dados. Para que uma 

dada coleção de produtos de software participe efetivamente de uma cadeia de fornecimento 

de informações e interopere no nível de dados, eles devem ter um entendimento comum dos 

metadados que descrevem os dados. Cada um dos produtos de software e ferramentas que 

compreendem uma cadeia de informações deve ser integrado no nível de metadado antes que 

eles possam ser efetivamente integrados no nível de dados. 

Integração de metadado também que lidar com o aspecto da heterogeneidade, como o 

caso de sistemas fontes substancialmente diferentes na forma de fornecer o metadado (DO, 

2000). A maioria dos produtos comerciais armazena metadados em formatos amplamente 

diversificados. O fato de o metadado estar prontamente acessível não necessariamente 
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significa que ele seja universalmente entendível. A forma e semântica do metadado, como as 

interfaces que oferecem acesso a elas, são raramente uniformes entre os produtos. Geralmente 

o metadado é mantido independentemente de uma forma grandemente isolada e em formatos 

de representação específicos. 

Geralmente, produtos de software e ferramentas são projetados e construídos em 

relativo isolamento um do outro. Os fabricantes têm estado relutantes em padronizar seus 

metadados com medo de perder mercado para os competidores.  

Ferramentas com metadados diferentes são integradas através de complexas pontes de 

metadados. Cada ponte é equivalente a um pedaço de software capaz de traduzir metadados 

de um produto em um formato requerido por outro produto, oferecendo uma alta 

funcionalidade e compartilhamento de metadados.  

�
������ $UTXLWHWXUD�GH�0HWDGDGRV�3RQWR�D�3RQWR�
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)LJXUD���±�$UTXLWHWXUD�GH�LQWHJUDomR�GH�PHWDGDGRV�SRQWR�D�SRQWR�
Fonte: POOLE, 2002, pág. 18. 

 

Na arquitetura de integração de metadados ponto-a-ponto (ilustrada na Figura 4) é 

necessário que haja uma ponte em separado para cada par único de ferramentas sendo 

integradas (POOLE, 2002). Na figura cada ponte é identificada por uma seta, e geralmente 

precisa ser bidirecional, capaz de entender os mapeamentos de metadados em cada direção. 
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Cada mapeamento não necessariamente é inverso ao outro, a ferramenta pode ser 

consumidora e também publicar metadados ou ser somente consumidora, por exemplo. 

Normalmente ocorre uma certa quantidade de perda de informação ao traduzir de uma forma 

de metadado para outra, e a ponte de certa forma precisa considerar isso. 

A construção de pontes é um processo muito difícil e caro. As pontes devem ter um 

conhecimento detalhado de modelos e interfaces de metadados proprietários, e também 

conhecimento de como os mapeamentos de diferentes modelos para outros devem ser inserido 

na ponte. A lógica de processamento que compõe uma determinada ponte não 

necessariamente é reutilizável na construção de outras pontes. 

Manter essas pontes consome muitos recursos, principalmente se houver o 

crescimento no número de pontes. E geralmente esta estratégia requer que o usuário abandone 

as abordagens melhores e se sujeite aos produtos de um único fabricante. (IKEMATU, 2001) 

Apesar desse custo na construção de pontes entre as ferramentas, a integração de 

metadados é um pré-requisito para a integração de dados efetiva. A cadeia de informações 

deve ser integrada totalmente, e não somente conexões entre ferramentas que compõem 

passos adjacentes ou relacionados na corrente. Uma descrição unificada de todo dado fluindo 

através da cadeia precisa definir os relacionamentos e as transformações entre os elementos de 

dados e traçar sua linhagem através do processo de refinamento. Este metadado global deve 

estar disponibilizado para, e deve ser prontamente entendido por, todos os componentes de 

software que compõem a cadeia de fornecimento de informações.  
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������ $UTXLWHWXUD�GH�0HWDGDGR�+XE�DQG�VSRNH�
 

Essa necessidade de uma definição de metadado disponível globalmente e entendida 

universalmente é alcançada parcialmente através da utilização de um repositório de 

metadados (Figura 5). Um repositório de metadados é um banco de dados de propósito 

especial que armazena, controla e disponibiliza ao restante do ambiente todos os componentes 

de metadados relevantes. Os vários produtos de software que compõem a cadeia de 

informações recuperam metadado global a partir do repositório central, ao invés de ter 

conexões ponto-a-ponto com outros produtos. O repositório contém uma única definição do 

metadado total, baseada em um metamodelo único específico ao próprio repositório do 

produto. Cada produto deve implementar sua própria camada de acesso ao repositório, a qual 

entende as estruturas de metadados específicas do repositório (ex.: interfaces e metamodelo) e 

sabe como mapear tais estruturas específicas de repositórios para estruturas de metadados 

específicas de produtos. 
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)LJXUD�����$UTXLWHWXUD�GH�LQWHJUDomR�GH�PHWDGDGRV�KXE�DQG�VSRNH�
Fonte: POOLE, 2002, pág. 19. 

 

Apesar desta abordagem atenuar a necessidade da construção de muitas pontes ponto-

a-ponto, o problema de se construir pontes ainda não foi totalmente eliminado. Uma camada 
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de acesso diferente deve ser desenvolvida para cada produto de software, e cada camada de 

acesso ainda é específica a um determinado produto de repositório. O repositório ainda é mais 

uma ferramenta que necessita ser integrada com outras ferramentas e produtos desenvolvidos 

pelo ambiente. 

Precisa-se de uma arquitetura de integração de metadados única, de baixo custo que 

nos permita utilizar tanto a abordagem ponto-a-ponto ou repositório de metadados central 

como uma HVWUDWpJLD� GH� JHUHQFLDPHQWR� GH�PHWDGDGRV, ao invés de serem utilizadas como 

arquiteturas de integração de metadados. O que se busca é um mecanismo de integração único 

e que funcione bem em qualquer situação, permitindo a escolha entre as abordagens ponto-a-

ponto e de repositório tomando-se como base somente o nível de gerenciamento de metadados 

requerido, ao invés de se basear em custo e complexidade de integração. 

 

������ 8PD�$ERUGDJHP�%DVHDGD�HP�0RGHOR�SDUD�0HWDGDGR�
 

O pré-requisito para um mecanismo de intercâmbio padrão é um  entendimento 

comum da sintaxe e semântica do metadado entre todos os componentes participantes. E uma 

solução possível para esse problema  é introduzir um metamodelo comum o qual serve como 

base para sintaxe e semântica de metadados específicos de acordo com regras de comum 

concordância. (AUTH, 2002) 

Grande parte dos produtos possui, disponibilizando seus metadados, metamodelos 

internos e interfaces proprietárias diferentes ou incompatíveis. Os metadados geralmente não 

descrevem todos os aspectos de seus dados, mas somente determinadas características 

essenciais. Em geral o metadado pode ser abstrato e conciso, não havendo a necessidade de 

descrever todas as características dos dados, mas somente a informação mínima requerida 

para que quaisquer operações possam ser executadas nos dados. 
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O metadado é essencialmente um modelo5 formal de seu dado, sendo também uma 

descrição abstrata de dado que descreve dados precisamente. O metadado deve ser formulado 

de acordo com certas regras, assegurando que é corretamente formado. Isto garante que todo 

produto de software ciente das regras de descrição dos metadados, ao executar operações no 

dado correspondente, sempre será apto a interpretar corretamente o metadado. 

Os metadados, quando expressos como um modelo formal e independente de 

plataforma, podem existir fora de, e independentemente de, qualquer plataforma determinada. 

Podendo ser traduzido para qualquer um dentre vários modelos diferentes de plataforma 

específica, cada um representando uma plataforma diferente (dados conjuntos apropriados de 

regras de mapeamento e implementações de tais regras).  

Uma abordagem possível, de acordo com (POOLE, 2002), é desenvolver uma 

representação externa de metadados, a qual não é dependente de nenhum produto ou 

ferramenta. Tal representação é baseada em modelos de estruturas de informações formais e 

independentes de plataforma, descritos utilizando uma linguagem formal apropriada, tal como 

a UML.  

Um produto utiliza tal modelo formal como base para seu próprio metadado invocando 

um processo de mapeamento de importação para traduzir o modelo formal em uma instância 

de seu próprio metadado, específico de produto. Similarmente, um produto pode expor seu 

metadado proprietário para outros produtos através de um processo de mapeamento de 

exportação que traduz seu metadado interno em um modelo formal, independente de 

plataforma. 

Se o próprio metamodelo é disponibilizado e implementado independente de qualquer 

plataforma de implementação particular (produto) e os produtos que fazem o intercâmbio de 

                                                

5 Um modelo é uma descrição abstrata e precisa de algo, devendo ser construído de acordo com certas 

regras formais. 
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metadados concordam com este metamodelo externo e comum, então se acaba com o 

problema de tradução entre modelos de implementação proprietários. 

À medida de que um metamodelo oferece uma descrição abstrata de objetos em um 

determinado domínio de interesses (ex.: esquemas de bancos de dados relacionais), deve-se 

assegurar que esse metamodelo é uma representação razoavelmente completa de seu domínio. 

Isto é, deve-se assegurar que ele é completo semanticamente ou que ao menos esteja 

razoavelmente próximo a ser. Para assegurar que o metamodelo é inteligível para todos os 

produtos de software, deve-se formá-lo de acordo com certas regras combinadas (isto é, de 

acordo com as semânticas de alguma linguagem formal). 

Interoperabilidade de metadados é a habilidade de se intercambiar metadados ou 

proporcionar acesso a metadado entre os vários componentes de uma configuração de GDWD�
ZDUHKRXVH (DO, 2000). 

Esta abordagem de integração e interoperabilidade em nível de metadados pode ser 

descrita como uma DERUGDJHP�EDVHDGD�HP�PRGHOR�SDUD�LQWHJUDomR�GH�PHWDGDGRV ou como 

uma DUTXLWHWXUD� SDUD� PHWDGDGR� GLULJLGD� D� PRGHOR� (POOLE, 2002). Consiste 

fundamentalmente do intercâmbio de metadados compartilhados na forma de definições de 

metadados disponíveis expressos como modelos formais e independentes de produtos. Os 

softwares e ferramentas participantes deste ambiente devem concordar com um metamodelo 

comum que define o domínio como um todo, habilitando-os a rapidamente entender quaisquer 

instâncias do metamodelo (ex.: qualquer metadado compartilhado que possa ser 

intercambiado). Cada produto participante mapeia seu metadado compartilhado para sua 

própria representação interna de metadados. Isto requer que o metamodelo seja uma 

representação razoavelmente completa de seu domínio e que o metamodelo possa fornecer 

algum tipo de extensão, pela qual qualquer JDS semântico no metamodelo possa ser 

compensado de uma forma padronizada e em concordância pelos produtos participantes. 
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Esta abordagem baseada em modelo elimina ou reduz consideravelmente os custos e 

as complexidades associadas com as arquiteturas de integração de metadados ponto-a-ponto 

tradicionais baseadas em pontes de metadados. Esta abordagem também oferece o mesmo 

benefício às arquiteturas de metadados baseadas em repositório central, no estilo KXE�DQG�
VSRNH.  
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)LJXUD�����$UTXLWHWXUD�GH�PHWDGDGRV�SRQWR�D�SRQWR�EDVHDGD�HP�PRGHOR�
Fonte: POOLE, 2002, pág. 31. 

 

Em arquiteturas ponto-a-ponto, como pode ser visto na Figura 6, a abordagem baseada 

em modelo elimina a necessidade de se construir múltiplas pontes de metadados. Ao invés 

disso, cada produto de software implementa um adaptador (uma camada da lógica do 

software) que entende o metamodelo comum e o metamodelo de implementação interno do 

produto. O adaptador é outra forma de uma ponte de metadado, mas uma que necessita ser 

escrita somente uma vez para um dado produto, porque todos os produtos concordam com o 

metamodelo comum. Isto vai de encontro à abordagem tradicional de pontes de metadados, 

onde as pontes são construídas para cada par de tipos de produtos que se pretende integrar.  

A solução baseada em modelo claramente reduz os custos e complexidades da 

construção de arquiteturas de metadados ponto-a-ponto, aumentando o retorno do 

investimento na corrente de informações ou minimizando o esforço do GDWD�ZDUHKRXVH. A 

utilização de um metamodelo comum elimina a necessidade de se construir pontes de 
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metadados e permite uma equivalência semântica completa no nível de metadado entre as 

várias ferramentas e produtos que compõem a corrente de fornecimento de informações. 
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)LJXUD�����$UTXLWHWXUD�GH�PHWDGDGRV�KXE�DQG�VSRNH�EDVHDGD�HP�PRGHOR�
Fonte: POOLE, 2002, pág. 32. 

 

Nas arquiteturas de metadados KXE�DQG�VSRNH� baseadas em repositório central, o 

repositório geralmente emprega um novo significado como armazém central para as 

definições de metamodelo comuns e para todas as suas várias instâncias (modelos) utilizadas 

no ambiente completo. Conforme ilustrado na Figura 7, o repositório deve implementar uma 

camada com o adaptador independente de metamodelo como qualquer outro software ou 

ferramenta participante da arquitetura. O repositório poderia implementar seu próprio 

metamodelo interno e contar com sua camada de adaptação para traduzir entre instâncias 

compartilhadas do metamodelo comum e seu próprio metamodelo, apesar de ser preferível ao 

repositório implementar diretamente alguma representação interna do metamodelo comum. O 

adaptador independente de metamodelo inclui a camada de acesso ao repositório, tal camada 

geralmente é requerida neste tipo de ambiente de metadados, e além disso leva à redução de 

custos e complexidades de se construir uma solução baseada em repositório central. 
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Se a arquitetura física de metadados consistir de uma configuração ponto-a-ponto ou 

KXE�DQG�VSRNH, o uso da abordagem baseada em modelo resulta na criação de uma arquitetura 

KXE�DQG�VSRNH lógica. Neste caso, o metamodelo comum define o KXE� central, lógico. A 

decisão, no ambiente baseado em modelo, de que tipo de arquitetura de metadados 

implementar é menos determinada por questões de integração e influenciada mais diretamente 

por questões e estratégias de gerenciamento de metadados. 

Uma solução de integração de metadados baseada em modelo completa consiste dos 

seguintes componentes (POOLE, 2002): 

1. uma linguagem formal capaz de especificar metadados em termos de modelos 

compartilhados e independentes de plataforma. 

2. um metamodelo comum que defina o domínio do problema. 

3. um formato de intercâmbio comum para troca de metadados compartilhados. 

4. uma interface de programação comum para acesso aos metadados. 

5. mecanismos padrões para extensão dos modelos. 

6. mecanismos padrões para extensão do metamodelo. 

7. adaptadores de software facilitando importação e exportação de metadados 

relativos ao produto. 

8. um repositório de metadados central (um componente opcional da arquitetura). 

9. uma estratégia de gerenciamento de metadados abrangente. 

10. uma arquitetura técnica de metadados abrangente. 

 

Os componentes de 1 a 6 são os elementos primários que devem ser oferecidos por 

qualquer abordagem baseada em modelo para integração de metadado. Todos os componentes 

que participam da arquitetura de integração de metadados devem entender e concordar com o 

metamodelo comum. Modelos compartilhados intercambiados entre componentes são 
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instâncias do metamodelo comum. O metamodelo comum é independente de produto e de 

plataforma. O metamodelo deve possuir um nível suficiente de semântica (cobertura 

semântica ou completude semântica) para assegurar que ele pode modelar quase todos os 

aspectos do domínio do problema. Ele também deve ter sido formulado de acordo com um 

conjunto estabelecido de regras formais (linguagem abstrata) para assegurar que os vários 

softwares e ferramentas participantes na arquitetura sejam todos capazes de ter um 

entendimento comum do metamodelo. 

Também devem ser definidas interfaces comuns que suportam intercâmbio e acesso a 

metadado compartilhado. Dois dos maiores inibidores à integração de metadados são a falta 

de um metamodelo padrão e de interfaces de metadados correspondentes. A solução baseada 

em modelo deveria definir um mapeamento do metamodelo comum tanto para um formato de 

intercâmbio baseado em fluxo quanto para uma interface expressa em alguma linguagem de 

programação. 

A XML fornece uma linguagem de formato de dados simples e universal para o 

intercâmbio de todos os tipos de metadados do ZDUHKRXVH. E por ser simples e universal a 

XML é ideal para o intercâmbio de metadados ser bem sucedido e prevalecer, já que o 

formato de intercâmbio utilizado deve ser universal e barato de se implementar e manter. 

XML é atualmente a linguagem de escolha para intercâmbio de dados na ZHE e em 

qualquer ambiente fracamente acoplado, distribuído, assíncrono. Documentos XML são 

amplamente autodescritivos. XML permite a definição de WDJV� configuráveis que são 

utilizadas para definir elementos em um documento XML. As WDJV representam conceitos 

definidos pelo metamodelo (mais uma vez, é empregado um conjunto de regras formais de 

mapeamento para associar elementos do metamodelo a WDJV específicas). O conteúdo do 

elemento é metadado, e as WDJV que definem os tipos possíveis de elementos são meta-

metadados (elementos do metamodelo). 
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Ter uma interface programática comum (ou mapeamentos padrões de elementos de 

metadados para linguagens de programação amplamente utilizadas) simplifica grandemente a 

construção de clientes que devem acessar o metadado a partir de um determinado produto, 

ferramenta, banco de dados, ou outro serviço. Os clientes de metadados passam a ser 

codificados em apenas um formato de interface. Isto reduz custo e complexidade para os 

clientes de metadados. 

Apesar de o metamodelo precisar ser uma descrição do domínio o mais completa 

possível, em algumas situações pode existir uma necessidade de intercambiar elementos de 

metadados que não constem no metamodelo. Neste caso o metamodelo pode oferecer 

construções padrões para a definição de novos elementos. Como estes elementos serão 

representados depende das ferramentas participantes do intercâmbio, já que seu significado 

semântico não pode ser inferido do metamodelo. Em outras situações, o metamodelo pode 

precisar ser estendido para incorporar novos conceitos de domínio. Estender um metamodelo 

existente com novos conceitos de domínios significa que a própria linguagem abstrata deve 

oferecer algum tipo de mecanismo que habilite essa operação de extensão. 

Os adaptadores específicos de produtos e os repositórios de metadados (componentes 

7 e 8) caem na área da implementação da arquitetura completa de integração de metadado 

baseada em modelo. Os adaptadores oferecem o mecanismo básico por onde um dado produto 

de software, aplicação, ferramenta ou banco de dados se conecta a arquitetura de metadado. 

Cada adaptador é específico de um determinado produto e contém a lógica para mapear o 

metamodelo comum para o metamodelo interno do produto. Um adaptador é a maneira pela 

qual um produto exporta seu metadado na forma de modelos padrões ao ambiente, como 

também a forma na qual um produto pode importar modelos compartilhados do ambiente. 

Na arquitetura de integração de metadados baseada em modelo, o repositório serve 

como uma localização central para o armazenamento e gerenciamento de metamodelo comum 
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e de suas instâncias de modelo. O repositório também facilita a publicação dos vários modelos 

tornando-os disponíveis a todo o ambiente e oferecendo-os a quaisquer ferramentas ou 

produtos específicos que requisitá-los. Serviços críticos geralmente fornecidos pelo 

repositório: controle de acesso multiusuário, segurança e controle de versões. A utilização de 

um repositório de metadado pode ou não ser empregada pela arquitetura da solução, 

dependendo dos requisitos da estratégia completa de gerenciamento de metadado. 

Uma estratégia de gerenciamento de metadado não é um componente da abordagem de 

integração de metadado baseada em modelo. A estratégia de gerenciamento de metadados 

determina o fluxo completo de metadado através do ambiente. Ex.: A estratégia de 

gerenciamento de metadado geralmente determina quais produtos ou ferramentas são 

responsáveis pela autoria/publicação de metadados; quais são responsáveis por publicação, 

declaração, controle, atualização, e gerenciamento de metadados existentes, e quais são 

consumidores somente de leitura de metadados compartilhados. Esta estratégia determina a 

arquitetura técnica completa de metadados, a qual resulta diretamente da estratégia de 

gerenciamento de metadados, e também as ferramentas selecionadas para implementar a 

arquitetura de integração de metadados. 

A arquitetura técnica de metadado (componente 10) define como a estratégia de 

gerenciamento de metadados está fisicamente definida. Define a topologia específica de 

integração e interconexão de metadados, como a ponto-a-ponto, KXE�DQG�VSRNH, ou rede 

federada. A arquitetura também define a distribuição de vários serviços de metadados a 

pontos específicos na topologia. 

