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Resumo 
A complexidade transacia nal envolvida na atualização de um Data Warehouse (DW) é i 

considerável. Tal complexiLde pode inviabilizar o projeto do DW. 

í i  Em alguns casos o ambie e operacional não consegue atender as requisições de consultas do 

DW. Isto acontece quan 	não existe agilidade para responder as consultas no ambiente 

operacional ou quando a so recarga para atualização do DW é grande. 

Este trabalho apresenta uni nova estrutura para armazenamento de dados denominada de Data 

Warehouse Temporal (D ). Esta nova estrutura objetiva diminuir a complexidade da 

comunicação entre o ambi nte operacional e analítico. Tal estrutura facilita as atualizações dos 

dados históricos dos ambie tes operacionais para o Data Warehouse. 



Abstract 

The transactional complexi y involved in updates of the Data Warehouse is considerable. This 

transactional complexity m y be induce many problems to Data Warehouse project. 

Sometime the operational e vironment couldn't to attend the request of Data Warehouse queries. 

It is possible when the ans er time of the operational environment isn't smart or the overload to 

update the Data Warehouse is big. 

This work propose a new tructure of Data Warehouse called Temporal Data Warehouse. The 

new structure purpose t reduce the communication between analytical and operational 

environment. Than, the up • ates of the historical operational data to Data Warehouse could be 

simplify. 



Capítulo 1 

Introdução 

Data Warehouse e on-lin anabnical processing (OLAP) são elementos de grande importância 

para sistemas de suporte decisão (Chaudhuri & Dayal, 1997). Atualmente todos os principais 

fabricantes de sistemas erenciadores de Banco de Dados oferecem recursos nessas áreas. 

Suporte a decisão tem r uisitos diferentes em relação ao Banco de Dados se comparados ao 

tradicional on-line trans tion processing (OLTP) . Minerar a informação e extrair conhecimento 

de grandes Bancos de Da os são tópicos chave de pesquisa para diferentes áreas, incluindo banco 

de dados. Pesquisadores • as mais diferentes áreas têm demonstrado grande interesse em Data 

Mining (Chen et. al., 19 6). Há uma relação simbiótica entre Data Mining e Data Warehouse 

(Inmon, 1996). Data Mi ing pode ser aplicado onde não exista Data Warehouse, mas o Data 

Warehouse aumenta as chances de sucesso de um Data Mining. Veremos nesse capitulo 

introdutório a caracte 	o do problema a ser abordado no projeto de mestrado em questão e 

um resumo sobre Data Warehouse, tecnologia OLAP e Data Mining e a maneira pela qual elas se 

encontram relacionadas 

1.1 Caracterização 'ao Problema 

Atualmente dado o grane volume de informações já armazenadas ou com grande potencial de 

armazenamento, as apli ções para os sistemas de informação tem se ressentido de uma estrutura 

de armazenamento de da os histórica que suporte as necessidades de manipulação transacional e 

ao mesmo tempo forneça condições para as necessidades de análise de gestão da informação. 

1 



1 operacionais - utilizado para 
2 analíticos - utilizado para ref 

erenciar ambientes de transações operacionais 
enciar ambientes de transações analíticas 

As soluções atualmente e 

estruturas de dados são esj 

preparados para suportar 

principalmente num ambien 

dos dados em questãol 

istentes separam esses dois aspectos operacionais' e analíticos2. As 

ecificas para cada segmento e os gerenciadores de dados não estão 

a heterogeneidade da estrutura de dados dessas informações, 

e com potencialidade para distribuição, clusterização e materialização 

  

Dessa maneira o projeto 'de pesquisa em questão tem por objetivo: levantar as estruturas 

convencionais para anjiaz; amento histórico tanto no ambiente operacional como no ambiente 

analítico; estabelecer diret es para a criação de uma metodologia que busque integrar as 

estruturas envolvidas de m do a facilitar a transição entre o ambiente operacional e analítico num 

contexto de armazenament • de dados distribuído e/ou centralizado. A complexidade transaciona] 

envolvida na manutenção atualização de um Data Warehouse é grande (Zhuge et. al., 1998). 

Este trabalho tem corno 'rincipal objetivo a diminuição da comunicação entre o ambiente 

operacional e o ambiente analítico, possibilitando com isso uma diminuição da complexidade 

transacional envolvida no p ocesso. 

O trabalho proposto se uti izará do estudo de caso da Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo. Através da anális; deste estudo de caso objetiva-se validar diretrizes de apoio na 

modelagem de dados para oncepção de Data Warehouse integrado aos ambientes operacionais. 



1.2 	Tópicos Abordados 

No segundo capítulo será 

Data Warehouse se encont 

e os recursos que podem s 

veremos os principais aspe 

características. Veremos a 

eficiente apresentando as 

um tópico que tratará de o 

a obtenção de maior eficiê 

No terceiro capítulo serã 

concepção que chamam° 

desvantagens em relação 

distribuições de dados par 

desempenho do mesmo. 

tratados neste capítulo. 

sto a arquitetura e o processo do Data Warehouse. As fases em que o 

a dividido, os modelos conceituais Star Schema e SnowFlake Schenza 

r utilizados visando um melhor desempenho do mesmo. Em seguida 

os do Data Mining e os passos em que se encontra dividido e suas 

portán' cia do Data Warehouse para a obtenção de um Data Mining 

ncipais técnicas de classificação de Data Mining. Finalmente veremos 

ação de consultas SQL em ambientes relacionais visando com isso 

ia nas consultas realizadas ao Data Warehouse. 

apresentados novos aspectos de modelagem e conceitos para a 

neste trabalho de Data Warehouse Temporal. Suas vantagens e 

ao modelo tradicional de Data Warehouse. As duas diferentes 

o DWT, quebra em nível fisico e por domínio, visando um melhor 

s diferentes tratamentos históricos das dimensões também serão 

No capitulo quatro será •sto como pode ser feita a implementação das diferentes soluções 

apresentadas no capitulo t ês. Propõe-se a criação de uma ferramenta que terá a capacidade de 

considerar os parâmetros i e uma consulta para apoio a diferentes estruturas de consultas SQL 

para cada modelo fisico e dados armazenados no Data Warehouse. Para isso é necessário 

considerar uma série de p âmetros que serão vistos neste capítulo. 

No capítulo cinco apre entamos a conclusão desta dissertação de mestrado, com suas 

contribuições e os próxim s tópicos para futuras pesquisas. 

A seguir apresentaremos, de forma resumida, alguns conceitos de grande importância para a 

apresentação desta dissert ção. 



1.3 Data Wareho se, OLAP e Data Mining 

Data Warehouse é uma 

tomadas de decisão e de 

empregada com sucesso e 

etc. Um Data Warehous 

Warehouse é usado p 

que o Data Warehouse é 

Warehouse suporta OLAP 

funcionais e de desempenh 

que são reah7ados Qn-lin 

operacionais. 

oleção de tecnologias de suporte a decisão, objetivando melhores 

ma maneira mais rápida. A tecnologia de Data Warehouse tem sido 

muitas indústrias: manufatura, serviços financeiros, telecomunicações 

é integrado, incrementa!, seus dados são não voláteis. O Data 

amente para tomadas de decisão organizacionais. Tipicamente temos 

mantido separadamente do Banco de Dados Operacional. O Data 

Processos Analíticos cujas respostas são dadas On-line), os requisitos 

são diferentes entre OLAP e OLTP. OLTP (Processos Transacionais 

) são aplicações tradicionalmente suportadas por Banco de Dados 

  

Aplicações OLTP são tip camente tarefas de processamento de dados automatizados como 

transações bancárias, opera 

repetitivas e consistem de 

alteram poucos registros 

operacionais tendem a ter c 

Banco de Dados são crítico 

das aplicações conhecidas e 

ões do dia a dia de uma organização. Estas tarefas são estruturadas e 

ransações pequenas, atômicas. Estas transações geralmente lêem ou 

cessados tipicamente pela sua chave primária. Banco de Dados 

ntenas de megabytes em tamanho. Consistência e recuperação destes 

O Banco de Dados é projetado para refletir a semântica operacional 

em particular, para minimizar a ocorrência de conflitos. 

O Data Warehouse, em c 

sumariados e consolidados 

contenha dados consolidad 

longo período de tempo é n 

Dados operacionais. O Dat 

em tamanho. O Data Ware 

consultas complexas que po 

ntraste, é direcionado para suporte a decisão. Dados históricos, 

são mais importantes do que os registros individuais, desde que 

s, muitas vezes de vários Bancos de Dados operacionais, sobre um 

tiraI que ele possua uma ordem de magnitude superior aos Banco de 

Warehouse é projetado para ter de centenas de gigabytes a terabytes 

ouse deve providenciar além do uso intensivo de consultas o uso de 

em acessar milhões de registros. 

Para facilitar a análise e vi 

modelo multidimensional. 

hierarquia dia-mês-bimestre 

alização o Data Warehouse é tipicamente modelado utilizando o 

stas dimensões podem ser hierárquicas: tempo pode estar na 

semestre-ano. Tipicamente operações OLAP (On Une Analytical 



ill-down slice_and_dice e pivoteamento, que serão detalhados na 

Dado que Banco de Dad 

Transactional Process,), qu. 

Dados operacional temos q 

decisão pode necessitar de 

devemos considerar ainda q 

Banco de Dados operacion 

recuperação analítica. Supo 

fontes heterogêneas. As dife 

integrados. Finalmente, sup 

OLAP necessitam de uma 

implementação, que não são 

(SGBDs) comerciais objetiv,  

s operacionais são construídos visando suportar OLTP (On Line 

do tentamos executar complexas consultas OLAP sobre o Banco de 

e muitas vezes o desempenho é inaceitável. Além disso, suporte a 

dados que podem estar faltando no Banco de Dados operacional; 

e para fazer previsões são necessários dados históricos. Entretanto, o 

não consegue armazenar dados históricos de maneira eficiente para a 

e a decisão geralmente requer consolidação de dados de muitas 

entes fontes contêm dados em diferentes formatos que precisam ser 

• rte a modelo de dados multidimensional e operações típicas de 

rganização especial dos dados, métodos de acesso, e métodos de 

: eralmente providos por Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

doOLTP. 

Process) incluem rollup, 

sequência. 

O Data Warehouse gerahnerte armazena dados históricos, dados que são obtidos com o passar 

do tempo. Porém devemos Jestarr que a abordagem tradicional de um Data Warehouse não 

possui função de um banco de dados histórico. Exemplo: suponha que desejamos analisar a 

quantidade e o valor de vendi 

caso iremos armazenar dado 

(de um a vários meses). Gerai 

dados a maior será a chanc 

ocorre pois com uma maior q 

as vendas de determinado p 

identificadas. 

s de um determinado produto de uma rede de supermercados. Neste 

históricos pois teremos dados referentes as vendas de um período 

mente quanto maior for o número de meses armazenados na base de 

de obtermos informações importantes do Data Warehouse. Isto 

nntidade de dados a chance de se encontrar um padrão relacionado 

oduto são maiores, as peridiocidades podem ser mais facilmente 

Como foi dito o Data Warehijuse típico (tradicional) não tem função de base de dados histórica. 

Pode não ser de interesse sabr o nome de determinado produto a dois anos atrás, mas o que se 

deseja analisar são as altera ões provocadas nas vendas relacionada a mudança de nome do 

produto. 



Data Warehouse pode ser m plementado estendendo-se os Sistemas Gerenciadores de Banco de 

Dados Relacionais, chama

: 

os servidores relacionais OLAP (ROLAP), como exemplo podemos 

citar o Informix Adaptive Server Enterprise. Estes servidores assumem que os dados estão 

armazenados num Banco d Dados relacional e que oferecem suporte a extensões SQL, acessos 

especiais e métodos de imp ementação para implantação do modelo de dados multidimensional e 

suas operações. Em contra 

armazenam diretamente da 

as operações OLAP sobre 

MOLAP podemos citar o I 

te, servidores multidimensionais OLAP (MOLAP) são servidores que 

os multidimensionais em estruturas de dados especiais e implementam 

estas estruturas de dados especiais. Como exemplos de servidores 

da Sybase. 

Data Mining que é tamb 

descoberta de conheciment 

de informações úteis (como 

estar armazenados num b 

conjunto relevante de dad 

extrair conhecimento de 

pesquisa muito forte. A de 

informação, processamento 

referenciado como KDD (knowledge eliscovety in databases - 

em banco de dados) é um processo implícito de extração não trivial 

regras de conhecimento, regularidades) a partir de dados que podem 

o de dados. Descoberta de conhecimento pode ser extraído de um 

s e ser investigados de diferentes ângulos. Minerar informação e 

des bancos de dados tem sido reconhecido como uma área de 

• coberta do conhecimento pode ser aplicada ao gerenciamento de 

e consultas, tomadas de decisão e muitas outras aplicações. 



Capítulo 2 

Revisão de Literatura 

Nós iremos descrever uma 

operar um Data Warehouse 

Data Warehouse, servido 

Warehouse. 

arquitetura típica de Data Warehouse e o processo de projetar e 

Veremos tecnologias relevantes para carregar e atualizar dados num 

es Data Warehouse e ferramentas de gerenciamento do Data 

Recentemente a capacidad 

1997). O uso de código 

governamentais e de negóc 

uma quantidade muito gran 

e dos Bancos de dados tem 

transformar os dados em 

estrutura de armazenamento 

crescimento. 

de gerar e colecionar dados tem aumentado (Chauduri & Dayal, 

e barras para produtos comerciais, a computação de transações 

os, os avanços nas ferramentas para coleção de dados têm provido 

e de dados. Este crescimento explosivo na quantidade de informação 

gerado uma necessidade de novas técnicas e ferramentas que podem 

ormação útil e conhecimento. Conseqüentemente, Data Mining e a 

para um grande volume de dados tem-se tornado uma área de grande 

Pesquisadores de diferentes ampos incluindo sistemas de banco de dados, sistemas baseados no 

conhecimento, inteligência •ficial, aprendizado de máquina, estatística, visualização dos dados 

têm mostrado grande interes e em Data Mining. 

2.1 	Arquitetura e o Processo no Data Warehouse 

Podemos observar que são 

de Dados operacionais e d 

carregar dados para o Data 

ecessárias ferramentas capazes de extrair dados de múltiplos Banco 

fontes externas; de limpar, transformar e integrar estes dados; de 

arehouse; e de periodicamente atualizar o Warehouse para refletir 

alterações nas fontes e para purificar dados do Warehouse. Em adição ao Warehouse principal, 

pode haver muitos Data M departamentais (Inmon, 1996). Dados num Warehouse e no Data 

Mart são armazenados e ger nciados por um ou mais servidores de Warehouse, que apresentam 

visões multidimensionais do dados para uma variedade de ferramentas de front end. Finalmente, 
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temos um repositório p armazenar e gerenciar metadados e ferramentas para monitorar e 

administrar o sistema Warehouse. 

Data Marts 

	

Figura 	- Arquitetura típica de um Data Warehouse 

O Warehouse pode ser dirtribuído  para balanceamento de carga, escalabilidade e maior 

	

disponibilidade (Chaudhuri 	Dayal, 1997). Numa arquitetura distribuída o repositório de 

metadados é freqüentemente replicado em cada fragmento do Warehouse e todo o Warehouse é 

administrado centralmente. t4ma arquitetura alternativa é uma federação de Warehouse ou Data 

Man, cada qual com seu pró rio repositório e administração descentralizada. 

Os passos para um projeto co vencional de Data Warehouse são: 

• Definir a arquitetura, se ecionar os servidores de banco de dados, servidores OLAP e 

ferramentas a serem utili das; 

• Integrar os servidores, fe amentas para os clientes; 

• Projetar o esquema e as vi ões do Warehouse; 

• Definir a organização fisica do Warehouse: particionamento, métodos de acesso, posição dos 

dados; 



• Conectar as fontes u 

diferentes fabricantes), 

• Projetar e implementar 

dados; 

• Povoar o repositório c' 

• Projetar e implementar 

 

ndo gateways (possibilitam a comunicação entre equipamentos de 

rivers ODBC; 

'cripis para extração, limpeza, transformação, carga e atualização dos 

  

m o esquema e definição das visões, scrzts e outros metadados; 

plicações para o usuário final. 

