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Resumo da Tese apresentada à COPPEIUFRJ como parte dos requisitos necessários 

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

PUBLICAÇÃO DE DADOS AMBIENTAIS 

Gustavo da Rocha Barreto Pinto 

Orientadores: Jano Moreira de Souza 

Julia Celia Mercedes Strauch 

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação 

Este trabalho apresenta a arquitetura de publicação de dados ambientais X- 

ARC - extensible Architecture. A arquitetura X-ARC é baseada no conceito de 

mediadores e é capaz de fornecer, de forma integrada, acesso aos repositórios de 

dados ambientais, distribuídos, heterogêneos e autônomos que se encontram 

espalhados através da Internet. A X-ARC visa facilitas o acesso dos usuários aos 

dados ambientais de forma a possibilitar seu compartilhamento, reutilização e 

interoperabilidade. Estes dados podem ser geográficos ou não-geográficos, 

estsuturados, semi-estsuturados ou não estruturados. 

Para contemplar as diversidades destes dados, a X-ARC utiliza dois sistemas 

intermediários que auxiliam a execução das tarefas para prover os serviços de 

publicação e acesso aos dados: o Le Select , midleware do INR que publica dados 

estsuturados e semi-estruturados; e o ArclMS que publica dados georreferenciados. 

Para suportar os diversos formatos existentes em cada repositório, a X-ARC utiliza a 

linguagem XML como padrão de intercâmbio de informação, provendo uma redução 

na heterogeneidade dos dados envolvidos e uma descrição a estrutura dos dados. 



Abstract of Thesis presented to COPPEKJFRJ as a partia1 fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

ENVIRONMEPTTAL DATA PUBLICATION 

Gustavo da Rocha Barreto Pinto 

Advisors: Jano Moreira de Souza 

Julia Celia Mercedes Strauch 

Department: Systems and Computer Engineering 

This work presents the environmental database publication architecture X- 

ARC - eXtensible Architecture. The X-ARC architecture is based on mediation 

concepts and is able to provide uniform data access to heterogeneous and distributed 

data sources spread over the lntemet, maintaining their autonomy. X-ARC aims to 

provide to the users access to environrnental data supporting data sharing, reuse and 

interoperability. These data can be geographical or non-geographical, structured, 

serni-structured or no structured. 

In order to deal with data diversity, X-ARC uses two intermediasies systems to aid X- 

ARC tasks execution which provide publication services and data access services: Le 

Select middleware system developed at INRIA that publish structured and semi- 

structured data; and ArcIMS developed by ESRI that publish spatial data. 

In order to provide access to severa1 available fonnats in each data source, X-ARC 

uses XML language as a standard for infonnation exchange, which provides data 

heterogeneity reduction and further data structure description. 
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Com o surgimento da World Wide Web, a integração da informação evoluiu 

de uma arquitetura tradicional de múltiplas bases de dados para um novo fiarnework 

capaz de manipulas uma variedade de informações disponíveis em diversos formatos 

e estruturas. Este novo contexto da Internet criou novos temas de discussão para a 

integração de informações que são mais difíceis que os existentes para os sistemas de 

inúltiplas bases de dados. Primeiramente, o níimero de fontes de dados podem ser 

enoimes, tornando a resolução de conflitos e a integração de visões um problema 

difícil de ser resolvido. Segundo, o conjunto de fontes de dados é muito dinâmico, a 

inclusão ou a exclusão de uma fonte de dados deve ser realizado com o mínimo 

impacto sobre a integração das visões. Terceiro, as fontes de dados apresentam 

diferentes capacidades de processamento, variando de sistemas de gerenciamento de 

base de dados completos a simples arquivos de sistema. Quai-to, as fontes de dados 

podem ser não-estruturadas ou semi-estruturadas não foiliecendo desta foima 

nenhuma informação para a integração de visões. Por fim, a compreensão da 

semântica das aplicações requer uma especificação adequada dos metadados os quais 

são muito dependentes do domínio da aplicação (OZSU & VALDURIEZ, 1999). 

Esta demanda também existe no âmbito da gestão de instituições que 

manipulam dados ambientais. Um exemplo é citado por STRAUCH (1998), que 

mostra em seu trabalho a necessidade de ~oinpa~tilhanlento de dados ambientais e 

disserta sobre os meios utilizados para a troca destes dados e os esforços dos órgãos 

competentes, como Open GIS Consorfiurn (OGC), para estabelecer uma especificação 

para a interoperabilidade dos dados. 



Na área ainbieiltal, as atividades requerem o compai-tilhamento de dados e 

serviços. Em geral, estes dados são armazenados nas mais variadas formas de 

ai-mazenainento (arquivos, banco de dados, etc), além de se apresentarem em 

diferentes tipos e formatos (texto, tabelas, objetos, etc), e possuírem diferentes 

capacidades de consulta. Além disso, encontram-se arnlazenados em diferentes 

servidores espalhados pela Internet com diferentes protocolos de acesso. 

De acordo com TOMASIC & SIMON (1997), nesse domínio são encontrados 

dois tipos de usiiários, a saber: usuários provedores e cons~imidores de dados. 

Usuários provedores buscam tornar seus dados píiblicos, enquanto que usuários 

coilsuinidores necessitam localizar estes conjuntos de dados, de acordo com um 

determinado critério, a fiin de visualizá-los, consultá-los, e eventualmente extrair 

alguma informação de seu interesse. Há ainda uma terceira denon~inação atribuída 

aos usuários que atuam em ambos papéis, usuários inteimediários. 

Duas dificuldades principais são encontradas quando buscamos desenvolver 

uma fei-samenta de s~ipoi-te ao compai-tilhamento de dados: (i) Heterogeneidade dos 

dados; e (ii) Distribuição dos dados. 

Os diversos setores da área ambiental, tanto o píiblico quanto o privado, vêm 

deseilvolvendo bases de dados ambientais para apoiar os especialistas nas tomadas de 

decisão e aiiálises. Entretanto, as análises e decisões eilvolvein a utilização de dados 

variados, de diferentes ilat~u-ezas e provenientes de diversas fontes. Desta forma os 

dados manip~ilados pelos usuários nem sempre se encontram disponíveis na base de 

dados local existente. Smgindo então a necessidade de integração de infoimações das 

diversas bases de dados ainbientais disponíveis e sua disponibilização aos usuários. 



Atualnlente, essa necessidade vem sendo suprida pela prática de intercânibio 

de dados, de inaiieira informal, entre os diversos profissionais da área. Essa prática 

além de garantir a continuidade dos trabalhos, é responsável por atenuar o custo e a 

dificuldade de obtenção destes dados. Entretanto, devido à falta de um padrão de 

intercâmbio e à iníimera aplicabilidade destes dados, a heterogeneidade dos mesmos é 

alta além de possuírem diferentes semânticas. 

Algumas iniciativas têm surgido para atender as necessidades destes 

profissionais, sendo que elas se apresentam geralmente na forma de arquitet~iras ou 

padrões de dados. Entretanto, alguns aspectos como a semântica não foram 

totalmente resolvidos, o que torna necessária a interpretação dos dados pelo usuário, 

pois somente ele tem o conhecimento e a capacidade de abstrair o conjunto de dados 

necessário para sua necessidade específica. 

Tendo em vista que a interoperabilidade entre as bases de dados ambientais é 

~iina necessidade crescente entre as diversas instituições que trabalham com a 

infornlação, esta dissertação tem como objetivo o desenvolvimento de uma 

arquitettira, que possibilita o acesso, localização e interoperabilidade entre bases de 

dados ambientais heterogêneas e distribuídas que participam de uma cooperação entre 

os provedores e coiisuinidores de dados. 

O produto do esforço de pesquisa empreendido nesta dissertação é a 

arquiteh~ra flexível eXtensible Architecture (X-ARC). Na X-ARC, a 

interoperabilidade no nível semântico é alcançada ~itilizando uma camada de 

mediação, estrutmada de forma hierárquica, baseada no conceito de Mediadores e 



Tradutores. No iiível de comunicação, a interoperabilidade é alcançada através da 

utilização dos padrões CORBA e RMZ. 

A arquiteh~ra X-ARC encapsula dois sistemas para a execução de seus 

serviços e apoio à localização e acesso aos dados: o Le Select (LESELECT, 2002), 

n1id1ewcci.e que manipula dados estruturados e semi-estruturados; e o ArcIMS 

(ARCIMS, 2001) que manipula dados geoi~eferenciados. A arquitetura agrega novas 

fbncionalidades sobre os sistemas, gerenciando informações sobre semântica, 

localização, estrutura, qualidade e segurança dos dados. 

Para garantir a independência dos dados com relação a plataformas e formatos 

proprietários, é utilizada a linguagem extensible Mu~kzp  Langzicige (XML)  como 

padrão de intercânibio de dados. E através de um conjunto de metadados, específicos 

da arquitehira, coletados sobre os dados será possível ao usuário localizar e acessar 

dados ou fontes de dados de seu interesse. 

Os dados acessados através da X-ARC são disponibilizados aos usuários em 

formato XML como uma coleção de dados que atendem aos critérios de pesquisa. 

Eles se apresentam com a estruh~ra e semântica de sem repositórios, cabe ao usuário 

a decisão de qual(is) conjunto(s) de dados utilizar e de que forma combiná-los . 

Segundo ozsu & VALDURIEZ (1999), propostas visando a 

interoperabilidade de repositórios no contexto Web enfrentam o problema de 

inanutenção da visão do niediador pois trata-se de uin ambiente instável e dinâmico. 

Além disso, acrescenta-se o fato que a decisão de como unir, transfomiar e utilizar os 

dados é de responsabilidade dos usuários. 

Desta forma, a arquitetura ao invés de integrar dados foi concebida para 

publicar dados, empregando o conceito de mediação e substihlindo a conlplexidade 



da manutenção da visão do mediador pelo uso de termos de domínio que agrupam os 

dados em coleções e metadados que descrevem os dados. 

Esta dissertação foi desenvolvida no contexto de três projetos de pesquisa do 

Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COPPEIUFRJ, a saber: 

Ambiente de Apoio à Decisão Cooperativa para Agricultura de Precisão (CoAgri), 

Sistema de Suporte à Decisão Espacial Colaborativo (SPeCS) e Ambiente 

AGROMET (AG ET). O projeto SPeCS trata da especificação de uin 

Ji.umework para suportar a decisão espacial colaborativa, enquanto que o AGROMET 

é uma instanciação do SPeCS na área de Agroineteorologia provendo um 

gereiiciainento do conhecimento. Nesses projetos, o papel da arquiteh~ra X-ARC é 

prover uina infra-estr~itura, que possibilitará a integração de bases de dados 

anibientais heterogêneas e distribuídas envolvidas no processo de tomada de decisão 

e que participam de uma cooperação entre os detentores dos dados. Ela permitirá que 

os aspectos de lieterogeneidade e interoperabilidade dos dados manipulados pelas 

áreas de aplicações dos projetos sejam abstraídos através do uso da X-ARC, 

permitindo uina coiicentração dos esforços nos objetivos principais dos projetos. 

Trata-se de Lin projeto de cooperação entre o Programa de Engenharia de 

Sistemas e Coinputação da COPPEIUFRJ e o Institut Nc~fional de Reserche en 

Infornzatigzre et en Azrtor~zctfiqz~e - TNRIA. Este projeto visava desenvolver ~ i i n  



ambiente que apoiasse a decisão espacial colaborativa e auxiliasse a Agricultura de 

Precisão. Os objetivos do projeto evoluiram e foram englobados pelo projeto SPeCS. 

1.3.2 SPeCS 

Este projeto tem por objetivo fornecer um ambiente de trabalho cooperativo 

comum, flexível e fácil de usar onde os membros do grupo podem estar espalhados 

geograficamente em diversos ambientes heterogêneos e mesmo assim serem capazes 

de interagir durante um processo de tomada de decisão. Trata-se de uinJi.arnewo~k 

para suportar a decisão espacial colaborativa (MEDEIROS, STRAUCH, SOUZA et 

al., 2000, MEDEIROS, STRAUCH, SOUZA et al., 2001, MEDEIROS, 2002). Neste 

projeto são iinpleinentadas ações de pesquisa em: 

I. Integração de Bases de Dados; 

11. Fessamentas de Trabalho Cooperativo; 

111. Ferramentas e Técnicas de Workflow; 

IV. Modelagem Matemática para apoio à decisão; e 

V. Acesso e inanipulação de informações via Intei-net. 

A Figura 1.1 apresenta as camadas que compõem a arquitetura SPeCS, onde 

observa-se que a camada de integração dos dados é representada pela arq~~itetura X- 

ARC com seus respectivos serviços. 



Figura 1.1 - Arquitetura SPeCS 

1.3.3 AGROMET 

Este projeto tein por objetivo foinecer aos seus usuários um ambiente para a 

gestão do conhecimento ein Agroineteorologia, peimitindo que o conhecimento 

obtido, gerado ou aplicado durante a execução das tarefas dos pesquisadores seja 

representado a fim de possibilitar sua utilização ein atividades correlatas. A gestão do 

coihecimento neste projeto traduz-se ein (SOUZA, STRAUCH, PINTO et al., 2002, 

PINTO, STRAUCH, SOUZA et al., 2002b): 

Implantar bases de dados e metadados agroineteorológicos que 

subsidiem os eshidos dos usuários do ambiente; 

Deseilvolver uin subsisteina para a integração de dados 

agrometeorológicos proveilientes de diferentes instituições e em diversos 

forinatos; 



c Desenvolver um subsisteina de apoio à decisão que empregue os 

modelos agroineteorológicos; 

e Desenvolver um subsisteina de workflow científico de modo a 

documentar e gerenciar as ações de pesquisas da Embrapa Solos voltadas 

ao monitorainento agrometeorológico; 

Desenvolver um subsisteina de gestão do conhecimento científico para 

facilitar a integração de variáveis pedoainbientais e uso do conhecimento 

inteino; 

e Desenvolver um subsistema para auxílio à escolha elou localização de 

novas estações agroineteorológicas para atender workflowts das pesquisas 

da Embrapa Solos; e 

e Desenvolver um subsistema para a gestão dos documentos utilizados ou 

gerados pela Einbrapa Solos, na área de Agrometeorologia, facilitando a 

disponibilidade dessas infoimações a outras instituições parceiras da 

Embrapa Solos. 

Organização 

O presente trabalho está organizado em seis capítulos que são descritos a 

seguir. O capítulo 2 faz um breve relato sobre as características dos dados que 

perineiain o traball.io, apresenta as linguagens de publicação de dados na Web, com 

ênfase nas linguagens SGML e XML, a qual vem sendo utilizada como padrão de 

intercâmbio de dados. Ainda neste capítulo é feita uma dissei-tação sobre os 

inetadados, a gerência de inetadados e as principais propostas de arquitetusa e padrões 

de inetadados existentes. 



O capíhdo 3 apresenta uma revisão da literatura sobre integração de bases de 

dados com as abordagens de integração mais conhecidas como federação, mediadores 

e múltiplas bases de dados, e discute alguiis trabalhos relacionados à arquitetura 

proposta. 

No capítulo 4 é apresentada a especificação da arquitetura X-ARC. O modelo 

de mediação é apreseiitado e comparado com os trabalhos relacionados analisados no 

capítulo anterior. O modelo de inetadados da arquiteh~ra e seus componentes 

principais são discutidos e detalhados. Por fim, é apresentado o processamento de 

consultas definido para a arquitetura, assim como as ferramentas para a publicação e 

localização de dados disponíveis aos participantes da arquitetura. 

Para exeniplificar a utilização da X-ARC, um estudo de caso utilizando a 

arquitetura no escopo do ambiente AGROMET é apresentado no capítulo 5. 

Iiiicialinente, para coinpreender a contribuição da arquitetura para o projeto, é 

apresentado sucintamente o ambiente AGROMET e o papel da X-ARC no mesmo. 

Em seguida, é caracterizado o ceiiário do estudo de caso e as necessidades a serem 

consideradas. Ao final do capítulo, são apresentados os dados envolvidos no estudo, o 

protótipo desenvolvido para validar a arquitetusa, as atividades envolvidas no 

processo de disponibilização dos dados e coino os dados podein ser consultados, 

apresentando um consulta executada i10 protótipo e o resultado retornado. 

O capítulo 6 finaliza este trabalho, apresentando os coinentários conclusivos 

sobre as contribuições realizadas e indicando as perspectivas futuras que podein ser 

vislumbradas tendo coino base a arquitetura proposta nesta tese. 



A fim de garantir um entendimento coinum sobre o foco e o objetivo a que 

este trabalho pretende, é apresentado, a seguir, uma rápida definição e explicação 

sobre os dados ainbientais que peimeiam este trabalho. Durante a apresentação será 

possível apresentar os tipos em que se apresentam e se classificam. 

Em seguida, é feita uina dissertação sobre os metadados, a gerência de 

metadados e as principais propostas de arquitetura e padrões de metadados existentes. 

Encerrando o capítulo, apresenta-se uma seção sobre linguagens de publicação de 

dados na web coin ênfase nas linguagens de marcação SGML e XML e a arquitetura 

de metadados RDF. 

Neste trabalho, dados ainbientais são caracterizados como: 

Qzralquer &do geogrciíco ou não-geogrúíco, estrwtzwado, semi-esfr.utz~rado ou 

não-estr.utzrr.ado qzre represente z11na informação a respeifo das entidades yzre 

cor?~põern o rneio-ambiente. 

A partir desta definição, torna-se necessária a compreensão de dados 

geográficos, seini-estr~iturados e não-estrut~irados, que será apresentada nas próximas 

seções. 

2.1.1 Dados Geoghficos 

Segundo STRAUCH (1998), dados geográficos são os dados armazenados nas 

bases de dados de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), os quais representam 



um conjunto de abstrações que descrevem elementos geográficos tais como, 

fenôinenos, objetos, fatos físicos ou sociais do inundo real, sejam eles discretos ou 

contínuos, e suas relações com o meio. Eles são georreferenciados, ou seja, são 

referenciados a um sisteina de coordenadas em relação a superfície tei-sestre. 

Os dados geográficos são descritos em um domínio espacial, uina vez que 

possuem tuna relação direta com a localização de uin ponto ou porção da superfície 

tessestre. Eles são caracterizados por apresentarem dois componentes: 

a, O primeiro componente representa as propriedades gráficas dos 

dados geográficos, denominadas de atributos gráficos. Estes 

atributos descrevem a localização, a extensão e relacionamentos 

espaciais com outros objetos geográficos sobre uma 

representação, a qual irá constituir o mapa digital; 

O segundo componente, de atributos não gráficos, são 

caracterizados por dados alfanuméricos. Eles são aimazenados 

como dados convencionais que descrevem propriedades 

qualitativas e quantitativas dos dados geográficos. 

Os dados geográficos podem ainda ter atributos teinporais e atributos 

descritivos. Os atributos teinporais são decorrentes da característica teii?poral dos 

dados geográficos, uina vez que os fenôinenos do inundo real podem variar sobre o 

tempo. Desta forma, é necessário também um sistema de referência temporal para 

definir uina época ou período de tempo. Os atributos descritivos, também 

denoininados de pictóricos, contém uma descrição visual do objeto que auxilia a 

análise geográfica, como por exemplo, uma foto aérea, um desenho CAD ou uma 

imagem de satélite que contém uma cidade. 



2.1.2 Dados Estruturados e NGo-Estruturados 

Dados estruturados são dados que apresentam uma estrutura fixa, definida e 

ii~variável na sua composição, ou seja, representam um tipo específico. Eles são 

manipulados pelos sistemas de bancos de dados tradicionais e por terem uma 

estrut~~ra determinada, toma-se possível identificar um conjunto de restrições 

coilsiderando tipos e relacionamentos. Devido a estas características, modelos podem 

ser estabelecidos para estes dados e esquemas podem ser definidos impondo 

restrições e validações sobre os dados manipulados. 

Dados não-estr~~turados, pelo contrário, são dados totalmente ausentes de 

estr~itura. Sobre eles é impossível deteiminar uma estrutusa que possa servir para 

tipificá-10s. 