Se for decidido que o metamodelo comum deve ser publicado e gerenciado por um 

repositório, o repositório desenvolvido constitui um KXE�físico na arquitetura completa. Se um 

repositório central não precisar ser desenvolvido, a arquitetura deve de alguma forma 

disponibilizar os serviços tipo repositório e indicar onde eles são executados na arquitetura. O 
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metadado não deve apenas ser acessível globalmente e entendível universalmente através 

dessa  arquitetura baseada em modelo, mas também deve ser localizável. 

 

���� &RQVLGHUDo}HV�
 

Este capítulo procurou abordar os aspectos chave da integração de metadados a fim de 

esclarecer os conceitos básicos sobre o assunto, proporcionando o embasamento teórico.   

Também foram destacadas as seguintes arquiteturas de integração de metadados: 

arquitetura ponto-a-ponto, arquitetura KXE�DQG�VSRNH e arquitetura baseada em modelo. Nas 

arquiteturas ponto-a-ponto e KXE�DQG�VSRNH foi verificado que o gerenciamento e 

implementação das pontes de integração são processos trabalhosos. E que, caso haja um 

crescimento no número de pontes, a manutenção pode vir a consumir muitos recursos. 

Então se constatou que a associação da abordagem baseada em modelo com cada uma 

das outras duas arquiteturas leva a uma maior facilidade na implementação e manutenção das 

duas soluções. Verificando-se a grande vantagem em se expressar os metadados como 

modelos formais e independentes de produtos. 

A solução da abordagem baseada em modelo é composta por uma série de 

componentes, e o &RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO é o padrão de intercâmbio de metadados 

que procura se adequar a essa solução. A finalidade do próximo capítulo é de se fazer uma 

explanação desse novo padrão, seus benefícios e suas tecnologias de fundamentação. 
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O &RPPRQ�:DUHKRXVH�0HWDPRGHO�(CWM) surgiu da necessidade de se ter um padrão 

para o intercâmbio de metadados. De um modo geral, cada ferramenta possuía seu próprio 

formato de armazenamento de metadados, o qual geralmente era diferente do formato de 

outro fabricante. 

Empresas que possuíam ferramentas de fabricantes diferentes dificilmente conseguiam 

fazer o intercâmbio de metadados entre uma ferramenta e outra, levando muitas vezes ao 

trabalho em dobro. 

Percebeu-se então que para que todos pudessem sair ganhando, o ideal seria que esses 

metadados pudessem ser intercambiados entre as ferramentas dos diversos fabricantes 

interessados nesta nova abordagem. Foi quando um grupo de empresas se juntou à OMG para 

o estudo e desenvolvimento do padrão de intercâmbio de metadados CWM.  

A razão fundamental para a utilização do CWM é gerenciar o ciclo de vida completo 

dos dados e conteúdo da empresa na Internet e intranet com melhor interoperabilidade. Com o 

CWM, o poder da  modelagem de objetos e o gerenciamento de dados da empresa tornam-se 

agora disponíveis para modeladores de dados, projetistas de bancos de dados, administradores 

de GDWD�ZDUHKRXVH, e gerentes e desenvolvedores de portais corporativos. 

O fato de se ter definições de metadados comuns facilita o intercâmbio de dados entre 

subsistemas, porque passa a existir um entendimento comum sobre o significado do dado 

(POOLE, 2001).  

O grande problema é que o dado reside em muitos sistemas diferentes, em muitos 

formatos diferentes, e em muitas plataformas diferentes. 

CWM é estruturado como uma coleção de metamodelos (ou sub-metamodelos) 

relacionados, cada metamodelo ocupando seu próprio pacote, e com um número mínimo de 

dependências entre pacotes (POOLE, 2000). 
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Os metadados compartilhados entre os produtos são formulados em termos de 

modelos de dados que são consistentes com um ou mais metamodelos CWM. Um produto 

exporta metadado através da formulação de um modelo de suas estruturas de metadados 

internas em um formato definido pelo CWM. Similarmente, um produto importa metadados 

através do consumo de um modelo em conformidade com o CWM e posterior mapeamento 

deste para seus metadados internos. (POOLE, 2001) 

No contexto de e-Business, metadados e modelos são utilizados em conjunto para 

trazer um novo nível de abstração e flexibilidade ao software e à arquitetura do negócio. 

Sendo que ambos são fundamentais aos processos de configuração e personalização 

necessários para se gerenciar informações do negócio (conteúdo) e processos que utilizam 

este conteúdo. 

 

)LJXUD�����$UTXLWHWXUD�GH�5HSRVLWyULR�GH�0HWDGDGRV�GD�20*�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 22. 

 

Com a chegada da UML e a especificação MOF (0HWD�2EMHFW�)DFLOLW\), a qual define 

a arquitetura de metadados da OMG exibida na Figura 8, o aumento de padrões e VRIWZDUH 

dirigidos a metamodelos cresceu rapidamente. A chegada da XML e da XMI (;0/�0HWDGDWD�
,QWHUFKDQJH) unificou os mundos da modelagem, repositórios de metadados federados e a 

linguagem dos metadados de Internet. 
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Modelos de desenvolvimento de aplicações de e-Business, integração de aplicações e 

EXVLQHVV� LQWHOOLJHQFH/GDWD� ZDUHKRXVLQJ� (CWM) estão agora sendo desenvolvidos e 

padronizados como serviços de objetos de baixo nível (Transações, Segurança) e começaram 

a ser padronizados em 1990. Tais modelos permitem que os projetistas tirem vantagens das 

construções de modelagem mais ricas (semântica, relacionamentos, restrições) disponíveis em 

UML/MOF. O seguinte cenário de ferramentas (vide Tabela 1) cobre importantes ferramentas 

de GDWD�ZDUHKRXVLQJ de alguns fornecedores que participam da cooperativa:  

��'LPHQVLRQ�(',� Polyval XML Mediator, Polyval XML Questionnaire 

��+\SHULRQ��Hyperion Essbase OLAP Server, Hyperion Integration Server, Hyperion 

Application /LQN, Hyperion Analytical Reporting 

��,%0��Visual Warehouse, DB2 Family, DB2 OLAP Server, IMS, Team Connection 

��1&5��Teradata Warehouse Suite 

��2UDFOH��Oracle Express, Oracle 8i, Oracle Discoverer, Oracle Warehouse Builder, 

Oracle Repository 

��8QLV\V��Unisys Universal Repository (UREP) 

7DEHOD�����&HQiULR�GH�)HUUDPHQWDV�
N�O�P�Q�R SUT)VXW Y.Z [ S�\�] Z Q!\^ Y`_

a!b	c�S�d Z Q!\ _ e W f0T�g hid%O&P�j S k.\ Z ]�b�]

CWM and Metadata 
Repository Facility  X X  X X 

       
Software Deployment   X X X  
       
Relational X X X X X X 
Record   X X  X 
Multidimensional  X   X  
XML X  X  X X 
       
Transformation X X X X X  
OLAP  X X X X  
Data Mining  X X X X  
Information Visualization X X X  X  
Business Nomenclature X X X  X  
       
Warehouse Process   X X X  
Warehouse Operation   X X X  
Fonte: OMG, 2002a, pág. 55. 
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CWM é um superconjunto da UML, e permite que uma menor granularidade de 

detalhes seja incorporada aos modelos de objetos. Também suporta Modelagem ER e fornece 

integração destas duas técnicas de modelagem para acelerar a adoção da modelagem de 

objetos para gerenciamento de dados de formas estruturadas ou não estruturadas em bancos de 

dados e arquivos ou em formatos XML na Internet. 

Basicamente o CWM consiste de: 

1. uma linguagem padrão para a definição da estrutura e da semântica de 

metadados de uma maneira semi-formal, através do 0HWD�2EMHFW� )DFLOLW\ 

(MOF) e da 8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH�(UML). 

2. um mecanismo de intercâmbio padrão para compartilhamento de metadados 

definido na linguagem padrão, através da�H;WHQVLEOH�0DUNXS�/DQJXDJH�(XML) 

e da ;0/�0HWDGDWD�,QWHUFKDQJH�(XMI). 

3. uma especificação padrão (interface) para acesso e análise dos metadados 

definidos na linguagem padrão, através da &25%$� ,QWHUIDFH� 'HILQLWLRQ�
/DQJXDJH�(IDL). 

CWM permite a troca de metadados entre todas as tecnologias de GDWD�ZDUHKRXVH, 

EXVLQHVV�LQWHOOLJHQFH, gerenciamento do conhecimento e portal. Provê um modelo de objetos 

detalhado com um conjunto de APIs, formatos de trocas e serviços à cerca do ciclo de vida 

completo de metadados incluindo extração, transformação, transporte, carga, integração e até 

a fase de análise de um GDWD�ZDUHKRXVH. CWM também permite que os usuários estendam o 

modelo para que ele seja apropriado a suas necessidades específicas. 

O CWM estende-se além do espaço do GDWD�ZDUHKRXVH para também gerenciar dados 

no banco de dados, sistemas ZHE, sistemas legados, etc. em diferentes sistemas de arquivos. 

Provê o gerenciamento do ciclo de vida completo dos metadados do GDWD� ZDUHKRXVH e 

permite que se mova e compartilhe dados e metadados. A troca de informações entre 
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armazéns diferentes é também um forte benefício do CWM, especialmente porque as 

arquiteturas de dados variam grandemente nas companhias e muito mais ainda entre parceiros 

de negócios. 

E, apesar de o propósito principal do CWM ser o de permitir a troca de metadados 

entre repositórios e ferramentas diferentes, ele também pode ser utilizado para construção de 

PRGHORV�GH�REMHWRV�DWLYRV l �para armazenamento e manutenção de metadados. 

CWM é composto por cinco camadas (vide Figura 1): 

• 2EMHFW0RGHO – Camada subconjunto da UML é utilizada pelo CWM como seu 

metamodelo base. Contém serviços gerais que são compartilhados por outros 

pacotes. É construída sobre o padrão da UML 1.3. 

• )RXQGDWLRQ�±�Suporta a especificação de vários elementos e serviços comuns, 

tais como tipos de dados, chaves abstratas e índices, expressões, informação do 

negócio, e implantação de software baseado em componente. 

• 5HVRXUFH – Contém modelos de dados utilizados para fontes de dados 

operacionais e GDWD�ZDUHKRXVH. Esta camada endereça arquivos tradicionais, 

estruturas de banco de dados orientados a registros, estruturas relacionais 

primariamente utilizadas em aplicações de processamento de transações, e 

recursos de dados baseados em objetos e baseados em XML. 

• $QDO\VLV� – Provê metamodelos para transformação de dados, OLAP, 

relatório/visualização de informação, nomenclatura do negócio, e GDWD�PLQLQJ. 

O metamodelo 7UDQVIRUPDWLRQ, por exemplo, suporta a definição de 

transformações entre fontes e destinos de GDWD�ZDUHKRXVHV, e o metamodelo  de 
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OLAP permitem que GDWD� ZDUHKRXVHV armazenados em ferramentas 

relacionais ou multidimensionais possam ser vistos como dimensões e cubos. 

• 0DQDJHPHQW� – Seus metamodelos representam processos e operações de 

ZDUHKRXVH. Isto permite a modelagem de eventos programados (como 

extrações e cargas diárias, por exemplo), e também o acompanhamento do 

status e completude de atividades, e manter um histórico das mudanças feitas 

aos elementos do ZDUHKRXVH�(POOLE, 2000). 

Sempre que possível, o CWM reutiliza diretamente classes e associações UML 

existentes ao invés de criar versões específicas de CWM. Esta escolha reduz o número de 

novas classes e associações CWM e potencializa as habilidades existentes de modeladores 

com conhecimento em UML. 

O foco do CWM é permitir a visualização de dados em um formato aberto e que seja 

acessível por todos. Como CWM utiliza padrões abertos como o MOF, é possível utilizar 

informações do CWM e incrementar os investimentos em Java, C++, C, Cobol, COM+, e 

muitas outras tecnologias (via CORBA). O CWM possui tradução XML nativa, o que 

significa que ele foi definido utilizando formatações XML e utiliza tecnologias 

complementares como o XMI para a transferência de dados e metadados entre ferramentas, 

aplicações, GDWD� ZDUHKRXVHV e portais de informações da empresa que estiverem em 

conformidade com o padrão. A especificação CWM inclui XML DTDs para cada um dos 

pacotes de metamodelos que compõe o CWM. Os esquemas também são diretamente 

expressos como documentos XML baseados no MOF DTD. 

                                                                                                                                                   

6 Um Modelo de Objeto Ativo é um modelo baseado em instâncias e não em classes, representando 

classes, atributos e relacionamentos como metadados. A representação de objeto do domínio em estudo possui 

um modelo de objeto que é interpretado em tempo real, e que pode ser modificado com efeito imediato, porém 

controlado, no sistema que estiver interpretando-o e executando-o (YODER, 1998; YODER, 2001).  
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Uma empresa pode ter seus analistas de software treinados em Modelagem de Objetos 

e seus DBAs treinados em Modelagem E/R. O CWM permite que estas duas áreas trabalhem 

em conjunto utilizando os metadados do CWM para construir modelos E/R diretamente ou 

para transformar modelos de objetos UML em modelos E/R e vice-versa. 

 

���� %HQHItFLRV�
 

CWM permite que hajam melhores tomadas de decisão, já que a informação 

disponível existente em múltiplos recursos pode ser reunida e analisada em um formato único. 

O custo de se coletar estes dados é mais baixo já que não há necessidade de se construir e 

manter interfaces proprietárias específicas entre as fontes de dados. 

O CWM permite elevar o investimento em UML e estender este investimento à parte 

de GDWD� ZDUHKRXVH� do negócio. CWM facilita a sinergia e colaboração em áreas que 

tradicionalmente têm sido mantidas separadas. 

O processamento ETL é simplificado por um modelo de metadado comum que 

coleciona métricas do processo ETL e entende melhor a utilização dos dados. Estas métricas 

são utilizadas então para melhorar o processo ETL. Capturando a linhagem de dados em 

CWM, usuários finais podem navegar nas informações utilizando termos dos negócios, 

entender o impacto de transformações de dados em valores atuais, e facilmente buscar as 

origens dos dados nos sistemas fontes. 

Para administradores de GDWD�ZDUHKRXVH, que precisam ter acesso a toda informação 

necessária para controlar e monitorar o estado do GDWD�ZDUHKRXVH, o acesso rápido à fonte, 

atualização e derivação de informação significará recuperação mais rápida, e melhor 

integridade de dados. 
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Como a maioria dos clientes utiliza várias ferramentas diferentes e cada ferramenta 

possui seu próprio metadado, o gerenciamento através dessas ferramentas pode tornar-se um 

desafio. CWM ao disponibilizar um formato padrão para acesso aos metadados simplifica o 

suporte a múltiplas ferramentas, traduzindo-se em economia para a empresa. 

Para fornecedores que implementem CWM, a nova abordagem arquitetural baixa o 

custo de se implementar ferramentas, pontes de tecnologia e formatos de intercâmbio 

específicos entre cada produto e todos os seus pares. Assim como CORBA tem aberto a 

interoperabilidade para objetos distribuídos na última década, CWM fornece um mecanismo 

central de troca e interoperabilidade para dados e conteúdos complexos. Essa troca é 

reforçada através da utilização de modelos de objetos precisamente especificados, modelos de 

dados e modelos de gerenciamento de ZDUHKRXVHV�para gerenciar as dependências de todos os 

dados relacionados em um GDWD�ZDUHKRXVH da empresa. 

 

���� &:0�&RPR�0RGHOR�SDUD�,QWHJUDomR�GH�0HWDGDGRV��
 

O metadado específico da ferramenta ainda é controlado localmente pela ferramenta 

associada mas também é disponibilizado e acessado por outros componentes do GDWD�
ZDUHKRXVH através de um mecanismo de intercâmbio padrão baseado em XMI. (AUTH, 2002) 

CWM é um padrão que define um metamodelo comum de metadados e um formato de 

intercâmbio de metadados baseado em XML para os domínios de GDWD�ZDUHKRXVH e de análise 

de negócios. Como metamodelo, o CWM oferece a semântica e a sintaxe necessárias para a 

construção de metadados, descrevendo todos os componentes de uma cadeia de informações. 

CWM é composto de vários metamodelos diferentes porém fortemente relacionados, onde 

cada metamodelo representa algum subdomínio do ambiente da cadeia de informações.  
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Cada bloco da Figura 1 representa um metamodelo constituinte, ou pacote, do CWM e 

corresponde a uma área funcional importante da cadeia de informações.  

Mesmo que o dado exista ou não no momento, ou que venha a existir em algum ponto 

no futuro, ainda assim pode ser descrito, pois os modelos derivados de CWM existem 

independentemente de determinado software, tecnologia ou plataforma. 

CWM é expresso em UML, a qual fornece uma linguagem de modelagem única e 

poderosa para a modelagem de todos os tipos de metadados do ZDUHKRXVH. Ela permite a 

modelagem dos metadados, servindo como linguagem de modelagem única e 

disponibilizando uma abordagem dirigida a modelo para o intercâmbio de metadados. 

Enquanto a UML é a base notacional para a definição do CWM, CWM também 

estende um subconjunto da linguagem UML para incluir conceitos de domínios de negócios e 

de GDWD�ZDUHKRXVHV. CWM faz uso da expressividade e do poder da UML como formas de 

definir estruturas e relacionamentos de metadados complexos. 

 



 

 

38 

���� 2V�0HWDPRGHORV�GR�&:0�
 

O CWM é composto pelas camadas 2EMHFW0RGHO��)RXQGDWLRQ��5HVRXUFH��$QDO\VLV�e�
0DQDJHPHQW, como pode ser visto na Figura 9�� A seguir a descrição sucinta de cada 

metamodelo participante de cada uma das cinco camadas. 

 

CWM
(f rom org.omg)

Management
(f rom CWM)

Analy sis
(f rom CWM)

Resource
(f rom CWM)

Foundation

(f rom CWM)
ObjectModel
(f rom CWM)

Core
<<metamodel>>

(f rom ObjectModel)

Instance
<<metamodel>>

(f rom ObjectModel)

Behav ioral
<<metamodel>>

(f rom ObjectModel)

Relationships
<<metamodel>>

(f rom ObjectModel)

BusinessInf ormation
<<metamodel>>

(f rom Foundation)

DataTy pes
<<metamodel>>

(f rom Foundation)
Expressions

<<metamodel>>

(f rom Foundation)

Key sIndexes
<<metamodel>>

(f rom Foundation)

Sof twareDeploy ment
<<metamodel>>

(f rom Foundation)
Ty peMapping

<<metamodel>>

(f rom Foundation)

Relational
<<metamodel>>

(f rom Resource)
Record

<<metamodel>>

(f rom Resource)

Multidimensional
<<metamodel>>

(f rom Resource)
XML

<<metamodel>>

(f rom Resource)

Transf ormation
<<metamode...

(f rom Analy sis)

Olap
<<metamode...

(f rom Analy sis)
DataMining

<<metamode...

(f rom Analy sis)

Inf ormationVisualization
<<metamodel>>

(f rom Analy sis)

WarehouseProcess
<<metamodel>>

(f rom Management)

WarehouseOperation
<<metamodel>>

(f rom Management)

BusinessNomenclature
<<metamodel>>

(f rom Analy sis)

 

)LJXUD�����3DFRWHV�TXH�FRPS}HP�R�&:0�
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������ &DPDGD�2EMHFW0RGHO�
 

Esta camada fornece as construções básicas para a criação e descrição de classes de 

metamodelos em todos os demais pacotes CWM. É uma subcamada da UML utilizada pelo 

CWM como base para seu metamodelo. Consiste de 4 metamodelos (Figura 10): &RUH��
%HKDYLRUDO��5HODWLRQVKLSV�e ,QVWDQFH. 

 

ObjectModel
(from CWM)

Core
<<metamodel>>

Behavioral
<<metamodel>>

Relationships
<<metamodel>>

Instance
<<metamodel>>

 

)LJXUD������3DFRWHV�GR�PHWDPRGHOR�2EMHFW0RGHO�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 72. 