2.2 	Fases do Data Warehouse 

A primeira fase é a extraç 

implementado via gateway 

Dados, Carga e Atualização 

o de dados. A extração de dados de fontes externas geralmente é 

e interfaces padrão. As demais fases consistem de: Limpeza dos 

(Orli, 1996). 

2.2.1 Limpeza dos Dadps 

  

itilizado para suporte a decisões é de vital importância que os dados 

devido ao grande volume de dados vindos de múltiplas fontes, a 

nalias nos dados é grande. Portanto faz-se necessário a limpeza dos 

Le a limpeza dos dados se faz necessária: inconsistência no tamanho 

, violação de integridade. 

Como o Data Warehouse é 

estejam corretos. Entretant 

probabilidade de erros e ano, 

dados. Alguns exemplos on 

dos campos, entradas errada 

Existem três atividades para impeza dos dados: 

• Migração dos Dados - permitem a transformação de regras a serem especificadas, por 

exemplo, "troque a pa1ava gênero por sexo"; 

• Purificação dos dados - u..am o conhecimento específico do domínio para purificar os dados; 

• Auditoria dos dados - é p • ssível descobrir regras e relacionamentos pela leitura minuciosa dos 

dados. Podem ser consid radas como ferramentas variantes de Data Mining. 
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2.2.2 Carga 

Depois de extrair, limpar e 

Warehouse. Pré-processai 

ordenação, soma, agrega 

armazenadas no Warehous 

Para popular o Warehouse 

monitore o estado, cancele 

sem que haja perda de inte, 

transformar os dados, os mesmos devem ser carregados para o Data 

nento adicional ainda pode ser requerido: checagem de integridade, 

ão e outras computações para construir as tabelas derivadas 

Tipicamente utilitários de carga em lote são utilizados para esta fase. 

um  utilitário de carga deve permitir que o administrador do sistema 

e resuma a carga. Além disso também será capaz de reiniciar a carga 

dade. 

O utilitário de carga irá tra 

Warehouse possa ser atu 

paralelismo deve ser explor 

muito longa. É mais natur 

volume de dados que deve 

alhar com grande volume de dados. O tempo disponível para que o 

o é pequeno, geralmente a noite e de madrugada. Logo o 

do. Note que a carga completa da base, mesmo usando paralelismo, é 

que utilizemos cargas incrementais durante a fase para reduzir o 

ser incorporados ao Data Warehouse. 

2.2.3 Atualização 

Atualizar o Data Ware/wus 

dados e dados armazenado 

como atualizar: Geralmente 

consultas OLAPs requerem 

Soluções que envolvem visõ 

consiste em propagar alterações das fontes de dados para a base de 

no Data Warehouse. Há duas considerações a se fazer: quando e 

Data Warehouse é atualizado de periodicamente. Somente quando 

ados correntes é que se faz necessário propagar todas alterações. 

s materializadas são utilizadas para atender tais necessidades. 

Extrair arquivos fonte ou d 

provêm servidores de repli 

em uma ou mais réplicas. 

incrementais do Warehouse. 

O ciclo de atualização deve 

sobrecarregue o utilitário ck 

alterem dados de maneira cor 

as classes mais significantes d 

Banco de Dados é muito custoso. Sistemas de Banco de Dados 

ão que suportam técnicas incrementais para propagar as alterações 

sim podemos utilizar servidores de replicação para atualizações 

ser escolhido apropriadamente para que o volume de dados não 

carga incremental. O problema para construir mecanismos que 

eta tem sido o foco importante de pesquisa. Para Data Warehouse, 

dados derivados são tabelas sumariadas e índices. 

10 



2.3 	Modelo Conce tua! e Metodologia de Projeto do Banco de Dados 

O modelo conceitual mais 'opular para Data Warehouse é o modelo de visão multidimensional 

dos dados (Hammer et. ai, 1995). No modelo de visão multidimensional dos dados, há um 

conjunto de medidas numé "cas que são o objeto da análise. Cada medida numérica depende de 

um conjunto de dimensões, que provêm o contexto para a medida. Na visão multidimensional a 

medida é um valor no esp. ço multidimensional. Cada dimensão é descrita por um conjunto de 

atributos. Cada dimensão p de representar um parâmetro da pesquisa que se deseja realinr sobre 

os dados. Os atributos de u a dimensão podem estar relacionados entre si por uma hierarquia. 

Uma característica dos moi elos conceituais para OLAP é a agregação de medidas por uma ou 

mais dimensões com uma o eração chave (Gupta et. ai., 1995). Outra operação popular inclui a 

comparação entre duas med das agregadas pela mesma dimensão. O Tempo é uma dimensão que 

tem grande importância par. suporte a decisão e deve ser tratada de maneira especial. 

Para um melhor entendimento dos conceitos acima vamos a um exemplo: 

Consideremos uma rede de .upermercados que deseja avaliar suas vendas e compras. A análise 

deve ser feita baseada em p ríodos de tempo, localização fisica de cada supermercado, tamanho 

de cada supermercado e da se econômica do público alvo. Desta maneira obtemos as seguintes 

dimensões: Tempo, Geografi: Tamanho e Classe. 

Aonde em Tempo podemos ter os atributos: dia, mês, semestre e ano. Em Geografia temos os 

atributos: Bairro, Cidade, Es ado e País. A dimensão Tamanho teria somente o atributo tamanho 

aonde poderíamos ter os vai res associados: Pequeno, Médio e Grande. A dimensão Classe teria 

somente o atributo classe aonde poderíamos ter os valores: A, B, C, D e E. Desta maneira 

obtemos todas as dimensões i o modelo. Observe que a dimensão Tempo e Geografia apresentam 

agregação de atributos. Dad uma cidade sabemos ao estado a que pertence. O atributo cidade 

está associado ao atributo est: do, encontra-se agregado ao atributo estado. 

A consulta: deseja-se conhe - r o valor ganho (venda de produtos) para supermercados que 

atendem a classe E e perten em ao estado de SP. Esta consulta irá reali72r primeiramente uma 

11 



agregação entre as dimei 

desejados (classeB e es 

produtos que atendem a 

agregada baseada nas dim 

O modelo de dados multi 

MOLAP. Entretanto, qua 

operações têm que ser ma 

sões Classe e Geografia para que se obtenha o conjunto de dados 

.ado=SP). A seguir é feita a soma sobre a venda de cada um dos 

seleção. Desta maneira temos que a medida venda de produto foi 

nsões Classe e Geografia aonde a operação chave foi a soma. 

imensional descrito acima é implementado diretamente por servidores 

do um servidor ROLAP é usado, o modelo multidimensional e suas 

eadas para relacionamentos e consultas SQL (Colliat, 1996). 

Descreveremos agora o p ojeto de esquemas de Banco de Dados relacionais que refletem as 

visões multidimensionais d s dados. 

2.3.1 Star Schema 

A maioria dos Data Ware 

schema, nomenclatura est 

representar o modelo de d 

1999). 

O Data Warebouse é co 

representados pelos fatos 

são denominados dimensões 

ouses usam o esquema estrela (popularmente conhecido como star 

que começaremos a utilizar devido a sua popularização) para 

dos multidimensional (Chaudhuri & Dayal, 1997; Ozsu & Valduriez, 

stituído de dois elementos básicos: objetos de análise que são 

s parâmetros de seleção que irão atuar sobre o objeto de análise que 

Neste modelo o banco de ddos consiste de uma tabela de fatos e de tabelas de dimensão. Todas 

as tuplas na tabela de fa$os contêm: ligações para cada uma das dimensões que provêm 

coordenadas mu1tidimensiornis e medidas numéricas para estas coordenadas. Cada tabela de 

dimensão consiste de colunas que correspondem aos atributos da dimensão. A dimensão tempo 

geralmente está sempre presente no Data Warehouse. As dimensões são pouco mutáveis e com 

uma quantidade de informações bem inferior a tabela de fatos. Afigura 2.2 mostra um exemplo de 

um star schema. 
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Vendedor 

id_vendedor 

nome 
dt_nascimento 
sexo 

Cidade 	 

id_cidade 

nome 
estado 
pais 

Produto 

/
lu—produto 

nome 
descricao 
tipo 
desc_tipo 
preco 

Tabela de Fatos 

id_produto 
id_vendedor 
id_data 
id_comprador 
id_cidade 

Quantidade 
Preco Final 

'e 	 Data  

id data 

dia 
mes 
ano 

nome 
endereco 
pes_fsica 

Figura 2.2 - Star schema 

Neste exemplo temos cinco 

de fatos possui .5 ids, refere 

atributos Quantidade e Pre 

ligação entre a tabela de 

também outros atributos e 

atributo chave relacionado 

semântico. 

dimensões, Vendedor, Produto, Comprador, Cidade e Data. A tabela 

tes a cada uma das dimensões além de dois fatos, representados pelos 

_Final. Neste exemplo foi utilizado o parâmetro id_xxxx para fhzer a 

tos e as dimensões correspondentes, mas poderiam ser utilizados 

aves. Em breve discutiremos se é mais vantajoso a utilização de um 

o sistema ou a criação de um atributo chave, sem qualquer significado 
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2.3.2 Star Schema Pa ia! 

Variação do Star Schema. 

Formado por múltiplas ta'elas de fatos e múltiplas tabelas de dimensão, separadas tanto lógica 

quanto fisicamente por 'veis de sumarização. 	Criam-se múltiplas estrelas, cada uma 

representando uma combi ação das dimensões em seus diferentes níveis existentes no modelo 

global. É importante not. que não existem ligações lógicas entre as várias tabelas de fatos ou 

dimensões. 

Além disso existem fatos cqie podem existir em algumas estrelas e outras não (de acordo com as 

dimensões que a compõe e o nível em que a consideramos). Ex.: suponha uma tabela de fatos 

com as dimensões produto no nível produto unitário. Em nossa tabela de fatos poderíamos Ter o 

fato preço unitário (em 

produtos vendidos. Podem 

vendidos cujo preço unit 

dimensão pois o valor do p 

pesquisa deseja saber o v 

Outra tabela de fatos pod 

(alimentício, vestuário, elet 

produtos diferentes são do 

unidade financeira mais estável, dólar, por exemplo) e quantidade de 

s Ter uma consulta onde desejamos saber a quantidade de produtos 

o é superior a um valor X. Este valor não deve se encontrar na 

oduto pode variar de acordo com a época e promoções realizadas e a 

or pago na época pelo consumidor e não o valor atual do produto. 

ria encontrar-se associada ao produto no nível gênero do produto 

odoméstico). Neste caso não faz sentido falar em preço unitário pois 

esmo gênero. 

Uma das vantagens é que 

de carga, backup): isto oc 

das partes é menor do que 

disso, pode-se criar uma p 

com diferentes freqüências, 

emos um maior controle da manutenção do Data Warehouse (tempo 

rre devido ao particionamento do Data Warehouse, onde cada uma 

odo o Data Warehouse e por isso mais facilmente gerenciáveis. Além 

lítica para atualização de cada estrela em períodos diferentes do mês e 

de acordo com a necessidade. 

Outra vantagem é que te 

aquela que apresente tod 

dizem quais são as estrel 

quantidade de dados que c 

s uma melhor performance, como existem várias estrelas encontrar 

as dimensões desejadas. Existem algoritmos no mercado que nos 

a serem construídas baseadas na freqüência de consultas e na 

a estrela irá possuir. 
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Além disso, temos uma re4ução do sparsiiy, eliminando colunas que não tenham significado em 

determinados níveis de sunarização. 

Por outro lado temos um aumento de manutenção, já que possuímos muitas estrelas e para cada 

uma delas é necessário u4 definição dos metadados. Imagine a criação ou exclusão de um nível 

intermediário de determinada tabela de dimensão, pode ser que seja necessária a atualização de 

muitas estrelas, causando um aumento na manutenção. 

Deve-se conhecer muito b - m as consultas para se determinar quais estrelas devem ou não ser 

construídas. Construir est elas abrangendo todas as possibilidades é praticamente impossível, 

visto que as possibilidades se combinação são enormes. Caso construa-se estrelas erradas, todo o 

esforço será perdido pois grande parte das consultas terão que olhar a mesma estrela (àquela 

que contém todas as dimen. ;es em seus níveis mais baixos) degradando e muito a performance. 

2.3.3 Constelações d; fatos 

Variação do Siar Schem' Parcial. A diferença é que neste modelo as dimensões não são 

replicadas, economizando spaço em disco e tempo para atualização / manutenção das dimensões. 

Uma única tabela por dime são ligada a várias tabelas de fatos. Cada tabela de fatos poderá estar 

ligada a mesma dimensão, porém em níveis diferentes. Enquanto que a tabela de fatos A está 

ligada a dimensão Locali • ade pela hierarquia de Cidade a tabela de fatos B está ligada pela 

hierarquia Estado e a tabel de fatos C está ligada pela hierarquia Região do País. 

Da mesma maneira que no Star Schema Parcial deve-se conhecer muito bem as consultas para se 

determinar quais estrelas a 

hierarquia for muito extens 

Além disso, precisamos ve 

todas estas estrelas e de qu 

ssociadas a quais níveis de hierarquia deve-se ou não construir. Se a 

a é inviável construir estrela para cada uma das hierarquias existentes. 

rificar se o espaço que dispomos em disco é suficiente para suportar 

maneira a utilização deste espaço degrada ou não nossas consultas. 
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Suponha uma concessio 

tabelas de fatos, uma refer 

correspondentes a cada um 

Quantidade, Preco_Total 

teríamos dimensões comp. 

exclusivas como Produto 

serviço). 

a, onde se vendem produtos e serviços. Poderíamos construir duas 

nte a produtos e outra a serviços. Devemos fazer isso, pois os fatos 

das opções são diferentes. Enquanto que em produtos temos os fatos 

m serviços poderíamos Ter Horas e Preco_Servico. Além disso, 

ilhadas como Atendente, Cliente como teríamos também dimensões 

(referente a dimensão produto) e Servico (referente a dimensão 

2.3.4 Schema Dimens,. n Partitioning 

Varição do Star Schema co binando princípios do Star Schema Parcial. 

Neste esquema teríamos u 

por níveis de sumarizaç. 

Localidade_região, ambas 

Desta maneira se desej. 

Localidade—cidade, se des 

Localidade_região. 

a tabela de fatos ligada a múltiplas tabelas de dimensão, particionadas 

o. Como exemplo teríamos as dimensões Localidade—cidade e 

em o atributo id_cidade (que se encontra também na tabela de fatos), 

os realizar uma consulta por cidade consideraríamos a dimensão 

jamos realizar a consulta por região consideraríamos a dimensão 

' 

Desta maneira nós elimina -mos a necessidade de se percorrer todas as hierarquias de Localidade 

para determinar quais Cida4es  pertencem a quais Regiões. 