2.1.3 Dados Semi-estr.utzaados 

De acordo com ABITEBOUL (1997), dados semi-estruturados podem 

apresentar uma organização bastante heterogênea, que pode variar de um texto sem 

estrutura até um conjunto de registros bem formatados, ou seja, são dados que nem 

são totalmente desestruturados, nem totalmente tipados. Segundo o autor, as 

principais características dos dados semi-estruturados são: 

Estrutura ii-segular - as coleções destes dados consistem de 

elementos heterogêneos os quais podem estar incoinpletos ou 

podem trazer informações extras. Além disso, os elementos 

podem representar a inesina informação, porém serem 

represeiitados por tipos diferentes, por exemplo: um endereço 

pode ser representado por Lima seqüência de casacteres em um 

elemento e por uma t~ipla em outro. 



e Estrutura Implícita - embora uma estrutura exista, ela se encontra 

implícita. Considera-se implícita mesmo que ela possa ser 

identificada por marcadores desde que: i) algum processamento 

seja necessário para obter a estruh~ra; ii) a correspondência entre 

a árvore "passeadayy e a representação lógica dos dados não seja 

sempre imediata. 

a Estrutura Parcial - estruturas completamente os dados é um 

objetivo, às vezes, difícil de alcançar, seja porque parte não 

possua estruhira ou seja porque exista apenas um esboço de 

estrutura sobre o dado. Desta foima, neste caso alguma parte da 

informação permanecerá desestruturada e armazenada de forma 

ineficiente sob o ponto de vista de banco de dados. 

e Estrutusa Indicativa versus Estrutura Restritiva - ao contrário das 

restrições de tipos existentes no bancos de dados tradicionais 

imposta pela tipificação forte, os dados seini-estruturados são 

orientados por uma estrutura indicativa dos tipos (data guide) a 

qual não impõe nenhuma restrição aos tipos dos dados apenas 

orienta sobre os tipos esperados. Dessa foima todo novo dado é 

aceito até mesmo quando uma alteração na estrutura indicativa se 

toma necessária e é custosa. 

a Ausência de Esquema Pré-Definido - no contexto de dados semi- 

estixturados não existe a noção de um esquema pré-definido antes 

da inserção dos dados, mas sim uni esquema após a inserção dos 

dados. 



Esquema Extenso - Como conseqiiência da heterogeneidade, o 

esquema geralmente é muito extenso, diferente dos bancos 

relacionais nos quais o espaço ocupado pelo esquema é muito 

menor que o espaço ocupado pelos dados. 

e Esquema Ignorado - tipicamente o esquema é ignorado para a 

execução de consultas sobre os dados semi-estruturados. Além 

disso, a inserção de dados pode desobedecer o esquema atual dos 

dados o qual é ignorado a fim de que se possa concluir a inserção. 

Evolução Rápida de Esqueinas - No contexto de dados semi- 

estruturados, os esquemas são flexíveis e podem ser atualizados 

tão frequentemente quanto aos dados, o que impõe grandes 

desafios para o seu gerenciamento. 

Tipos de Elementos de Dados Ecléticos - a estrutusa de um 

elemento de dado pode variar dependendo do ponto de vista ou da 

etapa em que o processo de aquisição do dado se encontra. Um 

objeto pode ser primeiro um arquivo e depois ser uma coleção de 

objetos de referência (com estruturas complexas) tudo isso 

dependendo da etapa do processamento na qual este objeto se 

encontra. Por este motivo a noção de tipo é muito mais flexível. 

Esquema e Dados se inistiii.am - A distinção entre esquema e 

dados para dados semi-estruturados não é muito clara e pode até 

não fazer muito sentido. Por exemplo, a inforinação do sexo de 

Luna pessoa pode ser arinazenado como dado em um repositório 

(valor booleano verdadeiro para inasculino e falso para feminino) 



ou como um tipo em 0~iti.o repositório (o objeto pei-teiice à classe 

Masculino ou Feiniiiino) 

Dados seini-estruturados apresentam uma representação estrutural irregular, 

não sendo nem completamente desestruturados nem estritamente tipados. Eles estão 

presentes de diversas maneiras e cada vez em um níiinero maior de aplicações como 

banco de dados genéticos, banco de dados cieiitíficos, bibliotecas de programas e 

principalmente bibliotecas digitais, documentação on-line, comércio eletrônico. 

Torna-se fundamental compreender as questões envolvidas sobre estes dados a fim de 

desenvolver técnicas para o gerenciamento dos mesmos. 

Metadados são geralmente definidos como dados sobre dados e têm como 

objetivo facilitar o acesso, o gerenciamento e o coinpartilhamento de grandes 

conjuntos de dados estruturados e não-estrutusados. Muitas pesquisas vêm sendo 

realizadas a fim de especificar metadados apropriados para aplicações com grande 

utilização de dados tais como: ciências da Terra, sistemas multiinídia ou sistemas 

para mineração de dados. A maioria destes esforços resultam no desenvolvimento de 

conjuiitos de inetadados orientados a aplicação e, consequenteinente, em padrões. 

Metadados são utilizados extensivamente em sistemas e aplicações para 

garantir principalmente a eficiência no acesso, transferência, compaitill.iainento ou 

processo de grandes volumes de dados. A definição de um conjunto adequado de 

metadados é o priineiso passo para a implementação de sistemas e aplicações 

eficientes. 

Durante os últimos anos, várias propostas foram feitas para atender as 

necessidades específicas de sistemas e aplicações. Entre elas podemos citar: FGDC 



(FGDC, 1998) para sistemas de iilfoi-inação geográfica, Dublin Core 

(DUBLINCORE, 1999) para bibliotecas digitais e RDF (RDF, 1999) para a descrição 

de recursos na Web. 

Entretanto, devido ao ambiente aberto criado pela Internet e a crescente 

necessidade de compartilhainento de informações surge a necessidade da 

interoperabilidade entre modelos de dados, sisteiiias e ferramentas. Esta mudança de 

visão implica em novas abordagens para o gerenciamento dos inetadados as quais 

venham a peimitir a integração, assim como a extensão das propostas já existentes. 

Estabelecer maneiras de construir e relacionar recursos e suas descrições é a 

tarefa dos padrões e das arquiteturas de inetadados. Os padrões de metadados são 

acordos que definem quais são os aspectos de um recurso que devem ser descritos. 

Ein outras palavras, os padrões definem quais são os atributos de u n  recurso que 

interessam para sua descrição. Por exemplo, um padrão de metadados para bibliotecas 

apresentaria atributos como "Título", "Autor" ou "Data de Publicação". Cabe ressaltar 

que um padrão de metadados não é necessariamente definido em f~mção de um 

domínio ou uma aplicação específica. 

Além disso, a grande quantidade e diversidade de padrões de metadados que 

existem (e que existirão) gera a necessidade das arquiteturas de nietadados. As 

arquiteturas de metadados são acordos que definem mecanismos através dos quais 

qualquer descrição de recurso indique qual o padrão de metadados (SAIF, FGDC, 

UDK, DUBLIN CORE) em que ela foi construída. As arquiteturas asseguram que 

uma infoimação seja coi-setamente interpretada, independente do padrão em que ela 

foi escrita e de quem a acesse. Assim sendo, ao manipular iilfoimações provenientes 

de padrões diferentes, não 1iá a necessidade de unificar esses padrões antes de 

qualquer trabalho; a arq~1itehii.a trata de identificar a que padrão pertence cada 



descrição. Logo, os recussos podem ser descritos seguindo não apenas um, mas 

diversos padrões, aproveitando o que eles têm de melhor em termos de semântica 

descritiva e garantindo a interoperabilidade entre eles. 

Após essas considerações, pode-se afinnar que padrões e arquitet~iras de 

inetadados são coinplen~entares no processo de coin~inicação de informações. Como 

as aplicações têm diversas finalidades, existem diversos padrões de metadados, cada 

qual voltado a um determinado aspecto do domínio em que atua. Por esse motivo, as 

arquiteturas de inetadados são essenciais para que se consiga atingir 

interoperabilidade entre infornlações descritas em diferentes padrões. 

2.2.1 Gerência e Modelo de Metadados 

Na literatura são encontrados trabalhos sobre gerência de metadados que 

propõem foimas de melhor representar e modelar os inetadados manipulados por 

arquiteturas específicas (LARRAONA, MOURA, MATTOSO, 1999) ou por 

aplicações em domínios variados. 

KERHERVÉ & GERBÉ (1 997) defmein uma hierarq~iia de modelagem de 

metadados baseada em quatro níveis que deve ser iinpleinentada, caso tenha-se como 

objetivo principal um gereiiciainento extensível dos metadados. Cada nível permite 

um grau de abstração variável, além de possibilitar a incosporação de modelos e 

meta-modelos para os inetadados e a geração de metadados a pastir da estrut~~ra dos 

elementos de dados. 

Na F i g ~ ~ r a  2.1, é possível observar os níveis de metadados e a hierarquia de 

abstração que esta abordagem permite. O primeiro nível, chamado níve 0, 

corsesponde as instâncias que são manipuladas pelos sistemas. Por exenlplo, hiplas 

em um baixo de dados relacional. O seguin 



se a descrição dos conceitos usados para descrever os dados e metadados. Em um 

banco de dados corresponderia às instâncias existentes nos metadados mantidos pelo 

SGBD. O terceiro nível, nível de meta-representação, defme o forinalismo de 

representação utilizado no sistema. Ele descreve os conceitos aplicados na 

representação da infonnação no níveis inferiores. No caso de bancos de dados 

relacionais, trata-se dos conceitos aplicados na implementação do modelo relacional. 

A maioria dos sistemas possui apenas os três priineiros níveis. O último nível, 

denominado nível e meta-meta representação, permite uma representação 

homogênea dos outros níveis. Este nível permite uina interoperabilidade maior entre 

os modelos dos níveis inferiores. Exemplificando, seria como a partir dos conceitos 

do modelo relacional (nível 3) obtivéssemos os conceitos do modelo orientado a 

objetos (também nível 3) utilizando para isso un modelo geral. 

Figura 2.1 - Asq~iitetura de Múltiplos Níveis de Metadados 

2.2.2 PadlGes e Propostas de Metadados 

Ao longo do tempo diversos padrões de inetadados forain propostos com 

objetivos diversos, alguns foram concebidos para atender uni domínio específico 

enquanto que outros, como por exemplo o UDK (GÜNTHER, LESSNG, 



SWOBODA, 1996), foram desenvolvidos para serem o mais abrangente possível. 

Dentre os padrões existentes, pode-se citar: 

a, SAIF - é um metainodelo que emprega o paradignia de 

orientação a objetos para definir uma hierarquia de classes que 

oferece estruturas de dados, independentes de softil,are, para 

descrever dados geográficos em um nível mais abstrato do que os 

outros padrões de dados geográficos. Trata-se de um padrão 

canadense e foi projetado para modelar e promover a troca de 

dados espaço-temporais (SAIF, 1995, STRAUCH, 1998); 

FGDC - o padrão Federal Geograpliic Data Coinmittee (FGDC), 

mais conhecido como "Content Standasds for Digital Geospatial 

Metadata", especifica o conteúdo da infoimação de metadados 

para um conjunto de dados espaciais digitais (FGDC, 1998); 

e UDIC - O Catálogo de Dados Ainbientais (GÜNTHER, 

LESSING, SWOBODA, 1996) é um projeto intei-nacional que 

visa facilitar o acesso a dados ainbientais heterogêneos e 

distribuídos. É um meta-sistema de infoimação, ou seja, contém 

dados sobre o foimato e conteúdo dos dados disponíveis. 

Também documenta coleções de dados ainbieiltais provenientes 

de diversas fontes (disponíveis on-line ou através de solicitação 

ao administrador dos dados); 

Dublin Core - o padrão Dublin Core (DUBLINCORE, 1999) 

consiste em uni pequeno conjunto de atributos, apenas 15, que 

coi~espondein aos descritores mais comuinente usados em 

q ~ d q u e r  padrão de inetadados. O objetivo do Dublin Core é ser 



um denominador comum entre todos os padrões de metadados de 

modo que a tradução e adaptação de um padrão para outro seja 

mais fácil; 

RDF - O Resource Descriytion Fr.anzework (RDF, 2002, RDF, 

1999) é uma arquitetura de metadados voltada para a descrição de 

recursos na Web. É fundamentada em um modelo de dados 

semântico muito simples, mas extremamente expressivo. 

2.3.1 Linguagens de Mni.cn#io 

Linguagem de Marcação é qualquer linguagem que permita acrescentar uma 

infoi-mação adicional ao texto de um documento para controlar a aparência do 

documento, tanto visualizado quanto impresso. Os marcadores são os responsáveis 

por delimitarem o início e fim de uma marcação. A marcação pode ser simples ou 

sofisticada, por exemplo: 

e Simples: 

o Tipo e tamanho de fonte; 

o Negrito, sublinhado e itálico; 

Sofisticada: 

o Registro de índices; 

o Tabelas de conteúdo, etc; 

Embora a maioria das marcações sirva para ajudar na aparência do 

documento, a marcação genera escritiva tem por objetivo indicar a 

importância estrutural de uma porção de texto dentro de Lun documento. Entre as 

linguagens existentes pode-se destacas SGML (SGML, 1986), HTML (WTML, 1999) 



e XML (XML, 2002) como as mais conhecidas. A seguir, serão apresentadas as 

linguagens SGML e XML por serem as mais impoi-tantes considerando o aspecto de 

descrição e representação dos dados. 

2.3.2 SGML 

A Sfnndurd General hlarkzp Lnngunge (SGML), ou Linguagem Padrão de 

Marcação Generalizada, é um sistema de marcação generalizada e foi publicado pela 

primeira vez em 1986 (LIGHT, 1999, SGML, 1986). 

A SGML fornece um esquema de marcação simples, independente de 

plataforma e extremamente flexível. Além disso, não impõe qualquer conjunto 

específico de tipos de elementos, foi-necendo maneiras de declarar tipos de elementos 

específicos. Pode-se definir a SGML como uma meta-linguagem, ou seja, uma 

linguagem para defínll. linguagens de marcação. 

A característica marcante e principal da SGML é que o formato e a estrutura 

do documento são definidos através de elementos denominados inarcadores. Pode-se 

identificar os marcadores em SGML através dos símbolos "c" e ">" que o 

acompanhanl, por exemplo, o marcados <SGML>. 

A flexibilidade da SGML é alcançada através da definição do que é permitido 

ou não ocorrer em um documento. Esse conjunto de normas é denominado Definição 

de Tipo de Documento (DTD) e determina, basicamente, o seguinte: 

e OS tipos de elementos permitidos no documento; 

As características de cada tipo de elemento, inclusive atributos permitidos 

e seu conteúdo; 

B AS notações que podem ser encontradas dentro do documento; e 

e AS entidades que podem ser encontradas dentro do documento. 



Uin documento SGML indica a que DTD ele segue, desta forma um 

docuineiito é capaz de descrever sua própria estrutura. Embora seja flexível, a SGML 

é muito complexa e extensa, desta forina seu uso não foi disseminado. 

A Extensible Mnrkzp Langunge (XML) (BRAY, 1998, XML, 2000) é um nova 

linguagem, adotada pelo World Wide Web ConsoiZiuin (W3C) (W3C, 2002), que 

conlpleinenta a HTML na troca de dados pela Web. Ambas as linguagens se baseiam 

na SGML. 

A XML dá aos provedores de infoimação a liberdade de definir suas próprias 

estruturas para a infoimação que distribuein. Ela foi projetada para ser fácil de 

iinplementar e interoperável tanto coin a SGML coino com a HTML. 

A principal diferença em relação a HTML é que a XML não descreve a 

apresentação de uin documento, inas o seu conteúdo. Outra diferença importante é 

que a XML é extensível, isto é, permite a criação de novos niarcadores, enquanto que 

o conjuiito de inarcadores da HTML é fixo. Os marcadores XML podem ser 

encadeados em qualquer nível de profimdidade; embora a HTML permita, ela não 

reconhece o encadeamento de marcadores. A última, inas não menos importante 

característica da XML é que ela permite que seja definida uma gramática (DTD) para 

validação do documento, eilquanto que a HTML, por não peimitir criação de 

inarcadores, prescinde de graináticas outras que a do próprio HTML. 

Para bem entender a XML, é importante considerar a sua ambivalência como 

linguagem para estr~ituração de documentos e como lii~guagein para definição de 

conteúdo. A XML, assim coino também a SGML, foi originalmente criada como uma 

liilguageiii para definir estrutusas de doc~iiileiltos, independente de sua apresentação. 



Entretanto, a utilização da XML para definir conteúdo, seja a XMI, pura ou variações 

coino o RDF, é bastante recente. Com isso, há algumas característica da XML, que 

são importantes na estruturação de documentos, mas que não são adequados para 

definição de conteúdo. Um exemplo é a questão da imposição de ordem dos 

elementos, que é fundamental para estr~iturar documentos, inas restritivo demais para 

representar conteúdo. 

2.3.4 RDF 

A Resoz~rce Descriytion Frarnework (RDF) é uma arquitehua de metadados 

voltada para a descrição de recursos na Web. Ela é fimdanientada em um modelo de 

dados semântico inuito simples, proporcionando-lhe facilidade de uso; mas também é 

um inodelo extremamente expressivo, de modo que ela pode abranger as mais 

diversas situações (RDF, 2002). 

A RDF provê interoperabilidade entre aplicações que trocam dados 

inteligíveis por máq~~inas. A intenção do W3C é que a RDF se torne a principal 

ai'quitehm de metadados do nlundo. Assim sendo, a RDF seria o principal meio de 

integração entre os diferentes padrões de inetadados que já existem e os que existirão. 

Embora ambicioso, esse projeto tem grande chance de ter sucesso, pois a RDF possui 

diversas características que estimulam isso: 

A RDF possui uin inodelo de inetadados que consegue ser ao mesino 

tempo siinples (poucos elementos) e fortemente expressivo (descreve 

recursos em qualquer nível de abstração e relaciona recursos de níveis 

diferentes); 

A RDF pode ser embutida em recursos de diversos formatos ou sintaxes, 

inclusive HTML e XML; e 



e Possibilita a criação de esquemas RDF, ou seja, classes e relacionamentos 

no estilo orientado a objetos. Isso é especialmente íitil para a aplicação de 

RDF em domínios específicos, de modo a facilitar sua adoção por uma 

coiii~midade específica; 

O papel da RDF é importante para a troca de dados na Inteinet pois esse 

ambiente é heterogêneo demais para as soluções existentes (asquitet~ii-as ou padrões) 

que são específicas aos domínios de aplicação. Desta forma, a RDF é uma arquitetura 

à alhira da complexidade trazida pela Inteinet pois permite a interoperabilidade entre 

as diversas soluções existentes sem que as mesmas sejam abandonadas. 



Este capítulo tein por objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre 

integração de base de dados, enfocando soluções como múltiplas bases de dados, 

federação e inediadores. Assim, inicialmente é apresentada uma taxonomia e a seg~iir 

é efetuada uma breve revisão dos trabalhos relacionados, visando avaliar as soluções 

existentes e evidenciar a necessidade da arquitetura proposta. 

A década de 80 foi marcada pela proliferação dos sistemas gerenciadores de 

bancos de dados (SGBD) e a descentralização da infoimação nos setores das 

organizações. Embora tal fato tenha representado uma evolução na gerência das 

atividades dos setores, tornou-se evidente a necessidade de coinpai-tilhar informações 

entre as diversas unidades, a fim de peimitir uma visão global da gerência do negócio 

para a tomada de decisões corporativas. Aléin da descentralização dos dados, estas 

organizações encontravam-se coin uina diversidade tanto de sistemas (operacionais, 

SGBDs, redes, etc.) quanto de equipamento, resultando em variados cenários de 

integração. A pai-tir deste momento iniciou-se a busca por soluções capazes de 

integrar os diversos SGBDs existentes nas organizações (SHETH & LARSON, 1990, 

SOUZA, 1986, WIEDERHOLD, 1992). 