�
O PHWDPRGHOR�&RUH� (Figura 11) não depende de nenhum outro pacote. Contém as 

classes e associações básicas utilizadas por todos os outros pacotes do CWM. 
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m*n o%p o%q%r

Class DataType

stotu r v w o
ownerScope : ScopeKind
/ owner : Classifier

x#n uty y z { z o w
isAbstract : Boolean
/ feature : Feature

*

0..1

*

{ordered}

owner

0..1|3r w v } r v w utn stotu r v w o
changeabili ty : ChangeableKind
multiplicity : Multiplici ty
ordering : OrderingKind
targetScope : ScopeKind
/ type : Classifier

1*

type

1*

ModelSubsystem

~$u%p o%y �#ut} o
/ ownedElement : ModelElement

Package

/ importedElement : ModelElement

Constraint

body : BooleanExpression
/ constrainedElement : ModelElement

Dependency

kind : String
/ cl ient : ModelElement
/ suppl ier : ModelElement

�?�t�to%n m3n o p$o%q#r
name : Name
visibil ity : Visibi lityKind
/ cl ientDependency : Dependency
/ constraint : Constraint
/ importer : Package
/ namespace : Namespace

0..1

*

0..1

ownedElement

*

*

*

importer *

importedElement

*

*

*

*

constrainedElement

*{ordered}

*

1..*

clientDependency

*

client

1..*

*

1..*

supplierDependency

*

supplier

1..*

Attribute

initialValue : Expression

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�&RUH�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 73. 

 

O PHWDPRGHOR�%HKDYLRUDO (Figura 12) contém classes e associações que descrevem o 

comportamento dos tipos CWM e fornece a base para o armazenamento das invocações de 

comportamentos definidos. 
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���$�*�*� ��� �3���3� �
� � � �%�	�3� � � �

Interface

Argument
value : Expression
/ callAction : CallAction

Method
body : ProcedureExpression
/ specification : Operation

CallAction
/ operation : Operation
/ actualArgument : Argument

*

0..1

actualArgument *
{ordered}

0..1
Operation

isAbstract : Boolean
/ method : Method* 1*

specification

1
*1 *1

�?�$�$� �*� �
� � � � ���#�%� � �

Event
/ parameter : Parameter

���*�$� � � �*� �3� �4�*�*� �*� �
isQuery : Boolean
/ parameter : Parameter � � �3�*�*� � � �3�� � � � ���#�%� � �

Parameter
defaultValue : Expression
kind : ParameterDirectionKind
/ behavioralFeature : BehavioralFeature
/ event : Event
/ type : Classifier

*0..1 *
{ordered}

0..1

*

0..1

*

{ordered}

0..1 1
*

type 1
*

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�%HKDYLRUDO�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 112. 

 

O PHWDPRGHOR� 5HODWLRQVKLSV� (Figura 13) contém classes e associações que 

descrevem os relacionamentos entre os objetos, permitindo descrever os relacionamentos de 

associação e generalização. As hierarquias de generalização CWM suportam herança 

múltipla. 
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�	 �¡ ¢$£ ¤�£ ¢ ¥)¢$¦�§
¨ © ª «#¬�*«%ª ® ¯

AssociationEnd
aggregation : AggregationKind
isNavigable : Boolean

Association
* 0..1

/feature

*
{ordered}

/owner

0..1

Class
(from Core)

Generalization
/ child : Classifier
/ parent : Classifier

° £ ±*² ² ³ ´ ³ ¢*µ
¨ © ª «t¬�*«tª ® ¯

1* child 1generalization*

1

* parent
1

specialization*

¶ § µ · ¸�§ ·*µ ±$£ ¹�¢�± § ·*µ ¢
¨ © ª «t¬�*«%ª ® ¯

1

*

type1

structuralFeature*

 

� )LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQVKLS�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 132. 

  

Às vezes é necessário intercambiar, além dos metadados, determinadas instâncias de 

dados. O PHWDPRGHOR� ,QVWDQFH� (Figura 14) permite a inclusão destas instâncias com o 

metadado. 

DataValue
value : String

º!»?¼?½�¾ ¿�¾ ½�À�½�Á4Â
Ã Ä Å Æ3Ç0È�Æ*Å É%Ê

Package
(from Core)

Ë ¾ Ì�Í?Í�Î Ï Î ½ Ð
Ã Ä Å Æ3Ç0È�Æ3Å É Ê Ñ Â Ð Ò?Ó?Â Ò�Ð Ì�¾ Ô�½?Ì?Â Ò�Ð ½Ã Ä Å Æ3Ç)È�Æ*Å É%Ê

Õ Á�Í?Â Ì�Á4Ó?½
/ classifier : Classifier1 *1 *

Slot
/ object : Object
/ value : Instance
/ feature : StructuralFeature

1*
feature

1*
1 n

value
1

valueSlot

n

Object
/ slot : Slot

0..1

*

0..1

*

Extent*

0..1/ownedElement
* /namespace

0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�,QVWDQFH�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 142. 
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������ &DPDGD�)RXQGDWLRQ�
 

Esta camada consiste de uma coleção de pacotes que contêm elementos que 

representam conceitos e estruturas compartilhados por outros pacotes CWM (Figura 15). Seus 

elementos diferem dos elementos da camada 2EMHFW0RGHO porque são específicos aos 

propósitos e objetivos do CWM, enquanto que os elementos do 2EMHFW0RGHO são de natureza 

de propósito geral, sendo aplicáveis em diversas áreas. 

O ponto chave desta camada é que , definindo-se tais conceitos em um nível bastante 

abstrato da arquitetura CWM, assegura-se que estes conceitos sejam definidos somente uma 

vez e que eles possam ser reutilizados em contextos mais específicos (POOLE, 2002). 

 

 

)LJXUD������3DFRWHV�GH�QtYHO�PDLV�DOWR�GD�FDPDGD�)RXQGDWLRQ�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 156. 
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O PHWDPRGHOR�%XVLQHVV�,QIRUPDWLRQ�(figura 16) disponibiliza para todos os pacotes 

CWM serviços de propósito geral para a definição de informações orientadas ao negócio 

sobre os elementos do modelo. Tais serviços são projetados para suportar as necessidades dos 

sistemas de GDWD�ZDUHKRXVH e EXVLQHVV� LQWHOOLJHQFH. Estes serviços suportam as noções de 

partes responsáveis e informações sobre como contatá-los, identificação de documentação RII�
OLQH e suporte para informações descritivas de propósito geral. 

Ö?×#Ø�Ù3Ú%Û*×#Ü#Ù
Ý Þ ß à á&âtà ß ã ä

Email
emailAddress : String
emailType : String
/ contact : Contact

Location
locationType : String
address : String
city : String
postCode : String
area : String
country : String
/ contact : Contact

ResourceLocator
url : String
/ contact : Contact

Telephone
phoneNumber : String
phoneType : String
/ contact : Contact

Contact
/ email : Email
/ location : Location
/ responsibleParty : ResponsibleParty
/ telephone : Telephone
/ url : ResourceLocator

*

*

* {ordered}

*

*

*

*
{ordered}

*

** url *

{ordered}

*

*
*

*
{ordered}*

Document
reference : String
type : String
/ modelElement : ModelElement

ResponsibleParty
responsibility : String
/ contact : Contact
/ modelElement : ModelElement

*

*

*{ordered}

*

ModelElement
(from Core)

*

*

*

*

*

*

*

*

Description
body : String
language : Name
type : String
/ modelElement : ModelElement

*

*

*

*

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�%XVLQHVV,QIRUPDWLRQ�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 157. 
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O PHWDPRGHOR� 'DWD7\SHV� (Figura 17) suporta a definição de construções no 

metamodelo que podem ser utilizadas para a criação de tipos de dados específicos que forem 

necessários. Apesar de o CWM )RXQGDWLRQ não conter definições de tipos de dados 

específicos, são fornecidas várias definições de tipos de dados para ambientes utilizados 

amplamente como exemplos da utilização apropriada destas classes. 

å�æ$ç è3é ê"é è*ë�è*ì�í
î ï ð ñ%ò!ó*ñ ð ô õ

Enumeration
isOrdered : Boolean
/ literal : EnumerationLiteral

EnumerationLiteral
value : Expression
/ enumeration : Enumeration

1

1..*

1

literal 1..*

ö í ÷ ø ù$í ø$÷ ú*é û4è ú$í ø*÷ è
î ï ð ñ%ò!ó3ñ%ð ô õ Union

/ discriminator : StructuralFeature0..1
*discriminator

0..1
*

UnionMember
memberCase : Expression
isDefault : Boolean

DataType
(from Core)

Classifier
(from Core)

TypeAlias
/ type : Classifier

1

*

type

1

*

Attribute
(from Core)

ProcedureExpression
(from Core)

QueryExpression

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�'DWD7\SHV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 181. 

 

O PHWDPRGHOR�([SUHVVLRQV (Figura 18) fornece o suporte básico para a definição de 

árvores de expressão. A intenção é de se fornecer um lugar para que os demais pacotes CWM 

(como o 7UDQVIRUPDWLRQ) e para que as ferramentas concordantes com o CWM possam gravar 

as expressões compartilhadas em um formato comum que possa ser utilizado para 

intercâmbio. 
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ConstantNode
value : Any ü�ý�þ�ÿ ��� ý

� � � ���
	���� ��

��� þ������ � � ý��
� � � ����	����  �

FeatureNode
/ argument : ExpressionNode
/ feature : Feature 1* 1*

ExpressionNode
expression : Expression
/ featureNode : FeatureNode
/ type : Classifier0..1 *

type

0..1 *

0..1

*

0..1

argument

* {ordered}

����� ý � ��� ý��0ý���ÿ
� � � ���
	���� ��

ElementNode
/ modelElement : ModelElement

1

*

1

*

��� ý��`ý��?ÿ
� � � ����	����  �

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�([SUHVVLRQV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 191. 

 

O PHWDPRGHOR� .H\,QGH[HV� (Figura 19) permite definir os conceitos abstratos de 

chaves únicas e estrangeiras, e também as restrições de ordenação impostas aos conjuntos de 

dados. Os conceitos de chave e índice foram disponibilizados na camada�)RXQGDWLRQ porque 

são utilizados em muitos tipos de recursos de dados (modelos relacionais, modelos de objetos, 

GDWD�ZDUHKRXVH etc).  
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 "!�#%$'& (�& $')*$'+�,
- . / 0 132�0�/ 4 5

IndexedFeature
isAscending : Boolean
/ feature : StructuralFeature
/ index : Index

6 , 7 8%9%, 8'7 :'& ;<$%:%, 8'7 $
- . / 0�1=2'0 / 4 5

1

*

feature 1

*

Index
isPartitioning : Boolean
isSorted : Boolean
isUnique : Boolean
/ indexedFeature : IndexedFeature
/ spannedClass : Class

1

*

1

*

{ordered}

UniqueKey
/ feature : StructuralFeature
/ keyRelationship : KeyRelationship

1..*

*

feature 1..*
{ordered}

*

KeyRelationship
/ feature : StructuralFeature
/ uniqueKey : UniqueKey*1 *1

1..*

*

feature
1..*

{ordered}

*

Class
(from Core)

1

n

spannedClass 1

n

*

0..1

/ownedElement*

/namespace 0..1

*

0..1

/ownedElement *

/namespace

0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�.H\,QGH[HV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 202. 

 

O PHWDPRGHOR� 6RIWZDUH'HSOR\PHQW� (Figura 20) contém classes para armazenar a 

forma de utilização de VRIWZDUH e KDUGZDUH no GDWD�ZDUHKRXVH. Desta forma as ferramentas 

podem utilizar as informações encontradas aqui para localizar componentes de VRIWZDUH e 

KDUGZDUH do ZDUHKRXVH. O pacote tenta capturar somente as configurações operacionais 

necessárias para servir aos outros pacotes CWM, não tentando ser um modelo completo ou de 

propósito geral.  
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The Components of a 
SoftwareSystem may 
be owned or imported

Site
/ containingSite : Site

*

*

containingSite

*

containedSite

*

Machine
ipAddress : String
hostName : String
machineID : String
/ site : Site
/ deployedComponent : DeployedComponent

0..1

*

0..1

*

DeployedSoftwareSystem
/ softwareSystem : SoftwareSystem

DeployedComponent
pathname : String
/ component : Component
/ machine : Machine

1

*

1

*

*

*

*

*

SoftwareSystem
type : String
subtype : String
supplier : String
version : String
/ typespace : TypeSystem

*1

deployment

*1

Component
*1

deployment

*1

0..1

*

/namespace 0..1

/ownedElement *

*

*

/importer*

/importedElement*

Subsystem
(f rom Core)

Package
(f rom Core)

Location
(f rom BusinessInf ormation)

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�6RIWZDUH'HSOR\PHQW�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 216. 
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E a seguir a inclusão de algumas classes (Figura 21) no PHWDPRGHOR�
6RIWZDUH'HSOR\PHQW� para identificação de mecanismos que fornecem acesso aos dados 

(SGBD ou sistema de gerenciamento de arquivos, por exemplo), de tipo de container de dados 

(esquema, catálogo relacional, arquivos, por exemplo), e de mecanismos que agem como 

cliente para fornecer acesso aos dados (ODBC, JDBC).  

 

Package
(from Core)

DataProvider
/ resourceConnection : ProviderConnection

DataManager
isCaseSensitive : Boolean
/ dataPackage : Package

ProviderConnection
isReadOnly : Boolean
/ dataProvider : DataProvider
/ dataManager : DataManager

1

*

1

resourceConnection

*

1

*

1

clientConnection*

Package
(from Core)**

dataPackage

**

PackageUsage
packageAlias : Name

1..* *

/client

1..*

/clientDependency

*

1..*

*

/supplier 1..*

/supplierDependency *

Machine
ipAddress : String
hostName : String
machineID : String
/ site : Site
/ deployedComponent : DeployedComponent

DeployedComponent
pathname : String
/ component : Component
/ machine : Machine

1

*

1

*
Component

*1

deployment

*1

TypeSystem
(from TypeMapping)

SoftwareSystem
type : String
subtype : String
supplier : String
version : String
/ typespace : TypeSystem

0..1

*

/namespace0..1

/ownedElement*

**

typespace

*

supportingSystem

*

 

)LJXUD����±�0HWDPRGHOR�6RIWZDUH'HSOR\PHQW��'DWD0DQDJHU�H�'DWD3URYLGHU�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 217. 
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O PHWDPRGHOR�7\SH0DSSLQJ� (Figura 22) suporta o mapeamento de tipos de dados 

entre sistemas diferentes, com o objetivo de indicar tipos de dados em sistemas diferentes que 

sejam compatíveis de forma que os valores de dados possam ser intercambiados entre tais 

sistemas. São permitidos mapeamentos múltiplos entre quaisquer pares de tipos e também é 

fornecida uma forma de identificação do mapeamento preferido. 

 

TypeMapping
isBestMatch : Boolean
isLossy : Boolean
/ sourceType : Classifier
/ targetType : Classifier

>�? @�A�A�B C B D�E
F G H I JLK�I H M N

1

*

sourceType 1

mappingFrom *

1

*

targetType1

mappingTo*

TypeSystem
version : String

*0..1

/ownedElement

*

/namespace

0..1

*

0..1

/ownedElement *

/namespace 0..1

O"P�Q D%? RS? D�TUD%V�W
F G H I JLK�I H M N

Package
(f rom Core)

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�7\SH0DSSLQJ�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 239. 

 

 

 

 

�
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������ &DPDGD�5HVRXUFH�
�
Esta camada define metamodelos dos vários tipos de recursos de dados que podem 

participar de uma cadeia de informações. Tais metamodelos estendem as camadas 

2EMHFW0RGHO e )RXQGDWLRQ para definir novos elementos de modelagem utilizados para 

construir metadados que definem bancos de dados relacionais, orientados a registro, 

orientados a objeto, servidores multidimensionais, e recursos de dados baseados em 

documentos XML.  

Os pacotes da camada 2EMHFW0RGHO podem ser utilizados para descrever a estrutura de 

bancos de dados orientados a objetos e de aplicações orientadas a objetos que agem como 

fontes de dados (objetos COM e EJB, por exemplo). 
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O PHWDPRGHOR�5HODWLRQDO�descreve dados que podem ser acessados através de uma 

interface relacional (um SGBD nativo ou JDBC, por exemplo). Pretende-se que o container 

&DWDORJ cubra, através de uma única declaração, todas as tabelas que um usuário possa 

utilizar. Um catálogo contém esquemas (Figura 23), os quais por sua vez contêm tabelas 

(Figura 24). Tabelas são feitas de colunas, as quais possuem um tipo de dado associado.   

Package
(from Core)

DataManager
(from SoftwareDeployment)

Catalog
defaultCharacterSetName : String
defaultCollationName : String

*

*

/dataPackage
*

*

SQLIndex
filterCondition : String
isNullable : Boolean
autoUpdate : Boolean

Procedure
type : ProcedureType

NamedColumnSet
/ optionScopeColumn : Column
/ type : SQLStructuredType
/ usingTrigger : Trigger

Schema

*

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

0..1

*

/namespace
0..1

/ownedElement

*

0..1

*

/namespace

0..1

/ownedElement*

0..1

*

/namespace

0..1

/ownedElement
*

Trigger
eventManipulation : EventManipulationType
actionCondition : BooleanExpression
actionStatement : ProcedureExpression
actionOrientation : ActionOrientationType
conditionTiming : ConditionTimingType
conditionReferenceNewTable : String
conditionReferenceOldTable : String
/ table : Table
/ usedColumnSet : NamedColumnSet

0..1
*

/namespace

0..1

/ownedElement

*

 

)LJXUD����±�0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��(VTXHPDV�H�REMHWRV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 247. 
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View
isReadOnly : Boolean
checkOption : Boolean
queryExpression : QueryExpression

QueryColumnSet
query : QueryExpression

NamedColumnSet
/ optionScopeColumn : Column
/ type : SQLStructuredType
/ usingTrigger : Trigger

SQLSimpleType
characterMaximumLength : Integer
characterOctetLength : Integer
numericPrecision : Integer
numericPrecisionRadix : Integer
numericScale : Integer
dateTimePrecision : Integer

SQLDistinctType
length : Integer
precision : Integer
scale : Integer
/ sqlSimpleType : SQLSimpleType

1

*

sqlSimpleType

1

sqlDistinctType *

{ordered}

{ordered}

{ordered}

Table
isTemporary : Boolean
temporaryScope : String
/ trigger : Trigger
isSystem : Boolean

CheckConstraint
deferrability : DeferrabilityType

*

*

/constrainedElement

*

/constrant*

ColumnSet

X�Y�Z�[]\�^ \<_�`�acb

typeNumber : Integer...

Column
precision : Integer
scale : Integer
isNullable : NullableType
length : Integer
collationName : String
characterSetName : String
/ optionScopeColumnSet : NamedColumnSet
/ referencedTableType : SQLStructuredType

*
*

/constrainedElement
*

/constraint

*

*

0..1 /feature

*/owner

0..1
1

* /type

1/structuralFeature
*

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��7DEHODV��FROXQDV�H�WLSRV�GH�GDGRV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 248. 

 

O padrão SQL adiciona noções orientadas a objetos ao SQL com tipos estruturados 

(Figura 25). Este tipo estruturado é definido em termos de colunas.  