A principal desvantagem d 

pesquisas a níveis mais alto 

de fatos ao nível mais bai 

ineficiente. 

esta abordagem é relacionado as consultas onde deseja-se realizar 

s da hierarquia. Como os dados encontram-se armazenados na tabela 

xo da hierarquia, uma consulta a níveis mais altos pode se tomar 
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2.3.5 Snowflake Sche a 

Pais 
id_p ais 

pais 

Cidade  
id_cidade 

nome 
id estado 

Estado 

nome 
endereco 
pes_fisica 

Figura 2.3 - Snowfiake Schema 

Star Schema normalizado. 

se nas tabelas de dimensão 

Star scliemas não provê 

schemas provêm um refin 

representada pela norm 

conduz a vantagens na 

desnormalizadas das tabela 

dimensões. 

existe o atributo nível para essa abordagem. A diferença encontra-

nde as mesmas possuem suporte a níveis de hierarquia. 

explicitamente suporte para hierarquias de atributos. Snowfiake 

ento do star schema onde a hierarquia de dimensão é explicitamente 

o de tabelas de dimensão, como mostrado na figura 2.3. Isto nos 

manutenção de tabelas de dimensão. Entretanto, a estrutura 

de dimensão no star schema é mais apropriado para caminhar pelas 
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id_comprador 
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id_d ai a _.. id_comprador 
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Quantidade 
Preco Final 

id_vendedor 
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dt_nascimento 
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estado 
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2.3.5.1 Snowflake Schma Lookup 

Tem como característica uma tabela principal por dimensão que se encontra ligada a tabela de 

fatos e a uma tabela de descrição (lookup). Desta maneira temos que o nível máximo de 

agregação é 2, ou seja, a taela de dimensão principal e a sua tabela lookup associada. 

Tem como principal vanta4em a integridade dos dados, já que nomes e descrições são mantidos 

em um único local (tabela de lookup). Além disso, reduz o tamanho das tabelas de dimensão 

eliminando sua redundânci 

2.3.5.2 Snowflake Sch 

Tem como principal carac 

associada a dimensão pela 

contém a chave para o pró 

ma Chain 

:rística o encadeamento das dimensões. A tabela de fatos encontra-se 

•ua tabela principal (nível mais baixo da hierarquia). A tabela principal 

imo nível da hierarquia da dimensão e assim sucessivamente. 

Tem como principal vanta 

performance quando o nú 

considerável pois podem 

(suponha um relatório sum 

em a integridade. Como principal desvantagem podemos citar a baixa 

ero de níveis é grande e a quantidade de dados por nível também for 

ser necessários múltiplas junções para a criação de um relatório 

do por cidade, estado, região e país). 

2.3.5.3 Snowflake Sc - ma Atiribute 

Construção de uma dim 

nenhuma dimensão (ou q 

dimensões do Banco de 

suponha a existência das 

forma possui 3 entradas e 

uni-Ias em uma única di 

continuaria pequena e de 

tabela de Fatos. 

o com vários grupos de atributos que não estão associados a 

e são a própria dimensão). Desta maneira reduz-se o número de 

ados, simplificando-se a obtenção de determinada consulta. Ex.: 

ensões cor, forma e tamanho. A dimensão cor possui 5 entradas, 

tamanho 6 entradas. São todas dimensões pequenas então porque não 

mensão. Esta nova dimensão teria 90 atributos (5x3x6), ou seja, 

ta maneira conseguimos reduzir de três para apenas um atributo na 

18 



19 

2.3.6 Agregação 

Além das tabelas de dimen 

pré-agregados (Kimball, 1 

agregados correspondem 

selecionadas. Dados pré-

maneiras. Podemos represe 

fatos separada que comp 

somente os atributos que 

representar a tabela sumari 

mesmas tabelas de dimens 

um novo campo (nível) p 

tiverem sentido para aquel 

dimensão Data como se s 

NULL, 03, 1976) represe 

representando o ano de 1 

número de tabelas apresent 

ser muito bem interpretado. 

ão, o Data Warekouse armazena tabelas sumariadas contendo dados 

96; Gupta et. ai, 1995). Nos casos mais simples, os dados pré-

agregação da tabela de atos com uma ou mais dimensões 

egados podem ser representados no banco de dados de diferentes 

tar uma tabela sumariada de dados pré-agregados por uma tabela de 

ilha as dimensões ou encolhendo tabelas de dimensão deixando 

azem sentido para a tabela sumariada. Alternativamente, podemos 

da codificando as tuplas agregadas na mesma tabela de fatos e nas 

sem adicionarmos novas tabelas. Isto deve ser feito pela adição de 

a cada dimensão e utilizando valores nulos quando os mesmos não 

nível de agregação. Podemos codificar o dia, o mês e o ano na 

e: (1, 18, 03, 1976) representando 18/03/1976, tendo nível 1, (2, 

ando o mês de março de 1976, nível 2 e (3, NULL, NULL, 1976) 

76, nível 3. O método anterior, enquanto que por um lado reduz o 

com certa freqüência erros operacionais já que o campo nível precisa 

2.3.6.1 Operações Tipi as em Data Wareh ouse 

Tipicamente operações OL • incluem: 

• pivoteamento: orienta a visão multidimensional dos dados, dados as dimensões escolhidas (a e 

b, por exemplo) temos que cada ponto (x,y) corresponde ao valor agregado ao par para as 

dimensões escolhidas. 1 onsiste na operação de agregação das dimensões desejadas para que 

se possa obter o su.conjunto desejado de dados. Cada elemento pertencente a este 

subconjunto de dados é agregado aos demais por uma função (soma, média). 

• rollup: aumenta o níve 

dimensões; 

• drill-down: decresce o 

de dimensões; 

de agregação - diminui o detalhe sobre uma ou mais hierarquia de 

vel de agregação - aumenta o detalhe sobre uma ou mais hierarquia 



• slice_ and_ dice: seledão e projeção - corresponde a reduzir/trocar a dimensão do dado, isto é, 

tomando a projeção do dado num subconjunto de dimensões para o valor selecionado de 

outras dimensões. 

Como exemplo vamos su 

que desejamos conhecer 

mês. Para isso devemos 

Data. Onde teríamos o se 

or a existência do modelo representado pela figura 2.2. Suponha agora 

quantidade de cada um dos produtos vendidos em nosso sistema por 

ivotear as seguintes dimensões: Tabela de Fatos (Fatos), Produto e 

'nte comando SQL: 

SELFCT S (F.OuantidnflP) as quantidade_vendida, P.nome, 
D.mes 
FROM Fato as F, Produto as P, Das Data 
WITERE F.i _produto = Rid_produto 
AND F.id a = Data.id data 

GROUP BY .nome, D.mes; 

Quadro 2.1 - Pivoteamento 

Desta maneira conseguir 

Outras operações relacio 

sobre a consulta anterior 

analisar a venda de prod 

down é o processo invers 

analisar as vendas de pro 

e drill-down é necessári 

permitidas para as dimen 

rollup e cfrill-down seri 

os obter a resposta para o nosso problema. 

das com o pivoteamento são rollup e cfrill-down. Se fizermos o rollup 

estaremos aumentando o nível de agregação, ou seja, passaremos a 

tos por ano (próximo nível de agregação em relação ao mês). Drill-

de rollup, ou seja, decresceríamos o nível de agregação, passando a 

tos por dia e não mais por mês. Note que para as operações de rollup 

que haja unia hierarquia. Em nosso exemplo tais operações são 

ões de Produto, Data e Cidade. Os respectivos comandos SQL para 

SELECT S (F.Ouantidade) as quantidade_vendida, P.nome, D. ano 

FROM Fatos ás F, Produto as P, Das Data 
WHERE Fid_produto = P.id_produto 

AND F.id data = Data.id data 
GROUP BY Rnome, D.cmo,- 

Quadro 2.2 - Rollup 
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SEI FCT SUM .Quantidade) as quantidade _vendida, P.nome, D.dia 

FROM Fatos as F, Produto cts P, D as Data 

WHERE Fid_p oduto = P.id_produto 

A1VD .id data = Data.id data 

GROUP BY P.nome, D.dia; 

Qaudro 2.3 - Drill-down 

Suponha que após tal análi 

de determinado produto (t 

Neste caso estaríamos r 

tabela de Fatos e das dime 

e (quadro 1) desejássemos saber a quantidade de produtos vendidos 

nis Bical, por exemplo) para cada cidade durante todo o período. 

do uma operação de slice_and_dice. Neste caso necessitaríamos da 

ões de Região e Produto. O comando SQL correspondente ficaria: 

SELECT S (F.Ouantirlarle) as quantidade _vendida, C.nome 

FROM Fato as F, Cidade as C, Produto as P 

WHERE F.i _produto = P.id _produto 

A 1 Fid cidade = Cidade.id cidade 

P.nome = "Tênis Bical" 

GROUP BY F.nome; 

Quadro 2.4 -. Slice_and dice 

Note que o quadro 4 não s utili7a das dimensões de Data e Vendedor, ao contrário do quadro 1, 

porém se utiliza da dimen ão Cidade que não foi utilizada pelo quadro 1. Vemos ainda que o 

quadro 4 seleciona detenni ado valor para a dimensão de Produto ("Tênis Bical"). 

O atributo nível na dimensã útil principalmente para atender as funções de drill down e roll up. 

Dado que estamos no nível X, então se realizarmos uma operação de drill down iremos ir para o 

nível X+1, quando o mes • existir, caso realize-se uma operação de roll up iremos para o nível 
X-1, quando este existir. 
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2.3.6.2 Drili Trhu 

Consiste do processo de se obter informações do Data Warehouse como também do Banco de 

Dados Histórico e/ou Atual. 

Esta operação é de grande mportância para grande parte dos sistemas e muitas vezes apresenta 

desempenho abaixo do desejado. Isto ocorre pois o Data Warehouse encontra-se bem dissociado 

dos dados que se encontrani armazenados numa base de dados relacional (histórico ou não). Isto 

se dá devido a estruturação do Data Warehouse que é bem diferente da estruturação tradicional 

(OLTP), como já foi visto. 

Um exemplo de uma oper. ção de Drili Trhu: Dada uma consulta onde se deseja saber quais 

contribuintes do Estado de São Paulo possuem ao Regime de Apuração Microempresa e que 

tiveram recolhimento anual de ICMS de 1999 superior a 11$120.000,00. No Data Warehouse 

típico conseguimos identifi 

que se deseja enviar uma c 

Posto Fiscal de sua Jurisdiç 

estarão no Data Warehous 

devido a pouca integração 

passos. Primeiramente iden 

se os dados do Data Ware 

corrente. Faz-se a consulta 

a exportação e importação 

os dois ambientes, o DW e 

2.3.7 Dimensão Temp 

ar quais contribuintes atendem a consulta desejada. Suponha agora 

a para todos estes contribuintes para que os mesmos compareçam ao 

o para esclarecimentos. Os dados referentes a endereço dificilemente 

Este dado encontra-se na Base de Dados Operacional. Usualmente 

entre estes dois ambientes a consulta teria que ser feita em quatro 

ca-se os contribuintes que atendem a consulta desejada. Exportam-

ouse para um arquivo. Importa-se este arquivo para a base de dados 

o endereço de cada uma das empresas desejadas. Os passos relativos 

oderiam ser substituídos por um programa que fizesse a ligação entre 

Base de Dados Corrente. 

A dimensão Tempo é de 

extensões relacionadas a e 

atributo nível das outras di 

data/período encontra-se p 

ande importância para o Data Warehouse. Muitos autores realizaram 

ta dimensão. O atributo resolução na Dimensão Tempo equivale ao 

ensões. Acrescenta-se o atributo corrente que indica se determinada 

esente na tabela de fatos além de uma coluna seqüência que contém 

um número seqüencial inic'ado em 1 e que serve para indicar a ordem relativa da data. Assim para 
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abordagem é que ela nos 

chave primária o nome de 

nome (Milkbar). O produto 

da mesma forma. Se utili 

existem em tempos disjunto 

motivo fosse desejado que t 

nova chave para o chocolat 

assim fica mais fácil verifi 

efeito desejado. 

a maior flexibilidade. Ex.: suponha que estejamos utilizando como 

eterminado produto (chocolate Lolo) porém tal produto muda de 

o mesmo, queremos que em nosso Data Warehouse ele seja tratado 

os o nome como chave teríamos dois produtos diferentes que 

Com uma chave genérica tal problema não ocorreria. Se por algum 

s produtos fossem tratados de maneira diferente bastaria gerar uma 

Milkbar. Ele deve ser tratado como sendo um mesmo produto pois 

r se o novo nome e a nova campanha publicitária estão fazendo o 

Porém o maior problema 

gerar e manter esta chave. 

sistemas operacionais e his 

Muitas vezes, porém isso 

que deve ser feita é com r 

veremos a seguir. O impo 

marco zero (operacional, 

utilizada para análise (DW) 

um Warehouse, ou seja, co 

contrado para a geração de chave primária encontra-se em como 

O procedimento ideal é que tais chaves fossem incorporadas aos 

óricos responsáveis pela realização de carga do Data Warehouse. 

o é possível ou é totalmente inviável. Uma importante observação 

lação a granulalidade e a alterabilidade da tabela de dimensão que 

ante aqui é destacarmos que se estamos iniciando um projeto do 

stórico) é importante que pensemos que um dia tal base pode ser 

ogo devemos criar um modelo que esteja preparado para a criação de 

chaves geradas que são mais eficientes para o SGBD escolhido. 

Outra importante observa 

não corresponde a uma e 

numa loja não corresponde 

se dar carga no Data Ware, 

o que devemos fazer é a de que muitas vezes cada serviço prestado 

rada no Data Warehouse. Por exemplo, cada venda que se realiza 

ecessariamente a uma entrada no Data Warehouse. O processo para 

ouse pode ser determinado como sendo o seguinte: no final do dia 

sumariza-se a venda do nesmo produto e lança-se no Data Warehouse. Se uma pessoa A 

comprou 2 produtos X, a pssoa B comprou 3 produtos X e a pessoa C comprou 1 produto X no 

mesmo dia, teríamos no D. a Warehouse uma única linha referente a venda do produto X neste 

dia, com quantidade igual a 
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2.4 Servidores Wa 

O Data Warehoztse conté 

métodos de acesso eficient 

isso o Data Warehouse 

escolha de quais índices d 

decisão muito importante. 

materializadas para respon 

seletivas aos dados, mas 

Portanto, é muito import 

paralelismo precisa ser expi 

eh ouse 

grande volume de dados. Para responder as consultas eficientemente 

s e técnicas para processamento das consultas são necessários. Para 

a estruturas redundantes como índices e visões materializadas. A 

em ser construídos e quais visões devem ser materializadas é uma 

próximo dev3fio é usar efetivamente os índices existentes e as visões 

er as consultas. Índices podem ser muito eficientes para consultas 

para consultas intensivas precisa-se usar varreduras seqüenciais. 

te aumentar a eficiência de varredura dos dados. Finalmente, o 

rado para reduzir o tempo de resposta das consultas. 

2.4.1 Estrutura de Inde ação 

Podemos utilizar algumas d- técnicas de processamento que aplicam índices. A seleção a partir de 

múltiplas condições pode 	aplicada através da interseção de índices (Harinayan et. ai., 1996; 

Chaudhuri & Dayal, 1997 . Outra operação útil é a união de índices. Estas operações podem 

reduzir significantemente e pm alguns casos eliminar a necessidade de acesso as tabelas da base de 

dados. 

Servidores Warehouse poem usar índices bitmap, que suportam eficientemente operações de 

indexação. Considere uma tolha  na estrutura de índices correspondente ao domínio do valor d. A 

folha tradicionalmente cont m uma lista dos identificadores (ids) dos registros (RIO) que contém 

o valor d. Entretanto, índ 

representada como um vet 

valor daquele registro é d. 

e junção de índices. Esta r 

es bitmap usam uma representação alternativa da lista RID. Ela é 

r de bits que tem um bit para cada registro, que é ativado quando o 

sta representação realiza rapidamente a interseção, união, agregação 

resentação é extremamente útil para domínios de baixa cardinalidade 

(sexo, por exemplo) mas se utilizarmos a compressão de bitmaps ela também se toma efetiva para 

domínios de maiores card alidades. Uma questão importante é decidir quais atributos devem ser 

indexados. 
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A natureza do star schem sugere a criação de índices para a junção de tabelas. Por exemplo, 

suponha a existência de .. dimensão Estado. Pode haver um índice de junção sobre Estado que 

mantém, para cada estado uma lista de RIDs das tuplas da tabela de fatos que correspondem 

àquele Estado. Índices de unção podem usar representações bitmap para a lista de RI]) para 

maior eficiência. 