Existe uina grande variedade de soluções para o coinpartilhamento de dados. 

A literahira utiliza uma variedade de termos para descrevê-los, tais como: aiinazém 

de dados, bases de dados distribuídas, inúltiplas bases de dados, bases de dados 

federadas, sisteinas interoperáveis, inediadores e sisteinas de consulta mediada. 



Embora grande maioria da infosmação encontre-se armazenada em SGBDs, o 

surgimento e crescimento da Intei-net acrescentou a existência de repositórios de 

dados sem um sistema gerenciador, como por exemplo páginas html, planilhas 

eletrônicas, arquivos texto formatados, etc. Desta forma, as soluções existentes na 

área de banco de dados não podiam mais pressupor a existência de um SGBD, seja 

com capacidades idênticas ou não, como sendo os componentes locais envolvidos no 

processo de integração de dados. 

Sendo assim, apresentamos a seguir uma taxonomia para as soluções de 

integração de bases de dados. 

3.1.1 Uka  Taxonomia das Arquiteturas de IntegraçZo de Bases de 

Dados 

A maioria das taxonomias propostas para as arq~~itet~iras de integração de 

bases de dados baseiam-se na análise das dimensões fundamentais dos sistemas 

distribuídos: autonomia, heterogeneidade e distribuição (OZSU & VALDURIEZ, 

1999, SHETH & LARSON, 1990). Além destas dimensões, existem propostas que 

ainda utilizam outras dimensões, tais como: interoperabilidade (SHETH, 1998) e 

flexibilidade de evolução (BUSSE, IWTSCHE, LESER et al., 1999). 

A taxonomia apresentada é baseada na análise da interoperabilidade, que tem 

sido o requisito básico para os sistemas de informação modernos das últimas duas 

décadas. SHETH (1998) divide os sistemas em três gerações, a saber: 

Geração I - caracterizada pela ênfase em alcançar a 

iiiteroperabilidade entre os sistemas, buscando red~izii- a 

heterogeneidade devido às diferenças entre SGBDs, tratando 

ah~alizações, consistência dos dados e inecanismos de transação. 



Múltiplas bases de dados e sistemas de federação de bases de 

dados são os exeinplos inais significativos desta geração; 

e Geração I1 - caracterizada pela proliferação de uma variedade de 

dados (estruturados, seini-estruturados), pelo crescimento da 

Iilteimet, uso de padrões e metadados. Federação de bases de 

dados que acessain componentes com protocolo de acesso a dados 

siiiiples (não necessariamente SGBDs) e mediadores constituem 

os exemplos desta geração; 

Geração 111 - caracterizada por um maior nível de distribuição, 

autoiloinia e heterogeneidade entre os usuários, os repositórios de 

dados e a informação disponível. Além disso, esta geração 

dispoiiibiliza serviços e operações e enfoca o problema no 

ambiente Web. Exemplos desta geração devem ser capazes de 

relacionar o conteúdo e representação das fontes de informação 

com entidades e conceitos do mundo real. As soliições desta 

geração devem utilizar metadados (orieiltado a doinínio e baseado 

em conteúdo), contexto e ontologia para fornecer a integração dos 

dados. Mediadores e "brokers" são exeinplos desta geração. 

A seguir é apresentado u n a  síntese das principais soluções englobadas entre 

as três gerações da taxonomia. 

3.1.2 Mzilt@lns bases de dados 

Mi~ltiplas Bases de Dados (MRD) são em alguns casos referenciados como 

bancos de dados heterogêneos e distribuídos. Esta foi a prirneira abordagem que 

surgiu para prover o coinpartilhaineilto de dados entre SGBDs heterogêneos. É 



baseada na completa integração dos múltiplos bancos de dados a fim de prover ~iinia 

visão única (esquema global) dos dados. 

MBD podem ser entendidos como um sistema distribuído que atua seja como 

uinfiont-end para vários SGBDs locais ou como uma camada de um sisteina global 

sobre os SGBDs locais. O sistema global provê funcionalidades completas de banco 

de dados e interage com os SGBDs locais através de suas interfaces com os usuários 

externos. Embora os nós locais possam manter algumas fimções globais para conectar 

com o sisteina global, os SGBDs locais são autônomos. O sistema global fornece 

meios, seja através de esquemas globais ou seja através de linguagens de múltiplas 

bases de dados, de resolver as diferenças na representação dos dados e funções das 

bases locais pois a mesma informação pode estar armazenada em diversos locais e em 

diferentes formatos. Devido a esta capacidade de resolução, os usuários globais 

podem acessar informações espalhadas em diversas fontes através de um pedido 

relativamente simples (HURSON, BRIGHT, PAKZAD, 1994QUOTE, 

ELMAGARMID, RUSTNKIEWICZ, SHETH, 1999). 

A principal vantagem desta abordagem é o fato dos usuários terem uma visão 

e acesso aos dados de forma consistente e uniforme, fornecendo uma transparência ao 

usuário a respeito da localização e heterogeneidade das bases de dados envolvidas. 

Embora esta abordagem seja eficiente no objetivo a que se propõe, o fato dos 

sistemas locais estarem fortemente acoplados ao sistema global resulta em 

desvantagens que precisam ser ressaltadas: 

1. Baixa escalabilidade da solução, pois a inclusão ou retirada de fontes 

implica na confecção de um novo sistema global; 

2. Há a necessidade de um especialista que conheça todos as fontes de 

dados envolvidas no processo para determinas o inapeamento das 



fimcionalidades do sistema global para os sisteinas locais, pois 

autoniatizar o processo de integração não é possível; 

3. Redução da autonomia dos componentes locais para auxiliar a 

resolução de conflitos semânticos, pois um prévio conhecimento 

seinântico dos dados é necessário para o processo de integração global. 

Até pode ocorrer que o esquema de um componente local seja alterado 

para facilitas a integração; 

4. Devido a existência de várias inetodologias para alcançar a integração, 

pode ocorrer a perda de conhecimento seinântico. Além disso, é difícil 

provar a corsetude do esquema global. 

Integrar através da abordagem de múltiplas bases de dados além de consumir 

muito tempo tainbéin tem grande possibilidade de falhar na geração do esquema 

global. Além disso, não é adequada para esquemas com mudanças dinâmicas e 

freqüentes, pois todo o processo tem que ser refeito. 

3.1.3 FederaçZo de bases de dados 

O objetivo de uma arquiteh~sa de Federação de Base de Dados (FBD) é 

remover a necessidade da integração estática de esquemas globais (ELMAGARMID, 

RUSINKIEWICZ, SHETH, 1999). A integração não precisa ser total como na 

abordagein anterior, inas dependente das necessidades dos usuários sobre os 

repositórios. Assiin  LI^ FBD pode ser fracamente acoplado ou fortemente acoplado 

(SHETH & LARSON, 1990, BUSSE, KUTSCHE, LESER et al., 1999). A principal 

diferença entre o acoplamento fraco e o forte é que no fraco não existe uni esquema 

global único enquanto que no foste existe um esquema global que integra os 

esquemas de todas as bases de dados da federação. 



A FBD possui cinco níveis de esquema e foi estendida da arquitetura de três 

níveis de um SGBD tradicional para siiportar as dimensões de distribuição, 

heterogeneidade e autonomia. Esta abordagem caracteriza-se por utilizas um modelo 

de dados próprio, denominado modelo de dados comum (MDC) e uma linguagem de 

coinandos interna. Na Figura 3.1 pode-se observar a arquitetura genérica de uma FBD 

e os cinco níveis de esquemas: local, componente, exportado, federado e externo. Os 

esquemas local, exportado e componente encontram-se no MDC. 
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Figusa 3.1 - Arquitetura genérica de Federação 

A integração é alcançada através da conversão dos esquemas locais para o 

MDC (seja relaciona1 ou orientado a objetos). Esta conversão tem por finalidade 



homogeneizar a representação dos esquemas locais e facilitar a identificação dos 

conflitos entre eles. 

O esquema global interno representa a visão integrada de todos os esquemas 

das bases de dados componentes da federação, expressas no MDC. Uni exemplo da 

utilização desta abordagem para a integração de dados no contexto ambienta1 é a 

arquitetura MultiSIG proposta por STRAUCH (1 998). 

3.1.4 Mediadores 

Segundo WIEDEWOLD (1 992), um inediador é um componente de sofh.ilare 

que explora o conhecimento representado em wn conjunto ou subconjunto de dados 

para gerar infoimações para aplicações residentes em unia camada superior. Cada 

inediador encapsula a representação de iníiltiplas fontes de infoi-mação, sendo 

responsável pela fi~ncionalidade de acesso uniforme aos dados. Assim, os conflitos 

inerentes a integração de esquemas, tais como diferenças de nomes, diferenças de 

forniato, diferenças estruturais e conflitos de valores são tratados por este componente 

(PIRES, 1997). 

Os mediadores foi-necein uma represeiitação ~miforine e flexível de fontes de 

dados arbitrárias, na qual o esquema para a visão integrada está disponível permitindo 

desta forma a execução de consultas e atualizações sobre este esquema. Existem duas 

abordagens einpregadas na visão integrada do mediador: vii-tual e materializada. Na 

abordagem virtual, os dados se inaiitêin nas fontes locais e as consultas enviadas ao 

mediador são trailsforinadas em subconsultas (nas linguagens de consulta de cada 

fonte) e enviadas para os repositórios locais. Cada resultado é então traduzido, 

filtrado e unido em um ímico resultado que é retomado para o usuário ou aplicação 

que originou a coiisulta inicial. Na abordagem materializada, ao contrário da virtual, a 



informação de cada repositório é primeiramente extraída, filtrada, unida e armazenada 

em um repositório ceiltral. Então, a consulta enviada por um usuário pode ser 

avaliada diretamente no repositório, evitando que qualquer novo acesso seja feito às 

fontes de dados (VIDAL, LÓSCIO, SALGADO, 2001). 

Uma classificação que segue esta abordagem é proposta em (DOMENIG & 

DITTRICH, 1999). Neste trabalho os autores discutem o estado da arte dos 

mediadores e dos sistemas baseados ein mediadores, além de apresentar uma visão 

geral de alguns dos sistemas existentes na época em questão, trata-se de uma boa 

revisão para o assunto. 

A Figura 3.2 apresenta Luna arquitetura genérica de mediação em quatro 

camadas: aplicação, mediação, tradutores e fontes de informação, na qual, para cada 

fonte de dados respectivamente existe um tradutor. 
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Figwa 3.2 - Arquitetura genérica de Mediação 



Entre as diversas soluções para o problenla de integração de dados é 

apresentado a seguir alguns trabalhos que se relacionain com a arquitehira proposta 

por este trabalho. 

O Garlic é um sistema intermediário, baseado no conceito da arquitetura de 

inediadores, que provê Luna visão integrada de diversas fontes de dados legadas, sem 

alterar onde e como o dado está armazenado. Foi deseilvolvido pela IBM no IBM 

Alrmden Research Center. Encapsula o modelo dos dados legados como objetos, os 

quais participam no planejamento da consulta. Ele provê iilterfaces padrão para a 

chamada a métodos e a execução da consulta. Trata o desafio da diversidade de 

padrões de como a inforinação das fontes de dados é descrita e acessada (CAREY et 

ai., 1997). 

O modelo de dados coinunl utilizado pelo sistema é o orientado a objetos que 

juntamente com a interface de prograinação são baseados no padrão estabelecido pelo 

Oiiject Datubcse ~Mcinugernent Grozly (ODMG). O esquema uilificado do Garlic é 

descrito por inetadados globais inantidos pela arquitehxa. 

Devido a abordagem orientada a objetos, métodos podem ser associados a 

dados. Esta capacidade é explorada pelo Garlic provendo uma maneira natural e 

conveniente para modelar em fontes de dados não tradicionais a busca e a 

inanipulação de dados. 

No planejamento da consulta o trad~itor e o mediador negociam 

dinainicamente a f~mção que o tradutor irá desempenhar na execução da consulta, 



pois é o ímico que realmente conhece as capacidades de pesquisa e acesso do 

repositório que ele encapsula. O processador de consultas desenvolve planos de 

execução para decompor, eficientemente, as consiiltas que envolvein múltiplos 

repositórios ein subconsultas que os repositórios possam manipular. O executor da 

coiisulta controla a execução dos planos de coiisulta, montando os resultados dos 

repositórios e executaiido qualquer processainento adicional necessário para alcançar 

o resiiltado da consulta (ROTH & SCHWARZ, 1997, CAREY et al., 1997). 

Uma visão genérica da arquitetiira do Garlic é mostrada na Figura 3.3. Para 

cada repositório existe um tradutor. Além disso, o Garlic provê seu próprio 

repositório para objetos coinplexos, o qual pode ser criado pelos usuários para 

associar objetos de outros repositórios. Este repositório pode ser visto como un 

repositório de visões da arquitettira que interliga os dados dos repositórios existentes. 

Figura 3.3 - Arquitetura do Garlic 

A psincipal característica do Garlic é considerar no seu plano de execução a 

existência de repositórios de dados heterogêneos, com poder de consulta limitado ou 

mesmo inexistente e suprir essa limitação através do seu processados de consulta. 



3.2.2 TSIMMS 

O projeto The Stcrnford-IBM Mancger of Mztltiyle Irzformation Sources 

(TSIMMIS) é uina cooperação entre o IBM Alr~zaden Resecrrch Center e a 

Universidade de Stanford que tem como objetivo fornecer ferramentas para a 

integração de fontes de dados heterogêneas estruturadas ou semi-estruturadas e 

verificação da consistência dos dados obtidos (CHAWATHE, GARCIA-MOLINA, 

HAMMER et al., 1994). No TSIMMiS, os inediadores são construídos sobre um 

deteirninado conjunto de fontes de dados, utilizando os tradutores que expoi-tam 

objetos do modelo de dados coniuni do TSIMMIS denomiilado Objecf Exchange 

Model (OEM). 

Este MDC é um inodelo de objetos aninhados, autodescritivo e simples, 

semelhante à tuna estrut~ii-a de grafo direcionado coin arestas rotuladas. No modelo 

OEM, todas as entidades são objetos que podem ser atômicos ou complexos. Estes 

objetos são nós do grafo, no qual os objetos coinplexos têm arestas rotuladas com o 

tipo de relacionamento para seus subobjetos e os objetos atômicos contêm valores 

dentre os tipos atôinicos (GOLDMAN, MCHUGH & WIDOM, 1999). 

Uma fonte de dados é expoi-tada como um conj~mto de objetos OEM. Desta 

forma, os niediadores provêem visões OEM integradas dos dados eilcapsulados. Os 

inediadores são especificados através da liiiguagein Mediator SpeczJicnfion Langzrnge 

(MSL) que pode ser considerada uma linguagem para definição de visões, trata-se de 

uma linguagem orientada a objetos e baseada eiii lógica aplicada ao inodelo OEM. A 

descrição do mediador é feita foriieceiido regras lógicas que definem objetos OEM os 

quais o mediador dispoiiibiliza em visões. 

Os tradutores de cada fonte de dados são especificados coin o auxílio da 

linguagem Wrcpper SpeciJication Lctngucige (WSL), que é uina extensão à MSL para 



peimitir a descrição do conteúdo das fontes e das capacidades de consulta. O objetivo 

é representar através de modelos (ter~zylates) as capacidades das fontes de dados. 

Cada modelo é associado a uma ação que gera os comandos para a fonte encapsulada. 

O tradutor do TSIMMIS é mais pesado que os tradutores de outras 

arquiteturas de mediadores pois inuitas das tarefas geralmente desempenhadas pelo 

mediador foram repassadas para o tradutor, como por exemplo a decomposição das 

consultas e a compensação pela ausência de capacidades de consulta. 

As especificações do poder de consulta são expressas na linguagem Query 

Description and Trnnslntion Lunguage (QDTL), que é uma gramática livre de 

contexto para a geração de consultas. Esta linguagem é tão complexa que uma 

fei~ainenta para a geração de tradutores, semelhante ao YACC, é fornecida para 

facilitar a tradução dos fragmentos da consulta para a linguagem de consulta do 

sistema. 

Embora a utilização de especificações declarativas compactas para expressar o 

poder de consulta dos repositórios seja atraente, existem algumas desvantagens e 

problemas nessa abordagem. O prin~eiro e principal problema é a definição de uma 

linguagem para descrever todos as capacidades de um repositório, uma vez que é 

difícil c a p t ~ ~ a r  as restrições únicas associadas com cada repositório. Outro problema 

é o fato de que os modelos não são capazes de representar todas as possíveis 

consultas de serem executadas sobre o esquema da fonte de dados 

(KALINICHENKO, 200 1, BUSSE, KUTSCHE, LESER et al., 1999). 

A arquitetura do TSIMMIS possui ainda um coinponente que é responsável 

pelo gerenciamento das restrições sobre os dados integrados das diversas fontes de 

dados. Este coinponente fornece uma validação de restrições sobre os dados, que é 

menor se comparada com as restrições que um SGBD centralizado provê. 



Uma desvantagem da abordagem de integração seguida pelo TSIMMIS é a 

necessidade de interveiição humana durante o processo, podendo em alguns casos, 

ocoirer da integração ser realizada manualmente pelo usuário, resultando 

possivelmente em erros subjetivos e de operação. Embora as dificuldades semânticas 

existentes nos repositórios geralmente não permitam a autoinatização total do 

processo de integração, a indispensável pai-ticipação humana no processo do 

TSIMMIS é um fator crítico para o sucesso da iiitegração. 

O TSIMMIS não fornece iiin esquema do mediador, mas propaga todos os 

esquemas dos tradutores para o usuário, ficando sob responsabilidade do mesmo a 

decisão de que dado consultar e para onde enviar a consulta. 

3.2.3 Le Select 

O Le Select é o sucessor do DISCO (TOMASIC, RASCHID & 

VALDURIEZ, 1998), desenvolvido também pelo Institzit National de Reserche en 

lnfor~matiqzie et en Azrtornatiqz~e - INRIA. 

O Le Select é um sistema interiiiediário que busca facilitar a publicação de 

fontes de informação distribuídas, heterogêneas e autônomas. O acesso aos dados e 

aos serviços de processainento é disponibilizado através da Intemet ou Intranet. Os 

dados dos repositórios são mantidos na forma original e não precisam ser copiados 

para serem publicados (abordagem virtual) e o modelo de dados comum é o 

relacioiial. 

Esta solução tem coino objetivos principais: 

i) permitir que proprietários de recursos (fontes de dados e programas) 

publiquem seus recursos para a coinunidade, cabendo ao publicados 

escrever ou estender uni tradutor adequado para o dado ou programa; 



ii) fornecer uma interface unifoime dos recussos disponíveis para 

usuários em potencial e; 

iii) peimitis manipular os recursos disponíveis através de uma linguagem 

de alto nível. 

Para cada recurso a ser publicado, é necessário o desenvolvimento ou 

configusação de uin tradutor e o seu registro no servidor Le Select. Os esquemas dos 

dados publicados são conhecidos apenas pelos respectivos trad~itores, não existe uma 

noção de catálogo global ou esquema integrado (TANAICA, VALDURIEZ, SIMON 

et al., 2001). 

Em linhas gerais, a arquiteh~ra do Le Select pode ser descrita através de quatro 

priixipais características: 

O Le Select organiza a publicação de dados e serviços baseado no 

conceito de site yz~blicndo, ou seja, as fontes de dados e serviços 

tornain-se acessíveis para qualquer aplicação cliente que possa se 

conectar ao servidor Le Select; 

Trabalha com padrões abertos e bem estabelecidos para 

interoperabilidade. A coinu~~icação de rede entre seus componentes é 

realizada via protocolo CORBA e a interface local segue o padrão 

JDBC; 

A publicação de dados ou serviços requer, apenas, o desenvolvimento 

de tradutores capazes de transfosinar os dados locais em relações ou 

inapear serviços locais dentro de consultas SQL; 

O Le Select provê uina infra-estrutura que pode ser usada para suporte 

a inetadados, pois pei-mite a anexação de doc~iinentos no foimato 

XML aos trad~itores de serviços e dados, mas estes documentos não 



precisam seguir nenhum padrão de inetadados além de serem 

opcioilais. 