NamedColumnSet

/ optionScopeColumn : Column
/ type : SQLStructuredType
/ usingTrigger : Trigger

Column

precision : Integer
scale : Integer
isNul lable : NullableType
length : Integer
collationName : String
characterSetName : String
/ optionScopeColumnSet : NamedColumnSet
/ referencedTableType : SQLStructuredType

0..1
* optionScopeColumnSet

0..1optionScopeColumn

*

SQLStructuredType

/ referencingColumn : Column
/ columnSet : NamedColumnSet

*

0..1

columnSet *

type

0..1

*

0..1

referencingColumn*

referencedTableType
0..1

*

0..1

/feature

*

/owner
0..1

{ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��64/6WUXFWXUHG7\SH�H�VXDV�DVVRFLDo}HV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 251. 
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A seguir, na Figura 26, um exemplo de dois tipos de dados estruturados: 

 

CREATE TYPE Credor_Fornecedor AS (nome varchar(80), endereço varchar(80)) 

CREATE TYPE Consignatario UNDER Credor_Fornecedor AS (codFolhaPagamento 

integer, descFolhaPagamento varchar(80)) 

 

 : 
Generalization

Credor_Fornecedor : 
SQLStructuredType

Nome : 
Column

Endereco : 
Column

varchar : 
SQLSimpleType

Consignatario : 
SQLStructuredType

codFolhaPagamento : 
Column

descFolhaPagamento 
: Column

integer : 
SQLSimpleType

pai

filho

 

)LJXUD������'LDJUDPD�GH�,QVWkQFLD�SDUD�GRLV�WLSRV�HVWUXWXUDGRV�
 

 

Este metamodelo também permite a descrição de indexação (figura 27), chaves 

primárias e estrangeiras (Figura 28) através de conceitos correspondentes encontrados na 

camada )RXQGDWLRQ��do metamodelo .H\,QGH[HV� 
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Attribute

d�e f g�h e g�f i�j k�l'i�e g�f l

IndexedFeature
(f rom Key sIndexes)

*

1

*

feature

1

Index
(f rom Key sIndexes)

*

1 indexedFeature

*index

1

{ordered}

Table

isTemporary : Boolean
temporaryScope : String
/ trigger : Trigger
isSystem : Boolean SQLIndex

fi lterCondition : String
isNullable : Boolean
autoUpdate : Boolean

*

1
/index

*/spannedClass

1

m n�o'l�p�d�q%i�n%r�s'j i�r r

NamedColumnSet

/ optionScopeColumn : Column
/ type : SQLStructuredType
/ usingTrigger : Trigger

ColumnSet

SQLIndexColumn

*

1 /indexedFeature

*

/index 1 m n'o�l�p�l'o�k'l'i�e g�f l%m n%t u

Column

precision : Integer
scale : Integer
isNul lable : NullableType
length : Integer
collationName : String
characterSetName : String
/ optionScopeColumnSet : NamedColumnSet
/ referencedTableType : SQLStructuredType

0..1

*optionScopeColumnSet

0..1 optionScopeColumn

*

*

0..1

/feature

*

/owner

0..1

*

1

/indexedFeature *

/feature 1

{ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��,QGH[DomR�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 253. 
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Attribute
(from Core)

v�w x y z w y x { | } ~ { w y x ~
� � � � �<� � � � �

UniqueKey
(from KeysIndexes)

*

1..*

*

f eature

1..*
Key Relationship

(from KeysIndexes)

*

1..*

* f eature

1..*
{ordered}

1

*

1

*

{ordered}

{ordered}

Primary Key

NamedColumnSet

/ optionScopeColumn : Column
/ ty pe : SQLStructuredTy pe
/ usingTrigger : Trigger

ColumnSet
UniqueConstraint

def errability  : Def errability Ty pe

Table

isTemporary  : Boolean...
temporary Scope : String...
...

0..1

0..1

/ownedElement0..1/namespace

0..1

*

0..1

/ownedElement

*

/namespace

0..1

Column

precision : Integer
scale : Integer
isNullable : NullableTy pe
length : Integer
collationName : String
characterSetName : String
/ optionScopeColumnSet : NamedColumnSet
/ ref erencedTableTy pe : SQLStructuredTy pe

0..1
*

optionScopeColumnSet

0..1

optionScopeColumn

*
*

0..1

/f eature
*

/owner

0..1
*

1..*

/uniqueKey

*

/f eature
1..*

ForeignKey

deleteRule : Ref erentialRuleTy pe
updateRule : Ref erentialRuleTy pe
def errability  : Def errability Ty pe*

0..1

/ownedElement

*

/namespace
0..1

1..*

* /f eature

1..*/key Relaitonship

*

{ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��&KDYHV�SULPiULD�H�HVWUDQJHLUD�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 252. 

 

As WULJJHUV (Figura 29) representam uma ação a ser executada quando ocorre alguma 

mudança em determinada tabela, e também podem ser representadas através deste 

metamodelo. 

NamedColumnSet
Table

Trigger
eventManipulation : EventManipulationType
actionCondition : BooleanExpression
actionStatement : ProcedureExpression
actionOrientation : ActionOrientationType
conditionTiming : ConditionTimingType
conditionReferenceNewTable : String
conditionReferenceOldTable : String
/ table : Table
/ usedColumnSet : NamedColumnSet

*

*

usedColumnSet *

usingTrigger

*

1

*

table 1

trigger
*

{ordered}

Schema

*

0..1

/ownedElement *

/namespace 0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��7ULJJHUV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 254. 
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As SURFHGXUHV�(Figura 30)�estendem a classe 0HWKRG, do 2EMHFW0RGHO, e fazem parte 

de um esquema. 

�*�<�<�c� �L� �<���c�S�

� � � �'�U�<�'� ���

Method
(from Behavioral)

�]���<� �c� �
� � � �%�U�c�%� ���

�=�<���S��  �c� �c� �¡�<�c� �c� �

� � � �%��¢<��£%¤�¥ ¦ �%� ¤�§ �

¨ � ��©�©c  ª   �c�
� � � �%�U�c�%� ���Parameter

(from Behavioral)
*0..1 parameter*

{ordered}
behavioralFeature

0..1 1*

type

1parameter*

SQLParameterProcedure *

0..1 /parameter

*/behavioralFeature

0..1

{ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��6WRUHG�3URFHGXUHV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 254. 

 

Além de todas essas funcionalidades, às vezes é necessário fornecer uma cópia ou um 

exemplo do dado (instâncias – Figura 31) como parte do metadado. Esta funcionalidade é 

similar à utilização de diagramas de Colaboração na UML. 
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DataValue
(f rom Instance)

RowColumnValue

Package
(f rom Core)

RowSet

ColumnSet

*

0..1

/ownedElemnt *

/namespace 0..1

«S¬  ®�¯%¬ ®� °�± ²c³c°c¬ ®� ³
´ µ ¶ · ¸3¹�· ¶ º »Extent

(f rom Instance)

¼�± °�½'½'¾ ¿ ¾ ³�
´ µ ¶ · ¸À¹�· ¶ º »

1 *

type

1 *

Attribute
(f rom Core)

1

*

/type1

*

Object
(f rom Instance)

Instance
(f rom Instance)

*

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

1

* +classifier

1instance

*

Slot
(f rom Instance)

1

*

/feature

1
/slot

*

0..1
*

object

0..1
slot

*

1

n

value 1

valueSlotn

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HODWLRQDO��&ODVVHV�,QVWDQFH�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 255. 

 

O PHWDPRGHOR� 5HFRUG (Figura 32) cobre o conceito básico de um registro e sua 

estrutura. O pacote dá uma visão ampla da noção de registro, incluindo tanto os registros que 

são armazenados em arquivos e bancos de dados quanto os tipos de dados estruturados das 

linguagens de programação. Estes conceitos podem ser utilizados como base para pacotes de 

extensão, descrevendo quaisquer estruturas hierárquicas, ou aninhadas, por natureza tais como 

documentos, questionários, e estruturas organizacionais. 

Como existem muitos modelos antigos baseados em registro, com características nem 

sempre padrões em algumas linguagens ou implementações, tais características foram 

deixadas fora do metamodelo 5HFRUG, podendo ser embutidas nos pacotes de extensão. No 

pacote CWMX (OMG, 2002b), estão disponibilizadas os seguintes pacotes de extensões: 

COBOL Data Division, DMS II e IMS.  
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FixedOffsetField
offset : Integer
offsetUnitBits : Integer

Package
(f rom Core)

RecordFile
isSelfDescribing : Boolean
recordDelimiter : Integer
skipRecords : Integer
/ record : RecordDef

RecordDef
fieldDelimiter : String
isFixedWidth : Boolean
textDelimiter : String
/ file : RecordFile

n n
file
n

record
n

{ordered}

Group Class
(f rom Core)

Field
length : Integer
precision : Integer
scale : Integer

Á]Â Ã�Ä'Ä�Å Æ Å Ç�È
É Ê Ë Ì ÍÀÎ�Ì Ë Ï Ð

*

1

/feature

*
{ordered}

/owner1

Attribute
(f rom Core)

1 */type1 *

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�5HFRUG�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 286. 

 

O PHWDPRGHOR�0XOWLGLPHQVLRQDO� (Figura 33) é uma representação genérica de um 

banco de dados multidimensional. Estes são bancos de dados OLAP que são implementados 

diretamente pelos sistemas de banco de dados multidimensionais.  

Este metamodelo não pretende fornecer uma representação completa de todos os 

aspectos dos bancos de dados multidimensionais disponíveis comercialmente, podendo ser 

feitas extensões ao metamodelo, como as disponibilizadas no pacote CWMX (OMG, 2002b): 

Essbase e Express. 
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MemberValue

Object
(from Instance)

DataValue
(from Instance)

Member

Instance
(from Instance)

Extent
(from Instance)

n

0..1

/ownedElement

n /namespace

0..1

DimensionedObject
/ dimension : Dimension
/ schema : Schema

Schema
/ dimensionedObject : DimensionedObject
/ dimension : Dimension

n

1

n

1

MemberSet
/ dimension : Dimension

Dimension
/ dimensionedObject : DimensionedObject
/ component : Dimension
/ composite : Dimension
/ memberSet : MemberSet
/ schema : Schema

** **

{ordered}
n

n

compositen

component

nn

1

n

1

n

1

n

1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�0XOWLGLPHQVLRQDO�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 298. 

 

A Figura 34 ilustra a herança das classes 0XOWLGLPHQVLRQDO�a partir das metaclasses do 

2EMHFW0RGHO� 

DimensionedObject Schema

Package
(from Core)

Class
(from Core)

MemberValueMember

Attribute
(from Core)

Dimension

DataValue
(from Instance)

MemberSet

Extent
(from Instance)

Object
(from Instance)

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�0XOWLGLPHQVLRQDO��KHUDQoD�GR�2EMHFW0RGHO�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 299. 

 

O metamodelo XML (figura 35) não contém um documento XML com dados a serem 

intercambiados, ao invés disso, contém o XML 'RFXPHQW� 7\SH�'HILQLWLRQ�que descreve a 

estrutura de documentos XML que podem ser intercambiados. É baseado no XML 1.0. 
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ElementContent
order : ElementOrderType
/ ownedContent : ElementContent
/ ownerContent : ElementContent

*

*

ownedContent*

ownerContent

*

ElementTypeReference
occurrence : OccurrenceType
/ ownerContent : Content

Content
type : ContentType
occurrence : OccurrenceType
/ elementType : ElementType
/ ownedElementType : ElementTypeReference

*

* ownedElementType

*ownerContent

*

Text
/ ownerContent : MixedContent

MixedContent
/ text : Text 1..11..1

text

1..1

ownerContent

1..1

Content
type : ContentType
occurrence : OccurrenceType
/ elementType : ElementType
/ ownedElementType : ElementTypeReference

Schema
version : String
xmlNamespace : String
/ elementType : ModelElement

Attribute
defaultKind : AttributeDefault
/ elementType : Classifier

ElementType
/ schema : Namespace
/ attribute : Feature
/ content : Content

0..1

*

+content0..1

+elementType*

*

0..1 /modelElement

*/namespace

0..1

*

0..1

/feature
*

/owner
0..1

ElementDocument *

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�;0/�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 311. 
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������ &DPDGD�$QDO\VLV�
 

Conceitos da análise do negócio são representados por metamodelos que fazem parte 

desta camada.  

O PHWDPRGHOR�7UDQVIRUPDWLRQ� (figuras 36 e 37)�contém classes e associações que 

representam metadados de transformação comuns utilizados em GDWD�ZDUHKRXVH. Ele cobre 

transformações básicas entre todos os tipos de fontes e destinos de dados: orientado a objeto, 

relacional, registro, multidimensional, XML, OLAP, e GDWD�PLQLQJ. 

Por exemplo, o tipo de fonte de uma transformação pode ser um XML 6FKHPD 

enquanto que o tipo do destino pode ser uma coluna, caso a transformação tenha que lidar 

com o armazenamento de um documento XML em uma coluna de um banco de dados 

relacional. 

Este metamodelo contém elementos que suportam as seguintes funções: 

• transformação e linhagem de dados – Estas classes e associações lidam com 

transformações e suas fontes, destinos, restrições e operações. 

• agrupamento e execução de Transformações – Lidam com agrupamento de 

transformações para formar unidades lógicas e para definir seqüências de 

execução. 

• transformações especializadas – Estas classes e associações definem 

transformações especializadas que são comumente utilizadas em GDWD�
ZDUHKRXVH. 
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ÑSÒ�Ó�Ô%Õ Ö<Õ Ô�×*Ô�Ø�Ù
Ú Û Ü Ý Þ"ß�Ý Ü à á

DataObjectSet
/ element : ModelElement
...

1..*

*

element 1..*

set *

Transformation
function : ProcedureExpression
functionDescription : String
isPrimary : Boolean
/ source : DataObjectSet
/ target : DataObjectSet
/ use : Dependency

* *
sourceTransformation
*

source
*

* *
targetTransformation
*

target
*

TransformationTask
/ transformation : Transformation
... *

*

originalTask

*

inverseTask

**

1..*

task *

transformation1..*

TransformationActivity
...

TransformationStep
/ task : TransformationTask
/ activity : Namespace
/ precedence : Constraint
...

*

1

step*

task1

0..1

* /namespace

0..1/ownedElement

*

PrecedenceConstraint

StepPrecedence
/ precedingStep : ModelElement
/ succeedingStep : ModelElement

TransformationStep
/ task : TransformationTask
/ activity : Namespace
/ precedence : Constraint
...

*

1..* /constraint

*/constrainedElement

1..*

*

1..*

/supplierDependency*

/supplier1..*

*

1..*

/clientDependency
*

/client 1..*

Transformation
function : ProcedureExpression
functionDescription : String
isPrimary : Boolean
/ source : DataObjectSet
...

Operation
(f rom Behav ioral)

TransformationUse
type : String
...

*

1..* /clientDependency

*/client

1..*

1..*

*

/supplier 1..*

/supplierDependency *

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�7UDQVIRUPDWLRQ��5HODFLRQDPHQWRV�±���
Fonte: OMG, 2002a, pág. 330. 
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â<ã%ä%å æ%ç ã
è é ê ë ì3í�ë�ê î ï

ðcñ ä�ò%ò'ó ô ó ã'ç
è é ê ë�ì=í'ë ê î ï

â<ã%ä%å æ'ç ã
è é ê ë�ì=í�ë�ê î ï

ð<ñ ä�ò%ò'ó ô ó ã'ç
è é ê ë ì3í�ë ê î ï

FeatureMap
function : ProcedureExpression
functionDescription : String
/ source : Feature
/ target : Feature
/ classifierMap : ClassifierMap

1..**

target

1..*

featureMap

*

1..**

source

1..*
featureMap

*

ClassifierFeatureMap
function : ProcedureExpression
functionDescription : String
classifierToFeature : Boolean
/ classifier : Classifier
/ feature : Feature
/ classifierMap : ClassifierMap

1..**

classifier

1..*

cfMap

*

1..**

feature

1..*

cfMap

*

ClassifierMap
function : ProcedureExpression
functionDescription : String
/ source : Classifier
/ target : Classifier
/ transformationMap : Namespace
/ featureMap : FeatureMap
/ cfMap : ClassifierFeatureMap

1..**

source

1..*

classifierMap

*

1..**

target

1..*

classifierMap

*

*

0..1

featureMap*

classifierMap0..1

*

0..1

cfMap *

classifierMap 0..1

TransformationMap
/ classifierMap : ModelElement

*

0..1

/ownedElement *

/namespace 0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�7UDQVIRUPDWLRQ��5HODFLRQDPHQWRV�����
Fonte: OMG, 2002a, pág. 331. 
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O PHWDPRGHOR�2/$3�(Figuras 38 e 39) possui os seguintes objetivos: 

• definir um metamodelo de conceitos OLAP essenciais. 

• fornecer uma facilidade pela qual instâncias do metamodelo OLAP sejam 

mapeadas para estruturas de implantação (por exemplo modelos de recursos de 

dados físicos como os pacotes CWM 5HODWLRQDO�e 0XOWLGLPHQVLRQDO). 

• assegurar que a navegação através da hierarquia do modelo OLAP lógico e 

seus vários modelos de recursos seja sempre executada de uma forma 

uniforme. 

• alavancar os serviços fornecidos por outros pacotes CWM, onde for 

apropriado. 

Este metamodelo permite a definição de objetos como esquemas, cubos, dimensões, 

seleção de membros da coleção de uma dimensão, entre outros. 

CubeDeployment
/ cubeRegion : CubeRegion
/ deploymentGroup : DeploymentGroup
/ contentMap : ContentMap

CubeRegion
isReadOnly : Boolean
isFullyRealized : Boolean
/ memberSelectionGroup : MemberSelectionGroup
/ cube : Cube
/ cubeDeployment : CubeDeployment

n1 n

{ordered}

1

Cube
isVirtual : Boolean
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ cubeRegion : CubeRegion
/ schema : Schema

n

1

n

1

MemberSelectionGroup
/ memberSelection : MemberSelection
/ cubeRegion : CubeRegionn1 n1

õ'ö ÷ ø ù ø ú û ü

/ dimension : Dimension
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ defaultedDimension : Dimension

CubeDimensionAssociation
/ dimension : Dimension
/ cube : Cube
/ calcHierarchy : Hierarchy

0..1

n

calcHierarchy

0..1

n

n1 n1

Schema
/ cube : Cube
/ dimension : Dimension
/ deploymentGroup : DeploymentGroup

n

1

n

1

MemberSelection
/ dimension : Dimension
/ memberSelectionGroup : MemberSelectionGroupn 1..nn 1..n

Dimension
isTime : Boolean
isMeasure : Boolean
/ hierarchy : Hierarchy
/ memberSelection : MemberSelection
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ displayDefault : Hierarchy
/ schema : Schema

n

1

n

10..1

0..1

0..1

displayDefault

0..1

n 1n 1

n

1

n

1

n

1

n

1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�2/$3��&ODVVHV�H�DVVRFLDo}HV�SULQFLSDLV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 361. 



 

 

66 

 

ValueBasedHierarchy
/ dimensionDeployment : DimensionDeployment

LevelBasedHierarchy
/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation

DimensionDeployment
/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation
/ valueBasedHierarchy : ValueBasedHierarchy
/ structureMap : StructureMap
/ listOfValues : StructureMap
/ immediateParent : StructureMap
/ deploymentGroup : DeploymentGroup

n

0..1

n
{ordered}

0..1

HierarchyLevelAssociation
/ levelBasedHierarchy : LevelBasedHierarchy
/ currentLevel : Level
/ dimensionDeployment : DimensionDeployment

n

1

n {ordered}

1

n0..1 n
{ordered}

0..1

ý<þ ÿ�� ��� �����
/ dimension : Dimension
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ defaultedDimension : Dimension

Level
/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation

n

1

n

currentLevel 1

Dimension
isTime : Boolean
isMeasure : Boolean
/ hierarchy : Hierarchy
/ memberSelection : MemberSelection
/ cubeDimensionAssociation : CubeDimensionAssociation
/ displayDefault : Hierarchy
/ schema : Schema

1

n

1

n 0..1

0..1

displayDefault
0..1

defaultedDimension

0..1

n

1

/memberSelection n

/dimension

1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�2/$3��'LPHQVmR�H�+LHUDUTXLD�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 363. 

 

O metamodelo OLAP descreve os modelos lógicos dos sistemas OLAP, mas não 

especifica diretamente como um sistema OLAP é implantado fisicamente. A modelagem da 

implantação de um sistema OLAP requer o mapeamento (vide Figura 40) de instâncias de 

metaclasses OLAP�para instâncias de outras metaclasses CWM que representem os recursos 

físicos (por exemplo o mapeamento de uma Dimensão OLAP para uma Tabela Relacional). 

O pacote CWM 7UDQVIRUPDWLRQ é utilizado como a forma principal de se descrever 

tais mapeamentos. Um desenvolvedor construindo um modelo OLAP baseado em CWM irá 

definir as instâncias da metaclasse 7UDQVIRUPDWLRQ0DS para conectar os objetos OLAP 
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lógicos, e para conectar tais objetos lógicos a outros objetos que estiverem representando suas 

fontes físicas de dados. 

ContentMap
/ cubeDeployment : CubeDeployment

Schema
/ cube : Cube
/ dimension : Dimension
/ deploymentGroup : DeploymentGroup

CubeDeployment
/ cubeRegion : CubeRegion
/ deploymentGroup : DeploymentGroup
/ contentMap : ContentMap

n

1

n

1

DeploymentGroup
/ schema : Schema
/ cubeDeployment : CubeDeployment
/ dimensionDeployment : DimensionDeployment

n

1

n

1

n

1

n

1

DimensionDeployment
/ hierarchyLevelAssociation : HierarchyLevelAssociation
/ valueBasedHierarchy : ValueBasedHierarchy
/ structureMap : StructureMap
/ listOfValues : StructureMap
/ immediateParent : StructureMap
/ deploymentGroup : DeploymentGroup

n

1

n

1

StructureMap
/ dimensionDeployment : DimensionDeployment
/ dimensionDeploymentLV : DimensionDeployment
/ dimensionDeploymentIP : DimensionDeployment

1

n

1

n

0..1

0..1

0..1

listOfValues
0..1

0..1

0..1

0..1

immediateParent
0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�2/$3��(VWUXWXUDV�GH�PDSHDPHQWR�GH�LPSODQWDomR�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 367. 