Ex: Suponha a dimensão xo com os valores: Masculino e Feminino. Na tabela de fatos temos 

que os registros de posição fisica 1, 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15 e 20 pertencem ao sexo Masculino e os 

restantes ao sexo Fexninin.. Considre agora a Dimensão Geografia aonde os registros de posição 

fisica 1, 4, 9, 14, 17, 18 e 1 representam o Estado de São Paulo. 

Na abordagem com RIDs eríamos no nó folha sexo feminino a seguinte lista: 1, 2, 4, 7, 10, 13, 

14, 15 e 20. No nó folh. Estado São Paulo a seguinte lista: 1, 4, 9, 14, 17, 18 e 20. Para 

obtermos os registros fisi •s que satisfazem a condição sexo feminino do Estado de São Paulo 

teríamos que realizar a j nção destas duas listas para se obter o resultado. Para grandes 

quantidades de tuplas na bela de fàtos teríamos duas grandes listas o que toma o processo de 

junção das mesmas ineficie te. 

Na abordagem de índices .tmap teríamos: 

Sexo feminina: 11O100100J.001].l00001 

Estado SP: 	10010000100001001101 

Resultado: 	10010000000001000001 

Temos que a obtenção o vetor resultante é bem eficiente já que a operação realizada é 

rapidamente feita pelo co putador. Observe que quanto maior forem as dimensões envolvidas na 

seleção maior será a difere ça no tempo de execução das duas abordagens vistas. Enquanto temos 

que para a abordagem de lesa adição de uma dimensão aumenta consideravelmente o tempo de 

execução da seleção temo que para a abordagem de bitmaps este acréscimo é mínimo. 



2.4.2 Visões Materializa • as 

Visões consistem de junçõe' de tabelas de fatos com um subconjunto de tabelas de dimensão com 

a agregação de uma ou •s medidas agrupadas por um conjunto de atributos das tabelas de 

dimensão. 

Dada uma consulta que po 

utilizar de tal visão, pois o 

de fatos. Isto ocorre pois 

inferiores ao da tabela de fa 

o "tráfego" na tabela de fat 

sa ser respondida por uma visão materializada esta consulta deve se 

empo de resposta será inferior caso a consulta se utilizasse da tabela 

o número de tuplas nas visões materializadas tendem a ser bem 

s, uma vez que os dados estão pré-agregados. Além disso diminui-se 

s, transferindo parte do "tráfego" para as visões materializadas. 

Algumas consultas sobre • Data Warebouse requerem dados sumariados e, para tanto, usam 

agregados. A materialização de dados sumariados podem ajudar a acelerar algumas consultas 

comuns (Rossoupoulos, 198; Blakeley, 1986; Zhuge et. al., 1995). 

Os principais desafios de vi ies materializadas são: 

em materializadas; 

ali72das para responder a consultas; 

s visões materializadas durante o processo de carga e o processo de 

A seleção das visões a s rem materializadas deve considerar: as características da carga de 

trabalho, os custos para alt rações incrementais e os limites de requisitos de armazenamento. 

• Identificar as visões a s 

• Explorar as visões mat 

• Alterar eficientemente 

atualização. 

Uma estratégia simples par 

rollup na visão materiali 

assuma que uma visão ma 

visão pode ser usada para 

"Suco de Laranja" por an 

Data. Note que a função 

podem ser. 

usar visões materializadas é usar a seleção na visão materializada, ou 

da agrupando e agregando em colunas adicionais. Por exemplo, 

riaiizada contém o total de vendas por mês para cada produto. Esta 

esponder a uma consulta para obter o total de vendas para o produto 

Primeiramente aplicamos seleção e então rollup para a dimensão 

orna pode ser rolled up, mas algumas outras funções estatísticas não 
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Primeiramente teríamos qu4 a estrutura da visão materializada acima seria: 
Visao 

id_produto 
id_mes 
totalvendas 

Figura 2.4 — Visão 

O SQL ficaria: 

SELECT UM(total vendas), Tempaid ano FROM 

Visao as ,Produto as P, Tempo as T 

WHERE isao.id_produto = Produto.id_produto 

AND Pro uto.nome = 'Suco de Laranja' 

AND Vis aid mes = Tempaid mes 

GROUP Y Tempaid ano 

Quadro 2.5 — Consulta a partir da Visão 

A importante observação ser feita aqui é que a visão não serve somente para atender a consulta 

para o qual ela foi prep 	a para atender, mas para todas as consultas que consigam obter o 

resultado desejado a partir da visão materializada. 

A visão materializada em questão foi preparada para responder a perguntas que envolvessem 

Produto, Mês e somatón do total de vendas. Porém ela foi útil para responder a perguntas 

envolvendo Produto, Ano e somatória do total de vendas, isto porque Ano encontra-se um nível 

acima de Mês no nível hie árquico da dimensão Tempo. 

2.4.3 Arquitetura do S rvidor 

Servidores relacionais tr Icicionais não oferecem uso inteligente dos índices e outros requisitos 

para fornecer suporte a sões multidimensionais dos dados. Entretanto, todos os principais 

fabricantes de SGBDs r acionais têm trabalhado arduamente para fornecer suporte a esses 

requisitos adicionais. A1 m disso, existem três outras categorias de servidores que foram 

desenvolvidos especific 	nte para suporte a decisão. 
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• Servidores SQL especiihzados: Provêm uma linguagem de consulta avançada e suporte de 

processamento de ( 	itas SQL sobre os star schemas e snawflake schemas em ambientes 

somente de leitura; 

• Servidores ROLAP: 1ma extensão dos servidores relacionais tradicionais com suporte 

eficiente as consultas LAP multidimensionais. Servidor intermediário localizado entre o 

servidor relacional efrramentas de front end do cliente. Eles identificam as visões que 

devem ser materializddas e reescrevem consultas do usuário em termos das visões 

materializadas apropri 

associação de recurso 

escalabilidade e as c 

perda de desempenho 

OLAP e dos servidores 

Servidores MOLAP: E 

dados. É possível ma 

armazenamento. AI 

são relevantes também 

das. Provêm serviços adicionais como organização das consultas e 

O principal valor de servidores ROLAS' é que eles exploram a 

eterísticas transacionais dos sistemas relacionais. Entretanto uma 

ode ser causada devido às diferenças entre o estilo de consulta de 

relacionais; 

tes servidores dão suporte diretamente a visão multidimensional dos 

ear diretamente consultas multidimensionais a partir da camada de 

as das técnicas que são aplicadas sobre Banco de Dados estatísticos 

ara servidores MOLAP. 

2.4.4 Extensões SQL 

QL que facilitam o processamento de consultas OLAP têm sido 

s em servidores relacionais estendidos (Chaudhuri & Dayal, 1997; 

destas extensões são: 

funções agregadas: incluem suporte a posicionamento (por exemplo, 

s venderam) e percentagem como também suporte a uma grande 

das em análise financeira; 

s relatórios produzidos para análise de negócio freqüentemente 

aracterísticas agregadas como, por exemplo, a mudança da média. É 

fornecer pontos de parada e totais parciais; 

's: Ferramentas de front end necessitam agrupar diferentes conjuntos 

ser simulado por um conjunto de comandos SQL que requerem que 

múltiplas vezes, mas esta solução pode ser ineficiente. Recentemente 

sido propostos para solucionar este problema; 

Algumas extensões ao 

propostas ou implementa. 

Chaudhuri, 1998). Alguma 

• Extensão da família de 

os 5 produtos que m 

variedade de funções u 

• Resultados Parciais: 

requerem o cálculo de 

importante estar apto 

• Múltiplos Agrupainent 

de atributos. Isto pod; 

os dados sejam varrido; 

novos operadores têm 

1 
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• Comparações: SQL a resenta deficiências para realizar comparações muito comuns no 

mundo dos negócios. Isto porque a execução de uma comparação pode necessitar de 

múltiplas varreduras sei üenciais. 

2.5 	Metadados e Grenciamento do Data Warehouse 

Como o Data Warehouse reïflete o modelo de negócio de uma corporação, um elemento essencial 

da arquitetura do Warehou4 é o gerenciamento do metadado. 

Metadados Administrativo 

Warehouse: descrição dos 

definições do esquema W 

relatórios pré-definidos; or 

dados e regras de transfoi 

usuário, políticas de acesso 

Metadados de Negócio ind 

de carga. 

Metadados Operacionais 

Warehouse: a origem e 

transformação; monitorame 

incluem toda a informação necessária para montar e usar um 

bancos de dados fonte, ferramentas de front end e de back end; 

xrehouse, dados derivados, dimensões e hierarquias, consultas e 

;anização física como as partições de dados; extração, limpeza de 

rnação; atualização dos dados e políticas de purificação; perfil do 

le controle. 

em termos e definições de negócio, o proprietário do dado, políticas 

icluem informação que é colecionada durante a operação do 

s relacionamentos dos dados originários de uma migração ou 

to da informação como relatórios de erros, auditoria. 

Um repositório de metadad 

ao Warehouse. O repositó 

processos para projetar, co, 

s é usado para armazenar e gerenciar todos os metadados associados 

io habilita o compartilhamento dos metadados entre ferramentas e 

struir, usar, operar e administrar um Warehouse. 

2.6 	Data Mining 

Data Mining é o proces 

conhecimento a partir dest 

consiste na análise dos dad 

o que consiste na mineração de dados visando a descoberta de 

s dados (Chen et. aI, 1996; Fayad & Shapiro, 1996). Minerar dados 

s. O dado é analisado dentro de diferentes contextos na tentativa de 



se obter padrões ou ano ii. ias dos dados. A figura 2.4 apresenta os passos necessários ao 

processo de Data Mining. 

2.6.1 Passos no Data ining 

1 . Criação de um Banco d Dados alvo: seleciona um conjunto de dados ou dar ênfase para um 

subconjunto de variáveis o exemplo de dados nos quais a "descoberta" será realizada. 

2 . Pré-processamento: r iza operações básicas como remover ruídos ou subcamadas coletando 

informação necessária par modelar, decidindo estratégias para manusear campos perdidos e 

decidindo também assunto do SGBD como tipos de dados, esquema e mapeamento de valores 

perdidos ou desconhecidos 

3. Transformação: encontr & formas práticas para representação dos dados, utilizando métodos de 

transformação para reduzi o número efetivo de variáveis que deve ser levado em consideração, 

encontrando representaçõe invariantes para os dados. 

4. Extração: Determina o ipo de conhecimento a ser minerado e envolve a procura de modelos 

de interesse numa forma articular de representação ou num conjunto de tais representações, 

incluindo regras de clasi cação ou árvores, regressão, agrupamento, modelos de sequência, 

dependência e análise lin 

5. Interpretação e Avaliaç o: Consiste na interpretação do modelo descoberto e possível retorno 

a algum passo anterior co o também uma possível visualização do modelo extraído, removendo 

modelos redundantes ou i elevantes e traduzindo os modelos úteis de maneira tal que o usuário 

consiga entender. 

6. Utilização do descobrüento obtido: incorpora o conhecimento adquirido ao sistema, ações 

baseadas no conhecimento adquirido são tomadas visando uma melhora de desempenho, redução 

de custos, geração de relat ' rios / documentos para grupos interessados. 
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Figura 2.5 - Processo Data Mining 

2.6.2 Características n cessárias ao Data Mining 

1. Capacidade de manus diferentes tipos de dados 

Como existem muitos tipos de dados usado em diferentes aplicações, é esperado que o sistema de 

Data Mining consiga m pular estes diferentes tipos de dados existentes (dados espaciais, 

temporais, multimidia, hip exto etc.). Entretanto, devido à grande variedade de dados não é de 

se esperar que o sistema e Data Mining manuseie todos os tipos de dados. Sistemas Data 

Mining devem ser construi os para mineração do conhecimento para tipos de dados específicos. 

2. Eficiência e Escalabilid de de algoritmos Data Mining 

Para extrair efetivamente uormações de uma grande quantidade de dados, os algoritmos de Data 

Mining devem ser eficiente e escaláveis. Ou seja, o tempo de execução de determinado algoritmo 

deve ser previsível e aceita el para uma grande quantidade de dados. 



3. Utilidade, segurança e ressividade dos resultados. 

As imperfeições devem se -  expressas por medidas de incerteza. Dados excepcionais e ruídos 

devem ser tratados em sstemas de Data Mining. Isto inclui a necessidade de um estudo 

sistemático da qualidade d   resultados através da estatística, análise e simulação de modelos e 

ferramentas. 

4. Expressar de diferentes imaneiras as requisições e resultados do Data Mining 

Diferentes tipos de conhecmento podem ser descobertos a partir de uma grande quantidade de 

dados. É desejável que o conhecimento descoberto possa ser examinado de diferentes visões e 

que possa ser apresentada de diferentes formas. Esta necessidade nos força a expressar as 

requisições ao Data Minig e o conhecimento descoberto em linguagens de alto nível ou 

interfaces gráficas de maneira que os usuários finais consigam especificar uma tarefa e entender o 

conhecimento descoberto. 

5. Mineração interativa do conhecimento em múltiplos níveis de abstração 

É dificil predizer o que etcatamente  pode ser descoberto a partir de um conjunto de dados. 

Descobrimento interativo deve ser encorajado, permitindo que o usuário refine interativamente 

uma requisição ao Dataj Mining, mude dinamicamente o foco dos dados, intensifique 

progressivamente um processo Data Mining e visualize flexivelmente os dados e os resultados do 

Data Mining em múltiplos 4tiveis de abstração e de diferentes ângulos. 

6. Minerar informações do diferentes fontes de dados 

O Data Mining deve ter a dapacidade de minerar conhecimento de diferentes fontes de dados, que 

podem estar formatados ou 

7. Segurança e privacidad 

não, que podem apresentar uma diversidade semântica muito grande. 

dos dados 
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Quando os dados podem se visualizados de diferentes ângulos e de diferentes níveis de abstração 

é necessário garantir a seguança a privacidade dos dados. É importante estudar quando um Data 

Mining pode estar sujeito 4u não a uma invasão de privacidade, e quais medidas de segurança 

devem ser desenvolvidas pafa prevenir a exposição de informações importantes. 

Note que alguns desses recuisitos podem entrar em conflito. Por exemplo, segurança de dados 

entra em conflito com requiitos de mineração interativa. 

2.7 	Data Warehou4e articulado ao Data Mining 

Data Warehouse deve est articulado com Data Mining (Inmon, 1996). Isto ocorre devido as 

características do Data Watjehouse. que incluem: 

• Dados integrados; 

• Dados particularizados sumariados; 

• Dados históricos; 

• Metadados. 

2.7.1 Dados Integrados 

Permite que o minerador 

integrados, o minerador ga 

os dados antes de iniciar o 

estruturas de dados padron 

mais) fazem com que o mm 

importar com limpeza e int 

acilmente e rapidamente olhe o panorama dos dados. Sem dados 

taria uma quantidade de tempo muito grande limpando e integrando 

processo. Chaves teriam que ser reconstruídas, valores codificados, 

izadas. Data Warehouse é integrado e todas essas tarefas (e algumas 

erador possa concentrar seu trabalho na mineração dos dados, sem se 

gração dos dados. 

2.7.2 Dados Particulari ados e Sumariados 

Dados particularizados sã  necessários quando o minerador deseja examinar os dados em sua 

forma mais granular. Muitos níveis de baixo grau de detalhe escondem importantes características 

que podem úteis. Dados sumariados garantem que se uma análise prévia já foi feita, o minerador 
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não precisa repetir todo o ttabalho novamente. Esta capacidade faz com que o minerador não 

gaste qúantias enormes de tepo fazendo trabalho desnecessário. 

2.7.3 Dados Históricos 

É útil ao minerador, poisi4ortantes características da informação estão escondidas nos dados 

históricos. Um minerador q4e  trabalha somente com dados correntes não está apto a detectar 

características ao longo do tmpo. Informações históricas são essenciais para o entendimento da 

sazonalidade do negócio e p4-a ciclos grandes do negócio a que toda corporação está sujeita. 