A separação entre clientes e servidores Le Select provê alta flexibilidade para 

camada de mediação, tanto para publicadores quanto para consumidores. Esta 

abordagem contrasta com prévios sistemas de mediação de informação tais como 

Garlic, DISCO e TSIILIMIS, onde um mediador é associado com uma aplicação 

localizada em algiinl cliente que exporta uni conjunto de visões definidas, isto é, um 

esquema global integrado. 

Na arquitetura Le Select, mediadores são associados diretamente com 

publicadores ou clientes, não com aplicações. Como conseqüência, o Le Select não 

provê automaticamente uma transparência total para distribuição de dados, exigindo 

de seus clientes um conhecimento prévio da localização e semântica dos dados que 

desej ain consultar. 

O projeto hfecliation of Irzfor~mation using XML (MIX) é tuna colaboração 

entre o UCSD Database Laõorntory e o grupo Data-Intensive Cor~zyzlting 

Environnzents (DICE). O objetivo do projeto é estudar, desenvolver, aplicar e avaliar 

sistemas de consulta sobre fontes de dados heterogêneas que utilizam XML (MIX, 

2002, BARU, GUPTA, LUDASCHER et al., 1999). MIX baseia-se na arquitet~u-a de 

mediadores (WIEDERHOLD, 1992) e emprega XML (XML, 2002) para representar 

de foima flexível e ~mifornle os dados existentes nos repositórios. 

A abordagem do MIX não exige a conversão dos repositórios de dados 

convencionais para XML, entretanto pressupõe que uma visão lógica das fonte de 



dados (seja bancos de dados, coleção de páginas Iitinl, ou até mesmo uni sistema de 

dados legados) seja fornecida em XML. 

Os repositórios são consultados utilizando uma linguagem de consulta XML 

própria, denominada XXhíS (LUDASCHER, PAPAKONSTANTJNOU & 

VELIKHOV, 1998). XíMAS é uina linguagem funcional, que é influenciada pela OQL 

e possui um redução precisa para a álgebra orientada a tuplas da X M S .  Ela se 

diferencia da linguagein XQuer-y pois é orientada a tupla, o que permite o 

processainento de consultas de fornia compatível com o processainento de consultas 

de bancos de dados relacionais, relaciona1 aninhado e orientado a objetos. 

No MIX, o resultado de qualquer consulta é um documento XML. 

Geralmente, o mediador do MIX recebe uma consulta, a decompõe em fragmentos 

(subcons~iltas) de acordo com as capacidades de consulta dos repositórios e envia os 

fragmentos para os repositórios apropriados. A medida que os resultados das 

subconsultas são retoriiados pelos repositórios para o inediador, ele integra os 

fiaginentos em um único resultado e então setorna para o usuário. 

Os tradutores são responsáveis por traduzir as consultas XMAS para consultas 

ou coniandos que os repositórios encapsulados sejam capazes de compreender. Além 

disso eles convertein os resultados retoi-nados pelos repositórios para o formato XML. 

Cada repositório exporta o modelo dos dados que possui na fonna de um DTD 

XML, que é utilizado como o esquema dos dados pelos componentes da arquitetura 

do mediador. Os dados são exportados pelos tradutores como documentos XML que 

atendem ao DTD especificado. 

Ao contrário de o~ltras abordagens, que baseiam-se em modelos semi- 

estrut~irados sem esquemas, o MIX utiliza XML em seu MDC e explora a estrutura da 



informação fornecida pelos DTDs que descrevem os repositórios. Semelhantemente 

ao TSIMMIS, a avaliação da consulta é vii-tual. 

3.2.5 Comnpara@o dos Trabalhos Relacionados 

Uma coinparação entre os trabalhos relacionados é apresentado pela Tabela 3.1. 

Nesta tabela podemos observar que a maioria dos trabalhos baseiam-se na asquitet~ua 

de mediadores e que a abordagem utilizada é a virtual. Observa-se ainda que o 

diferencial entre os trabalhos é o modelo de dados comum adotado, o tipo de 

repositório de dados manipulado e a fonna como os resultados são retomados. 

Tabela 3.1 - Coinparação entre os Trabalhos Relacionados 

Características os Relacionados 

Integração 
Midleware Mediador Mediador Mediador 

Autonomia 

DC 

Alta Alta Alta 

Relaciona1 

Alta 

XML OEM 

localização e 
Transparência Linguagem Linguagem Linguagem 

esquema 

(visão MSL) 

Atualização 
Não Não Não Não 

Estruturados e 

seini-estrutu- 

Estruturados e 

seini-estrtrtu- 

rados 

, seini- 
Estruturados 

rados 
e programas 

Virtual Virtual 



Na área ambiental são encontradas algumas propostas tais como o Earth View 

(EARTH VIEW, 2002). Grande pai-te destas propostas visam fornecer acesso a dados 

ainbientais heterogêneos e distribuídos, entretanto a inaioria destas soluções são 

limitadas no aspecto da htegração dos dados, fosnecendo em suas propostas a 

possibilidade de visualização dos dados ou limitando seus escopos apenas aos dados 

espaciais. Propostas como o Eai-th View encontram-se na abordagem que permite a 

visualização, porém podemos salientar a arquitetura MultiSIG (STRAUCH, 1998) 

como uma proposta diferenciada na área ambiental. A MultiSIG propõe uma 

federação de dados com uma metodologia para integrar dados espaciais e uina 

arq~~itetura com esquema global para disponibilizar os dados. A MultiSIG resolve os 

conflitos de integração na elaboração do esquema global. A desvantagem desta 

proposta é quando ocorre a alteração dos esquemas locais ou a entrada de ~ u n  novo 

esquema local, tornando-se necessário alterar o esquema global e rever as 

integrações. 



Este capítulo apreseiita a X-ARC quanto aos seus objetivos, suas 

características e fimcioiialidades pretendidas, seus componentes, a abordagem de 

implementação, os serviços oferecidos, os papéis dos integrantes, o protocolo de 

registro de integrantes e o niodelo de dados adotado pela arquitet~ira. 

.I Arquitetura 

A X-ARC foi projetada para acessar repositórios de dados estr~iturados 

(arniazeiiados ein SGBD relacionais, SGBD orientados a objetos, etc), senii- 

estr~1t~1sados (documentos XML, arquivos texto, planillias eletrônicas, etc) e espaciais 

(arinazeiiados em SIGs). Basta que para cada repositósio de dados exista uin tradutor 

que realize o inapeainento do modelo de dados do repositório para o modelo de dados 

coinuin do mediador. 

A interoperabilidade dos dados só é possível devido aos inetadados, pois 

represeiitain a infor1nação contida nos repositórios de foima coerente com os termos 

coinpreendidos pelo domínio dos usuários de dados ainbientais e descrevem a 

estrutura e semântica existente lios dados. 

A Figura 4.1 apresenta uina visão geral da arquitetura, coin os gerentes e os 

pai-ticipaiites interligados pela Internet, juntaiiieiite com os repositórios de dados 

dispoiiibilizados pelos inesnios. 

Nesta Figura, é possível observar que uni mesmo Pai-ticipante pode publicar 

LKII ou mais repositórios de dados e que um Gerente também pode publicar dados 

diretamente. Tainbéin é possível notar que cada Pai-ticipaiite tein um conjunto de 

metadados locais associado, que é captwado pela arquitet~m d~xante a fase de 



publicação do dado pelo usuário publicados e gerenciado pelo Participante, e 

opcionalmente um coiijuiito de inetadados reinotos. Os Gerentes também possuem 

um conjunto de inetadados, contudo estes são globais e consolidaiii todos os 

metadados locais e eiicontrain-se replicados entre os Gerentes da arquitetura. 

Figura 4.1 - Visão Geral da Asquitetura X-ARC 

A arquitehm X-ARC encapsula dois sistemas para a execução de seus 

serviços e apoio a publicação dos dados: o Le Select (LESELECT, 2002), mid1e~)nre 

do INRIA que inaiiipula dados estruturados e seini-estruturados; e o ArcIMS 

(ARCIMS, 2001) que inanipula dados geoi~efere~~ciados. 

Na Figma 4.2, temos uma visão genérica dos coilipoilentes que participain da 

arquitehxa X-ARC. Nesta figura, é possível observar o mediador que acessa os 

repositórios de dados disponibilizados pelos sisteinas de publicação de dados 

espaciais (ArcIMS) e não-espaciais (Le Select). O X-SELECT e o X-MAP são os 



coinponentes tradutores da arq~litetura que eiicapsulain o acesso aos sistemas Le 

Select e ArcIMS. 

A arq~iitet~ii.a X-ARC visando aproveitar o esforço e pesquisa envolvidos na 

área de banco de dados, utiliza o Le Select para prover os serviços de acesso a dados 

não-espaciais. Da mesma foma, o ArcIMS é utilizado para prover o acesso aos dados 

espaciais disponíveis através de mapas digitais. Inicialmente, a arquitetura fornece 

acesso para dados arinazenados nos formatos shape, texto, planillia eletrônica Excel e 

banco de dados relacionais. 

Figusa 4.2 - Componentes da X-ARC 

As características da arquitet~~ra, os papéis ass~midos por uma instância X- 

ARC, o modelo de dados do mediador, a gerência de inetadados, os serviços 

disponíveis na arquitetura, o papel deseinpediado pelo Le Select e pelo ArcIMS, 

assim como o processamento de consulta e a publicação dos dados dispoilibilizados 

pela X-ARC serão apresentados nas seções seguintes. 



A fim de atender as necessidades dos usuários de Sistemas de Infoimação 

Geográfica (SIG) no acesso, localização e interoperabilidade de dados ambientais, 

indispensáveis para a realização de suas análises e para a tomada de decisões, foi 

desenvolvida a extensible Arcliitect~ire (X-ARC). A arquitetura X-ARC é baseada na 

arquitetura de mediadores (WIEDERHOLD, 1992) e é capaz de foimecer acesso a 

fontes de dados heterogêneas e distribuídas (PINTO, MEDEIROS, SOUZA et al., 

2001, PINTO, STRAUCH, SOUZA et al., 2002a). 

A X-ARC utiliza termos de domínio para apoiar a associação dos dados 

heterogêneos aos seus doniínios de aplicação específicos e representar a inforinação 

existente nos repositórios de forma coerente com o vocabulário do domínio. Além de 

teimos de domínio, a arquitetura utiliza a linguagem XML como um padrão de 

intercâmbio para disponibilizar os dados. Assim, os dados dos diversos repositórios 

envolvidos são acessados uiiiformemente pelos usuários e retornados como coleções 

as quais não apresentam heterogeneidade de formato pois são publicadas em XML, 

porém apresentam heterogeneidade semântica e esta deve ser resolvida pelo usuário 

quando decidir quais conjuntos de dados retornados na coleção utilizar. 

Na X-ARC, cada fonte de dados é associada a uni conjunto de metadados que 

foimece ao mediador as iilforniações necessárias para o gerenciainento da arquitetura 

e o processaineiito das consultas, o que auxilia na identificação de fontes de dados 

coi~elatas e na localização de dados relacionados em um niesiiio doinínio de 

aplicação. 

A X-ARC provê interoperabilidade entre os repositórios de dados, mantendo 

entretanto a autonomia de cada uni dos repositórios participantes da arquitetura. Além 

disso, a disponibilidade e a capacidade de processaineilto de cada fonte, assim como a 



heterogeneidade de seus dados (seja relativo à estrtihira, fosmato, tipo ou metadados) 

são explorados pelos coinponentes da arquitetura a fim de garantir um acesso 

uniforme aos dados. 

A arquitet~ira é flexível e escalável, pois novos repositórios de dados podem 

ser acrescentados a arquitetura sem muito esforço pelos usuários, através do uso do 

Assistente de Publicação de Dados, e sem redução no desempenho da arquitehxa. 

Outra funcionalidade da arquitet~ira é a capacidade de auxiliar na localização de 

dados ainbientais relacionados, utilizando a similaridade e equivalência de termos de 

domínio, associados aos repositórios de dados, na determinação de dados correlatos. 

Assim como em outras arquitet~~ras semell~antes que utilizam mediadores, a 

X-ARC é composta por um componente global (mediador) e por componentes locais 

(tradutores). O mediador acessa a informação compartilhada pelos componentes 

locais, gerenciando o acesso às fontes de dados locais e utilizando os tradutores que 

armazenam o mapeamento das fontes locais para o modelo de dados comum (MDC) 

do mediador. 

A F i g ~ m  4.3 ilustra a comunicação e o fluxo de dados e metadados entre as 

camadas de aplicação, mediação, tradutores, sistemas intermediários e fontes de 

infoiinação da arquitehira. A cainada de aplicação representa um usuário ou aplicação 

que se conecta ao Gerente da arquitetura, eilvia consultas e aguarda o resultado. A 

camada de Mediação juntamente com a camada de Tradutores encontra-se no Gerente 

que recebe a consulta e a processa. 

A camada de Sistemas Intermediários representa os possíveis servidores Le 

Select e AscIMS que publicam os dados disponibilizados pela arquitetura e podem ser 



acessados, respectivamente, através dos tradutores X-SELECT e X-MAP. A camada 

de fontes de informação representa os diversos repositórios distribuídos pela rede os 

quais são acessados através dos sistemas intermediários. 

Figiii-a 4.3 - Comunicação entre as canladas de Aplicação, Mediação, Tradução, 

Sistemas Interinediários e Fontes de Dados na Arquitetura X-ARC 

A abordagem da visão do mediados é virtual pois os dados permanecem nos 

repositórios locais que são acessados através de consultas. As cons~iltas enviadas ao 

mediador são transforinadas em subconsultas (se-escritas nas linguagens de consulta 



de cada repositório) e enviadas para os repositórios locais. Cada resultado é então 

traduzido, filtrado e unido em um íiiiico resultado que é retornado para o usuário ou 

aplicação que originou a consulta inicial. 

O conceito de mediação empregado pela X-ARC para a publicação de dados 

diferencia-se do conceito tradicional de mediadores, pois a X-ARC não utiliza uma 

visão integrada dos repositórios no mediador, porém utiliza componentes globais 

(mediador) e componentes locais (tradutores) para publicar os dados disponibilizados 

pelos usuários. 

A integração de dados ainbientais é uma atividade mais complexa que a 

integração convencioilal de dados, pois os aspectos dos dados ambientais são mais 

coinplexos e senlanticainente ricos. A integração destes dados necessita de constante 

intervenção humana e da presença de um especialista do domínio. 

A interoperabilidade de dados ambientais distribuídos e heterogêneos é o 

objetivo da arquitetura, porém é necessário considerar a indisponibilidade temporária 

dos dados elou o fato que a decisão de como unir, trailsfoimar e utilizar os dados 

ainbientais é responsabilidade dos usuários dos dados. Portanto, o problema de 

manutenção da visão do mediador fica evidente e proibitivo para um ambiente com 

repositórios de dados ainbientais instáveis. 

Desta foima, a arquitetusa foi concebida para ao invés de integrar os dados, 

publicar o dados. A p~iblicação dos dados é feita utilizando o conceito de mediação (o 

mediador gerencia o acesso aos dados disponibilizados pelos tradutores), entretanto a 

complexidade na inanutenção da visão do mediador foi substituída pelo uso de teimos 

de domínio que classificam e agrupam os dados em coleções e a adoção de inetadados 

que descrevem os dados e auxiliam na sua localização. 



Na arquitetura, uma instância X-ARC pode ter o papel de Gerente ou de 

Participante. Da mesina forma, existem diferentes denominações para os usuários que 

manipulam a arquiteh~ra, sendo o Usuário Produtor e o Usuário Consumidor os mais 

impostantes. Cada usuário ou instância da X-ARC desempenha funções diferentes na 

asquitet~ua. As características e funções de cada um são apresentados a seguir, 

enquanto que o diagrama em UML dos usuários da arquitetusa encontra-se no 

Apêndice A. 

4.4.1 Usuários 

Os usuários que manipulam a arquitetwa X-ARC são apresentados pela 

Figura 4.4 e divididos nas seguintes categorias: 

Usuário Administrador - responsável pela configuração da instância X- 

ARC no momento da instalação da instância em um computador. Ele 

configura na instância o perfil da instância (Participante ou Gerente) e 

fornece outras infoimações necessárias para a inicialização da instância lia 

rede X-ARC; 

Usuário Consumidor - usuário que utiliza os serviços da arquitetura X- 

ARC para o acesso, localização e recuperação de dados disponíveis nos 

repositórios publicados pelos integrantes da arquitetura. Este usuário foi 

registrado lia asquitetura pelo Usuário Administrador e tem esta 

denominação de acordo com a classificação de TOMASIC & SIMON 

(1 997); 

e Usuário Convidado - trata-se de uni usuário semelhante ao Usuário 

Consumidor contudo não foi registrado pelo Usuário Administrador. 

Existe com o iiih~ito de promover uma cooperação entre os usuários que 



não pai-ticipain da arquitetua, permitindo que este usuário realize 

consultas sobre os dados com nível de acesso Completo; 

e Usuário ProdutorIPublicador - usuário que disponibiliza dados para os 

integrantes da arquitetura. Este usuário interage nos integrantes, 

fornecendo informações (inetadados) sobre os dados, tais como estrutura, 

descrição, qualidade, termo de domínio, etc. Este usuário tem esta 

denominação de acordo com a classificação de 

Usui r io  
Adrnit~istrador 

TOMASIC & SIMON 

Usui r io  Usuário 
Convidado Publicador 

Figura 4.4 - Usuários da Arquitetusa X-ARC 

O Participante possui Luna instância da X-ARC sendo executada localmente. 

Ele gerencia apenas seus metadados locais os quais descrevem as fontes de dados que 

disponibiliza. Opcionalinente pode possuir inetadados reinotos, porém não tem 

permissão para alterar as informações nestes inetadados. 



O Participante pode dispoizibilizar uina ou mais fontes de dados dentro da 

arquitetma. O tipo de fonte de dados que o Participante disponibiliza serve para 

classificá-lo, a saber: 

e Espacial - disponibiliza dados espaciais (mapas) através de imagens; e 

e Não-Espacial - disponibiliza dados armazenados em tabelas, textos, 

arquivos, bancos de dados, etc.; 

e Híbrido - quando o participante disponibiliza dados espaciais e não- 

espaciais. 

O Pai-ticipante está sempre relacionado diretamente a um Gerente, a quem esta 

subordinado e tem como dever, inforinar seus inetadados locais. Além do Gerente 

direto, uin Participante pode possuir uina lista de gerentes alternativos, tratam-se dos 

gerentes existentes na rede X-ARC que foram inforinados da existência do 

Pai-ticipante na rede. Para estabelecer como os inetadados locais são infoimados ao 

Gerente e como a lista de gerentes alternativos é informada ao Participante é definido 

um protocolo apsesentado na seção 4.5. 

4.4.3 Gerente 

O Gerente assim como o Pai-ticipante possui Luna instância da X-ARC sendo 

executada. Ele é responsável por gerenciar seus próprios metadados, os metadados 

locais dos participantes que estão subordinados a ele diretaniente e os inetadados dos 

outros integrantes da rede X-ARC (gerentes e participailtes). A este conjunto de 

metadados controlados pelo Gerente denoinina-se Metadados Globais. Embora 

possua os inetadados referentes às fontes de dados disponibilizadas pela arquiteh~a, 

ele somente tein permissão para alterar seus metadados. Assiin como o Pai-ticipante, o 



Gerente também pode disponibilizar uma fonte de dados, por exemplo o Geren 

da Figura 4.1. 

O Gerente pode estar relacionado diretamente a nenhum ou mais gerentes. Ele 

estará relacionado a nenhum quando for a única instância X-ARC na rede, ou seja, 

quando a rede estiver sendo iniciada. Embora exista um relacionamento direto entre 

os gerentes não existe uma hierarquia entre os mesmos. 