 

O PHWDPRGHOR�'DWD�PLQLQJ�contém descrições dos resultados das atividades de GDWD�
PLQLQJ representando os modelos que eles descobrem e os valores dos atributos que tiverem 

sido utilizados na exploração. O modelo (Figura 41) permite a representação do resultado de 

uma operação de GDWD�PLQLQJ, isto é, o modelo matemático de algum aspecto da informação 

descrita no CWM. 
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MiningSettings
function : String
algorithm : String
/ attributeUsage : AttributeUsageRelation
/ dataSpecification : MiningDataSpecification

MiningModelResult
type : String
/ model : MiningModel

MiningModel
function : String
algorithm : String
/ settings : MiningSettings
/ inputSpec : ApplicationInputSpecification

0..1

1

settings 0..1

miningModel 1 1

n
model

1

n

ApplicationInputSpecification
/ miningModel : MiningModel
/ inputAttribute : ApplicationAttribute0..1 1..n

miningModel

0..1

inputSpec

1..n

ApplicationAttribute
usageType : AttributeUsage
attributeType : AttributeType

1..n

1

inputAttribute 1..n

inputSpec 1

SupervisedMiningModel
/ target : ApplicationAttribute

1n

target

1n

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�'DWD�0LQLQJ�
Fonte: OMG, 2002a. 

 

A área VHWWLQJV (figura 42) descreve os parâmetros e valores de entrada para atributos 

que foram ou serão utilizados para construir um modelo PLQLQJ.   
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StatisticsSettings

ClusteringSettings
maxNumberOfClusters : Integer
clusterIdAttributeName : String

RegressionSettingsCostMatrix ClassificationSettings
/ costMatrix : CostMatrix

0..1 n

costMatrix

0..1

settings

n

SupervisedMiningSettings
confidenceAttributeName : String
predictedAttributeName : String
costFunction : String
/ target : MiningAttribute

AssociationRulesSettings
minimumSupport : Float
minimumConfidence : Float
/ itemId : MiningAttribute
/ transactionId : MiningAttribute

MiningAttribute

1

n

target
1

settings

n

1

n

itemId

1

settings
n

1

n

transactionId

1

settingsn

AttributeUsageRelation
usageType : AttributeUsage
includeInApplyResult : Boolean
weight : Float
suppressNormalization : Boolean
/ attribute : MiningAttribute

1

n

attribute1

attributeUsage

n

MiningDataSpecification
/ attribute : MiningAttribute 1..n1

attribute
1..n

dataSpecification

1

MiningSettings
function : String
algorithm : String
/ attributeUsage : AttributeUsageRelation
/ dataSpecification : MiningDataSpecification

1..n

1

attributeUsage

1..n

settings
1

1n

dataSpecification

1

settings

n

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�'DWD�0LQLQJ�±�6HWWLQJV�
Fonte: OMG, 2002a. 

 

A área DWWULEXWHV (figura 43) permite a inclusão de atributos numéricos e categóricos. 
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MiningAttribute

NumericAttribute
lowerBound : Float
upperBound : Float
isCyclic : Boolean
isDiscrete : Boolean

CategoryHierarchy

CategoricalAttribute
/ taxonomy : CategoryHierarchy
/ category : Category

0..1

n

taxonomy

0..1

categoricalAttribute

n

OrdinalAttribute
isCyclic : Boolean
orderingType : OrderType

Category
displayValue : String
property : CategoryProperty
value : Anyn0..1 n0..1

0..1

n

0..1

n
{ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�'DWD�0LQLQJ���$WWULEXWHV�
Fonte: OMG, 2002a. 

 

O PHWDPRGHOR� ,QIRUPDWLRQ� 9LVXDOL]DWLRQ� (Figura 44) define metadados que 

suportem a publicação da informação ou, de forma mais geral, a visualização da informação. 

Define construções de metadados como containers, bastante genéricos, que possam conter ou 

referenciar mecanismos de visualização mais complexos.  
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XSLRendering

�	� 
�� � �� ���������� � � � ��� � � � �

RenderedObject
formula : ExpressionNode
action : String
fileName : String
type : String
url : String
/ rendering : Rendering
/ defaultRendering : Rendering
/ component : RenderedObject
/ composite : RenderedObject
/ neighbor : RenderedObject
/ referencingNeighbor : RenderedObject
/ modelElement : ModelElement
/ renderedObjectSet : RenderedObjectSet

n

n

composite

n

component
n

n

0..1

n

0..1

nn
neighbor

n

referencingNeighbor

n

Rendering
formula : ExpressionNode
action : String
fileName : String
type : String
url : String
/ renderedObject : RenderedObject
/ defaultedRenderedObject : RenderedObject
/ renderedObjectSet : RenderedObjectSet

nn nn

0..1
n

defaultRendering

0..1

defaultedRenderedObject

n

RenderedObjectSet
/ renderedObject : RenderedObject
/ rendering : Rendering

n

1

n

1

n

1

n

1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�,QIRUPDWLRQ�9LVXDOL]DWLRQ�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 538. 

 

O PHWDPRGHOR�%XVLQHVV1RPHQFODWXUH�(Figura 45) contém classes e associações que 

podem ser utilizadas para representar metadados de negócios. O acesso fácil a tais metadados 

de negócios permite que os usuários de negócios explorem o valor da informação em um GDWD�
ZDUHKRXVH. E também pode ajudar os usuários técnicos em determinadas tarefas. Este pacote 

abrange somente os domínios de GDWD�ZDUHKRXVH�e EXVLQHVV�LQWHOOLJHQFH. 

São fornecidas duas construções principais para representar os termos e conceitos de 

negócios e as semânticas relacionadas: 

• 7D[RQRPLD� – é uma coleção de conceitos que fornecem o contexto para o 

significado de um determinado termo. 

• *ORVViULR�±�é uma coleção de termos e várias formas relacionadas do termo.  
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Term
/ glossary : Namespace
/ concept : Concept
/ relatedTerm : Term
/ preferredTerm : Term
/ narrowerTerm : Term

0..1

*

preferredTerm

0..1

synonym

*

*

*

widerTerm*

narrowerTerm

*

���! !"$# %&# "$'("$)	*
+ , - .�/102.3- 465

VocabularyElement
definition : String
example : String
usage : String
/ modelElement : ModelElement

*

*

relatedElement

*

element

*

*

*

modelElement *

vocabularyElement *

Nomenclature

0..1
*

parent

0..1

child

*

*

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

BusinessDomain
/ taxonomy : ModelElement

Concept
/ taxonomy : Namespace
/ relatedConcept : Concept

*

*

relatedConcept

*

concept

*
Taxonomy

/ domain : Namespace
/ concept : ModelElement
/ subtaxonomy : Nomenclature

*

0..1

/ownedElement*

/namespace0..1

*

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

Term
/ glossary : Namespace
/ concept : Concept
/ relatedTerm : Term
/ preferredTerm : Term
/ narrowerTerm : Term

*

*

concept *

term *

*

*

relatedTerm

*

term

*

Glossary
language : String
/ taxonomy : Taxonomy
/ term : ModelElement
/ subglossary : Nomenclature

*

*

glossary *

taxonomy *

*

0..1 /ownedElement

*/namespace

0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�%XVLQHVV1RPHQFODWXUH�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 555. 
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������ &DPDGD�0DQDJHPHQW�
 

Esta camada define dois metamodelos que são críticos para a definição de metadados e 

que descrevem o processamento da cadeia de informações como um todo.  

O PHWDPRGHOR� :DUHKRXVH� 3URFHVV� (Figura 46) documenta o fluxo de processo 

utilizado para executar transformações. Tais fluxos podem ser documentados no nível de uma 

atividade de transformação completa ou de seus passos de transformação individuais.  

798!: ;!<	=	>$?�;!@BAC;$D!E
/ warehouseProcess : WarehouseProcess...

InternalEvent
condition : BooleanExpression
/ triggeringWP : WarehouseProcess

798!: ;!<	=	>$?�;!F�: =!G3;$?�?
staticDefinition : Boolean
isSequential : Boolean
/ warehouseEvent : WarehouseEvent
/ internalEvent : InternalEvent

*1 *1

*
1..*

*
triggeringWP1..*

TransformationStep
(f rom Transf ormation)

TransformationActivity
(f rom Transf ormation)

WarehouseStep
/ transformationStep : TransformationStep
/ warehouseActivity : WarehouseActivity

1

*

1

*

WarehouseActivity
/ transformationActivity : TransformationActivity
/ warehouseStep : WarehouseStep

1

*

1

*

1 *1 *
{ordered}

ProcessPackage

*

0..1

/ownedElement*

/namespace0..1

 

)LJXUD������0HWDGDGR�:DUHKRXVH�3URFHVV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 578. 

 

O objeto :DUHKRXVH3URFHVV associa uma transformação a um conjunto de eventos que 

serão utilizados para disparar a execução da transformação. Este objeto pode ser associado a 

um ou mais :DUHKRXVH(YHQWV�(Figura 47), e tais eventos podem ser divididos em: 
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• $JHQGDGR�±�são eventos que podem ser definidos como um ponto no tempo 

ou por intervalos. Um evento tipo ponto no tempo pode ser definido como um 

calendário configurável que contém um conjunto de datas, e estas podem sejr 

reutilizadas entre vários processos.�

• ([WHUQR� ± os eventos são disparados por algo que aconteça fora do GDWD�
ZDUHKRXVH.�

• ,QWHUQR��� �são eventos disparados pelo término de um processo. Eles podem 

ser eventos de tentativas ou em cascata. 

H�I6J$K2L$M�N K$OQP�K2R$S

PointInTimeEvent IntervalEvent

duration : Float

ExternalEvent

description : String

CascadeEvent

wai tRule : WaitRuleType
RetryEvent

wai tDuration : Float
maxCount : Integer

RecurringPointInTimeEvent

recurringType : RecurringType
frequencyFactor : Integer
month : Integer
dayOfMonth : Integer
dayOfWeek : DayOfWeek
hour : Integer
minute : Integer
second : Integer

TVUXW KXJ!Y2MXZ3KXO[P�KXR!S
/ warehouseProcess : WarehouseProcess

InternalEvent

condition : BooleanExpression
/ triggeringWP : WarehouseProcess

T\UXW KXJ!Y2MXZ3KX] W Y2I�KXZCZ
staticDefinition : Boolean
isSequential : Boolean
/ warehouseEvent : WarehouseEvent
/ internalEvent : InternalEvent

*1 *1

*

1..*

*

triggeringWP1..*

CustomCalendarEvent

/ customCalendar : CustomCalendar

CalendarDate

specificDate : Time

CustomCalendar

/ customCalendarEvent : CustomCalendarEvent

*

1

*

1

* 0..1

/ownedElement

*

/namespace

0..1

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�:DUHKRXVH�3URFHVV���(YHQWRV�H�&DOHQGiULR�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 579. 
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O PHWDPRGHOR�:DUHKRXVH�2SHUDWLRQ�contém classes que armazenam as operações 

do dia-a-dia dos processos de ZDUHKRXVH, e cobre as áreas a seguir: 

• ([HFXo}HV� GH� 7UDQVIRUPDo}HV� ±� podem ser gravados detalhes das mais 

recentes execuções de transformações, identificando quando foram executadas 

e se foram bem sucedidas (Figura 48). A linhagem do dado em um GDWD�
ZDUHKRXVH pode ser preservada, armazenando-se quando e como ele foi 

derivado, e de onde ele veio.  

• 0HGLGDV�± Permitem que sejam mantidas métricas para quaisquer elementos do 

modelo (Figura 49). Por exemplo, pode-se utilizá-las para armazenar o valor 

atual, o estimado e o planejado para o tamanho de uma tabela. 

• 5HTXLVLo}HV�GH�0XGDQoD�± Permite que sejam gravados detalhes de mudanças 

propostas que afetem qualquer elemento do modelo (Figura 50). Também 

podem ser utilizadas para manter um registro histórico das mudanças 

implementadas ou rejeitadas. 
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^`_XaXb�c dQc bXe9b�f$g
h i j k6lnm3k6j o�p

TransformationExecution
startDate : Time
endDate : Time
inProgress : Boolean
successful : Boolean
status : Expression

TransformationActivity
(from Transformation)

TransformationStep
(from Transformation)

ActivityExecution
/ transformationActivity : TransformationActivity
/ stepExecution : StepExecution

1

*

1

execution

*

CallAction
(from Behavioral)

StepExecution
/ transformationStep : TransformationStep
/ activityExecution : ActivityExecution
/ callAction : CallAction

*

1

execution

*

1

0..1 *0..1 *

0..1

*

0..1

*

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�:DUHKRXVH�2SHUDWLRQ���([HFXo}HV�GH�7UDQVIRUPDo}HV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 600. 

 

qBrCsCt�u v�u t�w`t�x3y
z { | }�~&�6}�| � �

Measurement
value : Float
unit : String
type : String
creationDate : Time
effectiveDate : Time
/ modelElement : ModelElement

1

*

1

* {ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�:DUHKRXVH�2SHUDWLRQ�±�0HGLGDV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 601. 
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�`�X�2��� �Q� �X�9���$�
� � � �����3�6� ���

ChangeRequest
changeDescription : String
changeReason : String
status : String
completed : Boolean
requestDate : Time
completionDate : Time
/ modelElement : ModelElement

1..*

*

1..*

* {ordered}

 

)LJXUD������0HWDPRGHOR�:DUHKRXVH�2SHUDWLRQ���5HTXLVLo}HV�GH�PXGDQoDV�
Fonte: OMG, 2002a, pág. 601. 

 

���� 7HFQRORJLDV�SDUD�)XQGDPHQWDomR�
 

O objetivo do CWM é padronizar o formato de intercâmbio de metadados 

compartilhados para GDWD�ZDUHKRXVH e EXVLQHVV�LQWHOOLJHQFH e padronizar a API de linguagem 

de programação para o acesso de tal metadado. O CWM, cuja abordagem é dirigida a modelo, 

consiste dos seguintes passos: 

1. define em UML o modelo de metadado compartilhado para CWM.  

2. gera em XML a especificação do formato de intercâmbio para metadado 

CWM.  

3. gera em CORBA IDL a especificação da API da linguagem de programação 

para o acesso do metadado CWM. 

Uma ferramenta não precisa entender o formato de metadado proprietário de cada 

ferramenta com a  qual ela opera. Ela somente precisa entender os modelos padrões e as 

interfaces do armazém compartilhado. Isto reduz consideravelmente os custos de se 

desenvolver e implantar ferramentas de GDWD�ZDUHKRXVH�(POOLE, 2002). 
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������ 8QLILHG�0RGHOLQJ�/DQJXDJH��80/��
 

A especificação UML 1.3 consiste das seguintes partes: 

• 6HPkQWLFD�80/�±�Define a semântica do metamodelo UML. O metamodelo 

UML possui camadas arquiteturais e é organizado por pacotes. Em cada 

pacote, os elementos do modelo são definidos em termos de sintaxe abstrata 

(utilizando diagramas de classes), regras bem formadas (em OCL), e 

semânticas (em inglês).  

• *XLD�GH�1RWDomR�80/�±�Especifica a sintaxe gráfica (por exemplo, diagrama 

de classe) para expressar a semântica do metamodelo UML. 

• (VSHFLILFDomR� GH� /LQJXDJHP� GH� 5HVWULomR� GH� 2EMHWR� ±� Define a sintaxe, 

semântica e gramática da 2EMHFW�&RQVWUDLQW�/DQJXDJH� (OCL), a qual é uma 

linguagem formal para expressão de restrições. 

• (VSHFLILFDomR� ;0,� '7'� 80/� ±� Utiliza XML DTD para definir um 

mecanismo para intercâmbio de modelos UML que estejam em conformidade 

com o metamodelo UML. 

• 'HILQLomR� GD� ,QWHUIDFH� &25%$IDFLOLW\� 80/�±�Utiliza IDL para especificar 

um repositório que permita a criação, armazenamento e manipulação de 

modelos UML.  

• 3HUILV� 3DGU}HV� 80/� ±� Define o Perfil UML para Processos de 

Desenvolvimento de Software e o Perfil UML para Modelagem de Negócios. 

 

CWM depende somente das três primeiras partes da especificação UML 1.3. Os 

blocos básicos de construção da UML são os seguintes: 
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• (OHPHQWRV�GR�0RGHOR�±�Conceitos comuns orientados a objetos como classes, 

objetos, interfaces, componentes, XVH�FDVHV, mensagens, estados etc. 

• 5HODFLRQDPHQWRV� ±� Conexões entre elementos do modelo tais como 

associações, generalização, dependências, etc. 

• 'LDJUDPDV� ±� Grupos de símbolos gráficos que podem ser utilizados para 

representar elementos do modelo e seus relacionamentos, tais como diagramas 

de classes, diagramas de objetos, diagramas de XVH�FDVH, etc. 

 

A UML pode ser utilizada para modelar aspectos diferentes de um sistema incluindo 

os seguintes: 

• 0RGHODJHP�(VWUXWXUDO�±�Enfatiza a estrutura dos objetos do sistema, incluindo 

suas classes, relacionamentos, atributos, e operações. Modelagem estrutural 

consiste de modelagem da estrutura estática utilizando-se diagramas de classes 

e diagramas de objetos, e modelagem da implementação utilizando-se 

diagramas de componentes e diagramas de GHSOR\PHQW. 

• 0RGHODJHP�8VH�FDVH�±�Enfatiza a funcionalidade do sistema como ele aparece 

para usuários finais. Um modelo de XVH� FDVH particiona a funcionalidade do 

sistema em transações (XVH� FDVHV) que são significantes para os usuários 

(atores). 

• 0RGHODJHP� &RPSRUWDPHQWDO� ±� Enfatiza o comportamento dos objetos do 

sistema, incluindo suas interações, eventos e fluxo de dados e de controle. 

Modelagem Comportamental consiste de modelagens de interação utilizando-

se diagramas de seqüência e diagramas de colaboração, modelagem de eventos 

utilizando-se diagramas de estado, e modelagem de fluxo de dados e de 

controle utilizando-se diagramas de atividades. 
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Sendo que dentre estes, somente o aspecto da modelagem da estrutura estática é 

necessário para a modelagem de metadados. 

�
������ ([WHQVLEOH�0DUNXS�/DQJXDJH��;0/��
 

XML (um padrão W3C7) disponibiliza o formato universal para intercâmbio de 

metadado CWM. A especificação XML define as regras de “ bem formação”  para documentos 

XML, as regras gramaticais para DTDs, e as regras de validação para a validação de 

documentos XML com seus DTDs. Já a especificação XML 1DPHVSDFH define o mecanismo 

para prover suporte ao 1DPHVSDFH e documentos e DTDs XML. 

Recentemente o W3C adotou o XML 6FKHPD como um padrão, cujo objetivo é 

disponibilizar uma forma alternativa ao DTD para definição das estruturas dos documentos 

XML. Há muitas vantagens do XML 6FKHPD sobre o DTD, incluindo as seguintes: 

• DTD é baseado em uma sintaxe especializada; XML 6FKHPD é baseado em XML. 

• DTD trata todos os dados (com poucas exceções) com VWULQJV ou VWULQJV 
enumeradas; XML 6FKHPD suporta um conjunto rico de tipos de dados, 

comparáveis àqueles em SQL e Java. 

• DTD utiliza um modelo de conteúdo fechado que permite muito pouca 

extensibilidade; XML 6FKHPD utiliza um modelo de conteúdo aberto, o qual 

permite a extensão de vocabulários e estabelece relacionamentos de substituição 

entre elementos. 

• DTD permite somente uma associação entre um documento e seu DTD através da 

declaração do tipo de documento; XML 6FKHPD suporta integração de 1DPHVSDFH, 

                                                

7 http://www.w3.org/ 
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o que permite a associação de nós individuais de um documento com declarações 

de tipo em um esquema. 

 

Devido a estas vantagens, para o futuro espera-se que o XML 6FKHPD seja utilizado, 

ao invés do DTD, para a definição das estruturas dos documentos XML, principalmente 

naqueles utilizados para troca de dados ou metadados. XMI 2.0 irá definir regras que podem 

ser utilizadas para gerar automaticamente o CWM XSD8, que seria a definição XML 6FKHPD 

para CWM. 