2.7.4 Metadados 

Servidores metadados fornecem ao minerador informações que descrevem o contexto da 

informação. Quando a infornação está sendo examinada o contexto toma-se tão relevante quanto 

o conteúdo. Toma-se muito 4ificil para o minerador de dados trabalhar quando não há explicação 

para o significado dos dados.; 

2.8 	Otimização de Oonsultas 

Discutiremos agora técnicas 

alto nível. Primeiramente t 

parseamento (parsing) e vali 

A varredura identifica os cor 

determinar se ela esta de aco: 

deve então ser validada, chec 

significativos. A seguir a com 

identificar um plano eficient 

alternativos (Gerador de Plar 

realizada pelo "Estimador" di 

catálogos. Em seguida o gera 

em tempo de execução do 1 

produzir o resultado da mesn 

usadas por SGBD para processar, otimizar e executar consultas de 

.ma consulta deve passar pelas fases de varredura (scanning), 

Jação (validating) (Ozsu & Valduriez, 1999; Ramakrishnan, 1997). 

ponentes da linguagem, o parser checa a sintaxe da consulta para 

:do com as regras gramaticais da linguagem de consulta. A consulta 

ando que todos os atributos e tabelas são válidos e semanticamente 

ulta é direcionada ao otimizador de consultas, que é responsável por 

de execução para a consulta desejada. O otimizador gera planos 

os) e escolhe o plano com menor custo estimado, tarefa esta que é 

custo do plano que tem como base as informações do sistema de 

ior de código gera o código para execução do plano. O processador 

,anco de dados tem a tarefa de executar o código da consulta e 

ia. Se um erro em tempo de execução ocorrer cabe a ele a detecção 
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Consulta numa 
linguagem de alto nível 

iarredura, Parsktg e Validação 

Forma intermediária 
da consulta 

Otimizador de Consultas 

erador de 
Planos 

Estimador 
de custo de 

plano 

Sistema de 
Catálogos 

e a geração da mensagem de erro apropriada. Apresentamos na figura 2.5 os passos de 

processamento de uma consulta de alto nível, como SQL, por exemplo. 

Plano de Execução 

erador de código da consulta 

Código para executar 
a consulta 

Pr'cessador de Banco de Dados 
em tempo de execução 

1 

Restitado da consulta 

Figura 2.6 - assos de processamento de uma consulta de alto nível 

O principal objetivo de o• 	dores de consultas é encontrar um bom plano de avaliação para 

uma dada consulta. Para tan o temos dois passos básicos: 

4 Enumerar planos alternativos para avaliação das consultas; tipicamente devemos considerar 

um subconjunto de todos os planos possíveis pois o número de planos possíveis é muito 

grande. 
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4 Estimar o custo dos pla4os enumerados e escolher àquele com menor custo estimado. 

2.8.1 Plano de avaliação de consultas 

Um plano de avaliação de onsultas (ou simplesmente plano) consiste de uma árvore que é uma 

extensão a álgebra relacioiial onde cada nó indica o métodos de acesso para cada relação e o 

método de implementação Jara cada operador relacional. 

Considere o seguinte esqueiia: 

Vendedor(id vendedor, nome, dt_nascimento, sexo) 

Produto(id o roduto, nome, descricao, tipo, desc_tipo, preco) 

Compra id endedor id • roduto data, quantidade) 

Considere agora a seguinte onsu1ta: 

ÇFTFCT  -nome 

FROM Vndedor V, Compra C 

HWERE .idvendedc'r = C.id vendedor 

AND C.idjroduto=1 AND Me nascimento 

>=

111810 

= "18/O /19 76" 

Quadro 2. - Consulta do qual será extraída o plano de execução 

Para obter um plano de av.liação completo devemos decidir um método de implementação para 

cada operador algébrico envolvido. Por exemplo, podemos usar laços aninhados orientados ao 

tamanho da página para a operação de junção entre Compra e Vendedor e aplicar seleções e 

projeções para cada tupla nb  resultado produzido pela junção. 
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;ome 
(on-the-tly) 

dt_nascimento >=1 8/0311976" A 	(on-the-fiy) 
id..produto = 1 

LcZI 
(laços aninhados) 

id_vend dor = 1 vendedor 

Compra 	Vendedor 

Figur: 2.7 - Plano de avaliação para a consulta dada 

A Figura 2.7 apresenta o p1 o de avaliação para a consulta anterior, juntamente com os métodos 

de implementação associado. a cada operador algébrico envolvido. 

Note que quando uma consdita é composta de muitos operadores, o resultado de um operador é, 

algumas vezes, direcionado para outro operador sem a criação de uma relação temporária para 

armazenar os resultados iníermediários. Na figura 2.7 a junção entre Compra e Vendedor é 

direcionada paxa as seleçõs e projeções que se seguem. O direcionamento da saída de um 

operador para o próximo o o erador economiza um custo que pode ser muito significante. Se a 

saída é salva em uma relação temporária dizemos que as tuplas são materializadas. 

Consultas SQL são otimiza as pela decomposição em coleções de unidades menores chamadas 

blocos. Um otimizador con entra seus esforços na otimização de um bloco de cada vez. Um 

bloco consiste de uma con' ita SQL sem aninhamento e exatamente uma clausula SELECT e 

uma clausula FROM; e no máximo uma cláusula WHERE, uma clausula GROUP BY e uma 

clausula HAVING. 

Considerando e exemplo da' gura 2.5 veremos agora planos alternativos para calcular a consulta 

desejada. 
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2.8.2 Aplicação preco e de seleções 

Uma junção é uma operaç 

relações a serem 'juntadas' 

seleções. Como exemplo, 

pode ser aplicado p 

di nascimento> = "18/03/1 

devem ser armazenados e 

sofrerão então a operação 

o muito dispendiosa, e uma boa heurística é reduzir o tamanho das 

tanto quanto possível. Uma abordagem é a de aplicação precoce de 

seleção idj,roduto=1 envolve somente os atributos de Compra e 

ira Compra antes da junção. Similarmente, a seleção 

76" pode ser aplicada para Vendedor antes da junção. Tais dados 

i tabelas temporárias (TabV e TabC, por exemplo) onde as mesmas 

e junção. 

2.8.3 Utilização de Indi 

Suponha que as tabelas de 

Desta maneira podemos i 

consulta. O plano de ava1i 

2.8. 

es 

Vendedor e Compra possuam índices para id_vendedor e id_produto. 

tilizar tais índices na tentativa de melhorarmos o desempenho da 

.ção para a consulta com a utilização de índices é mostrado na figura 
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nome (on-the-N) 

>="18/03/1976 	(on-the--fly) 

  

(laços aninhados) 
>< 

id_vendedor = iq_vendedor 

(usando índices ) 

°dproduto = 1 	
Vendedor 

Conwra 

Figura 1. 8 - Plano de Execução com a utilização de índices 

Para cada piano enumeradc temos que estimar seu custo. Há duas partes para estimar o custo de 

um piano de avaliação para kim  bloco: 

4 Para cada nó na árvore, devemos estimar o custo de desempenho para a operação 

correspondente. Custo' são afetados significativamente pelo uso do direcionamento ou de 

relações temporárias. 

4 Para cada nó na árvore devemos estimar o tamanho do resultado e quando os mesmos estão 

ordenados ou não. O +sultado  é a entrada para a operação que corresponde ao pai do nó 

corrente, e o tamanho ordenação irão afetar a estimativa de tamanho, custo e ordenação do 

nó pai. 

A estimativa utilizada por um SGBD é baseada nas estatísticas das instâncias da relação, que 

estão disponíveis no sisten4 de catálogos. Tais estimativas não são totalmente precisas, logo não 
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devemos esperar que o otimzador encontre o melhor plano mas que descarte planos ruins e 

encontre um bom piano de e scecução. 
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Capítulo 3 

Data Wareho se Temporal 

Uma das maiores dificuldades para se construir um Data Warehouse onde se deseja analisar um 

conjunto de dados pré-existentes é o da extração e a passagem de tais dados para a estrutura do 

Data Warehouse. Muitas 

consegue realizar esta exti 

não garantir a integridade 

O Data Warehouse é pos 

onde este fato possuía as: 

dimensões do Data War6 

informação histórica pois e 

determinado instante do te:! 

descobrir o estado de Y n 

não temos como recuperar 

vezes o projeto de Data Warehouse é inviabilizado, pois não se 

ição de dados em tempo hábil, ou por ela ser realizada de maneira a 

os dados fazendo que com que as análises não sejam confiáveis. 

Dado por fatos que ocorreram num determinado instante do tempo, 

ociado a si um conjunto de outras informações, que constituem as 

house. Esta informação armazenada no Data Warehouse constitui 

,tas informações poderão sofrer alterações ao longo do tempo. Se num 

npo temos a ocorrência de um fato para um elemento Y, temos como 

ste instante do tempo. Porém se não temos a ocorrência de um fato, 

a informação histórica para Y no instante desejado. Poderíamos obter 

os dados dos registros ante ior e posterior a este instante, porém não conseguiremos determinar o 

estado de Y no instante desejado. Para recuperarmos este tipo de informação teríamos que ter 

uma Base de Dados Histórica independente do Data Warehouse tradicional. 

Se no Data Warehouse atazenamos  informação Histórica e se numa base de dados Histórica 

também ocorre o armazentmento de dados histórico então porque não integrarmos essas duas 

propostas em uma única proposta, de maneira a aproveitarmos os principais recursos de cada uma 

destas soluções. Esta é no4a proposta, a criação do Data Warehouse Temporal (DWT) que será 

utilizado para responder as consultas analíticas que precisam de um argumento histórico de modo 
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a proporcionar o armazenaento de informações históricas que poderão ser obtidas com maior 

facilidade. Vale relembras 
akui 

 que as consultas sobre o Data Warehouse compreendem a análise 

sobre um grande conjunto de dados enquanto que as consultas na Base de Dados Histórica 

tradicionalmente são pontu4is,  compreendem um ou poucos registros. 

Outro instante importante que deve ser considerado é que para se obter o Data Warehouse a 

partir das informações exis4ntes hoje na maioria dos sistemas o dado tem que passar por grandes 

transformações. Muitas vezes essa transformação não é possível ser realizada em tempo hábil. 

Algumas vezes esta transformação não é feita de maneira correta obtendo-se dados inconsistentes 

que gerarão informações incorretas que poderão comprometer todo o sistema de análise. 
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Item 2 

3.1 Aspectos Gerais 

Como já foi explicado o modelo Data Warehouse Temporal tem como principal função aproximar 

os paradigmas de Banco de Dados Histórico e o paradigma de Data Warehouse. 

Exportador 

Item 1 

On-Line on- Inc 
Arquivo 

TXT 
Arquivo 

TXT 

Tabelas 
Temporã 

rias 

Tabelas 
Teniporã 

rias 

Data Warehouse 
Temporal 

Fato 
Histórico 

Fato 
Analítico 

Figura 3. - Modelagem do Sistema Transacional e Analítico 

Na figura 3.1 podemos iden 

(OLTP) necessária ao sister  

ser analisado. Estes itens 

que iremos construir e pov 

tificar os itens 1 e 2, onde o item 1 contém toda a informação corrente 

a, enquanto que o item 2 contém a informação analítica do sistema a 

o encontrados na maioria dos sistemas atuais. A partir destes itens é 

& o DWT. 

Na parte inferior da figu a temos o modelo do Data Wareho use Temporal (DWT) que é 

compreendido pelos itens F4to Histórico (EH) e Fato Analítico (FA). 
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Fato Histórico é responsvel pelo armazenamento da Base de Dados Histórica do sistema 

enquanto que Fato Ànalític 

Tanto FH quanto FA ter 

Warehouse tradicional, isto 

solução, iremos apresentar 

é responsável pelo armazenamento dos dados analíticos do sistema. 

estrutura diferenciada de Base de Dados Histórica e do Data 

ocorre para que possamos integrar ambas as soluções em uma única 

ais estruturas em seguida. 

3.2 Exportador 

O item Exportador é resp 

grande importância para o 

esta que precisa ser muito 1 

integridade dos dados este 

extração. Se o tempo for 

importante observação a 

nsável pela passagem dos itens 1 e 2 para o DWT. Este item é de 

sistema. Ele será responsável pela extração da informação, extração 

em executada de maneira a garantir a integridade dos dados. Além da 

item tem como parâmetro de medida o tempo necessário para fazer tal 

grande pode ser que a informação obtida não seja mais útil. Outra 

ser feita quando o Exportador poderá estar em execução. Se o 

Exportador consumir muo recurso (memória, processador), se bloquear tabelas, então é 

aconselhável que não co:derá na com o sistema quando este estiver em uso, em suma deve-se 

avaliar quando este item p 	estar em funcionamento ou não. 

O Exportador pode atualizór o FH e o FA das maneiras descritas abaixo: 

3.2.1 Atualização On-Ii$ 

A atualização pode sei 

corrente (item 1 e 2) 

abordagem é a de que 

defasagem será nulo. A 

podendo causar uma 1 

o Exportador necessit 

considerar também qu 

conflável. Muitas veze 

recursos de máquina. 

feita On-line, ou seja, a medida que o dado é inserido no sistema 

o dado também é inserido no DWT. A grande vantagem desta 

D DWT não ficará desatualizado com o sistema corrente. O tempo de 

desvantagem é que o Exportador concorrerá com o sistema corrente, 

utidão indesejável. Esta abordagem é pouco adotada, pois geralmente 

i de uma quantidade razoável de recursos. Além disso, devemos 

o uso do sistema pode aumentar a medida que ele se mostra estável, 

este aumento do uso do sistema não é acompanhado pelo aumento de 

ara que o Exportador pudesse funcionar com atualização On-line, os 
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recursos teriam que ser Maiores, gerando mais custos, o que poderia inviabilizar o sucesso do 

projeto em decorrência ce outra solução mais barata. 

3.2.2 Atualização via arquivos TXT 

Geração de um arquivo txt de saída que posteriormente será exportado para o DWT onde 

será dada a carga dos dados. 

Quando não há necess 

abordagem, onde as a 

conjuntos de registros 

diárias, semanais). Ado 

dos dados, onde x mdi 

defasagem de atualizaçã 

dade de se ter os dados do DWT On-Line pode-se adotar esta 

alizações não ocorrem registro a registro, mas sim por lotes, por 

ue são atualizados de tempos em tempos (atualizações podem ser 

emos aqui a nomenclatura d + x para indicar o tempo de defasagem 

a o número de dias de defasagem. Dada uma data d temos que a 

do dado será de x dias. 

Esta abordagem não nantém os dados atualizados (d + O), porém muitas vezes não há 

necessidade de se ter fs dados síncronos. A vantagem desta abordagem é a de que não 

concorre com o sistemaj isto pode ser decisivo num sistema, visto que os recursos de máquina 

poderão ser menores, diinuindo os custos do projeto. 

3.2.3 Atualização via t belas temporárias 

Geração de tabelas temkorárias  que posteriormente serão exportadas para o DWT onde será 

feita a atualização dos dados. 

Semelhante a abordage: 

ao invés de serem arm 

tabela temporária. Esi 

exportados para o DW 

A alteração de um parâ 

não somente do parâlT 

concorrendo com o si 

én anterior, com as mesmas vantagens e desvantagens, porém os dados 

.zenados num arquivo TXT serão armazenados primeiramente numa 

tabela poderá armazenar tanto o conjunto de dados a serem 

como também os identificadores correspondentes as tais alterações. 

netro X poderia implicar na exportação de um conjunto de dados Y e 

etro X. Se formos consultar os outros parâmetros de Y estaremos 

stema, o que não é desejado para esta abordagem. Desta maneira 
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armazenaríamos somen e o identificador para o registro que sofreu alteração em X, para 

posteriormente obtermo os dados associados a ele, no caso Y. 