Um Gerente possui Lima lista de todos os gerentes existentes na rede. Além 

disso, possui uma lista dos participantes subordinados a ele e uma lista dos outros 

participantes da rede. Os metadados globais mantidos pelo Gerente são atualizados 

cada vez que ~iima fonte de dados é disponibilizada, ou um novo integrante se insere 

na rede X-ARC ou uma alteração nas fontes de dados disponibilizadas é feita. Os 

detalhes a respeito da troca de metadados globais entre os gerentes, a manutenção da 

lista de gerentes e a formação da rede X-ARC serão discutidos na seção 4.5. 

Os integrantes da asquitetura X-ARC (participantes e gerentes) encontram-se 

espalhados pela Internet e se coiniinicain através dela para compor um coilj~into que 

se denomina rede X-ARC. 

A entrada de cada integrante na rede resulta na execução de atividades que 

devem ser desempenhadas pelo Usuário Administrador (pessoa responsável por 

instalar e coiifiguras uma instância da X-ARC em um recurso computacional), pela 

própria instância X-ARC que está sendo inserida na rede e pelas outras instâncias que 

já se eilcontran~ ativas na mesma. 

Tendo em vista que a X-ARC é uina arquitetura de mediação aberta, a qual 

permite a qualquer moinento a entrada e saída de novos repositórios de dados, toma- 



se necessário definir um protocolo de registro dos participantes na arquitetura. Este 

protocolo define um conjunto de procedimentos a serem realizados pelo usuário, pela 

nova instância que está entrando na rede e pelas instâncias X-ARC que já se 

eizcontram na rede. 

Os procedimentos podem ser divididos entre os desempenhados pelos usuários 

da arquitetura e os desempenhados pelas instâncias X-ARC que compõem a rede. Os 

diagramas de Caso de Uso em UML encontram-se nos Apêndice A. 

Os procedimentos de responsabilidade do Usuário Administrador constituem-se 

os seguintes: 

Instalação da instância X-ARC em um recumo computacional com acesso 

à rede Internet; e 

Configuração da instância quanto ao perfil de execução (gerente ou 

participante) e indicação, se possível, do endereço IP de outra instância X- 

ARC em execução. 

Os procedimentos desempenhados pelas instâncias X-ARC durante o registro 

de una  nova instância na rede podem ser divididos entre os realizados pela nova 

instância e aqueles realizados pelas instâncias já existentes. 

A nova instância deve a partir do número IP foinecido pelo Usuário 

Adnzinistrador iniciar uma com~inicação com a instância já existente, informando a 

entrada de u n a  nova instância na rede. Neste moineizto, a nova instância deve 

iiifonnar seu papel (Gerente ou Participante) na rede X-ARC. Só então outras 

informações são trocadas entre as instâncias, tais como: lista de gerentes, metadados 

globais ou locais, etc. 

Caso a nova instância seja unl gerente, ela receberá uma lista dos gerentes 

existentes na rede, j~intanieiite com os metadados globais. Se for um participante, 



então uina lista com gerentes alternativos será informado. Esta lista não é atualizada a 

cada novo gerente que se insere na rede, mas serve como um recurso para a instância 

caso seu gerente saia da rede. 

Dixante a entrada de Luna nova instância na rede, as instâncias já existentes na 

rede X-ARC devem verificar o papel da nova instância na rede, para então determinar 

os próximos passos a serem executados. 

Se a nova instância for gerente, os inetadados globais da instância já existente 

devem ser informados a ela e os gerentes da rede devem ser informados da entrada de 

Liin novo gerente. Caso seja pai-ticipante, uma lista de gerentes alternativos deve ser 

infoimada. Se a nova instância indicou a instância durante seu processo de registro, 

então ela deve ser incluída em sua lista de pai-ticipantes subordinados diretos. Caso 

contrário, deve apenas atualizar sua lista de participantes na rede. 

4.5.1 Exemplo de Registro de Integrantes 

A seguir, é apresentado ~i in  exeinplo que ilustra a forinação da rede X-ARC 

através do registro de seus integrantes. Algumas observações sobre os metadados 

inanipulados pela instância são foi-necidos para o esclarecimento de díividas que 

tenham surgido durante a seção ailterior. O exeinplo é apresentado ein cenários ao 

longo de diferentes instantes de teinpo e com variadas configurações da rede X-ARC. 

Este exeinplo procura ilustrar as diferentes config~~ações que a rede pode assumir e 

as iterações entre as instâncias X-ARC durante o registro dos integrantes. 

A Figura 4.5 apresenta o Cenário 1 (Iizstai~te T=O), no qual o integrante P1 

inicia a rede X-ARC, só existe ele na rede, poi-tanto ele é Gerente e Participante ao 

mesmo teinpo. 



Figura 4.5 - Registro de Integrantes (Cenário 1) 

A Figura 4.6 apresenta o Cenário 2 (Instante T=l) onde a partir da rede já 

foimada pelo integrante P1 do cenário anterior, o integrante P2 se registra em P1 

coino Participante. Neste instante, é formada a rede com l(um) Gerente e l(~im) 

Participante. 

Figma 4.6 - Registro de Integrantes (Cenário 2) 

A Figura 4.7 apresenta o Cenário 3 (Instante T=l'), onde a pastir da rede já 

foimada pelo integrante P1 da Figura 4.5 (Cenário I), o integrante P2 se registra em 

P1 como Gerente. Neste instante, é formada a rede com dois gerentes. 

Figura 4.7 - Registro de Integrantes (Cenário 3) 

A Figura 4.8 apresenta o Cenário 4 (Instante T=2), onde a partir da rede do 

ceilário anterior, o integrante P3 se registra em P2 coino Participante. Neste caso, o 



integrante P1 é informado da existência de P3, através da atualização dos metadados 

enviada por P2. O integrante P3 é informado da existência de P1, como gerente 

alternativo, durante seu registro com P2. 

Figura 4.8 - Registro de Integrantes (Cenário 4) 

A Figura 4.9 apresenta o Cenário 5 (Instante T=2'), onde a partir da rede da 

Fig~ira 4.7 (Cenário 3), o integrante P3 se registra em P2 como Gerente. Neste caso, 

P1 é informado da existência de P3, através da atualização dos inetadados enviada por 

P2. P3 é informado da existência de P1 (gerente), durante seu registro com P2. Os 

inetadados globais existentes em P2 são enviados para P3. 

Figura 4.9 - Registro de Integrantes (Cenário 5) 

A Figtira 4.10 apresenta o Cenário 6 (Instante T=3), onde a partir da rede do 

cenário anterior, o integrante P4 se registra e111 P3 como Participante. Neste caso, P 1 

e P2 são informados da existência de P4, através da atualização dos inetadados 

enviada por P3. P4 é informado da existência de P l  e P2 (gerentes altesnativos), 

dmante seu registro com P3. 



Figura 4.10 - Registro de Integrantes (Cenário 6) 

A F ig~ ra  4.1 1 apresenta o Cenário 7 (Instante T=3'), onde a pai-tir da rede da 

Figura 4.7, o integrante P4 se registra em P2 como Participante. Neste caso, P1 é 

informado da existência de P4, através da atualização dos metadados enviada por P2. 

P4 é informado da existência de P1 (gerente alteimativo), durante seu registro com P2. 

Os integrantes P3 e P4 não sabem da existência um do outro. 

Figura 4.1 1 - Registro de Integrantes (Cenário 7) 



A X-ARC como uina arquitetura de publicação de dados que baseia-se no 

conceito da arquitetua de mediadores requer a definição de um inodelo de dados 

coinuin (MDC) ou canônico para o mediador da arquitetura. 

O MDC permite que os iisuários realizem consultas sobre os vários esquemas 

participantes da mediação ~itilizaiido uma linguagem de consulta padrão, 

independente das linguagens de consulta disponibilizada pelos repositórios. Cabe 

ressaltar que o tradutor de cada repositório tem a responsabilidade de traduzir a 

consulta na linguagem do mediador para uina consulta na linguagem do repositório de 

dados. 

Segundo (BUSSE, KUTSCHE, LESER et al., 1999), o modelo de dados das 

arq~iitetiu-as de integração restringe os tipos de componentes (repositórios de dados) 

que podem ser integrados, pois durante a tradução de um modelo (relacional, seini- 

estruturado, orientado a objetos, etc.) para outro pode haver perda de representação 

semântica. Além disso, a linguagein de consulta aos dados é de fundamental 

importância, pois uma linguagem complexa cria bai-i-eiras de utilização, podendo 

inviabilizar o uso da a r q ~ i i t e t ~ ~ a  pelos usuários. 

Avaliando estes critérios e considerando que na área ambienta1 a maioria dos 

usuários não é especialista em banco de dados, a X-ARC utiliza o modelo relaciona1 

como seu modelo de dados canônico e um subcoilj~into da linguagem SQL como sua 

linguagem de consulta padrão. O inodelo relacional foi adotado devido a facilidade de 

conversão dos dados ainbieiitais representados em oritsos modelos para o relacional e 

ao fato que o modelo relacional ser comuinente utilizado pela indústria, além da 

representação tabular ser co111u111 aos usuários da área ambienta1 que estão 

acostuinados com a manipulação de dados neste formato. 



O modelo de mediação da X-ARC não visa gerar um esquema de integração 

íinico. As técnicas de mediação são utilizadas para especificar tini niapeainento entre 

os tipos do mediador e os tipos dos repositórios de dados locais e prover um acesso 

lógico unificado aos dados existentes nos repositórios participantes. Desta forma, o 

resultado de uma consulta a dados disponíveis em vários repositórios é retomado 

como uma coleção de dados, onde cada dado possui sua estrutura e semântica própria, 

mas em uin íinico formato, um íinico documento XML bem formado. 

A X-ARC disponibiliza os dados existentes nos repositórios de dados através de 

uma abstração dos repositórios baseado no conceito de site publicado, onde cada 

repositório é representado por uma Unzj'ied Resozrrce Locntor (URL) que descreve o 

computador e o iepositório, ou seja, as fontes de dados tornam-se acessíveis para 

qualquer aplicação cliente que possa se conectar à X-ARC e infoimar uma URL 

válida. 

Através da abordagem de site publicado utilizado pela X-ARC, encapsula-se os 

dados publicados pelos sistemas inteimediários AscIMS e Le Select, onde o AscIMS 

disponibiliza os dados espaciais na Web coino fig~iras que são geradas pelo sistema 

de acordo com a demanda específica (ARCIMS, 2001). Da mesma foima, o Le Select 

disponibiliza seus dados e serviços através do conceito de site publicado 

(XHüMARI, AMZAL & SIMON, 1999). 

Essa abordagem dificulta a tarefa de localização de informações dos 

repositórios caso não exista um catálogo de repositórios publicados, entretanto a X- 

ARC propõe ~iin Serviço de Gerente de Metadados que tem coino uma de suas 

f~~nções, fornecer as infoiniações sobre os repositórios publicados. 



A gerência dos metadados é uni fator preponderante para o desempenho dos 

serviços da arquitetma, que auxiliam no acesso, gerenciamento e compartilhamento 

de grandes conj~intos de dados estruturados e não-estruturados. Através de uma 

coil-eta gerência se atinge a interoperabilidade entre as diversas fontes de dados 

mallipuladas pela arquitetura. 

Devido à heterogeneidade e distribuição das fontes de dados publicadas pela 

arq~iitet~n-a, toma-se extremamente necessário a descrição de infornlações a respeito 

dos repositórios de dados e dos próprios dados, tanto em relação ao tipo de 

armazenamento, como também a estrutma, forma de acesso, etc. 

A definição de um conjunto de metadados adequado para a arquitetusa X-ARC 

é o primeiro passo para garantir uma implementação eficiente no acesso, 

transferência, compastilhamento e processamento dos dados. Além disso, na 

arquitetma de mediadores, os inetadados auxiliam o mediador na determinação da 

execução das tarefas da arquitet~ira. 

Os inetadados da X-ARC são controlados pelo Gerente de Metadados (GM) 

que fornece, coleta e gerencia as informações sobre os repositórios. O GM apoia os 

outros serviços da arquitetura, como por exeniplo a deconlposição de consultas, o 

enipacotamento de resultados, etc. É também através do GM que o usuário tem a 

facilidade de consultar as informações existentes sobre os diversos repositórios de 

dados publicados pela arquitetura, sem conhecer ou compreender a estrutura dos 

dados nos repositórios locais. 

Para cada repositório que é incorporado à arquitetura, o GM captura um 

conj~iiito de inforsiiações que descrevem o tipo do dado (espacial ou não espacial), a 

localização (computador que armazena), forma de armazenainento, estruhxa do dado, 



qualidade do dado, etc. Todas essas inforinações são foi-necidas pelo usuário durante 

o processo de publicação dos dados. O critério de qualidade utilizado pela arquitetma 

é subjetivo, depende do usuário, podeiido no entanto ser aprimorado ~itilizaiido 

técnicas específicas. 

Como foi citado no capítulo 2, existem várias arquiteturas e padrões de 

metadados, alguns visam domínios específicos de aplicação, enquanto outros 

procusain ser genéricos. Considerando a heterogeneidade dos repositórios envolvidos, 

várias arquiteturas ou padrões poderiam ser utilizadas para descrever os dados 

disponibilizados, todavia não é foco principal deste trabalho desenvolver de forma 

completa uma gerência de metadados, embora seja possível estender a arquitetma 

para tal objetivo. Portanto, o modelo de metadados apresentado a seguir terá como 

principal propósito, o de representar as necessidades da arquitetura para a execução 

de suas tarefas. 

Para a X-ARC foi adotado um conjunto de metadados próprio para as 

atividades da arquiteh~ra. Entretanto, podem ser estendidos para seguir um padrão, 

arquitetura ou foriiiato de metadados como FGDC, Dublin Core ou SAIF. 

A Figura 4.12 apresenta o diagrama de classes, na notação UMI, (ROOCH, 

RUMBAUGH & JACOBSON, 2000), dos dados amazenados pelos metadados da X- 

ARC e manipulados pelo Gerente de Metadados (GM). 
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Figura 4.12 - Diagrama de Classes dos Metadados 

4.7.1 Tipos de Metadados 

Os metadados armazeiiados e gerenciados pela arquitetura classificam os dados 

disponibilizados pelos repositórios em dois tipos: espaciais e não-espaciais. Além 

disso, os metadados utilizados pela arquitetura são classificados em três grupos, a 

saber: 

e Local - são os metadados mantidos pelos participantes e pelos gerentes da 

arquitehra. Para cada dado disponibilizado pelo pai-ticipaiitelgerei~te existe 

um metadado associado que o descreve e informa o nível de acesso 

autorizado pelo usuário que disponibilizou o dado. Somente o 



pai-ticipantelgerente que publica o dado tem permissão para alterar os 

metadados relativos ao inesino; 

o Remoto - são os inetadados que descrevem um dado disponibilizado por 

outro pai-ticipantelgerente da arquitetura. É semelhante ao metadado local, 

porém o participante que o possui não tem autonomia para alterá-lo. Este 

metadado é uni recurso que a X-ARC oferece aos pai-ticipantes para 

estender seu conjunto de metadados e diminuir sua dependência do serviço 

de inetadados dos gerentes; 

Global - são os metadados mantidos pelos gerentes da arquiteh~ra. Estes 

metadados descrevem os dados disponibilizados por todos os participantes 

que compõem a arquitet~ua, ou seja, é o conjunto dos metadados locais de 

todos os participantes. Os gerentes não têm permissão para alterar a 

informação contida nos inetadados globais, preservando a autonomia de 

projeto dos pai-ticipantes durante o processo de publicação dos dados. 

4.7.2 Pi~otocolo de Intercdmbio de Metadados 

Os inetadados constituem informação tão relevante quanto o próprio dado que 

eles descrevenl e por isso a arquitetura deve ter uin protocolo bem definido sobre o 

intercâmbio dos inetadados entre os integrantes (participantes e gerentes) da 

arquitetura. 

O iiltercânlbio de metadados na arquitehm ocoi-se priilcipalineilte em dois 

casos: d~iraiite o registro de uin novo integrante (gerente ou pai-ticipailte) na 

arquitetura e durante a execução de cons~iltas, seja para consultar possíveis 

repositórios ou para recuperar os dados existentes nestes. 



Durante o processo de registro de integrantes na arquitet~u-a, os participantes 

trocam metadados com seus gerentes e estes trocani inetadados entre si para atualizar 

seus inetadados globais sobre os novos dados disponibilizados pelos participantes. 

Na execução das coilsultas, as infoimações solicitadas pelo cliente que enviou a 

consulta são retomadas acrescidas de metadados adicionais, como estrutura, 

descrição, qualidade, etc. 

Para estes casos a arquitetusa deve fornecer segurança dos dados e metadados a 

partir de dois itens muito importantes: 

Nível de Acesso - garantindo que os dados e metadados publicados 

estejam de acordo com o nível de acesso atribuído por seus usuários. A 

arquitetura adota o mesmo nível de acesso atribuído aos dados pelos 

usuários para os seus respectivos metadados; e 

Autenticação - garantindo que os metadados trocados entre os 

participantes e gerentes, e estes entre si, estejam protegidos durante a 

comunicação. Esta proteção poderia ser obtida através de técnicas de 

criptografia de infoimação como criptografia foste, criptografia 

convencional, chaves píiblicas e chaves privadas. Além disso, as 

inforinações transmitidas poderiam ser autenticadas através de assinahu-as 

digitais, as quais permitem ao receptor verificar a autenticidade da origem 

da informação e de que peimanece intacta (RSA LABORATORIES, 2000 

, RIVEST, SHAMIR & A D L E W ,  1978, RIVEST, 1992). 



Ein cada um dos integrantes da arquitetura (gerente e participante) encontra-se um 

ou mais sewiços que são responsáveis pela localização, iiitegração ou gerencianlento 

dos repositórios manipulados pela arq~iitetura, confoime ilustrado pela Figura 4.2. A 

Figura 4.13 apresenta os serviços atualmente disponíveis na arquitetura e suas 

interações. Estes serviços compõem a camada de integração de dados nas arquiteturas 

do projeto SPeCS e AGROMET, apresentados no capítulo 1. A seguir, a explicação 

sobre cada um dos serviços e suas funções será apresentado. 

Figura 4.1 3 - Serviços da Asquitetusa X-ARC 

4.8.1 Assistente de PublicnçLío 

A pai-ticipação dos repositórios de dados na arq~iitetura, deve partir da 

iniciativa dos usuários ein pai-tilliar dados que detém. Uina vez que a tecnologia 

utilizada para a p~iblicação dos dados é a mediação, torna-se necessário para cada 

novo repositório iiicluído na arquitet~ira, a criação de um tradutor específico para o 

mesino. Assim sendo, é necessiirio que a arcpitetura forneça ao usuário unia 

funcionalidade para auxiliá-lo na criação do tradutor para o dado a ser incluído. Esta é 

a principal fuiição do Assistente de Publicação (AP). 



O AP é responsável por auxiliar os usuários, que por ventura desejam 

disponibilizar seus dados na arquitetura, na construção de um tradutor específico para 

seus dados. Para dados não-espaciais o AP auxilia na montagein do arquivo de 

definição de tradutor (wrcpper deJinition Jile), que são utilizados pelo Le Select para 

publicar os repositórios de dados. Também é de responsabilidade deste serviço, o 

registro da definição do tradutor no servidor Le Select que o participante da 

arquitetura possui. 

Além disso, durante o processo de p~~blicação do dado, o AP repassa ao 

Gerente de Metadados os inetadados sobre o novo dado disponibilizado. De acordo 

coin o tipo de dado a ser publicado, espacial ou descritivo, e a forma como o dado 

está armazenado, tradutores específicos serão gerados. A pai-tis deste serviço a 

publicação dos dados pelos usuários toina-se mais simples. 