XML é uma linguagem para definição de linguagens de marcação (por exemplo, 

HTML). XML permite que marcadores de metadados sejam embutidos em documentos web 

(STAUDT, 1999). Descreve uma classe de objetos de dados, documentos XML, que são 

escritos utilizando-se essas linguagens de marcação e descreve o comportamento de 

programas de computador que os processa. XML é projetada para utilização na Internet. 

Documentos XML são formais e concisos (isto é, processáveis através de máquinas) e 

razoavelmente claros (legíveis por humanos). Também são fáceis de criar e processar. Além 

do que, desde sua criação em 1998, XML tem rapidamente se tornado o formato universal 

para intercâmbio de dados e intercâmbio de aplicações. 

CWM é baseado em XML, padrão adotado pelo W3C em fevereiro de 1999. Sua 

especificação consiste das seguintes partes: 

• 'HILQLomR�GR�'RFXPHQWR�;0/�±�Define as estruturas físicas e lógicas de um 

documento XML. 

• 'HILQLomR�'RFXPHQW�7\SH�'HILQLWLRQ� �'7'�� ±�Define as regras gramaticais 

que podem ser utilizadas para definir marcações de documentos. 
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Um documento XML pode conter elementos e atributos que são definidos para e 

utilizados por múltiplos sistemas de software. Tais documentos, contendo múltiplos 

vocabulários de marcação, podem sofrer problemas de identificação e colisão. Sistemas de 

software devem ser capazes de reconhecer elementos e atributos para os quais eles são 

projetados a processar, mesmo em face de colisões ocorrendo quando marcadores planejados 

para utilização de outros sistemas utilizem o mesmo tipo de elemento ou nome de atributo. 

1DPHVSDFHV XML fornece o mecanismo para que tipos de elementos e atributos tenham 

nomes universais, cujo escopo se estende além do seu documento. 

 

������ 0HWD�2EMHFW�)UDPHZRUN��02)��
 

MOF é um metametamodelo com semântica suficiente para descrever metamodelos 

em vários domínios. Seu objetivo principal é o de fornecer um conjunto de interfaces CORBA 

que possam ser utilizadas para definir e manipular um conjunto de metamodelos 

interoperáveis. (STAUDT, 1999) 

MOF é um IUDPHZRUN de objetos distribuído, dirigido a modelo, para especificação, 

construção, gerenciamento, intercâmbio, e integração de metadados em sistemas de software. 

O objetivo do IUDPHZRUN é suportar qualquer tipo de metadado e permitir que novos tipos de 

metadados sejam adicionados. Para isso MOF utiliza uma arquitetura de metadados de quatro 

camadas, denominada Arquitetura de Metadados OMG (vide Tabela 2).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

8 XML 6FKHPD�6SHFLILFDWLRQ (XMI, 2003)   
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7DEHOD�����$UTXLWHWXUD�GH�0HWDGDGRV�20*�
���`�&�(���n� ����� �n���9� ��¡¢�£�¥¤ �&¦��V��§��&��¡

M3 Meta-metamodelo Modelo MOF 

M2 Metamodelo,  

meta-metadado 

Metamodelo UML,  

Metamodelo CWM 

M1 Modelo modelos UML 

M0 Objeto, dados Sistemas modelados,  

dados de ¨n©�ª�«�¬Q[®�¯°«  
Fonte: OMG, 2002a, pág. 38. 

 

Esta arquitetura trata metadados (M1) como dados (M0) e formalmente modela cada 

tipo distinto de metadado. Estes modelos formais, os chamados metamodelos (M2), são 

expressos utilizando as construções de meta-modelagem fornecida por um único meta-

metamodelo (M3), o qual é denominado Modelo MOF.  

O 0HWD�2EMHFW�)DFLOLW\�(MOF) da OMG fornece uma linguagem abstrata que assegura 

que todas as ferramentas de software irão interpretar o metamodelo comum da mesma forma. 

MOF é um padrão OMG que define uma linguagem abstrata comum para a especificação de 

metamodelos. Define os elementos essenciais, sintaxe e estrutura de metamodelos que são 

utilizados para construir modelos de sistemas discretos. MOF serve como o modelo comum 

do CWM e da UML. O poder do MOF é que ele permite que metamodelos diferentes, 

representando domínios diferentes, sejam utilizados de forma interoperável. Aplicações MOF 

podem não ter nenhum conhecimento das interfaces específicas de domínio de alguma 

instância do modelo mas ainda pode ler e atualizar tal modelo utilizando as operações 

genéricas das interfaces refletivas.  

A semântica MOF geralmente define certos serviços de repositórios de metadados que 

suportam construção, descoberta, passagem e atualização do modelo. MOF define semântica 

do FLFOR�GH�YLGD�GR�PRGHOR��definindo funções de autoria e publicação efetivos de metadados, 

especificamente se combinados com suporte à modelagem visual. 
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Metamodelos recentemente desenvolvidos podem ser persistidos no repositório MOF 

e combinados com outros metamodelos existentes. Um repositório MOF fornece vários 

serviços importantes de metadados que vão além da construção e apresentação de metadado 

(ex.: persistência, versionamento, e serviços de diretório). 

CWM é baseado em MOF, o qual foi adotado pela OMG em Setembro de 1999. A 

especificação MOF consiste das seguintes partes: 

• 0RGHOR�02)�±�Define os elementos de modelagem, incluindo as regras para 

sua utilização, as quais podem ser utilizadas para a construção de 

metamodelos. 

• ,QWHUIDFHV� 5HIOHWLYDV� 02)� ±� Permitem a um programa criar, atualizar, 

acessar, navegar, e invocar operações nos metadados sem a utilização de 

interfaces específicas do metamodelo.  

• 0DSHDPHQWR� 02)� SDUD� ,'/� ±� Define o mapeamento padrão de um 

metamodelo definido utilizando o Modelo MOF em CORBA IDL, permitindo 

assim a geração automática de interfaces específicas de metamodelos para 

acesso e manipulação de metadados. 

 

O Modelo MOF é baseado nos conceitos e construções da UML, particularmente seu 

modelo de estrutura estática e gerenciamento de modelo. O Modelo MOF não define sua 

própria notação gráfica ou linguagem de restrição mas utiliza a notação UML e OCL para tais 

propósitos, respectivamente. Como o metamodelo UML, o Modelo MOF é arquiteturalmente 

estendido em camadas e organizado em pacotes. Em cada pacote, os elementos do modelo são 

definidos em termos de sintaxe abstrata (utilizando digramas de classe), regras bem formadas 

(em OCL), e semântica (em Inglês).  
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Os principais elementos do Modelo MOF são: classes, objetos, atributos e operações. 

Tais conceitos e construções são idênticos àqueles do modelo de estrutura estática da UML 

porém em um meta nível mais alto. Isto é, classes, objetos, atributos, e operações MOF estão 

no nível M3 e são utilizados para definir metamodelos (M2); ao passo que classes, objetos, 

atributos e operações UML estão no nível M2 e são utilizados para definir modelos (M1).  

Os principais relacionamentos do Modelo MOF são: associações, agregação e 

generalização. Tais conceitos e construções são novamente idênticos àqueles do modelo de 

estrutura estática da UML porém em um meta nível mais alto. Isto é, associações, agregações 

e generalizações MOF são utilizadas para definir metamodelos (M2); ao passo que 

associações, agregações e generalizações UML estão no nível M2 e são utilizadas para definir 

modelos (M1).  

Apesar de o Modelo MOF ser idêntico ao modelo de estrutura estática UML e 

gerenciamento de modelo na maioria dos conceitos e estruturas, existem algumas diferenças 

importantes. Primeiro, uma associação MOF deve ser binária, isto é, deve ser definida entre 

duas classes e possuir dois finais de associação. Cada  fim de associação possui um nome, 

tipo, e multiplicidade. Segundo, uma associação MOF não pode ter uma classe anexada (a 

classe de associação na UML). Terceiro, uma classe MOF pode ter referências. Uma 

referência tem um nome, e define o conhecimento da classe de, e o acesso a, OLQNV que são 

instâncias de uma associação.  

Cada metamodelo MOF tem uma representação como um XML DTD (de acordo com 

as regras do XMI), e também uma definição IDL. Esses DTDs são relevantes quando os 

modelos CWM são serializados e intercambiados entre as ferramentas como documentos 

XMI. A IDL é relevante na construção de modelos de objetos CWM em memória ou no 

armazenamento destes em repositórios, já que ela define as interfaces, assinaturas de métodos 

e estrutura de pacotes que o modelo deve suportar (POOLE, 2002). 
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O mapeamento MOF para IDL define o mapeamento padrão de um metamodelo que 

tiver sido definido utilizando-se o Modelo MOF em CORBA IDL. As interfaces resultantes 

permitem ao usuário criar, acessar, e atualizar instâncias do metamodelo utilizando programas 

clientes CORBA.  

 

������ ;0/�0HWD�'DWD�,QWHUFKDQJH��;0,��
 

A abordagem baseada em modelo para integração de metadado requer um formato de 

intercâmbio comum para troca de instâncias de metadados compartilhados, e também de uma 

interface comum de programação para acesso ao metadado. A codificação para intercâmbio 

utilizada pela CWM é a XMI, um padrão OMG que define um mapeamento formal de 

metamodelos MOF. XMI integra as três tecnologias de fundamentação discutidas 

anteriormente: UML, MOF e XML. XMI permite ao metadado MOF, ser trocado como 

VWUHDPV�ou arquivos com um formato padrão baseado em XML. XMI define precisamente 

como WDJV XML podem ser utilizadas para armazenar instâncias de metamodelos CWM em 

documentos XML.  

O metamodelo CWM é utilizado para definir uma coleção de WDJV XML expressas na 

forma de um DTD XML. Os metadados CWM são serializados em documentos XML. Cada 

instância do metadado é armazenada como conteúdo de um elemento XML, delimitado por 

WDJV apropriadas de metamodelo. 

XMI consegue resolver muitos dos problemas encontrados ao se tentar utilizar uma 

linguagem baseada em marcação para a representação de objetos e de suas associações. O fato 

de XMI ser uma forma da utilização de XML significa que tanto a WDJ quanto os itens 

descritos pela WDJ (conteúdo do elemento) podem ser empacotadas no mesmo documento, 

permitindo que as aplicações entendam rapidamente o conteúdo do documento. A 



 

 

87 

comunicação do conteúdo é tanto autodescritiva como assíncrona por natureza, que são os 

principais motivos do XMI e do intercâmbio baseado em XML serem tão importantes em 

ambientes distribuídos e heterogêneos. 

XMI é um padrão OMG que mapeia o MOF para o XML. Define como as WDJV XML 

são utilizadas para representar modelos MOF serializados. Os metamodelos baseados em 

MOF são traduzidos para XML DTD e os modelos são traduzidos em Documentos XML que 

são consistentes com seus DTDs correspondentes. (POOLE, 2001) 

XMI suporta o intercâmbio de metadado completo ou apenas de fragmentos de 

metadados. Cada documento XML que contém metadados XMI pode conter: elementos XML 

que são requeridos por XMI, elementos XML que contêm metadados em conformidade com o 

MOF, e, opcionalmente, elementos XML que contêm metadados que representam extensões 

do metamodelo. O mecanismo 1DPHVSDFH�;0/ permite ao XMI utilizar vários metamodelos 

ao mesmo tempo em um documento XML. 

CWM é baseado em XMI, que foi adotado pela OMG em Outubro de 1999. A 

especificação XMI consiste das seguintes partes: 

• 3URGXomR�'7'�;0/�±�Regras para transformação de metamodelos MOF em 

DTDs XML. 

• 3ULQFtSLRV�GH�3URMHWR�'7'�;0/�±�Para produção de DTDs XML. 

• 3URGXomR� GH� 'RFXPHQWRV� ;0/� ±� Regras para codificar e descodificar 

Metamodelos MOF em documentos XML. 

• 3ULQFtSLRV�GH�*HUDomR�;0/�±�Para produção de documentos XML. 

 

Um DTD XML fornece a forma pela qual um processador XML pode validar a sintaxe 

e semântica estrutural de um documento XML. XMI fornece regras pelas quais um DTD pode 

ser gerado por qualquer metamodelo MOF. Entretanto, a utilização do DTD é opcional; um 
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documento XML não precisa referenciar um DTD, mesmo que exista um. Executar validação 

XML no documento XML contendo metadado MOF pode ser vantajoso. Se um DTD é 

referenciado no documento XML, qualquer processador XML pode executar qualquer 

verificação, aliviando as ferramentas de importação e exportação de metadados da carga de 

executar essas checagens.  

 

���� &:0�,'/�
 

O acesso a recursos de metadados CWM é definido através de mapeamentos 

padronizados de metamodelos MOF para várias linguagens de programação. A especificação 

MOF, em particular, define um mapeamento de qualquer metamodelo MOF, como CWM, 

para a IDL (uma notação de linguagem neutra para especificação de interfaces) da OMG. A 

especificação CWM contempla a definição completa da IDL para CWM. Definir uma 

interface em alguma linguagem de programação de escolha (ex.: Java ou C++) requer a 

compilação da CWM IDL em definições de interface expressas na sintaxe da linguagem alvo, 

utilizando um compilador IDL apropriado para a linguagem alvo. 

Porém somente UML e XML não são suficientes para o sucesso do CWM. A UML é 

uma linguagem de modelagem para metadado; XML é um formato de intercâmbio para 

metadado. Eles são entidades disjuntas. Para juntá-los de tal forma que alguém possa começar 

com a modelagem de metadados utilizando UML e terminar com intercâmbio de metadado 

modelado em XML, CWM utiliza uma abordagem dirigida a modelo. O desenvolvimento da 

especificação CWM inicia com o metamodelo CWM, o qual é representado em notação UML 

utilizando uma ferramenta tal como a Rational Rose. Quando o metamodelo CWM é 

desenvolvido, é utilizado para desenvolve a especificação CWM em fomato texto adicionando 

texto Inglês e restrições OCL quando apropriado. O metamodelo CWM é assim utilizado para 
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gerar automaticamente um CWM XML, um CWM DTD, e um CWM IDL, de acordo com 

XMI e MOF, respectivamente. O documento CWM XML é gerado pelo MOF DTD e 

representa uma definição formal, independente de ferramenta do metamodelo CWM. O CWM 

DTD pode ser utilizado para validar documentos XML utilizados para intercâmbio de 

metadado CWM. O CWM IDL define uma API independente de linguagem para acesso de 

metadado CWM.  

 

���� 5HVXPR�GRV�3DGU}HV�20*�
 

Os seguintes padrões OMG são tecnologias de base para CWM: UML, IDL, MOF e 

XMI, e em conjunto elas  formam o núcleo da padronização de metadados adotada pela 

OMG. UML e MOF, juntamente com CWM, também formam os componentes núcleos da 

OMG MDA9. 

UML disponibiliza a notação UML e OCL como parte da linguagem de 

metamodelagem para CWM. Adicionalmente, o metamodelo UML, ou um subconjunto dela, 

foi utilizado como base de projeto para o pacote CWM 2EMHFW0RGHO, o qual serve tanto como 

metamodelo base como metamodelo de objeto para o CWM.  

MOF disponibiliza a arquitetura de metamodelagem para CWM. Especificamente, o 

modelo MOF provê a semântica da linguagem de metamodelagem para CWM; as interfaces 

refletivas MOF provêm APIs genéricas para acesso aos metadados CWM; e o mapeamento 

MOF para IDL provê o mecanismo pra gerar interfaces CWM IDL para acesso aos metadados 

CWM. 

                                                

9 0RGHO� 'ULYHQ� $UFKLWHFWXUH� (MDA) é uma abordagem que define uma técnica de especificação de 

sistemas que separa a especificação da funcionalidade do sistema da especificação da implementação e da 

estrutura tecnológica.�
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XMI disponibiliza o mecanismo de intercâmbio de metadados para CWM. 

Especificamente, XMI define regras que podem ser utilizadas para gerar automaticamente o 

CWM DTD, o qual pode ser utilizado para validar quaisquer documentos XML que 

contenham metadados CWM. XMI também define regras que podem ser utilizadas para gerar 

documentos XML que contenham metadados CWM e que sejam validados pelo CWM DTD.  

A IDL provê uma linguagem de definição de interface para utilização no ambiente 

CORBA. É independente de linguagem de programação. Qualquer linguagem de 

programação que tiver um mapeamento IDL definido e suporte a CORBA pode ser utilizada 

para implementar interfaces IDL. 

Os relacionamentos entre CWM e UML, IDL, MOF, e também XMI são resumidos na 

Tabela 3. 

7DEHOD�����3DGU}HV�&:0�H�20*�
CATEGORIA PADRÃO TECNOLOGIA BASE PARA CWM 

OMG UML Notação UML 
  OCL 
  Metamodelo UML 

 IDL Definição CORBA IDL 

 MOF Modelo MOF 
  Refletivo MOF 
  Mapeamento MOF-para-IDL 

 XMI Produção XML DTD 
  Produção de documento XML 
  Produção de XML 6FKHPD (futuro) 

Fonte: POOLE, 2002, pág. 247. 

 

�
���� ([WHQV}HV�DR�&:0�

 

Metadados que não sejam compatíveis com o formato CWM (ex.: metadado altamente 

específico de uma determinada ferramenta) são manuseados através de mecanismos de 

extensão padrões, fornecidos pelo CWM através de extensões ao metamodelo núcleo do 



 

 

91 

CWM, ou através da utilização de padrões específicos de produtos, entradas de usuários, ou 

alguma outra lógica de implantação definida. (POOLE, 2001) 

Uma solução de integração de metadados baseada em modelo também deve fornecer 

alguma forma padrão para a extensão de modelos. Esse mecanismo de extensão é necessário 

para a definição de metadados específicos de produtos não considerados pelo CWM. Também 

é necessário poder estender o metamodelo para permitir a inclusão de novos metamodelos 

representando subdomínios adicionais que se possa querer incluir na solução da cadeia de 

informações. Devido ao CWM ser baseado em UML, pode-se contar com mecanismos 

padrões de extensão UML. Tais mecanismos padrões de extensão consistem dos elementos de 

modelagem 7DJJHG� 9DOXH�� 6WHUHRW\SH� e� &RQVWUDLQW. Esses elementos são definidos com o 

metamodelo &RUH (núcleo) da camada CWM 2EMHFW0RGHO.  
 

���� &:0�H�2XWURV�3DGU}HV�
 

Para que CWM continue seu sucesso inicial e prospere, deve envolver com outros 

padrões relevantes, ambos existentes e emergentes. Mesmo que GDWD�ZDUHKRXVH e EXVLQHVV�
LQWHOOLJHQFH sejam partes principais de uma infra-estrutura de TI da empresa, eles são somente 

partes daquela infra-estrutura e não ela inteira. Portanto, CWM, sendo o padrão para 

intercâmbio de metadado para GDWD�ZDUHKRXVH e EXVLQHVV� LQWHOOLJHQFH, deve ser consistente 

com e complementar outros padrões relevantes na infra-estrutura de TI das empresas. 
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������ 20*�0'$�
 

Em parte como um resultado do sucesso da abordagem dirigida a modelo CWM, o 

OMG tem embarcado recentemente em uma nova direção estratégica em 0RGHO�'ULYHQ�
$UFKLWHFWXUH�(MDA), como mostrado na Figura 51.  

 

)LJXUD������20*�0'$�
Fonte: MDA, 2003. 

 

MDA é uma abordagem para especificação de sistema e interoperabilidade baseada na 

utilização de modelos formais (MDA, 2003). Esta abordagem leva a integração e 

interoperabilidade incrementando o ciclo de vida de um sistema de software de modelagem e 

projeto, para construção de componente, integração, implantação, gerenciamento, e evolução. 

As definições de modelos e seus subtipos em MDA são as seguintes: 

• 0RGHOR – Uma especificação formal da função, estrutura, e comportamento de 

um sistema de software. 

• 0RGHOR� LQGHSHQGHQWH� GH� SODWDIRUPD – É um modelo que abstrai detalhes 

tecnológicos e de engenharia. 

• 0RGHOR� HVSHFtILFR� GH� SODWDIRUPD – É um modelo que contém detalhes 

tecnológicos e de engenharia. 
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Apesar de os modelos específicos de plataforma serem necessários para implementar 

tais modelos, os modelos independentes de plataforma são úteis por duas razões básicas. 

Primeiro, por abstrair a estrutura fundamental e o significado, eles tornam mais fáceis de 

validar a corretude do modelo. Segundo, mantendo a estrutura essencial e o significado do 

sistema sem variações, eles facilitam a produção de implementações em plataformas 

diferentes. 