3.2.4 lIma combinaçã das soluções apresentadas (configurável) 

Uma solução mais sofistica 

acordo com as necessidade 

poderíamos fazer seria a 54 

Analítico. Tradicionalmente 

históricos. Vamos ver em s 

fatos históricos e analíticos 

uma delas, visto que são ir 

têm maior importância que 

então poderíamos realizar 

tratado. Outra divisão aind 

utilização do sistema pode 

poderia adotar-se a politic 

realizar outra divisão, de 

tende a ser menor ou maio 

determinada data (mensal, 

com d + O. Desta maneira 

alterações no decorrer do 

novos requisitos devido a s 

a seria aquela onde poderíamos configurar a solução a ser adotada de 

$ e com o acompanhamento do sistema. Uma primeira divisão que 

paração na política de atualização entre o Fato Histórico e o Fato 

o dados analíticos pode apresentar uma defasagem maior que dados 

guida que o DWT nos dá grande flexibilidade e independência entre 

permitindo-nos adotar políticas diferentes de atualização para cada 

dependentes entre si. Existem dados, principalmente Históricos, que 

)utros dados e portanto necessitam de uma atualização mais dinâmica, 

ma outra divisão de acordo com o conjunto de dados que está sendo 

a ser adotada é com relação a horário e datas. Em horários de menor 

ia ser adotada a política On-line enquanto que em horários de pico 

L de atualização em lotes. De acordo com a data também poderia 

tordo com o sistema a utilização dos mesmos nos finais de semana 

que o usual. Existem dados que precisam estar atualizados para uma 

atual), neste caso devemos garantir que os dados nesta data estarão 

)ode-se adotar uma solução viável ao sistema e caso o sistema sofra 

:empo, a política de atuali7ação pode ser alterada para atender aos 

a grande flexibilidade. 

De acordo com o sistema em análise existem muitas considerações que devem ser feitas, a melhor 

solução para um sistema nem sempre é a melhor solução para outro sistema. 
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3.3 	Porção Analíti a 

Nos sistemas tradicionais ttmos  que a tabela de Fatos do Data Warehouse é composta pelos fatos 

a serem analisados e as ch4ves  para as respectivas dimensões que constituem o Data Warehouse. 

No DWT a Tabela de Fat4s é composta somente dos fatos e de uma chave W. Esta chave pode 

ser gerada ou pode ser ad4ada uma chave do próprio sistema (quando este possuir). 

As dimensões do Data W4rehouse tradicional correspondem ao estado do fato num determinado 

instante do tempo, nada* s são do informações históricas num instante do tempo. Desta 

maneira temos que no D\P\T as informações referentes as dimensões se encontrarão armazenadas 

nos Fatos Histórico, repsitório de dados responsável pelo armazenamento de informação 

histórica do sistema. Esta 4 a grande diferença entre o Data Warehouse tradicional e o DWT. 

A estrutura básica dos Pat s Histórico é semelhante a estrutura de Banco de Dados Histórica e é 

através da chave W, presnte tanto no Fato Analítico quanto no Fato Histórico é que faremos a 

ligação entre estes dois paradigmas. 

No modelo DWT temos ç 

outra, como realmente a 

ocorrem em momentos 

alteração e/ou inserção de 

ue os dados ficam armazenados de maneira bem independentes uma da 

ontece no mundo real. As atualizações do Ff1 e do FA geralmente 

iferentes, ou seja, a alteração de um fato histórico não implica na 

um dado analítico e vice-versa. 

Como dissemos os dado 

maneira como os dados s 

nos dados históricos pode 

de dependência entre am 

pequeno. A única ligação 

esta não deve ser altera 

geradas e não chaves do 

algo que o sistema muita 

analíticos são independentes dos dados históricos, isto se reflete na 

o tratados. Num Data Warehouse tradicional temos que uma alteração 

se refletir no DW. Isto nos mostra que na abordagem tradicional o grau 

,os os dados é grande. No modelo DWT este grau de dependência é 

existente entre dados analíticos e dados históricos são as chaves, porém 

• a. Esse é umas das principais motivações para utilização de chaves 

istema, pois assim garantimos que as chaves nunca sofrerão alterações, 

vezes não pode garantir. 
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Além disso, temos que usualmente sistemas mantêm as informações em seus bancos de dados 

organizados desta maneira, informações históricas armazenadas em um conjunto de dados e 

informações de análise armizenadas 
em outro conjunto de dados. Este fator é muito importante 

visto que a grande maioriaj das empresas que pretendem implantar Data Warehouse em seus 

sistemas desejam que tod+ os dados que já possuem em mãos possam ser aproveitados e 

convertidos em conhecim4ito. Esta passagem de dados muitas vezes é inviável num DW 

tradicional, pois exige um eforço muito grande já para o DWT esta passagem se toma bem mais 

suave e menos custosa, gar4tindo uma maior integridade dos dados. A passagem de dados de um 

sistema usual para o Data *arehouse é uma das maiores dificuldades apontadas na área. Muitas 

vezes as pessoas que de snvolveram o sistema já não pertencem mais as corporações, a 

documentação não está ben feita, detalhes importantes são esquecidos e outros pormenores que 

impossibilitam a transform ção segura dos dados. Deseja-se então que os dados possam ser 

aproveitados com o menor usto de transformação possível, porém o Data Warehouse tradicional 

é dificilmente adaptável a uma nova configuração, de maneira que os dados possam ser 

aproveitados. DWT surge ambém para suprir esta necessidade, já que a transformação que os 

dados terão que sofrer será menores, visto que o DWT é mais flexível a alterações do que o DW 

tradicional. 

O Data Warehouse Tempo aI é um modelo onde temos total integração entre dados históricos e 

  

dados analíticos garantindo assim uma maior conflabilidade da informação, uma melhor 

organização dos dados. Porm este modelo apresenta uma desvantagem, é menos eficiente. 

Devido a sua organização 

junção, entre a FA e a FH 

estrutural sempre há a necessidade de se realizar pelo menos uma 

Além disso, podem ser necessárias a realização de junções para se 

  

obter um conjunto de infonpações do FH, de acordo com a organização do mesmo. Estas junções 

são desnecessárias no DW tradicional visto que toda a informação necessária encontra-se 

localizada na tabela de Fats, além disso, o DW tradicional utiliza-se de índices bitmap, o que 

evita a necessidade de junçs entre a Tabela de Fatos e as dimensões do modelo. Para minimizar 

este problema propomos a ~eguinte distribuição dos dados: quebra em nível fisico e por domínio. 
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3.4 Quebra em nívél físico 

Antes de iniciarmos este tóido co vale lembrar que o FH não foi construído único e exclusivamente 

para atender as necessidade 	FA. O FH deve atender as necessidades do FA, mas mais que isso 

deve ser útil para respondet a toda questão que trate de dados históricos, independentes destes 

dados serem utilizados ou n. o pelo FA. 

Consideramos que os iten 

Temporal. Entretanto defini 

Parcial-Dimensional-Indepe 

um melhor entendimento. 

b e c são formas de visões materializadas do Data Warehouse 

os os respectivos conceitos de Fato Histórico Global, Pato Histórico 

dente e Fato Histórico Parcial-Dimensional-Semi-Dependente para 

  

Para melhorar a performanc- do modelo DWT podemos realizar uma quebra semântica em nível 

físico das tabelas de FH, de . cordo com alguns parâmetros vistos a seguir: 

3.4.1 Fato Histórico Global (FHG) 

Nesta abordagem temos qui 

abordagem clássica do DW) 

alteração for feita em algum 

o(s) atributo(s) necessários 

vantajosa, pois temos todo 

eliminamos a necessidade de 

FA encontram-se nesta tabe 

que qualquer alteração de u 

(aqueles que não sofreram 

rapidamente e além disso 

todos os dados relevantes a FA (dados referentes as dimensões, na 

ficarão armazenadas numa mesma tabela. Ou seja, toda vez que uma 

desses atributos uma nova inserção se fará nesta tabela alterando-se 

e mantendo-se os valores dos atributos restantes. Esta técnica é 

os atributos relevantes a FA numa mesma tabela, desta maneira 

se realizar junções na M. Todos os dados de que precisamos para a 

a. A desvantagem desta abordagem é a replicação dos dados, visto 

dos atributos corresponde a replicação de todos os outros atributos 

alteração). Desta maneira temos que esta tabela tende a crescer 

mos também que cada registro desta tabela provavelmente será 

grande, já que poderá conter um grande número de atributos. 
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3.4.2 Fato Histórico Parcial-Dimensional-Independente (FHPDI) 

Nesta abordagem temos que todas dimensões relevantes a FA ficarão armazenadas em tabelas 

independentes umas das outras, ou seja, toda vez que uma alteração for feita em algum desses 

atributos uma nova inser ão se fará nas tabelas necessárias alterando-se o(s) atributo(s) 

necessários. Os atributos 

respectivas tabelas. Esta a 

único atributo, desconside 

melhor para estes casos, p 

menor do que no caso do 

considerado sofrer alteraçf 

referentes ao FHG são mau 

todos os atributos relevant 

número de registros do FH 1 

demorada visto que terá qu 

maiores do que no FHPDI 

para a memória na abordag 

o FHPDI. A grande desv 

envolvendo mais de um at 

• ue não sofrerem alteração não terão valores inseridos em suas 

ordagem deve ser considerada pois muitas consultas focam em um 

do os demais, neste caso esta solução é melhor. Esta solução é 

is o número de registros da tabela para o atributo considerado será 

G, pois os valores serão inseridos na tabela somente se o atributo 

ao contrário do que acontece no FHG. Além disso, os registros 

res do que no FIIPDI. Isto ocorre, pois enquanto que no FHG temos 

s ao FA no FHPDI temos somente o atributo considerado. Como o 

é maior do que no FHPDI temos que a busca sobre o FHG será mais 

percorrer um número maior de registros. Sendo os registros do FHG 

emos que uma maior quantidade de registros poderão ser carregados 

m do FHPDI em relação ao FHG, favorecendo assim a consulta sobre 

tagem desta abordagem é quando se deseja realizar uma busca 

buto, pois neste caso será necessária a realização de ao menos uma 

junção, o que pode sobre . egar uma consulta. Neste caso temos que geralmente o FHG tem 

desempenho superior ao FHPDI. 

3.4.3 Fato Histórico Par'cial-Dimensional-Semi-Dependente (FHPDSd) 

Uma observação que pode os realizar em Fato Histórico Parcial-Dimensional-Independente é 

que alguns atributos estão intrinsecamente ligados a outros, ou seja, dado uma consulta que 

envolva o atributo A, a prebabilidade de que esta consulta ou uma próxima consulta envolva 

também o atributo é muito rande. 

Desta maneira podemos .dotar a mesma abordagem adotada para Fato Histórico Parcial-

Dimensional-Independente • m o diferencial que quando os atributos tiverem forte grau de 

dependência podemos uni-li s numa mesma tabela. 
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As vantagens desta abordagm em relação a PHG são as mesmas apresentadas para FHPDI. A 

desvantagem em relação aFIJiPDI é que as tabelas do FHPDSd serão um pouco maiores. Porém a 

grande vantagem é quando e deseja realizar uma busca envolvendo mais de um atributo, e os 

atributos se encontram presentes em FHPDSd. Neste caso a busca não será realizada na FHG e 

muito menos na FHPDI, já que será necessário ao menos uma junção para se obter a resposta 

para esta abordagem. tjsare4xios o FHPDSd, já que os atributos envolvidos se encontram numa 

mesma tabela. As seleções rlativas as consultas geralmente envolvem um conjunto de atributos, 

atributos estes que possuem eiação entre si. 

Outra importante observaçã a ser feita é a de que não precisamos adotar exclusivamente uma 

única solução (FHG, F.HPII e FHPDSd). Devemos sim combinar estas soluções de maneira a 

obtermos com isso uma m4or performance de nosso sistema. A idéia inicial é a de que tenhamos 

sempre um Pato Histórico Gobal, para que possamos responder a qualquer consulta e algumas ou 

várias Fato Histórico Parctande Dimensional. de acordo com a necessidade das consultas que se 

aplicarão sobre a FA. Um 	desafio neste instante consiste justamente da identificação de 

quais atributos são independentes e quais atributos são semi-dependentes e com quais atributos os 

mesmos se encontram rel4ionados. Se este levantamento for feito erroneamente criaremos 

FHPDI e FBPDSd de mane' a  falha, sendo que a resposta para certas consultas poderão se tornar 

lentas. Consultas envolvendb  mais de um atributo provavelmente irão consultar a FHG ao invés 

da FHPDSd pois não exis4á tabela relacionando os atributos desejados, desta maneira iremos 

sobrecarregar a FHG deradando a performance das consultas que as utilizam. Se este 

levantamento for feito co -retamente temos as condições ideais para a construção de um 

repositório de dados mais e4iciente. 

A implementação de FHPD e FHJDSd pode ser feita através da criação de visões materializadas. 
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Exemplo: 

EP 	Contrib 

ld_contrlb 	integer(1 O) 	CFP> 
e_lo 	char(1 2) 	<FP' 
iz_soclal 	char(50) 	cFP, 
cgo 	 char(14) 	CFP> 
classe 	char(l) 	CFP> 
ood_acomp 	char(1 O) 	cFP, 
desc_acomp char(50) <FP> 

13 	Cnae 

ld_onae 	integer(1 O) 	cFP> 
onae 	char(7) 	cP> 
descrlcao char(50) cFP, 

FT_reglme_onae 
ld_lnlcio 	nteger(1 O) 	CFP, 
Id fim 	nteger(1 O) 	cFP, 
ld_cnae ínteger(10) cFP> 
d_regime IntegerØO) cFP> 
id_contrib lnteger(10) CFP' 

Regime 
	 . idreglrre 	Iriteger(10) 	CFP, 

abjeglme char(3) <EP' 
descri= char(50) CFP> 

N. FTJundlco 

id_inlcio integer(lO) cFP> 
id_fim 	nteger(1 O) cFP, 
idjuridico 	lnteger(1 O) 	CFP, 
id_contrib integer(10) CFP, 

Juridico 

Idjuridico 	integer(1 O) 	cFP' 
descrlcao cahr(50) CFP, 

o 	FT_reglme 
	 id_lnlclo 	Integer(1 O) 	cFP, 
 	id_fim 	nteger(1 O) cFP> 

ld_regime lnteget(10) cFP> 
id_contrib integer(10) cFP> 

FT_cnae 
	 id_inioio 	integer(1 O) 	cFP' 
	- id_flm 	integer(10) <FF>> 

id_cnae nteger(1O) cFP> 
Id_ccntilb lnteger(10) cFP> 

k:jJ 	Tempo 

d_tempo 	nteger 10 	cFP' 
dia 	date 	CFP, 
mas 	date 	<EP> 
semestre date 	<FP> 
ano 	date 	CFP> 
nveI 	int 	cFP' 
sequencia int 	cER, 

FT Global 

id_inicia 	lnteger(10) CFP> 
id_fim 	integer(iø) cFP> 
id_9eografia integer(10) cFP> 
CEP 	 char(8) 	cFP> 
b1 assina 	smaint 	cFP' 
ld_cnae 	integer(1O) <FF' 
id_regirne 	integer(10) CFP> 
ld_doc 	 integer(1O) cFP, 
idjuridico 	integerÇiO) cFP, 
id_classe 	integer(1 O) 	cFP, 
ki_status 	lnteger(10) cFP' 
Id_contiib_ant integer(10) CFP, 
ld_contrib 	integer(1O) CFP, 

Figura 3.2 - :xemplificação dos conceitos de FHG, FHPDI e FHPDSd 
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Dada a figura 3.2 pode-se ieentificar: 

• FT_Global: Pato Histórico Global; 

• FTjegime: Fato Histó9co Parcial-Dimensional-Independente; 

• FT_cnae: Fato Históricd Parcial-Dimensional-Independente; 

• PTjuridico: Fato Hlstóiico Parcial-Dimensional-Independente; 

• FT_regime_cnae: Pato Iistórico Parcial-Dimensional-Semi-Dependente; 

Dada a consulta: Deseja-se 

Microempresa para o ano 

FTregime e FT_regime_c: 

um número de registros infi 

saber a somatória do fato analítico A onde o Regime de Apuração for 

de 2000. A consulta dada pode ser obtida a partir de: FT_Global, 

rae. A melhor solução é data por FT regime pois esta tabela possui 

nor ou igual (na pior das hipóteses) a FT_Global e FT_regime_cnae. 