4.8.2 Segurança 

O serviço de segurança é responsável por garantir a segurança de acesso aos 

dados e inetadados disponibilizados pelos nós pai-ticipantes da arquitetura, ou seja, o 

nível de acesso atribuído pelo usuário no momento da p~iblicação do dado é aplicado 

também ao inetadado que o descreve. Assiin sendo, de acordo c0111 os três níveis de 

acesso abaixo, os dados e inetadados são disponibilizados pela arquitetura sob os 

seguintes critérios: 

e Coinpleto - os dados e os metadados estão disponíveis aos usuários para 

visualização e para extração; 

e Somente Metadado - embora os dados e inetadados compoiihain a 

arquiteh~ra, os dados não estão disponíveis para visualização. A existência 



dos dados na arquitetura podem ser indicados a usuários através da 

visualização simplificada dos metadados que descrevem o dado. Portanto os 

dados apenas podem ser indicados como existentes, mas não podem ser 

visualizados ou extraídos; 

s Negado - os dados e metadados fazem pai-te da arquitetura, poréin não estão 

disponíveis para acesso. 

O nível de acesso aos dados é atribuído pelo usuário que dispoilibilizou o dado, 

dusaiite a execução do Assistente de Publicação. O serviço de seg~irança foinece ao 

serviço de Acesso aos Dados as infoimações sobre a peimissão de acesso sobre cada 

dado a ser acessado. 

A X-ARC não peimite a realização de alterações nas bases de objetos 

componentes da arquitetura, uma vez que só tem permissão de leitura nas bases de 

dados locais, garantindo, assim, segurança local dos repositórios. 

A confiabilidade e segurança dos metadados e dos dados disponibilizados pela 

arquitetura é alcançada através da aplicação do protocolo de intercâmbio de 

metadados definido na seção 4.7.2. 

4.8.3 Gerente de Metadados 

O Gerente de Metadados (GM) é responsável por gerenciar os inetadados 

sobre todas as fontes de dados manipuladas pela arquitetura. As principais 

infoimações gereilciadas pelo GM sobre as fontes são: localização, tipo do dado 

(espacial, descritivo), forma de arinazenamento, estrutura do dado e terino de domínio 

relacionado. A partir das iiiformações inantidas pelo GM é possível consultar os 

dados existentes nos repositórios dos participantes segundo vários critérios de 

consulta. 



O GM possui um dicionário de termos de domínio, que pode ser atualizado a 

qualquer momento, e é utilizado pelo Assistente de Publicação (AP) da arquitetura 

d ~ ~ a n t e  o processo de registro dos repositórios participantes. A partir do teimo de 

domínio atribuído ao sepositório, as fontes de dados que compõem a arquitetura são 

categorizadas segundo o domínio da aplicação e através desta classificação a X-ARC 

é capaz de auxiliar os usuários na localização dos dados. 

4.8.4 Processador de Consulta 

É responsável pelo processainento das consultas enviadas à arquitetura. Neste 

serviço a consulta é desniembrada e se-escrita em s~~bconsultas específicas para cada 

repositório de acordo com os inetadados globais mantidos pela arquitetura e 

fornecidos pelo GM. Cada subcoilsulta é enviada para o serviço de Acesso ao Dado 

que utilizando o tradt~tor adequado para o tipo de dado sendo consultado o acessa e o 

resultado de cada subconsulta é unificado em uni único resultado pelo serviço de 

Publicação de Dados. Então este resultado unificado é enviado para o cliente que 

originou a coilsulta inicial. 

Na X-ARC, os dados estrut~ii.ados, seini-estrut~u-ados ou não-estrut~u-ados 

disponíveis nas fontes são acessados através de Lima linguagem de consulta padrão 

(subconjunto da SQL) que peimite a abstração do usuário sobre as diferenças de 

capacidade de execução de cada um dos repositórios envolvidos. 

Maiores detalhes sobre o processamento de consultas na arquitetura, o 

subcoiljuilto da SQL utilizado pela arquitetura e processo de como o resultado da 

consulta é retorilado ao usuário ou aplicação que enviou a consulta serão discutidos 

nas seções 4.9 e 4.10. 



4.8.5 Acesso nos Dados 

É responsável pelo acesso direto aos dados publicados pelos participantes da 

arquitetura. A tarefa deste serviço é de acessar os dados disponibilizados pelos 

participantes e de repassá-los para o serviço de publicação de dados para que sejam 

publicados. Este serviço encapsula os serviços de mediação do Le Select e do 

ArcIMS e utiliza para se conectar com os mesmos os componentes X-Select e X-Map 

da arquitetura que serão descritos a seguir. 

ensible Le Select 

Este componente da X-ARC é o responsável pela mediação de dados não- 

espaciais, todas as consultas direcionadas a repositórios não-espaciais são 

direcionados e tratados por este componente. Trata-se de um tradutor para 

repositórios de dados publicados pelo Le Select. 

Além de ser responsável por traduzir as consultas enviadas pela arquitetwa X- 

ARC para a linguagem de consultas do Le Select, também é responsável pela 

tradução do resultado retoi-nado pelo Le Select para o formato manipulado pela X- 

ARC. 

O tradutor X-SELECT se comunica com o Le Select através de um &iver 

JDBC específico, já existente, fornecido juntamente com o Le Select. Este &iver 

JDBC e as classes Java para nianipulação dos resultados retornados pelo servidor são 

encontrados em um arquivo JAR, que é incluído no projeto da arquitetura para 

permitir a conexão com o servidor Le Select. 

Na arquitetura X-ARC, vários servidores Le Select podem estar distribuídos 

entre computadores que formam uma rede de interesse em com~iin. Para cada 



repositório de dados não-espacial que participa da publicação, existe pelo menos um 

servidor Le Select que o publique, entretanto um servidor pode ser responsável pela 

publicação de vários repositórios. Além disso, um mesmo repositório de dados pode 

ser disponibilizado por mais de um servidor Le Select, entretanto é necessário que um 

arquivo de definição do trad~itor seja construído para o repositório e registrado em 

cada uin dos servidores. 

Como reflexo da utilização do Le Select, a linguagem de consulta 

disponibilizada por este componente é um subconjunto da linguagem SQL, que 

também é ~itilizada como linguagem de consulta da X-ARC. 

A arquitetura X-ARC visa aproveitar a solução Le Select já existente, 

acrescentando sobre este sistema intesmediário, uma camada para a execução das 

tarefas necessárias para a interoperabilidade de dados. 

Embora já existam tradtitores preestabelecidos para alguns tipos de repositórios 

de dados, a abordagem de iinplementação do Le Select permite que novos tradutores 

sejam construídos para atender às necessidades dos usuários. Este foi um dos fatores 

que contribuíram para a escolha deste sistema para compor a arquitetura X-ARC, pois 

na área ambienta1 é coimm o uso de formatos, padrões e tipos de armazenamento 

proprietários. 

Além disso, à medida que novos tradutores são desenvolvidos para diferentes 

repositórios manipulados por usuários de sistemas ainbientais, eles podem ser 

distribuídos entre os usuários que utilizam a X-ARC, possibilitando um 

reaproveitanlento de esforço. 

Atualmente, todos estes aspectos são de fundamental importância para garantir 

que as soluções mantenham-se atualizadas, competitivas e c o ~ g u r á v e i s  às 

necessidades específicas de cada usuário. 



5.2 X- 

Fazendo uina analogia com o componente X-SELECT, o X-MAP é o 

responsável pela mediação de dados espaciais. Todas as consultas direcionadas a 

repositórios espaciais são direcionados e tratados por este componente. 

O X-MAP é o tradutor da X-ARC para repositórios de dados publicados pelo 

ArcIMS. Ele é composto por um cliente da arquiteh~ra ArcIMS (ARCIMS, 2001), que 

foi concebida para servir dados e serviços de Sistemas de Infoimação Geográfica 

através da Internet (HARDER, 1998) . Por meio deste componente, é feito o acesso 

aos dados espaciais dispoilibilizados por um ou mais servidores ArcIMS. A Figura 

4.14 ilustra o papel do X-MAP no acesso aos dados espaciais e como é realizada a 

interação do componente com os servidores ArcIMS. 

Figma 4.14 - Papel do X-MAP no acesso aos dados espaciais 

A arquitetura ArcIMS utiliza a ArcXML, uma versão da XML para o ArcIMS, 

para processar consultas e retoinar resultados de consultas. Desta foima, o X-MAP é 

responsável pela tradução da consulta SQL para a linguagem ArcXML e pela 

conversão do resultado recebido em AscXML para o forinato da X-ARC. A Figusa 

4.15 exibe o trecho de uma consulta básica em ArcXML, no qual solicita uma 

imagem, que representa conjunto de dados espaciais. 



<ARCXML version="l .I "> /I identificação da versão da ArcXML 

<REQUEST> I/ indica que se trata de um pedido 

<GET-IMAGE> I/ solicitação de uma imagem 

<PROPERTIES> / /  informações adicionais sobre a imagem solicitada 

<ENVELOPE minx="-180" miny="-90" maxx="180" maxy="90" /> 

</PROPERTIES> 

</GET-I MAGE> 

4 R E Q U E S P  

Figura 4.15 - Exemplo de Consulta em AscXML 

Neste exemplo, uma iinagein que representa o mapa é solicitada. As 

coordenadas de interesse da região estão sendo fornecidas pelos valores de minx, 

miny, inaxx e maxy (iníiliino retângulo eilvolveilte). Várias infoimações podem ser 

rec~iperadas utilizando inarcadores específicos. 

Na Fig~u-a 4.16 é apresentado uin resultado em ArcXML retomado pelo 

servidor ArcIMS de uma consulta enviada ao mesmo. 

<ARCXML version="l. I "> 11 identificação da versão da ArcXML 

<RESPONSE> I/ indica que se trata de uma resposta 

<IMAGE> 

I/ marcador que indica que foi retornado uma imagem para uma consulta 

<PROPERTIES> / /  informações adicionais sobre a imagem retornada 

I/ informação sobre as coordenadas englobadas pela imagem retornada 

<ENVELOPE minx="-180" miny="-90" maxx="I 80" maxy="90" /> 

<OUTPUT file="g:\arcims\output\world~MYCOMPUTER2102209.jpg" 

url="http://mycomputer.domain.com/outpu world-MYCOMPUTER21 02209.jpgU I>  

11 nome e localização da imagem gerada pelo servidor 

</PROPERTIES> 

</IMAGE> 

</RESPONSE> 

</ARCXML> 

Figura 4.16 - Exemplo de Resultado em AscXML 



É tarefa do X-MAP, realizar a conversão da consulta em foiinato SQL 

manipulado pela arquitetura X-ARC para a AscXML e depois do foimato AscXML 

para uin formato de resultado inanipulado pela X-ARC. 

Através do X-MAP, vários servidores AscIMS podem ser acessados, basta que 

os dados que estes servidores disponibilizanl estejam registrados pelos usuários no 

banco de inetadados da X-ARC. 

No âmbito da tecnologia de Geoprocessainento, não existe uina linguagem de 

consulta padrão como a SQL (Structzaed Query Language) para bancos de dados 

relacioilais. Uina linguagem de consulta espacial requer a combinação de diversos 

fatores relacionados à geometria computacional, álgebra de objetos e técnicas de 

análise espacial (STRAUCH, 1998). Segundo RAMIREZ (2001) a questão referente à 

linguagem de consulta para sistemas espaciais permanece em discussão. Em seu 

trabalho, ele cita algumas pesquisas e propostas que têm sido feitas. 

Assim, o componente X-MAP faz a tradução da linguagem padrão da 

arquitetura para a linguagem de consulta espacial manipulada pelo AscIMS. 

4.8.6 Pz~blicaçCo de Dados 

O serviço de Publicação de Dados (PD) é responsável pela publicação dos 

dados existentes em cada participante da arq~~itetura em uin formato que possibilite o 

iutercâinbio de dados. Ahialmeiite, o PD utiliza a linguagem XML como a linguagem 

de intercâmbio de dados padrão, Liiina vez que sua estrutura é flexível e capaz de se 

adaptar aos diversos formatos dos dados. 

O PD publica os dados disponibilizados pela arquitetura de duas foi-inas, de 

acordo com a liatureza do dado. Para dados descritivos, o PD cria uin docuniento 



XML "bem foimado" e insere neste documento o conteúdo (tuplas) retoi-nado pelo 

serviço de Acesso aos Dados (maiores detalhes serão apresentados adiante). No caso 

dos dados espaciais, estes serão publicados como uma imagem. Assim sendo, um 

documento XML "bem formado" também é criado, no entanto ao invés de inserir as 

tuplas dos dados espaciais no documento, uma referência à imagem que os representa 

é incluída no documento (maiores detalhes serão enfocados na seção Publicação de 

Dados). 



O processanlento de consultas é considerado tema central na área de banco de 

dados (RAMIREZ, 2001, ELMASRI & NAVATHE, 2000) e representa na 

arquitetura umas das atividades mais importantes. 

4.9.1 Linguagem de Consulta 

A linguagem de consulta da X-ARC é um subconjunto da linguagem padrão 

SQL, onde as cláusulas de agrupamento (GROUP BY), ordenação (ORDER BY) e as 

f~mções de agregação como SUM, AVG, MIN e MAX entre outras foram retiradas e 

a cláusula espacial BY REGION foi acrescentada. O subconjunto SQL manipulado 

pela asquitet~ii-a permite as seguintes cláusulas: 

e SELECT - seguida pelo caracter "*" ou por uma seqüência de nomes de 

colunas intercaladas pelo caracter ",". O nome das colunas só pode ser 

utilizado quando a consulta indicar na cláusula "FROM um único 

repositório; 

Q - seguida por uma URZ, que identifica um repositório 

disponibilizado por algum integrante da X-ARC ou seguida por uin termo 

de domínio antecedido pelo caracter "<" e sucedido pelo casacter ">", por 

exenlplo "<Precipitação>"; 

Q - semelhante ao SQL padrão, onde indica a condição de seleção 

dos registros a serem recuperados. Esta cláusula pode ser utilizada 

somente quando a consulta indicar na cláusula "FROM" ~ u n  ímico 

repositório; e 



ON - indica que para repositórios espaciais deve ser retornado 

apenas os dados espaciais que se encontram localizados lia região 

determinada pelo retângulo mínimo envolvente que segue a cláusula. 

Alguns exemplos de consultas válidas enviadas à arquitet~ira são: 

ELECT * FRO cTerinodeDomíiiio>; 

2. SELECT Coluilal , Coluna2 F //192.168.0.1/Estacao/Estacaol; 

3. SELECT Coluna1 , Coluna2 F I11 92.168.0.1/Estacao/Estacaol 

Coluna1 = 10; 

4. SELECT * FRO I11 92.168.0.2lEstadoRJ 

GION xMin,yMin,xMax,yMax; 

4.9.2 Execz~çLío de Consulta na X-ARC 

No caso de repositórios de dados não publicados pela arquitetura X-ARC, os 

usuários são obrigados a realizar as seguintes tarefas antes que possam utilizar um 

dado: encontrar os dados relevantes entre os diversos repositórios existentes; 

coinpreeiider a estrutura de cada repositório; detectar e resolver conflitos de 

semântica; e realizar a integração dos dados a partir de consultas a cada repositório de 

interesse. Através da X-ARC o usuário pode adiar a fase de detecção e resolução de 

coilflitos de semântica realizando coilsultas diretas a um ou mais repositórios 

utilizando para isso termos de domínios associados a repositórios de dados. 

A partir de uma consulta enviada para a X-ARC e através dos metadados 

mantidos pelo Gerente de Metadados o processados de consultas da arquitetura é 

capaz de decompor a consulta em várias s~ibcoiisultas que são enviadas para os 

repositórios apropriados. O serviço de processaineiito de consultas da arquitetura 



controla a execução de cada uma das subconsultas enviadas e aguarda o retoimo do 

serviço de Acesso aos Dados para cada um dos resultados para depois agrupá-los em 

um resultado único e retoi-ná-10 para a aplicação (cliente) que disparou a consulta. 

Esta é uma tarefa do mediador que utiliza os metadados mantidos pela 

arquitetura para resolver como, quando e o que executar da consulta. O mediador 

recebe a consulta que engloba repositórios espaciais e não-espaciais e aplica um 

conjunto de regras para identificar que parte da consulta deve ser atendida por um ou 

mais repositórios, desmembra a consulta ein um ou mais s~ibconsultas e envia as 

s~ibconsultas para o mediador ou tradutor que deverá tratar a consulta. O algoritmo 

em pseudo-código para desmembrar uma consulta em subconsultas e determinar se a 

consulta pode ser atendida pela arquitetura é apresentado na Figura 4.17 

Início-Algoritmo 

Se houver caractere "<" após cláusula From então; 

Captura Termo de Domínio indicado na cláusula From; 

Se Termo de Domínio existe no Gerente de Metadados então; 

/I consulta pode ser atendida e desmembrada 

Solicita ao Gerente de Metadados lista de URLs equivalentes ao Termo de Domínio; 

Para cada URL 

reescreve a consulta substituindo o Termo de Domínio na cláusula From pela URL; 

Executa consulta reescrita; 

Senão 

//consulta não pode ser atendida 

Retorna Erro; 

Senão 

Captura URL indicada na cláusula From; 

Se URL existe no Gerente de Metadados então; 

// consulta pode ser atendida 

Executa a consulta; 

Senão 

//consulta não pode ser atendida 

Retorna Erro; 

Fim-Algoritmo 

Figura 4.17 - Algoritmo de Re-Escrita de Consulta 



A arquitetura é capaz de unificar os resultados provenientes de repositórios 

contendo estruturas de dados e esquemas variados graças à utilização da XML como 

linguagem padrão de intercâmbio de dados. A Figura 4.18 apresenta os passos 

envolvidos no processaniento de consulta da arquitetura. 

As consultas são traduzidas para as linguagens de consulta dos repositórios 

locais e distribuídas aos inesinos para: i )  acessar as múltiplas foimas dos dados 

armazenados sob diversos ambientes; ii) recuperar os dados desejados; iii) integrar o 

resultado da consulta; e iv) apresentar os resultados, supoi-tando visualização gráfica 

destes lia forma de mapa elou tabela. 

Figura 4.18 - Passos do Processamento de Consulta 

No Passo 1 a consulta é verificada pelo serviço de Processainento de Consultas 

para deteirninar se trata-se de uina consulta direcionada a um repositório específico 

ou se a mesina deve ser divida ein subcoilsultas e estas enviadas aos repositórios 

adequados. Caso deva ser subdividida o Passo 2 a seguir é realizado, caso contrário o 

Passo 3 de execução da consulta deve ser realizado. 



No Passo 2 a consulta inicial é re-escrita em tantas subconsultas, quantas forem 

necessárias, para serem enviadas ao passo seguinte que irá enviar as subconsultas 

para os repositórios específicos. Neste passo o GM é consultado para se obter as 

fontes de dados que possuem a mesma classificação de teimo de don~ínio utilizado na 

consulta em questão. A utilização de termos de domínio na X-ARC apoia a 

localização de possíveis fontes de dados uma vez que peimite que repositórios 

inicialmente desconexos sejam relacionados a pai-tir de temos de domínios atribuídos 

as suas fontes. 

O Passo 3 é responsável pela execução das s~ibconsultas. Este passo é 

executado pelo serviço de Acesso aos Dados da arquitetura. Cada subconsulta é 

enviada para o tradutor do repositório que terá como tarefa mapear a consulta 

expressa no modelo de dados comuni da arquitetura para o modelo de dados da fonte 

de dados. Após a execução das s~ibconsultas o resultado de cada ~iina delas deve ser 

unido para representar wn único resultado retomado pela arquitetura. Este é o papel 

desempenhado pelo Passo 4 do processanlento de consultas. 

No Passo 4 todas os resultados das subconsultas são unidos em um único 

resultado para ser retomado para a aplicação que enviou a consulta inicial. Embora a 

maioria das fontes apresente estruh~as diferentes, os dados são unificados pela X- 

ARC. O recurso utilizado para alcançar esta unificação de resultados é o uso da XML 

como padrão de intercâmbio de dados da arquitet~u-a, onde a pai-tir dos resultados 

retomados por cada stibconsulta uin documento XML "bem formado" é construído 

pelo Serviço de Publicação de Dados anexando cada resultado parcial das 

s~ibconsultas no documento XML formando uma coleção de dados única. Maiores 

detalhes sobre a geração do documento XML e o Serviço de Publicação de Dados 

serão apresentados na próxima seção. 