Existem três formas básicas de se construir modelos específicos de plataforma a partir 

de um modelo independente de plataforma: 

• pode uma pessoa estudar o modelo independente de plataforma e construir 

manualmente um modelo específico de plataforma. 

• pode-se aplicar um algoritmo ao modelo independente de plataforma resultando no 

esqueleto de um modelo específico de plataforma que é alterado manualmente pelo 

programador. 

• pode-se aplicar um algoritmo ao modelo independente de plataforma, gerando-se 

um modelo específico de plataforma completo. 

Transformações completamente automatizadas a partir de modelos independentes de 

plataforma para modelos específicos de plataforma são viáveis�somente em certos ambientes 

restritos. 
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)LJXUD������&:0�H�0'$��SHUVSHFWLYD�GH�SODWDIRUPD�WHFQROyJLFD�
Fonte: POOLE, 2003, pág. 673. 

 

O metamodelo, a especificação, e os artefatos gerados pelo CWM cabem no MDA 

muito bem e podem ser observados sob duas perspectivas diferentes. Sob a perspectiva de 

plataforma tecnológica (isto é, se pensarmos em XML, CORBA, e Java como plataformas 

tecnológicas diferentes), os relacionamentos entre o modelo independente de plataforma (o 

metamodelo e especificação CWM) e os modelos específicos de plataforma (CWM XML, 

CWM DTD, CWM IDL, e, no futuro, CWM Java) são mostrados na Fig. 52. Todos os 

modelos específicos de plataforma neste caso são gerados completamente e automaticamente 

a partir do modelo independente de plataforma.  



 

 

95 

Especificação
CWM

Metamodelo CWM
(em notação UML)

Independente
de Plataforma

Especificação
CWMX

Metamodelo CWMX
(em notação UML)

Dependente
de Plataforma

Registro

OLAP

DMSII, IMS

Essbase, Express

 

)LJXUD������&:0�H�0'$��SHUVSHFWLYD�GH�SODWDIRUPD�GH�SURGXWR�
Fonte: POOLE, 2003, pág. 674. 

 

Sob a perspectiva de plataforma de produto (isto é, considerando-se DMSII, IMS, 

Essbase, Express, e assim por diante como plataformas de produtos diferentes), os 

relacionamentos entre o modelo independente de plataforma (o metamodelo e especificação 

CWM) e os modelos específicos de plataforma (DMSII, IMS, Essbase, Express, e assim por 

diante) são mostrados na Fig. 53. Todos os modelos específicos de plataforma neste caso são 

construídos pelos próprios desenvolvedores a partir dos modelos independentes de 

plataforma. 

 

������ ([WHQVmR�SDUD�-DYD�
 

Ultimamente vêm sendo feitos esforços junto ao  -DYD�&RPPXQLW\�3URFHVV�(JCP) com 

o objetivo de desenvolver modelos de programação Java traduzindo os padrões OMG na 

forma de APIs padrões J2EE (ex.: JMI, JOLAP e JDMAPI) e também visando melhorar a 

interoperabilidade baseada em metadados de aplicações distribuídas (POOLE, 2001). 
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-DYD�0HWDGDWD� ,QWHUIDFH� (JMI) define um mapeamento formal a partir de qualquer 

metamodelo OMG padrão (como o CWM) para as interfaces Java. E suporta serviços 

avançados de metadados, como reflexão e programação dinâmica. 

-DYD� 2/$3� ,QWHUIDFH (JOLAP) é uma API Java desenvolvida para o acesso a 

servidores OLAP e a bancos de dados multidimensionais. Utiliza o metamodelo CWM OLAP 

como base para definição de metadados OLAP, assegurando que recursos compatíveis com o 

JOLAP sejam capazes de interoperabilidade e intercâmbio de metadados de forma completa 

através do padrão CWM. JOLAP também define interfaces de consultas que suportam a 

formação e execução de consultas OLAP, juntamente com o gerenciamento e manipulação de 

UHVXOW�VHWV�multidimensionais . (POOLE, 2003b) 

Assim como o JOLAP, -DYD�'DWD�0LQLQJ�$3, (JDMAPI) define um metamodelo para 

metadados de GDWD� PLQLQJ� que é baseado no modelo CWM 'DWD� 0LQLQJ. JDMAPI 

proporciona uma API Java para aplicações de EXVLQHVV�LQWHOOLJHQFH empregando técnicas de 

GDWD�PLQLQJ para descoberta e análise de conhecimento. (POOLE, 2001) 

Na figura 54 segue são mostrados os relacionamentos existentes entre os padrões 

OMG e os padrões Java. 

XMI

CWM
Data Mining

CWM
OLAP

Metamodelo
UML

Modelo
MOF JMI

JDMAPI
(metadado)

JOLAP
(metadado)

Java
Security

JNDI

Java 2
Connectors

Mapeamento
para XML

Instância
de

es
t e

nd
e

estendeserializa
instâncias de

mapeamento para Java

mapeamento
para Java

mapeamento para Java

instância de

instância de

 

)LJXUD������5HODFLRQDPHQWRV�HQWUH�SDGU}HV�
Fonte: POOLE, 2001, pág. 13. 
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���� 2�TXH�&:0�QmR�RIHUHFH�
 

Em (POOLE, 2002) pode-se ter uma noção clara dos aspectos ficaram de fora da 

especificação CWM. 

CWM não prescreve nenhuma arquitetura de implementação, pois é um modelo de 

utilização, e não um modelo de implementação. Como um modelo de utilização, são 

utilizados os vários elementos de modelagem CWM para definir interfaces padrões (tanto em 

termos de XML como na forma de interfaces programáticas) para o acesso a instâncias de 

metadados que eles representam. O projeto e implementação dos adaptadores de software, que 

facilitam a importação e exportação de metadados, estão além do escopo do CWM. 

CWM não define nenhuma arquitetura de repositório. A derivação do CWM a partir 

do MOF não implica que um repositório de metadado CWM deva suportar certos serviços de 

metadados requeridos por todos os repositórios MOF, em adição às interfaces padrões (XML 

e APIs programáticas) utilizadas para acessar metadados CWM. Vários serviços importantes, 

orientados a repositórios, tais como versionamento de modelos, controle de persistência e 

acesso não são endereçados especificamente na plataforma de tecnologia suportada, e CWM 

tenta ser estritamente de tecnologia neutra. 

CWM não define uma estratégia para gerenciamento de metadados. Uma estratégia 

coerente de metadados é chave para a aplicação bem sucedida de qualquer solução de 

integração de metadado. Uma estratégia completa de gerenciamento de metadado, entretanto, 

não é definida pelo CWM. (O uso de CWM terá certas implicações para a estratégia) 

CWM não define uma arquitetura de integração de metadados. A arquitetura de 

metadado geralmente segue diretamente da estratégia de gerenciamento de metadados. (é uma 

realização da estratégia completa). CWM simplifica a aplicação das topologias ponto a ponto 

e KXE�DQG�VSRNH. A seleção de determinada topologia de interconexão é agora mais dirigida 
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por considerações de gerenciamento de metadados, do que por questões de integração de 

metadados. 

 

����� &RQVLGHUDo}HV�
 

O CWM é o padrão que permite o intercâmbio de metadados entre diversos produtos 

de diversos fornecedores, e atualmente já se encontra implementado em várias ferramentas de 

tais fornecedores. 

Um ponto importante é que este padrão, além de disponibilizar os metadados através 

de arquivos XMI, também tem alguns de seus metamodelos implementados em Java na forma 

de APIs padrões J2EE: JMI, JOLAP e JDMAPI. Em algumas ferramentas, como no MDR10, a 

interface JMI passou a ser uma alternativa à interface XMI. 

O problema da falta de integração entre os sistemas governamentais e a criação de 

Câmaras técnicas que visam justamente tal integração são alguns pontos a serem abordados 

no próximo capítulo. E também serão tratadas as leis que servem de base para a administração 

orçamentária dos diversos entes governamentais. 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 MDR (0HWD� 'DWD� 5HSRVLWRU\) é um projeto da NetBeans que implementa o padrão baseado em 

repositório de metadados MOF, da OMG, e que é integrado à plataforma de ferramentas NetBeans (MDR, 

2004). 
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�� 2�$0%,(17(�'$�35()(,785$�081,&,3$/�'(�0$1$86��300��
 

Os entes da Federação11 precisam dispor de meios modernos e confiáveis para 

fornecer à sociedade respostas ágeis e de qualidade a seus questionamentos. E também há a 

necessidade de se ter formas seguras de mensurar despesas e receitas, obedecendo à Lei 

Complementar nº 101, de 04/05/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF).  

“ A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 

que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 

garantia e inscrição em Restos a Pagar.”  (FIGUEIREDO, 2001)12 

 

A sanções pelo descumprimento da LRF estão estabelecidas na Lei nº 10.028, de 

19/10/2000, denominada Lei de Crimes Fiscais. Qualquer crime sendo considerado contra as 

finanças públicas pode vir a gerar a reclusão ou detenção do ordenador. 

Pelo exposto acima, observa-se o quão primordial é o papel da informática como 

ferramenta de auxílio no controle das finanças públicas e, conseqüentemente, nas tomadas de 

decisões das entidades da Federação. 

Hoje em dia as organizações governamentais podem lançar mão de importantes 

inovações tecnológicas tais como a Internet, redes de computadores, ferramentas como GDWD�
ZDUHKRXVH e OLAP, e ferramentas de geoprocessamento. 

                                                

11 Entendam-se como (QWHV�GD�)HGHUDomR a União, o Distrito Federal, cada Estado e cada Município. 
12 Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 1, Art. 1º, §. 1º. 
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Porém promover grandes mudanças tecnológicas nem sempre é fácil, mesmo tendo-se 

noção de que tais mudanças podem levar a um aumento da qualidade das informações que 

serão disponibilizadas. Para que as mudanças possam acontecer, geralmente há a necessidade 

de uma profunda transformação a nível cultural na execução de determinados processos de 

trabalho, sendo necessária a incorporação de novas práticas para se adequar às novas 

ferramentas. 

Uma das opções de gerenciamento da máquina pública é a utilização dos sistemas de 

informação. As prefeituras podem ser dividas entre aquelas que utilizam sistemas de 

informação e aquelas que ainda estão exercendo o controle somente de forma manual. 

Todavia dentre essas possuidoras de ferramentas que as auxiliem nas tomadas de decisões, 

poucas vezes tais sistemas encontram-se integrados, levando à duplicidade de dados nos 

diversos sistemas, não assegurando a veracidade e segurança nos dados demonstrados. 

Geralmente o motivo da falta de integração é o surgimento dos grandes sistemas de gestão em 

diferentes períodos, utilizando tecnologias diversas, e tendo sido construídos com foco no 

cumprimento da função específica do órgão que o gerencia. 

O Comitê Executivo do Governo Eletrônico, na sua primeira reunião do Governo 

Lula, decidiu criar oito Câmaras técnicas para a coordenação das iniciativas de governo 

eletrônico. São elas: Implementação de Software Livre, Inclusão Digital, Integração de 

Sistemas, Sistemas Legados e Licenças, Gestão de 6LWHV�e Serviços 2Q�OLQH, Infra-Estrutura de 

Rede, Governo para Governo e Gestão de Conhecimento e Informação Estratégica (EGOV, 

2003). A seguir uma breve descrição da atividade-fim de cada uma delas: 

• &kPDUD� GH� ,PSOHPHQWDomR� GR� 6RIWZDUH� /LYUH� ±� Estabelece a estratégia de 

implementação de migração e adoção de soluções baseadas em software livre.�
• &kPDUD�GH�,QFOXVmR�'LJLWDO�±�Estabelece diretrizes e coordena a estratégia das 

ações públicas de inclusão digital.�
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• &kPDUD� GH� ,QWHJUDomR� GH� 6LVWHPDV� ± Estabelece normas e critérios para 

integração de sistemas estruturadores  do governo.�
• &kPDUD�GH�6LVWHPDV�/HJDGRV�H�/LFHQoDV�– Estabelece critérios para a evolução 

dos sistemas legados e cria normas para a renegociação de contratos com grandes 

fornecedores, visando a redução de custos e diminuição da dependência. 

• &kPDUD�GH�*HVWmR�GH�6LWHV�H�6HUYLoRV�2Q�OLQH�– Estabelece normas e políticas 

para integração e otimização dos serviços e informações on-line prestados pelo 

governo. 

• &kPDUD�GH�,QIUD�(VWUXWXUD�GH�5HGHV�±�Estabelece normas e políticas visando a 

integração das diversas redes (voz, dados e imagem) do governo. 

• &kPDUD�*RYHUQR�SDUD�*RYHUQR�±�Cria políticas e normas para a integração de 

aplicações com estados, municípios e demais poderes. 

• &kPDUD�GH�*HVWmR�GR�&RQKHFLPHQWR� H� ,QIRUPDomR�(VWUDWpJLFD� ��Estabelece 

normas e políticas para a geração e gestão de base de conhecimento estratégico. 

 

Com isso pode-se notar que o problema de integração e compartilhamento de dados 

públicos é de tamanha importância no contexto nacional que, dentre as Câmaras citadas 

acima, duas terão como foco principal a integração de sistemas, sendo a Câmara de Integração 

de Sistemas e a Câmara Governo para Governo. 

E um dos pontos importantes e que deve ser levado em consideração para que possa 

haver essa tão sonhada integração é justamente o da integração de metadados dos 

diversificados sistemas, pois, como em tantas outras áreas, há a carência na padronização de 

metadados.  
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A organização em questão para aplicação do objeto de estudo desta dissertação é a 

Prefeitura Municipal de Manaus (PMM), a qual é composta por diversos yUJmRV13 tanto da 

administração direta quanto da administração indireta14. Cada órgão pode ser classificado 

como sendo do Poder Legislativo ou Executivo.  

Tais órgãos atuam em áreas como educação, transporte, finanças, obras públicas, 

saúde, entre outras. Porém cada uma na atividade principal que lhe compete. Cada órgão é 

responsável pelo controle dos gastos de suas atividades principais, além de gastos mais gerais 

como telefone, combustível, energia, água, etc. 

A Constituição de 1988 (SENADO, 2003), institui os planos plurianuais (PPA), os 

quais servem de instrumento para orientar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias 

(LDO) e da lei orçamentária anual (LOA), e também a apresentação de emendas por parte dos 

legisladores. 

O PPA tem a duração de 4 anos, a mesma duração do mandato do Chefe do Poder 

Executivo, porém cobrindo o período compreendido entre o início do segundo ano do 

mandato presidencial e o final do primeiro exercício do mandato subseqüente. 

A LDO é feita anualmente, e tem os propósitos de orientar a estruturação da proposta 

orçamentária anual, incluindo as despesas para o exercício financeiro subseqüente. Ela 

contém as instruções e regras a serem cumpridas na execução do orçamento. A LDO para o 

                                                

13 O órgão tem o sentido de órgão de Governo ou unidade administrativa, e também compreende uma 

repartição do órgão ou um agrupamento de serviços subordinados a determinado órgão, sendo a unidade 

executora do projeto ou atividade. Os recursos orçamentários (dotações) são consignados a ele. 
14 Um órgão da $GPLQLVWUDomR� ,QGLUHWD é aquele tipo de entidade que possui personalidade jurídica 

própria, abrangendo autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. 
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próximo exercício deve ser aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho do exercício 

corrente. 

A LOA é feita anualmente, com base no disposto na LDO, e tem a finalidade de 

estimar a receita e fixar a despesa. Contém, além do texto regulamentar, uma variedade de 

quadros demonstrativos da receita e da despesa, os quais são detalhados de acordo com 

critérios como por função, por fonte, entre outros. A LOA para o próximo exercício deve ser 

aprovada pelo Legislativo até o dia 15 de dezembro do exercício corrente. 

O orçamento é regido pelo disposto na Lei nº 4.320/64 e suas portarias. Em linhas 

gerais o seu controle ocorre da seguinte forma: durante o exercício fiscal corrente, o 

Legislativo, na figura da Câmara Municipal, aprova em um primeiro momento a LDO, e mais 

tarde a LOA do próximo exercício. E são as despesas fixadas e as receitas estimadas na LOA 

que devem ser controladas por cada órgão no exercício vindouro.  

Durante a vigência do orçamento todas as despesas que precisam ser realizadas 

precisam ser previamente autorizadas e empenhadas. Para isso reserva-se o valor desejado 

indicando na célula orçamentária onde haverá a movimentação. Após o empenho e após a 

entrega do serviço ou início do serviço é que será feita uma análise deste serviço e autorizado 

o pagamento, sendo gerada primeiramente a Liquidação de Despesa e logo em seguida o 

pagamento apropriado. E essas informações sobre valor liquidado e valor pago  são 

atualizadas na célula orçamentária com o objetivo de se permitir o acompanhamento 

detalhado da execução orçamentária. 

A Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF) é responsável pela 

coordenação da elaboração orçamentária e agregação das propostas necessárias à unificação 
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da Lei Orçamentária15. Sendo responsável ainda pela apresentação de balancetes e outros 

relatórios contábeis e orçamentários ao Tribunal de Contas para o devido acompanhamento. 

A Informática exerce um papel fundamental na área fazendária, participando 

ativamente de todo o ciclo do processo. Abrange a elaboração e execução do orçamento com 

todo o controle da movimentação financeira e contábil, e também engloba a inscrição no 

cadastro de contribuintes, a arrecadação dos tributos (contemplando também a cobrança, 

dívida ativa e execuções judiciais), a fiscalização e autuação. 

Atualmente o Centro de Tecnologia de Informação (CTI) da PMM tem utilizado o 

SGBD Oracle para armazenar os dados operacionais de seus sistemas, e ainda não possui 

nenhuma ferramenta de GDWD�ZDUHKRXVH ou OLAP. Anteriormente ao surgimento do CWM a 

tendência seria adquirir tais ferramentas do mesmo fabricante, pois geralmente cada uma tinha 

seu próprio sistema de gerenciamento de metadados, vindo a dificultar e muito o intercâmbio 

de seus metadados para produtos de outros fabricantes. 

A idéia principal é a de se integrar os dados desses vários ambientes diferenciados sem 

necessariamente ter que se migrar dados de um sistema a outro, fato que geralmente leva à 

duplicidade de informações, dificultando um maior controle gerencial. 

Quando não havia essa preocupação de se integrar os metadados das diversas 

ferramentas, a empresa ao adquirir uma ferramenta de determinado fabricante, ficava presa às 

demais ferramentas deste, pois o padrão de metadados implementado por ele geralmente não 

era disponibilizado para que outros fabricantes pudessem ter acesso. Exemplificando, caso 

uma determinada empresa adquirisse o SGBD Oracle, e se resolvesse adquirir alguma 

ferramenta de GDWD�ZDUHKRXVH, tenderia a adquiri-la da própria Oracle. 

Em caso de órgãos públicos tal situação é um pouco complicada, pois nesse caso 

durante o processo de Licitação haveria a necessidade de se explicitar o fabricante do produto. 

                                                

15 Lei nº 704, de 03/07/2004, Capítulo VII, Art. 35. LDO para o exercício de 2004. 
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E, atualmente, com a existência do CWM, bastaria solicitar a Licitação de uma ferramenta de 

'DWD�:DUHKRXVH que utilize a abordagem CWM para integração de metadados. Todos os 

fabricantes implementando a tecnologia CWM poderiam participar do processo licitatório, já 

que suas ferramentas poderiam interagir tranqüilamente com ferramentas compatíveis com o 

CWM já anteriormente adquiridas, ainda que de outro fabricante.  

 

���� &RQVLGHUDo}HV�
 

Este capítulo procurou dar uma visão geral da problemática da falta de integração 

entre os sistemas dos diversos âmbitos governamentais. Verificou-se que a fim de minimizar 

tais problemas dentre as oito câmaras criadas pelo pelo Comitê Executivo do Governo 

Eletrônico, duas visam tratar exclusivamente do assunto integração.  

Um outro tópico abordado foi o das leis que regem o funcionamento da PMM, 

enfocando principalmente o aspecto orçamentário. Para isso procurou-se enfatizar a aplicação 

do PPA, LDO e LOA, os quais foram instituídos pelo Senado Federal na Constituição de 

1988. Os aspectos orçamentários regidos pela Lei nº 4.320/64 foram destacados com a 

finalidade de se proporcionar o embasamento para o modelo de integração das informações 

orçamentárias a ser proposto no próximo capítulo. 
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�� '(6(192/9,0(172� '(� 80$� $548,7(785$� '(� ,17(*5$d2�
'(�0(7$'$'26�*29(51$0(17$,6��

 

Como será visto a seguir, para que se possa acompanhar a execução orçamentária ao 

longo dos anos, há a necessidade de uma padronização na classificação dos elementos a 

sofrerem a análise. Porém, devido às variações geradas pelas atualizações na lei que rege o 

orçamento, esta padronização de tempos em tempos sofre alguma alteração, dificultando a 

comparação entre os exercícios.  