Dada a consulta: Deseja-se saber a somatória do fhto analítico A onde Regime de Apuração for 

Micro empresa, CNAE en e 50.000-00 a 59.999-99 para o ano de 2000. A consulta pode ser 

obtida a partir de: FT_Glo' FT_regime_cnae e FT_regime + FT_cnae. FT_negime_cnae tende a 

possuir menos registros qu FT_Global, logo tem desempenho superior a FT_Global. Para que se 

possa utilizar FT_regime FT_cnae é necessário a aplicação de uma junção entre estas duas 

tabelas de fato, o que en ece o processo de seleção. Em FT_regime_cnae não é necessário a 

aplicação desta junção, li go ela possui desempenho superior a utlização de FT_regime em 

conjunto com FT_cnae. 

Dada a consulta: Deseja-si  saber a somatória do fato analítico A onde Regime de Apuração for 

Microempresa, tipo jurídicf for Associação para o ano de 2000. Temos duas soluções principais: 

FT_Global e FTjuridico m conjunto com FT_regime. FT_Global tende a possuir desempenho 

superior pois em FT_Glolal não existe a necessidade de se reaIi7ar a junção enquanto que se 

utilizarmos PT_regime e ti20  ocorre a necessidade de se realizar tal junção. Esta junção 

tende a possuir custo elevado inviabilizando assim a solução onde ocorre a utilização de 

FT_regime em conjunto cc m PTjuridico. 

54 



3.5 Quebra de FH or domínio - FHn 

  

Uma outra quebra que podemos reali7.2r, diz respeito aos valores do domínio que os atributos 

poderão assumir. Dado un atributo A podemos determinar seu domínio e com isso criar uma 

tabela para cada valor do 4mínio. Dada uma condição que selecione somente um dos conjuntos 

de domínios do atributo já saberemos quais tabelas iremos utilizar. Denominaremos estas 

tabelas como sendo FHn, orfde n representa o número de valores existentes dentro do domínio do 

atributo desejado. Desta m4eira teremos n tabelas, onde cada tabela compreenderá um valor do 

domínio dado. Teríamos a s$guinte notação: 

FHn =FUIU .... UFHaU ...FHn, com l<=a<=tt 

Dado n possíveis valores p a o atributo considerado, teríamos n tabelas. 

Existem valores do domíni que possuem tratamentos semelhantes. Freqüentemente aparecem 

juntos em uma consulta. E4 dada uma consulta que precise percorrer os dados para o valor X do 

domínio a probabilidade qu a mesma consulta também precise percorrer os dados para o valor Y 

do mesmo domínio são grndes. Neste caso podemos juntar a FHx (referentes ao valor X) e a 

FHy (referentes ao valor em uma mesma FH. Desta maneira teríamos que: 

FHn =FH1 U .... UFHaUL... FHm, com 1<=a<=m e m<n. 

Dado n possíveis valores pra o atributo considerado, teríamos m tabelas. Onde m é menor ou 

igual a n. Se m menor que ti então houve uma junção de FHs de valores diferentes em uma mesma 

FH 

Expandindo o conceito pdemos ter uma quebra por domínio para cada um dos atributos 

considerados. Nos casos ateríores vimos somente a quebra por domínio relativo a um único 

atributo. Desta maneira te4mos a seguinte notação: 

FHn,,o.....qFHl, 1.....1 U .... UMa, 1.....1 U .... FHni, 1,..., 1 U ... FH1, 1,...,1 U.... U 

FH1,c,...,IU .... FHm,p.....1U ... U ... UFHI,1,...,rU .... UFH1,1, .... eU .... FHm,1. .... r 
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com 1<=a<=m e m<=n, 1cÇ=c<=p e o<=p, l<=e<q e r<--q. 

Podemos dizer que o elem nto FHx,y,z corresponde a tabela que representa o valor x para para o 

atributo A e valor y para o atributo B e valor z para o atributo C. Sendo que valor x, valor y e 

valor z podem ser compc stos, ou seja, podem representar mais de um valor, pois desejou-se 

agregá-los numa mesma ta ela visando um melhor desempenho. 

Esta implementação não é Ipossível de se realizar utilizando-se índices, esta implementação deverá 

usar a criação de tabelas. 

Vimos duas técnicas visar do uma melhor distribuição dos dados, estas técnicas não só podem 

mas devem ser utilizadas em conjunto para a obtenção de um melhor desempenho. Poderíamos 

ter a seguinte configuraçã4 

FH = FHx,y,z U FHw,s,... J Fho,p,q 

x = valores (a,b,c) do domínio  M. 

y = valores (d) do domínio N. 

z = valores (e,f) do domínij R. 

w = valores (g) do domínio M. 

s = valores (h,i) do domínio N. 

o = valores (1) do domínio 

p = valores (k) do dommnioN. 

q = valores (1) do domínio 

FHx,y,z = FHPDT x U FH1DSd y,z. 

FHw,s = FHG w,s 

Fho,p,q = FHG o,p,q U FHPDI p 

Note que existe um grande número de combinações possíveis, o segredo está em justamente 

conhecer o sistema a ser desenvolvido para que se possa adotar a configuração mais adequada. 
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3.6 Especialização Composição 

Especialização (E) - podend ser total/parcial e disjunta/sobreposta 

Composição (C) 

Hierarquia (H) 

Modelos 

M-1: modelo não apresenta 

M-2: modelo apresenta E. (' 

M-3: modelo apresenta C. ( 

,C e H. (modelo padrão do Data Warehouse). 

ois níveis - principal + especializável) 

ois níveis - principal + composição) 

M-4: modelo apresenta 1 nível de E de 1 nível de C (3 níveis) 

M-5: modelo apresenta HE hierarquia de especialização) 

M-6: modelo apresenta HC hierarquia de composição) 

M-7: modelo apresenta FIE (hierarquia de especialização e composição) 

Como a tabela de fatos pod 

M-1 

• D-01: modelo padrão. 

a ser mapeada: 

M-2 

• D-02: somente nível sul 

nível inferior da especial: 

• DM3: somente níveis i 

superiores. Caso haja de 

especialização sobrepo 

valor do nível superior 

erior daE. Neste caso perderíamos as informações relacionadas ao 

ação . 

fferiores da E. Podemos ou não recuperar os valores dos níveis 

scontos no nível superior este valor pode não ser recuperado. Quando 

ível temos que somar os diversos valores obtidos para recuperar o 

,isto quando for possível, sem descontos, por ex.). Se especialização 

parcial dados serão perdidos no nível superior. 

• DM4: ambos os níveis serão mapeados. 

M-3 

• D-05: somente nível su erior da composição. 
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• D-06: somente nível ii$erior da composição. Pode-se ou não recuperar o valor de nível 

superior. Com  a adição 

os valores de nível sui 

composição para se obte 

obrigatória (como em es 

DM7: ambos os níveis s 

le descontos sem que haja uma padronização é impossível recuperar 

erior. Existe a necessidade de sumarizar os diversos valores da 

r o valor do nível superior. Pode ser ainda que a composição não seja 

)eciahzação parcial). 

rão mapeados. 

M-4 

• D-08: somente nível sup 

• D-09: somente nível sup 

• D-10: somente nível inf 

• D- 11: somente nível inf 

• D-12: somente nível prirj 

• D-13: somente nível prii 

• D-14: todos os níveis (3f 

rior da especialização (1 - número de níveis mapeados) 

erior da composição (1) 

dor da especialização (1) 

nor da composição (1) 

cipal e relativo a especialização (2) 

cipal e relativo a composição (2) 

M-5 

• D-15: somente 1 nível d 

• D-16: 2 a ii-1 níveis da 

• D-17: todos os níveis da 

M-6 

• D-18: somente 1 nível d 

• D-19: 2 a n-1 níveis da 

• D-20: todos os níveis da 

M-7 

• D-21: somente 1 nível 

• D-22: somente 1 nível 

• D-23: 2 a nE-1 níveis d 

tespecialização (primeiro ou último) 

specialização 

especialização 

• composição 

)mposição 

composição 

• hierarquia de especialização 

hierarquia de composição 

hierarquia de especialização (se ordenados) 
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• D-24: todos os níveis d hierarquia de especi1i7aÇãO (se ordenados) 

• D-25: 2 a nC-1 níveis d hierarquia de composição (se ordenados) 

• D-26: todos os níveis dA hierarquia de composição (se ordenados) 

• D-27: 2 a ii- 1 níveis da 4ierarquia de especialização/composição 

• D-28: todos os níveis d4 hierarquia de especialização/composição 

Sem : 
Abstração 

É.  
gw 

- 

Y E: 	.. 	.: 01111,  ompos4ãc 

lMvell >kI Ali, nível >lníyøI - 
Ml D-01 

w E1 

D-02 

D-03 

D-04 

: D05 

D-06 

D07 

M4 D-08 

D1O 

D-12 D-09 

D-1l 

D-13 D-14 

EM  
D-15 D-16 

]D-17 

Mim D-18 D-19 

D-20 

Mi 	,' .11 D-21 D-23 

D-24 

D-22 D-25 

D-26 

D-27 

D-28 

Tabela 3 1 - Abstrações 

Observações: 

• Composição: algumas vezes o fato do nível superior é a somatória dos valores do nível 

inferior + valor x Constante. 

• O mesmo vale para especialização. Note que na especialização disjunta temos que a somatória 

é o próprio valor, já qu o pai possui um único filho. 
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Geografia 	 ts 

id_geografla integer(10) cFP> 
cidade 	char(30) 	cFP> 
estado 	char(30) 	CFP> 
pais 	char(30) 	<FP> 
nivel 	iii 	cFP' 

- . - 

3.7 	Tratamento de alterações ocorridas nas tabelas de dimensão 

Temos que pequenas aite4ções podem ser provocadas nas tabelas de dimensão de um DW 

tradicional. Dr. Kimball p4opõe três diferentes tipos de tratamento para estes casos. Como 

exemplo utilizaremos a dimnsão Geografia. Adotaremos o município de Miracema do Norte, que 

já pertenceu ao Estado de toiâs  e hoje pertence ao estado de Tocantins. A dimensão Geografia 

adotada aparece na figura a eguir. 

Figura 3.3 - Dimensão Geografia 

O município de Miracema dp Norte aparece como sendo a tupla a seguir: 

(1,Miracema do Norte, Go4s,  Brasil, 1) 

Neste caso estamos considetando  o período anterior a criação do Estado de Tocantins. 

A seguir descrevemos os tr$s tipos apresentados por Kimball: 

3.7.1 Tipo 1 

Nesta solução os atributos 

Por não armazenar dados li 

solução é a mais simples ap 

são sobrescritos, perdendo assim o histórico da tabela de dimensão. 

stóricos temos que a dimensão não terá crescimento expressivo. Esta 

esentada por Kimball. 

  

Neste exemplo alteraríamos a tupla considerada obtendo o seguinte resultado: 

(l,Miracema do Norte, Tocntins, Brasil, 1) 

Ou seja, os fatos que antes apontavam para o município de Miracema do Norte como sendo do 

Estado de Goiás agora apontam para o mesmo município porém pertencente ao estado de 

Tocantins, perdendo, desta forma todos os dados históricos e causando uma certa inconsistência. 
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Tomemos como exemplo 	fato que ocorreu no ano de 1980. Este fato tem como representante 

na dimensão geografia o es do de Tocantins, porém em 1980 o estado de Tocantins não existia. 

3.7.2 Tipo 2 

Nesta solução um novo restro é criado. Essencialmente esta solução nos permite criar snapshots 

de valores em instantes n tempo. Isto fios permite armazenar toda a informação histórica que 

acaba por introduzir um r 

abordagem é atualmente a 

(1,Miracema do Norte, Go 

(1000,Miracema do Norte, 

veI de complexidade para o DW que pode não ser justificada. Esta 

nais usada. Para o exemplo dado teríamos as seguintes tuplas: 

ás, Brasil, 1) 

Tocantins, Brasil, 1) 

Os fatos que antes apontas 

que forem inseridas após a 

não mais 1. A partir da ch 

mais a tupla 1, referente a 

visto acima, referente ao 

história de determinado da 

valor é ou não corrente. A 

determinado dado. Suponli 

seguinte configuração: 

(1000,Miracema do Norte, 

(5000,Amparo, Tocantins,] 

am para a primeira tupla continuam a apontar para a mesma, as tuplas 

criação do estado de Tocantins devem possuir id_geograíia =1000 e 

ta de criação do Estado de Tocantins nenhuma tupla deverá apontar 

estado de Goiás. Desta maneira não causamos inconsistências como 

ano de 1980. Porém esta abordagem não nos permite recuperar a 

do, ou seja, não existe um atributo que nos indique se determinado 

IS disso, não existe um parâmetro que nos indique qual a origem de 

a que Miracema do Norte mude seu nome para Amparo. Teremos a 

Tocantins, Brasil, 1) 

Brasil, 1) 

Não existe um atributo qu 

se chamava Miracema do 1 

3.7.3 Tipo 3 

Esta solução surgiu para a 

anterior. Visa atender a n' 

faça a ligação entre estas tuplas, que diga que Amparo anteriormente 

orte ou vice-versa. 

:ender as necessidades que não estavam sendo atendidas pela solução 

cessidade de dizer qual é o dado corrente ou não e de efetivamente 
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13, Geografia 
i&goografIa 	integer(1 O) 	<FP> 
cidade 	char(30) 	<FP> 
estado 	char(30) 	<FP> 
Pais 	char(30) 	<FP> 
nível 	int 	<FP> 
id_origem 	integer(1 O) <FP> 
id_dtatt 	integer(10) <FP> 

armazenar todas as mudan s históricas, permitindo a criação de uma ligação entre os registros. 

Para atender esta necessidade atributos adicionais são necessários. 

Poderíamos ter a seguinte nfiguração para a dimensão Geografia. 

  

Figura .4— Dimensão Geografia — Tratamento Histórico 

  

Neste caso teríamos a segunte tupla para representar o município de Miracema do Norte: 

(1,Miracema do Norte,. Gois, Brasil, 1, 0, NULL) 

Adotamos que se id_orig 

que se id_dtalt=0 então da 

=O então dado originário da dimensão. Poderíamos adotar também 

o é corrente (data de alteração). 

Desta forma obteríamos as 

(1,Miracema do Norte, Go 

(1000,Miracema do Norte, 

seguintes tuplas: 

ás, Brasil, 1, O, 01/01/1990) 

Goiás, Brasil, 1, 1, NULL) 

Desta maneira conseguimo recuperar as informações históricas de determinada dimensão. 