A publicação de dados da arquitetusa desempenha um papel iinpoi-tante na 

unificação dos dados disponibilizados pelos participantes. Uma vez que a arquitetura 

provê acesso a dados espaciais e não-espaciais de uina forma integrada, a 

disponibilização destes dados para os usuários da arquitetura toma-se de f~mdamental 

importância. 

Tendo em vista que a integração de integração de dados convencionais e não- 

coiweiicionais (SOUZA, 1986, STRAUCH, 1998) é uin processo complexo e que 

muitas vezes necessita de intervenção huinana, a nossa proposta ao invés de procurar 

resolver todos os conflitos que podem ocorser durante o processo de integração de 

dados espaciais e não-espaciais, tais como: diferenças de nonies (tanto sinônimos 

coino hoinôniinos), diferenças de forinato, diferenças estruturais, conflitos de dados e 

conflitos de contexto espacial, utiliza a linguagem XML para disponibilizar estes 

dados de foima unificada, deixando a critério do cliente que solicitou o acesso aos 

dados a decisão de que fontes de dados utilizar e de que forma combiná-las para 

utilizá-las. 

Assim sendo, a arquitetura provê uma forma padrão de acesso aos dados, tanto 

espaciais como não-espaciais, de foima que suas heterogeneidades (formato, 

representação, estruh~ra, etc.) não impeçam sua localização e utilização pelos 

usuários. 

A arquitetura X-ARC emprega a linguagem XML para apoiar a publicação de 

dados dos diversos repositórios de dados envolvidos e este é uin dos fatores que 

diferenciam a arquitehra das outras soluções. Porém, não é o uso da linguagem XML 

que a diferencia, mas coino é utilizada iza arquitetura. Pois ao invés de inapear todos 



os repositórios envolvidos para uma representação ein XML e, consequeiiteinente, 

perder o poder de processainento de consulta específico de cada um dos repositórios, 

a X-ARC mantém os dados onde estes se encontram e apenas os dispoiiibilizain em 

formato XML, facilitando o processo de publicação dos repositórios envolvidos. 

A X-ARC possui o Serviço de Publicação de Dados que é responsável pela 

publicação dos dados disponibilizados pela arquitet~u-a, o qual através da estrutura do 

resultado proveniente de cada acesso a um repositório, constrói uni documento XML, 

acrescentando os metadados associados ao(s) repositório(s) e ao(s) dado(s) 

consultado(s). O docunlento XML é criado de duas formas, de acordo com a natureza 

do dado acessado. Para dados descritivos, o conteúdo (tuplas) retomado pelo serviço 

de Acesso aos Dados é inserido no documento XML "bem foimado" criado. No caso 

dos dados espaciais, estes serão publicados como uma iniageni. Assiin sendo, ao 

invés de inseris as tuplas dos dados espaciais no documento, uma referência a imagem 

que os representa é incluída no docuinento XML. 

Este serviço é responsável por transformar os dados para uina representação que 

coinbinalintegra dados recuperados de repositórios heterogêneos. Ele realiza uni pós- 

processamento que reformata os dados recuperados a serem apresentados ao usuário. 

Uma vez que uin doc~iineilto XML é criado para cada consulta enviada para a 

arquitet~u-a, não se pode falar que o serviço de publicação utilize um DTD único para 

publicar os dados. Entretanto, pode-se considerar que existe um DTD inicial que é 

expandido a medida que os res~iltados das s~ibconsultas são incoiporados em um 

único doc~iinento. 

A Figura 4.19 apresenta o padrão de DTD proposto para a X-ARC na construção 

dos documentos XML que eiicapsulani os dados publicados pela arquitetura. 



11 resultado é composto por zero ou mais sites 

<!ELEMENT RESULTADO (SITE)*> 

11 um site é composto por zero ou mais linhas 

<!ELEMENT SITE (LINHA)*> 

11 uma linha é composto por zero ou mais colunas 

<!ELEMENT LINHA (COLUNA)*> 

11 uma coluna é um conjunto de caracteres 

<!ELEMENT COLUNA (#PCDATA)> 

<!ATTLIST SITE 

url CDATA #REQUIRED 

Figura 4.19 - Padrão de DTD para Publicação dos Dados na X-ARC 

Um exemplo de como o Serviço de Publicação de Dados unifica os dados 

publicados pela arquitetura é apresentado a seguir. As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam 

os resultados intermediários de uma consulta enviada a arquitetura. Na Figura 4.20 é 

possível observar a substituição do elemento "Coluna" do DTD da Figura 4.19 pelos 

elementos "Data" e "Velocidade" que foram incluídos pelo Serviço de Publicação de 

Dados durante a geração do documento. Na Figusa 4.21 observa-se o elemento 

"Figura" em substituição ao elemento "Coluna" do DTD, também gerado pelo serviço 

durante a geração do documento. O resultado da Figura 4.20 é um dado não-espacial, 

enquanto que o da Figura 4.21 é um dado espacial. 

Figura 4.20 - Resultado Interinediásio 1 



Figura 4.2 1 - Resultado Intermediário 2 

A partir dos res~iltados intesmediários, o Serviço de Publicação de Dados 

unifica os resultados em um único (Figura 4.22), identificando os repositórios de 

dados, mantendo os dados retomados pela arquitetura e preservando a estrutura dos 

dados de cada resultado intermediário. 

Figura 4.22 - Resultado Final gerado pelo Serviço de Publicação de Dados 

Uma vantagem do uso da XML na exibição dos resultados da consulta é a 

facilidade de apresentação do resultado ao usuário, permitindo que interprete o 

res~~ltado de acordo com a semântica da infornlação contida no docuinento. 



Este capíhilo tem por objetivo apresentar o estudo de caso no qual um protótipo 

da asquitehua X-ARC foi implementado para validar as funcionalidades da mesma. 

Este eshido foi realizado no âmbito do ambiente AGROMET que fornece um 

ambiente de trabalho cooperativo para usuários da área de Agroineteorologia durante 

o processo de tomada de decisão. 

O estudo de caso é realizado a partir das necessidades susgidas durante a 

execução do projeto de preservação da Mata Atlântica, desenvolvido pela 

EMBRAPA Solos, que durante sua execução necessitou localizar, disponibilizar e 

acessar dados de Agrometeorologia lieterogêneos e distribuídos. 

As próximas seções enfocarão uma descrição do ambiente AGROMET, o 

detalhamento do estudo de caso, a caracterização do dados envolvidos e o protótipo 

desenvolvido. Durante as seções será exposto o problema dos usuários no acesso aos 

dados e a necessidade por uma solução que seja capaz de integrá-los dado sua 

natweza heterogênea; e como a X-ARC pode contribuir para o desenvolvimento das 

atividades dos usuários de dados ambientais. 

O Projeto AGROMET (SOUZA, STRAUCH, PINTO et al., 2002) oferece um 

ambiente de trabalho cooperativo, comum, flexível e de uso intuitivo, no qual os 

membros de um grupo podem estar geograficanlente distribuídos ein ambientes 

heterogêneos, interagindo na tomada de decisões. A possibilidade de aplicação de 

tecnologias de grozqwnre para dar suporte as decisões de cunho ambienta1 com a 



participação colaborativa de diversos grupos de interesses distintos coilstihli a base do 

projeto. 

Neste contexto, o projeto procura integrar atividades de pesquisadores, 

cientistas sócio-econôinicos, representantes das conlunidades locais, políticos, 

produtores, e diversos outros pai-ticipantes que fomam equipes inultidisciplinares e 

heterogêneas envolvidas no processo de toinada de decisão sobre diversos assuntos 

tais como preservação ainbiental, planejamento de cresciinento urbano, etc. 

O Projeto AGROMET é coinposto por uina arquitetura em camadas, onde as 

camadas superiores foi-necein fei-samentas de apoio à colaboração, cooperação, 

gerenciamento de workfloi~ científico, gestão de documentos e conteúdo; e a camada 

inferior fornece acesso a dados que são utilizados pelos usuários envolvidos na 

tomada de decisão. 

A arquitehxa X-ARC compõe a camada de acesso aos dados da arquitetura 

AGROMET sendo responsável pela integração e compai-tilhamento dos repositórios 

heterogêneos utilizando para isso mediação. Desta forma, a X-ARC provê serviços de 

acesso a dados para as camadas superiores da arquitetura do projeto AGROMET. 



Coino foi citado no capítulo 1, os usuários que participam dos processos de 

tomada de decisão na área ainbiental são multidisciplinares, ou seja, provêem de 

várias áreas de conhecimento tais como: meteorologia, engenharia, sociologia, 

pedologia, cartografia, etc. Além disso, o processo de análise no qual eles estão 

envolvidos utiliza um coiijunto variado de dados, porém o custo de obtenção destes 

dados é nmito alto, resultando em uma troca de dados iilfo~mal entre as instituições 

provedoras de dados e os usuários/instituições consumidoras de dados. 

O problema reside justamente na ausência de padrões que determinam a 

estrutura, formato, arnlazenamento, etc. destes dados, implicando em uma babe1 de 

foimatos, estruturas e formas de armazenamento proprietários determinados pela 

indíistria e por cada organização que coleta, processa e disponibiliza os dados. 

Estes dados encontrain-se espalhados, fisicamente, em diversos locais, 

aimazenados em diversos foimatos e por sistemas diferentes, porém os pesquisadores 

necessitam acessá-10s. 

Aléin disso, em alguns casos não 11á o prévio conheciinento de que os dados 

ei~contrain-se disponíveis para o trabalho, portanto é necessário que seja Ijrnecido 

uma ferrameilta que possibilite a busca por dados de acordo com determinadas 

características e que a estrutma destes dados seja informada aos usuários, permitindo 

que decidam sua utilização ou não. Tal ferramenta deve ser capaz de localizar 

repositórios de dados relevantes para o desenvolviinento das atividades e 

disponibilizar um acesso iiltegrado aos mesmos. Desta foima, independente do 

for~nato ou localização dos dados, eles serão manipulados sempre da mesma forma. 

A arquitetura X-ARC foi concebida para fornecer uma visão unificada dos 

dados utilizados pelos usuários da área ainbiental, mesmo que estes dados apresentem 



as heterogeneidades citadas ailterioimente e uin protótipo desta arquitetura foi 

construído a fim de validá-la. 

No estudo de caso ein questão, a X-ARC é utilizada para prover acesso a: 

e dados produzidos por uma estação ineteorológica, em um forinato 

proprietário deteiminado pela empresa fabricante, no caso em questão trata- 

se de uin arquivo texto delimitado; 

e uma base de dados contendo séries históricas de temperatua, pressão e 

precipitação, inantida por uma grupo de pesquisadores de uma orgailização; 

uin conjunto de planilhas eletrônicas que aimazenam informações sobre 

vento, tais coino direção, velocidade, etc.; 

~iina base de mapas da região do projeto, gerada através de dados coletados 

pelos diversos pesquisadores envolvidos no projeto e armazenada ein um 

Sistema de Inforinação Geográfica. 

A seguir será fornecida uma breve descrição a respeito das características 

específicas dos repositórios de dados que pai-ticipam do estudo de caso. 

5.3.1 NCo-Espaciais 

Os dados não-espaciais eiwolvidos no estudo de caso em questão são dados 

cliináticos provenientes de instihiições píiblicas ou privadas especializadas ila coleta e 

processainento destes dados. A própria iilstituição, EMBRAPA Solos, gera e processa 

paste destes dados. 



Uma característica iinpoi-tante que vale a pena ressaltar sobre estes dados é a 

heterogeneidade do fonnato em que se apresentam. Entre os diversos formatos de 

armazeiiainento existentes, podeinos ressaltar: o fosmato texto tabular e o foimato de 

planillia eletrônica, por exemplo Excel. 

Outro detalhe importante com relação a estes dados é a variedade do conjunto 

de informações que compõe estas fontes de dados, ou seja, cada iiistituição fornece 

um conjunto variado de infosinações. Além disso, não existe uni padrão que 

detemine a posição em que estes conjuntos devem ser enviados, o que resulta em 

alterações na ordem dos conjuntos para uma mesma instituição qui sá entre 

instituições. 

Coinpletando as questões relativas à heterogeneidade dos dados, pode se 

acresceiltar a granularidade da informação, visto que os dados podem ser: 

de observações ao loiigo do dia (maiiuais ou automáticas); 

diários; 

e mensais; ou 

anuais. 

Cabe ressaltar a ausência de informações completas, o que resulta na 

utilização de médias para o preencliiineiito das lacunas e na necessidade da adoção de 

um grau de confíabilidade e qualidade do dado. 

A seguir, é apresentado nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, uma amostra dos dados 

envolvidos no estudo de caso. Nas Figuras 5.1 e 5.2 é possível observar a estruh~ra 

dos dados envolvidos, enquanto que na Figura 5.3 tem-se uma visualização dos dados 

espaciais. 



Figwa 5.1 - Exemplo dos dados gerados pela estação 

Fig~ua 5.2 - Exemplo dos dados da série histórica 

Figma 5.3 - Exemplo dos dados espaciais 



5.3.2 Espaciais 

Os dados espaciais que constituem o estudo de caso, assim como os dados não- 

espaciais, são dados obtidos de outras empresas ou gerados pela EMBRAPA Solos a 

pastir de levantamentos realizados em campo. 

Estes dados encontram-se em formato DXF, AscInfo Coverage, TIFF, Shape 

File, etc. Todos os dados que compõem uma ou mais camadas de informação 

relativas ao projeto de decisão são tratados antes que sejam inseridos na base 

castográfica. O tratamento destes dados é feito utilizando o sistema ArcInfo. Após o 

tratamento estes dados são registrados no ArcIMS para consulta pelos usuários 

envolvidos no projeto. Embora os dados estejam disponíveis, não existe um catálogo 

geral sobre estes dados. 

Alguns exemplos de dados espaciais são: altimetria, hidrografia, pedologia, 

cobei-tura vegetal, etc. Cada um destes constituem uma ou mais camadas de 

informação que são utilizadas pelos tomadores de decisão e portanto precisam estar 

disponíveis durante o processo de decisão. Todavia, pode ocorrer a existência de dois 

ou mais repositórios que possuem dados de altimetria, hidrografia, etc. disponíveis 

para serem utilizados. A localização destas alternativas é importante, pois fornece 

informações que auxiliam a decisão dos usuários, seja apoiando, reforçando ou 

complementando suas observações. 



O protótipo da arquitetura X-ARC foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

viabilidade de aplicação da proposta em uma situação real em que os usuários 

necessitam da interoperabilidade dos dados. 

O protótipo foi concebido para executar uma instância X-ARC que pode ser 

coiifigurada com o perfil de Gerente ou Participante (tarefa realizada pelo Usuário 

Administrador) e ao mesmo tempo ser a aplicação utilizada pelos usuários da 

arquitet~ii-a que disponibilizain e procuram dados (Usuário Produtor e Usuário 

Consuinidor) através do uso dos serviços da arquitetura como o Assistente de 

Publicação de Dados e o Serviço de Processamento de Consultas. 

O protótipo da X-ARC foi implementado segundo o paradigma de orientação a 

objetos utilizando como linguagem de iinpleinentação JAVA e como ambiente de 

desenvolvimento o uilder 6, da Borland. A linguagem JAVA foi escolhida pois 

trata-se de uma linguagem de implementação que não necessita e não se restringe a 

nenl~uina platafoi-ma específica de hardware ou softwctr.e para sua execução. Desta 

forma, o protótipo inicial da arquitetura pode ser executado em qualquer recurso 

coinputacional, desde que exista uma máquina vii-tual java (JVM) disponível. 

O banco de dados utilizado para armazenar os metadados armazenados e 

mantidos pela arquitetura foi o banco de dados relaciona1 ACCESS da Microsoft. O 

acesso ao banco da arquitetura é realizado através de uma ponte BC-0DBC. O 

banco ACCESS foi escolhido a fim de evitar gastos desnecessários de tempo com a 

configuração de bancos relacionais mais robustos como o ORACLE e o SQLServer. 

O projeto do protótipo foi elaborado baseado em técnicas de padrões de projeto 

(Design Patteins) (GAMA, HELM, JOHNSON et al., 2000) visando iinpleineiitar o 

protótipo de forma a perinitis: a reutilização de suas classes Java pelos outros 



membros dos projetos SPeCS, CoAGJXI e AGROMET que desenvolvem protótipos 

coinpleinentares à X-ARC; e a flexibilidade na implementação do protótipo 

reduzindo o impacto das alterações na implementação futura da arquitetura. As 

principais fimções do protótipo encontram-se relatadas nos diagramas de Casos de 

Uso presentes no Apêndice A. 

As principais classes Java utilizadas para a implementação do protótipo 

encontram-se representadas pelo diagrama de classes no Apêndice B, enquanto que 

uma listagein do código do Serviço de Processamento de Consulta é apresentado no 

Apêndice D. 

Dusante a análise do estudo de caso a ser apresentado na dissertação foi 

identificado a necessidade da extensão dos tradutores do Le Select para dados 

armazenados em fornlato Excel, pois não se dispunha de um tradutor específico para 

o foimato. Para desenvolver o tradutor específico para o Excel foi utilizada uina 

biblioteca OpenSource implementada em Java denominada "Excel ead" juntamente 

coin a extensão das classes básicas do pacote nterface do Le Select que 

são responsáveis pela criação de tradutores para os repositórios. O diagrama contendo 

as classes impleinentadas para o novo tradutor encontram-se no Apêndice C. O novo 

tradutor iinpleinentado foi acrescentado ao servidor Le Select, durante sua 

inicialização, como um arquivo JAR, que foi gerado com todas as classes estendidas 

do Le Select juntamente com a API da biblioteca ExcelRead. 

A comunicação entre as instâncias distribuídas da arquitetura (gerentes e 

participantes) ocorre utilizando a solução Remote Method Invocntion (RMI)  da 

linguagem Java. Enquanto que a coinuiiicação entre a arquitetura e os sistemas 

intermediários Le Select e ArcIMS é realizada através dos tradutores X-SELECT e X- 

MAP, respectivamente. 



A comunicação entre o X-SELECT e o servidor Le Select é realizada através de 

uma conexão estabelecida com o servidor Le Select através de uma API (arquivo 

JAR), fornecida juntamente com a instalação do Le Select, a qual fornece um driver 

de conexão JDBC e as classes para a manipulação dos resultados e envio de consultas 

ao servidor. 

A comunicação entre o X-MAP e o servidor ArcIMS é realizada através de uma 

conexão, por sockets, estabelecida com o servidor de páginas html (servidor Web) 

que recebe o pedido em AscXML. Em seguida, o servidor html repassa o pedido para 

o servidor AscIMS que processa o pedido e retoma o resultado em ArcXML para o 

servidor html repassá-lo para o tradutor X-MAP. A conexão é estabelecida através de 

uma API (arquivo JAR), que fornece a classe para o envio de pedidos e o recebimento 

dos resultados. As classes dos tradutores X-SELECT e X-MAP e seus 

relacionamentos encontram-se no Apêndice B. 



Partindo do pressuposto de que os repositórios de dados envolvidos constituem- 

se de: o arquivo gerado pela estação agrometeorológica, a base de dados de série 

histórica, as planilhas Excel e os mapas aimazenados no SIG, propõe-se a seguinte 

configuração da asquitetura para o estudo de caso: uma instância com perfil de 

Gerente e duas instâncias com perfis de Pai-ticipante, sendo que uma estará 

disponibilizando dados não-espaciais e a outra estará disponibilizando dados 

espaciais (mapas). 

Para o acesso aos dados arinazenados em planilha Excel, o LeSelect não 

dispunha de um tradutor padrão, portanto foi necessário desenvolver um tradutor 

específico para planilhas Excel e acoplá-10 ao Le Select. Esta capacidade de 

adaptação justifica unla das razões que nos levaram a utilização do Le Select na 

arquitehira. Para os outros repositórios de dados utilizamos tradutores já existentes, 

assim o próximo passo para disponibilizar os repositórios é registrar cada uin deles. 