A seguir será mostrada uma proposta de arquitetura de integração de metadados 

orçamentários através da disponibilização de um esquema em estrela dos dados orçamentários 

para um ambiente de GDWD�ZDUHKRXVH. A modelagem deste esquema foi baseada nas partes 

orçamentárias do modelo ER do Sistema Administrativo Integrado (SAI16), o qual engloba os 

subsistemas responsáveis pela Elaboração do Orçamento, Execução do Orçamento, Execução 

Financeira e Contabilidade de todos os órgãos que compõem a PMM. 

 

���� 2�2UoDPHQWR�
 

A necessidade da padronização de orçamentos públicos para os diversos níveis de 

governo ocorreu em 1932, quando ao tentar consolidar a dívida externa brasileira o governo 

federal encontrou grandes dificuldades devido às diferenças de nomenclaturas e títulos. 

Então em 1938 foi aprovada resolução que atribuía ao então Conselho Técnico de 

Economia e Finanças do Ministério da Fazenda a elaboração de estudo que conduzisse à 

                                                

16 O SAI foi desenvolvido para o ambiente Cliente-Servidor, com base de dados Relacional Oracle e 

linguagem de programação Delphi. 
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padronização das normas e à classificação dos orçamentos dos três níveis, a entrar em 

funcionamento em 1939. 

Em 24/11/1939 o Governo Federal baixou o Decreto-lei nº 1.804, o qual padronizava 

os orçamentos dos Estados e Municípios, ainda não enquadrando o orçamento da União. E 

finalmente em 17/03/1964 o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 4.320, disponibilizando o 

modelo orçamentário-padrão para os três níveis de governo, e instituindo a adoção de plano 

de contas único para as três esferas. 

Esta técnica padronizadora também permitiu a atualização dos anexos da lei mediante 

atos administrativos, como a Portaria nº 9, de 28/01/1974, a qual introduziu a classificação 

funcional-programática da despesa orçamentária. 

Com a constante evolução através da atualização dos anexos da lei, a modernização 

orçamentária levou à substituição da classificação funcional-programática pelas classificações 

funcional e por programas, através do Decreto nº 2, de 29/10/1998, e da Portaria nº 42, de 

14/04/1999, sancionados pelo Ministério do Orçamento e Gestão.  

O elemento básico de expressão do orçamento é a conta, ou célula orçamentária. Esta 

célula pode ser utilizada tanto para análise quanto para síntese. Para que se possa alcançar 

determinado objetivo deve-se estabelecer algum critério na classificação da célula. 

Exemplificando, a compra de luvas cirúrgicas pode ser classificada: 

• segundo a data de aquisição; 

• segundo o item da despesa (ex.: material hospitalar);  

• no programa que utilizará as luvas (ex.: Médico ou Odontologia); ou 

• no programa, segundo o tipo de realização (ex.: Atendimento no Programa 

Médico da Família ou Pronto Atendimento Odontológico). 
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A Lei nº 4.320/64 instituía a classificação funcional, onde a célula orçamentária era 

identificada principalmente através das IXQo}HV e VXEIXQo}HV. Esta classificação compreendia 

10 IXQo}HV, com cada uma subdividida em 10 VXEIXQo}HV�  
 

Ex.: Para a IXQomR 6 - Educação e Cultura existiam as seguintes VXEIXQo}HV��
6.0 – Administração 

6.1 – Ensino Primário 

6.2 – Ensino Secundário e Normal 

6.3 – Ensino Técnico-Profissional 

6.4 – Ensino Superior 

... (até o 6.9 - Diversos) 

 

Porém em 1974, através da Portaria nº 9, foi introduzida a classificação funcional-

programática. A categoria IXQomR teve seu número ampliado de 10 itens para 16, e a categoria 

VXEIXQomR�desapareceu, sendo criados em seu lugar os SURJUDPDV, os quais se subdividem em 

VXE�SURJUDPDV e estes em SURMHWRV�e DWLYLGDGHV. 
Ex.:  Função: 08 – Educação e Cultura 

 Programa: 44 – Ensino Superior 

 Subprograma: 205 – Ensino de Graduação 

 Subprograma: 206 – Ensino de Pós-graduação 

 Subprograma: 207 – Extensão Universitária 

 

Esta classificação por programas vigorou, para os orçamentos municipais, até o 

exercício de 2001, e foi quando se voltou a adotar a classificação por IXQo}HV e VXEIXQo}HV, 
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separada da classificação por SURJUDPDV. Esta nova classificação compreende 28 IXQo}HV e 

109 VXEIXQo}HV. 
Este fato de a célula orçamentária poder sofrer alterações conforme ocorram 

modificações nas leis que regem o Orçamento público gera alguns problemas para os órgãos 

executores do Orçamento. Exemplificando, um PPA compreende 4 exercícios, como 

acompanhar a execução de determinada célula se houver mudanças entre os exercícios?  

 

���� 2�0RGHOR�2UoDPHQWiULR�3URSRVWR�
 

Até o término do exercício de 2001 a PMM seguia a classificação funcional-

programática, e a célula orçamentária era expressa da seguinte forma (Tabela 4): 

 

7DEHOD�����([HPSOR�GH�FpOXOD�GD�FODVVLILFDomR�IXQFLRQDO�SURJUDPiWLFD�
±�²(³�´\µ ±·¶¥¸ ¸·¹`ºn±(»1¼ ½n¾¿µ

¶¥»nÀ·¾¿µ
18100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÁÃÂ·Ä ½�¾¿µ
08 EDUCAÇÃO E CULTURA 

´�»9µ(À¥»V²(³Å²
42 ENSINO FUNDAMENTAL 

º Â·Æ ´�»9µ¿ÀÅ»V²(³Å²
217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

´�»9µ·ÇÃ¹`È\µÉ²·È�¼ Ê�¼ ¸V²¿¸1¹
2181.110 PROGRAMA DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
Ä ²·È Â »1¹ÃËÃ²Ì¸V²Í¸1¹`º1´�¹`º\²

312000 MATERIAL DE CONSUMO 
Á µ Ä È�¹Î¸1¹Î»·¹\± Â »nºnµ

07 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 
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A partir do exercício de 2002, após a instituição da classificação por IXQomR e 

VXEIXQomR, a célula orçamentária passou a ser representada da seguinte forma (Tabela 5): 

7DEHOD�����([HPSOR�GH�FpOXOD�GD�FODVVLILFDomR�SRU�IXQomR�H�VXEIXQomR�
±�²(³�´\µ ±·¶Å¸ ¸·¹`ºn±(»·¼ ½�¾¿µ

¶¥»nÀ·¾¿µ
18100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÁÃÂ·Ä ½�¾¿µ
12 EDUCAÇÃO 

º Â·Æ1Á`Â1Ä ½n¾¿µ
361 ENSINO FUNDAMENTAL 

´�»9µ(À¥»V²(³Å²
1002 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 
²�½n¾(µ

01035 FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL SUPERIOR 
Ä ²·È Â »1¹ÃËÃ²Ì¸V²Í¸1¹`º1´�¹`º\²

33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
Á µ Ä È�¹Î¸1¹Î»·¹\± Â »nºnµ

75 COTA-PARTE DO FUNDO DE EDUCAÇÃO – FUNDEF 
 

Ao associar cada item da classificação funcional-programática (anterior) com cada 

item da classificação por IXQomR�e VXEIXQomR� (corrente) deve-se prestar atenção a detalhes 

como: aquela que na classificação funcional-programática era uma IXQomR agrupada na 

classificação por IXQomR�e VXEIXQomR�foi transformada em duas IXQo}HV. A comparação por 

IXQomR�ocorrerá somente ao reagrupar as IXQo}HV�da classificação atual, de acordo com o que 

estava estabelecido na classificação anterior. 

Além disso, observando-se os dois exemplos de células orçamentárias listados acima 

tem-se PROGRAMA 42 – ENSINO FUNDAMENTAL e na célula da classificação atual 

SUBFUNÇÃO 361 – ENSINO FUNDAMENTAL. A tendência é a de se associar o 

3URJUDPD da classificação anterior com a 6XEIXQomR da classificação atual. Porém, de acordo 

com o informado pelos colaboradores da área orçamentária, a comparação deve ser feita entre 

o item da classificação anterior com o item da classificação atual. As associações passam a 

ficar da seguinte forma (Tabela 6): 
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7DEHOD�����$VVRFLDomR�SURSRVWD�
±�Ï[²·º�º1¼ Á ¼ ±n²�½n¾¿µ ÁÃÂ·Ä ±�¼ µ Ä ²(ÏÃÐ

´�»9µ¿ÀÅ»V²(³ÅÑ(È�¼ ±n²
±�Ï[²·º�º1¼ Á ¼ ±n²�½n¾¿µÒ´\µ¥» ÁÃÂ·Ä ½n¾(µÓ¹

º Â·Æ·ÁÃÂ·Ä ½n¾¿µ

FUNÇÃO FUNÇAO 

PROGRAMA PROGRAMA 

PROJETO/ATIVIDADE AÇÃO 

NATUREZA DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA 

FONTE DE RECURSO FONTE DE RECURSO 
 

Os itens 6XESURJUDPD, da classificação funcional-programática, e 6XEIXQomR, da 

classificação por IXQomR�e VXEIXQomR, não fazem parte da solução, pois semanticamente não 

têm nenhuma associação entre si.  

Para que o modelo proposto consiga alcançar o objetivo de permitir as comparações 

dos dados orçamentários da classificação anterior com a nova classificação o formato 

proposto é o que está definido na Figura  55.    
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CelulaOrcamentaria
id : Integer
funcao : String
programa : String
acao : String
naturezaDespesa : String
fonte : String

Orgao
id : Integer
abreviatura : String
descricao : String
administracao : String
poder : String

UtilizacaoOrcamento
celulaOrcamentariaId : Integer
orgaoId : Integer
periodoId : Integer
valorDotacaoInicial : Double
valorBloqueado : Double
valorSuplementado : Double
valorCreditoEspecial : Double
valorCreditoExtraordinario : Double
valorReducao : Double
valorEmpenhado : Double
valorEmpenhadoAnulado : Double
valorLiquidado : Double
valorPago : Double

0..*

1

0..*

1 0..*

1

0..*

1 Periodo
id : Integer
semana : Integer
mes : Integer
bimestre : Integer
trimestre : Integer
ano : Integer

0..*

1

0..*

1

Esquema Estrela Orcamento (M1)
   UtilizacaoOrcamento: "instância" de Cube
   CelulaOrcamentaria, Orgao, Periodo: "instâncias" de Dimension

 

)LJXUD������(VTXHPD�(VWUHOD���2UoDPHQWR�
 

É proposto um esquema estrela pelo fato de a modelagem dimensional possibilitar a 

otimização de consultas, e também por este tipo de modelo ser menos complexo ao se 

apresentar ao usuário, e além disso, no modelo em floco de neve a união entre as diversas 

partes do floco de neve irá comprometer o desempenho do sistema como um todo. 

A dimensão &HOXOD2UFDPHQWDULD� contém os itens das células orçamentárias que 

podem ser utilizados para a comparação, e que são aqueles relacionados na Tabela 6. Como 

para a classificação atual a função foi desdobrada� o processo de ETL deve unir novamente as 

duas funções que na classificação anterior eram relativas a somente uma função, e esta 

informação deverá ser atribuída ao campo IXQFDR. Como os itens ação, da classificação atual, 

e projeto/atividade, da classificação anterior, podem ser comparados, apesar das descrições 

serem diferentes, os mesmos devem ser atribuídos ao campo DFDR��



 

 

113 

É através das soluções para esses dois campos citados acima que o modelo proposto 

pretende eliminar o problema de se realizar associações e comparações entre células 

orçamentárias da classificação funcional-programática com as da classificação por IXQomR�e 

VXEIXQomR��
Os valores definidos em 8WLOL]DFDR2UoDPHQWR aqueles constantes nos sistemas 

transacionais existentes (SIADAM e SAI), e são os que podem despertar o interesse da 

análise. As informações disponibilizadas por semana, mês, bimestre, trimestre e ano podem 

permitir a análise comparativa dependendo do período escolhido.  

 

���� 9DQWDJHQV�GR�&:0�SDUD��D�300�
 

Os dados orçamentários dos órgãos que compõem a PMM encontram-se atualmente 

em dois ambientes computacionais diferentes: grande parte dos dados (compreendendo dados 

do exercício de 1995 até o exercício atual) encontra-se em mainframe, no sistema SIADAM 

(desenvolvido pela PRODAM - Centro de Processamento de Dados do Amazonas). E dados 

(desde o exercício de 2002) de alguns órgãos da administração indireta encontram-se em 

ambiente cliente-servidor, no SAI. 

Pretende-se com o CWM minimizar o impacto da diferença entre os ambientes 

computacionais, bancos de dados e modos de acesso, já que um dos objetivos do CWM é 

justamente o de padronizar os formatos de intercâmbio de metadados para ambientes de 

EXVLQHVV� LQWHOOLJHQFH e 'DWD� :DUHKRXVH, além de padronizar a API da linguagem de 

programação para o acesso desses metadados. 

As vantagens para o ambiente governamental da utilização de ferramentas que sejam 

implementadas de acordo com o padrão CWM são inúmeras. Na aquisição de novas 

ferramentas não haverá a necessidade de se fixar em um determinado fornecedor. Devido à 
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padronização estabelecida, os metadados são reconhecidos em cada ferramenta que esteja em 

conformidade com o CWM. Exemplificando, no caso da necessidade de aquisição de uma 

ferramenta OLAP, bastaria indicar na Licitação a aquisição de ferramenta OLAP que esteja 

em conformidade com o CWM.  

A PMM possui a base de dados Oracle 9i, a qual já está em conformidade com o 

CWM. Caso pretenda adquirir uma ferramenta para 'DWD�:DUHKRXVH�e para OLAP, poderá 

adquirir qualquer uma que também esteja em conformidade com o CWM. O intercâmbio dos 

metadados que já se encontram no banco de dados relacional para a ferramenta de GDWD�
ZDUHKRXVH poderá ser feito através da geração e posterior leitura em XMI.  

E, além disso, como foi visto anteriormente, com a criação da Câmara de Integração 

de Sistemas, parece existir no governo atual um forte interesse para que haja um esforço para 

que se alcance a verdadeira integração dos sistemas de informação existentes. Isto porque no 

momento cada ente da Federação tem o seu próprio mecanismo de controle, sendo uma ilha 

de informações, do ponto de vista gerencial total. Porém, com a integração haverá um 

controle mais apurado sobre os gastos e a receita pública, levando a um melhor gerenciamento 

da vida do País.  

 

���� &RQVLGHUDo}HV�
 

Como pôde ser visto no início deste capítulo, a célula orçamentária é o elemento 

básico para expressão do orçamento. E o orçamento, por sua vez, é a ferramenta de gestão 

utilizada para a administração do erário público. O orçamento não é estático no tempo, e sim 

pode vir a sofrer determinadas alterações naturais com o passar do tempo. Alterações estas 

que sempre visam à melhoria do controle orçamentário. 
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Relatada como não existente pelo diretor do orçamento e sua equipe, a abordagem 

proposta, que permite o acompanhamento das ações orçamentárias através da comparação de 

itens da célula orçamentária de classificações diferentes, não foi encontrada semelhante na 

literatura. 

O modelo proposto surgiu da necessidade de se permitir à equipe orçamentária efetuar 

análises comparativas entre dados orçamentários da classificação funcional-programática e os 

dados da classificação por IXQomR�e VXEIXQomR�A solução encontrada foi a modelagem em um 

esquema estrela, porém não pôde ser implementada devido a entidade em questão não possuir 

as ferramentas de GDWD�ZDUHKRXVH�e OLAP necessárias para isto, e também por seu alto custo 

de aquisição. 

Porém já praticamente próximo à conclusão deste trabalho, foi encontrada uma 

solução em software livre, disponibilizada pela Sun Microsystems. Tal solução faz parte do 

projeto de software livre NetBeans, através do módulo denominado MDR (0HWD� 'DWD�
5HSRVLWRU\). Este módulo implementa o CWM, permite a importação do XMI gerado, e 

também permite a exportação de metadados XMI ou interfaces JMI. 

No capítulo a seguir serão disponibilizadas as considerações finais e as sugestões de 

trabalhos futuros. 
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�� &21&/86®(6�),1$,6�(�75$%$/+26�)878526�
Nesta dissertação inicialmente foram abordadas as definições de metadados, 

destacando-se a importância dos metadados de GDWD�ZDUHKRXVHV, e também das arquiteturas 

provedoras da integração de metadados (ponto-a-ponto, KXE�DQG�VSRNH�e abordagem baseada 

em modelo). 

E foi através da pesquisa da abordagem baseada em modelo que se chegou ao CWM, o 

qual permite a integração de metados a partir da utilização de um modelo comum de 

integração. Foi dada uma breve explanação sobre cada tecnologia que serve de base para o 

CWM (UML, MOF, XML e XMI). Chegou-se à nova especificação da OMG, o MDA, e 

também às especificações Java que implementam o CWM: JMI, JOLAP e JDMAPI. 

Ainda em relação ao CWM foram abordadas todas as camadas que o compõem 

(camadas 2EMHFW�0RGHO�� )RXQGDWLRQ�� 5HVRXUFH�� $QDO\VLV� e 0DQDJHPHQW), juntamente com 

seus respectivos metamodelos. 

Um aspecto interessante que se verificou foi a capacidade de se estender o 

metamodelo CWM. Através desse mecanismo, podem-se desenvolver outros aspectos 

faltantes em determinados metamodelos, justamente por serem específicos de determinadas 

ferramentas. 

Após a pesquisa da fundamentação foi feita então a aplicação prática do estudo  

através da modelagem de um esquema em estrela para o Orçamento Público. Esse modelo 

contém as informações chaves para se realizar o acompanhamento e controle das informações 

orçamentárias de uma entidade pública, podendo-se também confrontar tais dados com as 

informações realizadas, isto é, as informações financeiras. 

Para a área governamental a grande vantagem na aquisição de ferramentas que 

implementem o CWM será justamente a economia do erário público, já que a utilização do 

CWM leva à democratização no aspecto licitatório do processo de aquisição de ferramentas. 
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Já não há a necessidade de se fixar em um determinado fabricante só porque já se adquiriu 

uma ferramenta anterior deste mesmo fabricante. Os outros fabricantes implementando o 

CWM levam à interoperabilidade entre as diversas ferramentas de diversos fabricantes. 

E para a área tecnológica a grande vantagem do CWM é que não há mais a 

necessidade de se criar diferentes pontes de integração para cada ferramenta com a qual se 

quiser integrar. O fabricante já não precisará se preocupar a cada vez que uma nova 

ferramenta de outro fabricante seja lançada. Se todos estiverem implementando o CWM, a 

troca de metadados será feita de acordo o padrão estabelecido. Então a partir de agora cada 

ferramenta deverá se preocupar em desenvolver e melhorar somente os seus aspectos que a 

tornem o diferencial dentre outras ferramentas similares. 

A partir do que foi alcançado nesta dissertação, sugerem-se as seguintes propostas de 

trabalhos futuros: 

• implementar o modelo proposto em uma ferramenta relacional compatível com 

o CWM. Exportar seus metadados através da XMI ou IDL para alguma outra 

ferramenta (de preferência de um fabricante diferente) que implemente o 

CWM, podendo ser uma ferramenta de GDWD� ZDUHKRXVH ou OLAP, por 

exemplo. 

• implementar um modelo em ambiente de Registros e fazer a troca de 

metadados com um ambiente Relacional. Na área governamental existem 

muitos sistemas robustos cuja plataforma é o mainframe, e os novos sistemas 

geralmente vêm sendo desenvolvidos para as novas tecnologias de micro, e às 

vezes surge a necessidade de se comparar dados existentes nos dois ambientes. 

• estudar como o Java está implementando o CWM, verificando-se se estão 

sendo abordados todos os aspectos do metamodelo escolhido, já que Java é 
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uma linguagem que vem sendo bastante difundida e utilizada em vários 

ambientes. 

• Utilização do MDR como ferramenta de repositório para a importação e 

exportação de arquivos XMI, e também para geração de DTDs e interfaces 

JMI. 

�
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