A disponibilização dos dados envolvidos em cada participante é realizado 

utilizando-se o Assistente de Publicação de Dados (Figura 5.5). O assistente 

aconzpanha o usuário no processo de disponibilização dos dados, capturando os 

inetadados, gerando um tradutor e associando, com o auxílio do usuásio, ~ u n  termo de 

domínio para cada uni dos dados. 

Inicialmente o Usuário Publicados, que está disponibilizando o dado, informa o 

tipo de dado a ser disponibilizado (espacial ou não-espacial). A Figura 5.4 ilustra o 

registro de um dado não-espacial, onde o usuário atribui um nome para o dado sendo 

disponibilizado, iiiforma como este dado é arnlazenado, foinece o banco de dados que 

o annazena (caso seja armazenado em uin banco de dados) ou o foimato do arquivo 



(caso seja armazenado em arquivo) e atribui um termo de domínio que melhor 

classifica o dado. 

Figura 5.4 - Assistente de Publicação de Dados 

O próxin~o passo no assistente é infoimar a localização do dado sendo 

disponibilizado, fornecendo dados como IP da ináquina que armazena o dado, 

localização do dado na máquina, nome de usuário e senha para conectar (caso seja 

necessário), etc. Ein seguida, o usuário deve indicar o nível de acesso que os outros 

usuários da arquitetwa terão ao acessar o dado e os metadados que descrevem o dado 

sendo publicado. O iiível de acesso é atribuído por usuário, mas ainda é mantido um 

nível de acesso padrão a ser utilizado pela arquitetura caso o usuário que acessa o 

dado não esteja cadastrado na arquitetura. 

O último passo na publicação dos dados realizado pelo usuário é fornecer a 

estrutura do dado que está sendo dispoiiibilizado, como nome do atributo, tipo, 

tamanho, etc. 
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Figma 5.5 - Assistente de Publicação de Dados (estr~itma do dado) 

Para cada dado não-espacial publicado pelo assistente, obtém-se ao final de 

cada registro um arquivo com a definição do tradutor para o dado. Por exemplo, a 

Figusa 5.6 mostra o conteúdo do arquivo com a definição do tradutor para os dados 

gerados pela Estação Meteorológica que são aimazenados em uni arquivo texto 

delimitado. 

Figura 5.6 - Asquivo de Definição do Tradutor para Estação 



É importante lembrar que durante o registro dos repositórios, a estrutura dos 

dados e o termo de domínio informados pelo usuário são coletados pelo Gerente de 

Metadados e, enviados ao gerente para compor os metadados globais da arquitetura. 

Uma vez que os dados encontram-se disponibilizados pela X-ARC, a 

localização e o acesso a dados torna-se fácil e uniforme, independente do formato e 

local em que se encontram. Para tal, um usuário que necessita de dados relacionados 

ao termo "precipitação" pode utilizar a X-ARC para localizar e recuperar os dados. A 

Figusa 5.7 exibe a interface do protótipo que o usuário utiliza para localizar os dados 

que necessita. Nesta interface o usuário escolhe o teimo de domínio de seu interesse e 

em seguida a consulta é enviada para a X-ARC. Para o exemplo da figura, a seguinte 

consulta é enviada para a arquitetura: "SELECT * FROM <PRECIPITAÇÃO> ". 

Figura 5.7 - Consulta a dados por termo de domínio "Precipitação" 

A consulta é recebida pelo Processador de Consulta (PC) do Gerente o qual 

verifica se a consulta direciona-se a um repositório de dados específico ou não. Neste 

caso, a consulta utiliza um teimo de domínio para englobas o maior nírmero de 



repositórios possíveis. Assim, o PC re-escreve a consulta baseado nos inetadados 

globais do gerente, então reenvia para cada paiticipante, que classifica seu dado 

segundo o termo escolhido, as consultas se-escritas (sub-consultas) para os 

repositórios existentes. O resultado da execução de cada sub-consulta é retornado 

para o gerente que une os resultados em um único e o publica através do serviço de 

Publicação de Dados. 

O resultado unificado da coiisulta é apresentado na Figura 5.8. Coiifornie pode 

ser observado, os dados da estação ineteorológica e da base de dados em Access são 

publicados e disponibilizados virtualmente para os usuários da Embrapa Solos de 

forma unifoime. 

Figura 5.8 - Resultado unificado (XML) da consulta a dados de Precipitação 



Uma vez que o compartilhainento de dados e serviços tem se tomado cada vez 

mais deteiminante para o desempenho das tarefas das organizações e que a cada 

mon~ento novos repositórios de dados são criados e disponibilizados a partir da 

Intei-net, torna-se imprescindível disponibilizar soluções que permitam o 

gerenciainento destes dados e serviços com relação à localização, acesso e permissão 

de uso dos mesinos pelos usuários. 

Baseado no conceito introduzido por TOMASIC & SIMON (1997) que atribui 

papéis ora de consumidores ora de produtores de dados aos usuários e no crescimeilto 

incessante da Internet, toma-se evidente a necessidade pela interoperabilidade de 

dados. 

A pai-tir deste cenário, várias propostas surgiram para solucionar os problemas de 

integração existentes atualmente, sendo uma delas a mediação de dados, segundo a 

qual a arquitetura X-ARC - e ensible Architecture, apresentada neste trabalho, está 

baseada. 

Esta dissei-tação está inserida no contexto de três projetos de pesquisa do 

Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COPPEíUFRJ, a saber: 

Ambiente de Apoio à Decisão Cooperativa para Agricult~m de Precisão (CoAgri), 

Sistema de Suporte à Decisão Espacial Colaborativo (S ) e Agron~eteorológico 

T). Nesses projetos, a X-ARC compõe a cainada de integração de dados e 

tem coino f ~ ~ n ç ã o  prover serviços de acesso a dados para as canladas superiores das 

arquiteturas dos projetos. 

A arquiteh~ra X-AAC tem coino objetivo disponibilizar o acesso a dados 

espaciais e não-espaciais heterogêneos e distribuídos de forma que a localização e a 

heterogeileidade dos repositórios seja transparente para o cliente (usuário/aplicação). 



A linguagem XML é utilizada como um padrão de intercâmbio de dados, uma 

vez que sua estrutura é flexível e capaz de se adaptar aos diferentes formatos dos 

dados. Assim, os dados dos diversos repositórios envolvidos são acessados 

uniformemente pelos usuários, reduzindo a heterogeneidade de formato dos dados. 

A X-ARC encapsula dois sisteinas para a execução de seus serviços e apoio à 

publicação dos dados: o Le Select (LESELECT, 2002), n~idlewnre do INRIA que 

manipula dados estr~~turados e semi-estruturados; e o ArcIMS (ARCIMS, 2001) que 

inanipula dados geoi-seferenciados. 

Termos de domínio são utilizados para auxiliar na associação dos dados 

heterogêiieos aos seus domínios de aplicação específicos e um conj~mto de metadados 

é mantido pela arquitehxa para apoiar seu gerenciamento e o processamento das 

consultas. 

A X-ARC é uma arquitetura flexível e escalável, pois novos repositórios de 

dados podem ser acrescentados ou retirados da arquitetura, sem que haja esforço por 

paste dos usuários e sem aumento na complexidade de sua gerência. 

Para a área ainbiental, doinínio de aplicação da arquitetwa, a utilização de um 

esquema global para o inediador foi substituído pelo uso de ternios de doinínio que 

classificain os conjuntos de dados e permitem unia simplificação do processo de 

mediação, visto que a tecnologia de mediação aplicada na arquitet~~ra foi estendida 

para permitir a publicação dos dados através de coleções de dados, conforme 

explicado na s q ã o  4.3. 

A arquitetura é aberta pois para que um repositório tenha seus dados acessados 

basta que exista um tradutor capaz de acessá-10 e caso este não exista, pode ser 



construído e acoplado à arquitetura. Por exeinplo, no estudo de caso se fez necessário 

a construção de um tradutor para dados em formato Excel e seu acoplainento na 

arquitetura. 

A tarefa de construir um tradutor para um novo tipo de dados é uma tarefa 

complexa quando comparada com as atividades realizadas pelos usuários da 

arquitetura, porém deverá ser desempenhada por profissionais de informática que 

apoiain a execução das atividades dos usuários. Desta fosma, os usuários da 

arquitetura não são afetados pela complexidade de desenvolvimento de novos 

tradutores. 

A abordagem da visão do mediador é virtual pois os dados peimanecein nos 

repositórios locais que são acessados através de consultas. Esta abordagem permite 

uma interoperabilidade entre os repositórios de dados ao mesmo tempo que mantéin a 

autonomia de cada um destes repositósios quanto a sua execução, projeto e 

com~inicação. 

A X-ARC oferece transparência de acesso aos dados através do conjunto de 

metadados que mantém sobre cada um dos dados disponibilizados e através dos 

termos de domínio que utiliza para classificá-los. 

A estrutusa e semântica dos dados é descrita com a ajuda dos metadados que 

são coletados durante o processo de registro dos dados. Desta forma, a expressividade 

seinântica dos dados é capturada pela arquitetura através dos termos de domínio e 

disponibilizada aos usuários no momento que acessam ou procuranl pelos dados. 

Embora já existam tradutores preestabelecidos para alguns tipos de repositórios 

de dados, o encapsulainento do Le Select pela arquitetura permite que novos 

tradutores sejam construídos para atender às necessidades dos usuários. Tal fato 



ocorreu no estudo de caso que necessitou do desenvolvimento de um novo tradutor 

para acessar dados eni planilha eletrônica (Excel). 

A X-ARC utiliza a linguagem XML para disponibilizar os dados espaciais e 

não-espaciais de fonna unificada, deixando a critério do cliente que solicitou o acesso 

aos dados a decisão de que fontes de dados utilizar e de que forma combiná-las para 

utilizá-las. Portanto, indepeiideiite da heterogeiieidade e localização dos dados estes 

são apresentados de foima padronizada e unificada. 

Embora possa existir um relacioiiainento ou ligação entre um dado espacial e 

um dado não-espacial retornado pela arquitetura a partir de uma consulta recebida, a 

os dados serão unificados pela X-ARC independente do relacionamento existir ou 

não, ou seja, basta que dois ou mais dados satisfaçam os critérios de consulta para que 

sejam unificados e retoriiados com único resultado pela arquitetura. 

A X-ARC facilita o acesso e localização dos dados uma vez que utiliza um 

modelo de dados coinuin para representar os dados e disponibiliza uma linguagem de 

consulta padrão para recuperá-los. Desta forma, a utilização da arquitetura como 

cainada de acesso a dados reduz a complexidade de desenvolviinento de aplicações 

que iiecessitam localizar e acessar dados aimazenados em repositórios heterogêneos, 

distribuídos e inuitas vezes desconhecidos. Os metadados da arquitetura auxiliam na 

descobei-ta de fontes de dados candidatas a uma necessidade do usuário (aplicação), 

além de foriiecer a descrição, estrutura e a semântica dos dados. 

Dentre os principais benefícios desta solução aplicada à Agroineteorologia 

destacam-se uma maior cooperação entre os pesquisadores das organizações 

envolvidas no trabalho, a expansão dos repositórios de dados dos usuários, a redução 

no custoda aquisição de dados, a otimização do tempo no tratamento e seleção dos 

dados e a não duplicação de dados existentes. 



O protótipo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a arquitetura proposta 

de publicação e verificar a realização de consultas sobre os repositórios 

disponibilizados pela arquitetura. Entretanto, alguns aspectos da arquitetura não 

foram totalmente explorados pelo protótipo e deverão ser estendidos de forina a 

possibilitar: 

o gerenciamento dos metadados compartilhados pela arquitetura de 

forina automática, permitindo que um inetadado cadastrado por uin nó 

participante seja informado automaticainente ao gerente mais próximo e 

assim por diante; 

e impleinentar a cláusula "BY REGION" para o processainento de 

consultas de dados espaciais; 

e impleinentar a segurança na troca dos metadados entre os gerentes e 

participantes utilizando técnicas de criptografia e assinatura digital, a fim 

de impedir a interceptação e alteração dos metadados. 

Aléin disso, os seguintes temas, inas não apenas estes, poderão contribuir para 

a continuação do nosso trabalho: 

s O uso de Ontologias de domínio para auxiliar no processo de publicação 

e localização de repositórios de dados cosselacionados. A pai-tir de tuna 

ontologia do domínio seria possível a arquitetura propor repositórios de 

dados inicialmente não considerados pelos usuários da arquitet~ii-a, 

relacionando os repositórios a pai-tir de termos de domínio equivalentes 

ou similares; 



O uso de RDF no conjunto de metadados mantidos pela asquitetusa, a 

fim de n~ell-iorar a representação semântica dos dados dispoiiibilizados 

pelos repositórios; 

e O uso de terinos de domínio na categosização dos atributos dos dados 

disponibilizados. Desta forina, durante o processo de publicação seria 

possível para a arq~iitehira identificar atributos siinilares e adotar uma 

íinica denominação para os atributos em repositórios diferentes e com 

diferente denominação; 

O uso da linguagem Geograpl-iy Markup Language (GML) (GML, 2002) 

para representar os dados espaciais disponibilizados pela arq~iitetura, 

alcaiiçaiido desta foriila a mesma independência de sistemas 

proprietários, representação ou foiinato dos dados não-espaciais; 

Utilizar técnicas apropriadas para qualificar os dados disponibilizados 

pela arq~iitet~ii-a a fim de auxiliar o usuário na escolha dos dados; 

Utilizar técnicas para identificar e indicar a evolução na estrutura dos 

repositórios e consequentemeilte ah~alizar os tradutores que 

disponibilizain seus dados; e 

Acessar dados disponibilizados na Internet através de Serviços Web 

(Web Services), utilizando sua modularidade, independência e auto 

descrição para localizar serviços de acesso a repositórios e eilcapsular o 

acesso aos mesmos. 
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A seguir, são apresentados casos de uso que representam as principais 

funcionalidades da arquitetura. 

Figura A. 1 - Caso de Uso Usuários 
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Fig~n-a A.2 - Caso de Uso Configurar Instância XARC 



f ---, 
L.<) J----- 

-7 ' C .--x- '*I -- 
<A 7-;.,. F- -.-- 1 

~nic ia~& . ~ + r i t ~ . ~ ~  mie 
LkuSrio ---- / Publicgpão 'x ---% 

Publicador ..f '\ -.. -.. 

[ h r n S h d  ../ 'i., ---- %----- < <eSer& > > 

i "-\ 

.cr i \,.<<usa>> ---- --i 

<<usa>>/' I <<IJsa>' 
\ 

----. 
,/ -- --. 

1 '., 1:' 
---\ 

-'-. J 
.i 

--v-..- 

I 
$- VJ G e n  k q u i w  de Defini@o do 

/---- ---- -- 
-'-% 

Tradutor 
í-- '.% 

I,., /' I I L------' I.. 

-T i' 
', 

Irifomia t&@dados D e s ~ r e i t y ~ m i u n  do Dado 

<<usa>> 
i' 

i 
<<usa>> / 

L --. ..-, 

'L. LI 
L--<--,-. 

.utualiza S e r ~ i ~ o  de 
Srgunnpa 

Figura A.3 - Caso de Uso Publicas Dados 

Figura A.4 - Caso de Uso Consultas Dados 



DA X-A 

A seguir, serão apresentadas as principais classes desenvolvidas durante o 

desenvolvimento do protótipo X-ARC. As principais classes apresentadas 

representam os serviços dispoiiibilizados pela arquitetura. 

Figura B. 1 - Classe MetadataManager (Gerente de Metadados) 

Figura B.2 - Classe QueryProcessor (Processador de Consulta) 



Fig~ii-a B.3 - Classe DataAccess (Acesso aos Dados) 

Figura B.4 - Classe DataPublication (Publicação de Dados) 

Figura B.5 - Classe DataSecurity (Seguraiiça dos Dados) 



Fig~ii-a B.6 - Classe XascResultSetCollectioii 

Fig~ii-a B.7 - Classe XMAP 

Figura B .8 - C asse XSELECT 
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XCEL 

A seguir, serão apresentadas as principais classes estendidas do Le Select que 

foram necessárias para o desenvolvimento de um tradutor específico para o Excel. A 

biblioteca "ExcelRead" foi utilizada e é representada pelo pacote xlr 

Figura C. 1 - Classe ExcelWrapper 

Figura C.2 - Classe ExcelTables 



Figura C.3 - Classe ExcelWsappesFactory 

Figura C.4 - Classe ExcelWsappesMetadata 



Figura C.5 - Classe ExcelWsappesResultSet 

Figura C.6 - Classe ExcelPasameterizedResultSet 



Devido a extensão das linhas de código geradas para a implementação das 

classes do protótipo, este apêndice apresenta o código iinplementado para o Serviço 

de Processainento de Consulta. 

package xarc.core; 
import java.util.Vector; 
public class QueryProcessor 

private String sql-txt-ini; 
private String sql-txt-fim; 
private String sql-orig; 
private String sql-termo; 
private String sql-url; 
private MetadataManager mg; 
private DataPublication dp; 
private DataAccess da; 
private boolean subquery; 
private boolean hasTerm; 
private Termo termo; 

public QueryProcessor() throws XArcException 
{ 
subquery = false; 
hasTerm = false; 
sqltermo = ""; 
sql-url = "'I; 
sql-txt-ini = ""; 
sql-txt-fim = ""; 
mg = MetadataManager.getMetadataManager(); 
dp = new DataPublication(); 
da = new DataAccess(); 
termo = new Termo(); 

I 

public XArcResultSetCollection executeQuery( String sql ) throws XArcException 
{ 
XArcResultSetCollection xrs-col = new XArcResultSetCollection(); 
Vector mds; 
Metadado md; 

I1 faz o parser da consulta 
Parse(sq1); 
I1 se um termo foi utilizado na consulta, entao podem existir sub-consultas 
if (hasTerm) 

I/ consulta no metadatamanager se existem ou nao fontes classificadas sobre o termo 
11 retorna um vetor dos metadados destas fontes 
mds = mg.getVectorMetadado(termo); 

I1 se existem fontes entao re-escreve as subconsultas 
if (mds.size()>O ) 
{ 
I/ para cada site é enviado uma consulta 
for(int i=O; i < mds.size();i++) 



else //nao existem fontes para o termo 
throw new XArcException("There is no Source classified under the term Y' + termo + 

"W; 
1 
else //nenhum termo foi usado, procura a fonte para enviar a consulta 
{ 
//procura o metadado no MetadataManager a partir da url da consulta 
md = mg.getMetadado(sq1-url); 
if (md != null) 
{ 
xrs~col.addXArcResultSet(da.getData(sql, md)); 

1 
else //fonte nao existe 
throw new XArcException("There is no data in V'+ sql-url+ "Y'); 

I 
return xrs-col; 

1 
public String getXMLResult(String sql) throws XArcException 
{ 

String file = "E:/xarc/temp/xmlresult.xml"; 

XArcResultSetCollection xrs-col; 
//executa a consulta 
xrs-col = executeQuery(sql); 
dp.setXArcRSCollection(xrs~col); 
//publica o dado 
dp.SavetoXML(file); 
dp. toXML2(); 
return file; 

I 

private void Parse(String consulta) 
{ 

sql-orig = consulta; 
/I verifica se a consulta usa Termo 
if (consulta.indexOf("~") > 0) 
{ 

hasTerm = true; 
I/ obtem o termo de domínio utilizado 
sql-termo = consulta.substring(consulta.indexOf(~') + 1, consulta.indexOf(">")); 
termo.setValor(sql-termo); 
sql-txt-ini = consulta.substring(0,consulta.indexOf(~")); 
sqltxt-fim = consulta.substring(consulta.indexOf("~")+l, consulta.length()); 

1 
// obtem o destino da consulta 
else 
{ 

sql-url = consulta.substring(consulta.indexOf("/l"), consulta.length()-I); 
hasTerm = false; 

} 
1 

1 