  

Uma pequena modificação sugerida sobre esta solução seria a criação de uma nova tabela para o 

atributo mas factível de so er alteração. Suponha a dimensão a seguir: 

Cliente 
id_diente integer(10) <FP> 
estado_civil int 	<FP> 
id_dtnasc integer(10) <FP> 
sexo 	int 	<FP> 
nivel 	int 	<FP> 
id_ongern integer(10) <FP> 
id_dtalt 	integer(10) <FP> 

Figura 3.5 — Dimensão Cliente 
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CMI 
id_cliente integer(10) <EP> 
estado_dv1l int 	cEP' 
id_dtalt 	integer(1 O) 	cFP' 

dado que pode sofrer alterações enquanto que data de nascimento 

dados que não devem sofrer alterações, desta maneira poderíamos 

Temos que estado—civil é ur 

(id_dtnasc) e sexo (sexo) sã 

ter a seguinte representação: 

Cliente 
iddierne integer(I CFP> 
id_dtnasc integer(10) cFP> 
sexo int <FP> 
id_odgem integer(0) cFP' 
id_dtalt integer(10) <PP> 

Figura 3.6 1ratamento Histórico de Dimensões Data de alteração 

Na figura 3.5 os dados id_oi 

casos extremos poderíamos 

seja representada pelo mo 

dimensão Cliente. A tabel 

id_cliente. 

igem e id dtalt foram mantidos na tabela de dimensão cliente pois em 

ter uma mudança de sexo. Caso este tipo de mudança de sexo não 

[elo os atributos id_origem e id_dtalt poderiam ser retirados da 

Civil estaria ligada logicamente a tabela Cliente pelo atributo 

Outra observação a ser feita  é referente a períodos de tempo. Numa consulta que se objetiva 

conhecer as vendas para clentes casados e para clientes solteiros no ano de 1997. No exemplo 

acima teríamos que recuperar a primeira tupla anterior a 1997 para determinado cliente. Em 

seguida recuperar as tuplas seguintes até que a id_dtalt seja maior que 1997. Suponha que para o 

cliente 1 e 2 tenhamos as seguintes entradas: 

(1, 3,01/01/1996)-3 éviúo 

(1, 2,01/12/1996) 2 é ca do 

(1, 4,01/09/1997) 4 é divorciado 

(1, 2,NUILL)-. 2 é casado 

(2, 1,01/09/1995) - 1 é soleiro 

(2, 2,NULL) - 1 é casado 

Neste exemplo devemos rc 

(1, 2, 01/12/1996)-2éc2 

(1, 4, 01/09/1997) —4 é di 

(1,2,NULL)-2écasado 

(2,1,01/09/1995)— 1 és. 

 

uperar e tratar as seguintes tuplas: 

ado 

orciado 

iteiro 
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Civil 
al_cliente integer(10) <FP> 
estado_cMI int 
	<FP> 

id_dtinicio integer(10) <FP> 
iel_dtfim integeo(10) <FP> 

(2, 2, NULL) — 1 é casado 

Obtemos para cliente 1 qu 

período de 01/09/1997 a 

durante todo o ano de 199 

ao resultado desejado. 

no período de 01/01/1997 a 01/09/1997 ele era divorciado e que do 

1/12/1997 ele era casado. Para cliente 2 teríamos que ele era casado 

. Note que foram necessárias a recuperação de 5 linhas para se chegar 

A extensão a ser feita é a nclusão de duas datas para o tratamento de dados históricos, data de 

inicio (id_dtinicio) de vali de de determinado dado e data de término (id_dt:Em) da validade do 

dado. A seguir o esquema ue representa esta abordagem: 

el. 

Cliente b. 
id_diente integer(10) <FP> 
id_dtnasc integer(10) <FP> 
sexo int <FP> 
!Origem integer(10) <FP> 
ltdtinicio integer(10) <FP> 
iel_dtfim integer(10) <FP> 

Figura 3.7 — 

Desta forma teríamos: 

ratamento Histórico de Dimensões — Intervalo de Tempo 

(1, 3, 01/01/1995,01/01/1 96) — 3 é viúvo 

(1, 3, 01/01/1996,01/12/19 6) — 2 é casado 

(1, 2, 01/12/1996,01/09/19 7) — 4 é divorciado 

(1, 4, 01/09/1997,NULL) 2 é casado 

(2, 1,01/01/1990, 01/09/19 5) — 1 é solteiro 

(2, 2, 01/09/1995, NULL) 1 é casado 

Neste exemplo devemos re uperar e tratar as seguintes tuplas: 

(1, 2, 01/12/1996,01/09/19 7) — 4 é divorciado 

  

(1, 4, 01/09/1997,NULL) 2 é casado 

(2, 2, 01/09/1995, NULL) — 1 é casado 

O número de tuplas a erem tratadas diminuiu em 2, referentes ao número de clientes 

  

considerados, isso aconte e pois no caso de termos somente uma data sempre precisamos 



recuperar uma tupla a mais para cada cliente considerado, para sabermos a data final de validade 

da informação. Desta manei a temos que o número de tuplas da primeira solução recuperará x + n 

tuplas enquanto que a se: da abordagem recupera somente x tuplas, para o caso de n clientes. 

Outra vantagem desta abor. agem é que possuimos a data de início de validade da primeira tupla 

enquanto que na abordag-m anterior não armazenamos este tipo de informação, pois será 

armazenado a data de altera ão da informação e não do início de sua validade. 
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Capítulo 4 

Monitor de Consultas 

Neste capítulo será visto as possíveis seleções que podem ser aplicadas sobre o Data Warehouse 

Temporal e as alternativas para cada uma delas. Cada alternativa possui associado a si um custo 

de operação que precisa ser muito bem dimensionado. 

Em seguida serão apresentados aspectos lógicos de uma ferramenta que terá a capacidade de 

considerar os parâmetros de uma consulta para criar diferentes estruturas de consultas SQL para 

cada modelo fisico de dados armazenados no Data Warehouse. Apresentamos aqui as três 

propostas segundo Kimball além da nossa proposta, de Data Warehouse Temporal (DWT). 

Também apresentaremos nesse capítulo as algumas alternativas para representação das abstrações 

de composição e agregação nos modelos lógicos de Data Warehouse. 

4.1 	Considerações Gerais sobre Data Warehouse Temporal 

A primeira importante observação a ser feita é a de que podem existir várias configurações 

referentes ao Data Warehouse Temporal: fatos analíticos que não estão em FH. Estas dimensões 

não constituem informação de dados cadastrais, mas sim um outro tipo de informação que 

chamaremos de informação exclusiva ao FA. Um exemplo disso pode ser dado utilizando o 

pagamento da GIA, que pode ser realizado, em diferentes bancos. Deseja-se que a informação em 

que banco foi paga a GIA seja transportada para o Data Warehouse. Esta informação não faz 

parte dos dados cadastrais do contribuinte, porém a mesma deve ser transportada ao DWT, mas 

precisamente na FA, da mesma forma que num DW tradicional. 
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Desta maneira temos que consultas que se deseja realizar sobre o DWT podem compreender 

tanto as dimensões existent - s em EH quanto em FA. 

Se as consultas que forem realizadas se utilizarem somente das dimensões referente a data de 

entrega da GIA e dimens. es  exclusivas a FA então temos que esta consulta não precisará se 

utilizar de FH. Desta mane ra temos que consultas deste gênero, denominadas Consultas FA, se 

utilizarão somente da FA •o precisando consultar a FH. Consultas que se utilizam da FH serão 

denominadas de Consultas FH. Consultas que são FA e FH simultaneamente, ou seja, que se 

utilizam de FA e FH serão ,: enominadas Consultas DWT. 

4.2 Consultas FH 

Consultas que se utilizam J1e dados da P11 são o alvo principal de estudo do monitor. Dada a 

condição de seleção e de a: pamento da consulta temos que analisar se existe uma agregação na 

EH que contenha somente stes parâmetros referentes a FH. Caso exista esta agregação então ela 

será utilizada para atende a consulta. No caso de existir tal agregação denominaremos esta 

consulta como sendo Conulta FH agregação completa caso contrário denominaremos como 

Consulta FH agregação par ial. 

4.2.1 Consultas Tempo ais 

Consulta temporal é aquel que se utiliza dos dados da EH, toda Consulta FH é também uma 

consulta temporal. Consult: Temporal é aquela que precisa agregar a informação o período de 

sua validade, como verem. s no exemplo abaixo. Consultas ditas temporais não aparecem num 

DW tradicional. 

Imagine que se deseja co ecer o valor total pago na GIA pelas empresas no ano de 1999 

referentes ao regime de ap ração RPA. O recolhimento para empresas RPA é feito mensalmente, 

ou seja, se num determina' o mês a empresa pertencia ao regime RPA então deve entrar GIA 

referente àquele mês. Exist - m regimes de apuração onde não há recolhimento de GIA, onde este 

recolhimento é mensal, sem -stral, anual. 
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Geografia 

id_geografla 
municipio 

pf 
ff 
da 
nivel 

Ir,teger(10) 
cttar(5O) 

char(50) 
charO) 
mi 

<FP> 

<FP> 
<FP> 
cEP' 
<FP> 

Devemos percorrer a FR a 

Porém esta não é uma info 

mês de janeiro isso não qu 

relativos a sua condição de 

informação necessária diz re 

Sendo que o período a ser 

importante observação pois 

acarreta numa degradação d 

rocura de empresas que no ano de 1999 pertenceram ao regime RPA. 

ação completa, ou seja, se a empresa A pertenceu ao regime RPA no 

r dizer que as GIAs entregues por ela nos meses subsequentes são 

A. Ou seja, para um DWT com consultas temporais temos que a 

peito a quem atende a necessidade imposta e dentro de qual período. 

isado corresponde ao imposto pela consulta temporal. Esta é uma 

oda informação levará agregada a si o período de sua validade o que 

desempenho. 

4.2.2 Agrupamento 

Numa consulta padrão, ond 

constituída pela chave prim 

validade. Caso haja agrup 

sua validade e os parâmetr 

Exemplo: deseja conhecer 

precisaremos ter a chave p 

tal dado (Consulta tempor 

agregação possa ser feita co 

não há a existência de agrupamentos, temos que a informação será 

a, responsável pela ligação entre FH e FA além do período de sua 

entos na consulta então fará parte da informação a chave primária, 

s do agrupamento, para que se possa obter o resultado esperado. 

valor pago pela GIA agrupados por Regime de Apuração, então 

a, para reali78r a ligação entre FH e FÃ, o período de validade de 

) além do Regime de Apuração válido no período, para que a 

etamente. 

4.2.3 Tratamento de Hie arqula 

O tratamento de hierarquia 'ode ser feito de maneira semelhante ao dado no DW tradicional. Para 

a dimensão Geografia poderiamos Ter: 

Figura 4.1 - Dimensão Geografia 
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O tratamento dado para a limensão  geografia neste caso é o mesmo dado no DW tradicional, O 

atributo nível seria utiliza para indicar o nível da informação. Nível 1 corresponde a município-

1

pf nível 2 a inspetoria fis{al (if) e nível 3 a delegacia (dii). Desta maneira poderíamos Ter 

também o modelo snowfia4 

DRT 

,—ø- id_drt intogsr(10) cFp, 
drt 	char(50) 	<FP> 

Inspetoria 

id_inspetoiia iriteger(10) <FP> 
inspetcita 	ctiat(50) 	<FP> 
id_drt 	integer(10) <FP> 

Munpf 

kl_munpf 	Meger(1 O) <FP> 
município 	char(50) 	<FP> 
pf 	 char(50) 	<FP> 
ld_inspetoria integer(10) <FP> 

Figura 4.2 - Hierarquia de dimensões 

Tratamento dado a esta agregação e a mesma do DW tradicional. Um adendo que podemos 

utili7n é o período de validade da informação, ou seja, existe a possibilidade de que um elemento 

de nível 1 passe a pertence a outro elemento de nível 2 a partir de determinada data, o mesmo 

acontecendo para elemento de nível 2 em relação ao nível 3. Além disso temos a possibilidade de 

que elementos de nível 3 • eixem de existir. Estas alterações geralmente acontecem com baixa 

freqüência, muitas vezes •o sendo mapeada para o DW. Desta maneira teríamos as seguintes 

dimensões: 
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<FP> 
CFP> 
<FP> 
<FP> 

integer(10) 
char(50) 
datetime 
datetime 

id da 
da 
dt_in ido 
dt_fim 

gação parcial 4.2.5 Consultas FH agr 

Geogralia 11 

id.geografia integer(10) <FP> 
município char(50) CFP> 
pf char(50) CEP, 
if char(50) <FP> 
da char(50) <FP> 
nivel int <PP> 
dtnicio datetlme <FP> 
dttlni datetime <EP' 

Figura 4.3 - Histórico - Dimensão Geografia 

4.2.4 Consultas FH agr gação completa 

O primeiro passo consiste 

Desta maneira obtemos tod 

subconjunto de dados, re 

consulta desejada, receberá 

em identificar a agregação que atende as necessidades da consulta. 

informação desejada juntamente com seu período de validade. Este 

ultante da Consulta FH atendendo aos parâmetros passados pela 

e nome de Resultado FH. 
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Primeiramente devemos ana1i 

deveremos percorrer para a 

Levantar qual a 

ou FGPSd), ou 

teremos que a ta 

Levantar quais 

Feito este levantam 

medido pelo tempo 

custo da consulta de 

sar as seguintes alternativas para determinar sobre quais tabelas 

obtenção dos dados necessários. 

bela de menor granulalidade que atende a consulta desejada (PUPI 

eja, que possua todos os parâmetros da consulta. Na pior hipótese 

ela FHG atenderá a necessidade, caso ela exista. 

njuntos de tabelas podem atender as pesquisas desejadas. 

to inicial vamos analisar quais deles nos é menos custoso. O custo é 

édio gasto para que se realize a consulta desejada. Para determinar o 

ejada deve-se considerar: 

Munpf 
id_munpf 
municipio 
pf 
idjnspetoria 
dt_inico 
a_fim 

intoger(1O) 
char(50) 
ctiar(50) 
integer(1O) 
datetime 
datetime 

<FP> 
<FP> 
<FP> 
<FP> 
<FP> 
<FP> 

DRT 

Inspetoria 
id_Inspetoria 
inspetoria 
id da 
a_inicio 
dt_fim 

integer(IO) 
char(50) 
integer(l O) 
datetime 
datetime 

CFP> 
<FP> 
<FP> 

<FP> 



Custo para per 

quanto menor fo 

- 	Utilização paral - 

se deseja reali 

percorrer a tabel 

logo a FHG fi 

tabelas. 

Custo da junção 

realizadas em t. 

consulta deseja 

regime ME e C 

dados históricos 

ME deste 01/19 

53.400-01 desde 

obteremos como 

03/1999 a 09/1 

ainda neste capí 

rrer: número de registros a serem analisados nas tabelas desejadas, 

o número de registros menor será este custo. 

a: quantas consultas estão percorrendo a tabela no momento em que 

a consulta, quanto maior for este número, maior será o custo para se 

desejada. Suponha que quase toda consulta direcione para a FHG, 

á sobrecarregada, tendo um desempenho de busca inferior as outras 

este custo corresponde a necessidade de se unir buscas que foram 

belas separadas, ou seja, determinação do período que atende a 

Suponha que desejamos saber quais empresas pertenceram ao 

AE 51400-01 no ano de 1999. Dada a agregação A que possui 

eferentes a regime verificamos que a empresa W pertenceu ao regime 

9 até 09/1999. Dada a agregação B verificamos que W possui CNAE 

03/1999. Logo devemos realizar ajunção destes dois resultados onde 

resposta que a empresa W atendeu a consulta desejada no período de 

99. O algoritmo para obtenção destes resultados será apresentado 

lo. 

Determinar a consulta de mnor custo total e rea1i7á-la, obtendo assim o Resultado FH. 

4.3 Consultas FA 

As Consultas FA funcionam da mesma maneira que num DW tradicional, através da utilização de 
índices bitmap. 

Neste ponto faremos uma i!nportante  observação relacionada as agregações de especialização e 

composição. O Data Warejiouse não possui uma padronização para tratamentos de consultas 

destes dois tipos de agregação. Já estudamos quais são as possíveis soluções para cada um destes 

casos no capítulo 3. O montor deve ter a capacidade para saber quais junções serão necessárias 

ou quais valores para o atributo nível ele deverá considerar para determinada pesquisa. 

O mais importante para que 

modelo para atender estas 

as consultas FA sejam realizadas com sucesso é a adoção do melhor 

consultas. Parâmetros como Obrigatoriedade (Descendente e/ou 
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Ascendente), Quantidade (Restrita ou Livre) e Compartilhamento são parâmetros que nos 

ajudarão a adotar a melhor solução. 

Feita a consulta FA iremos .bter um subconjunto que denominaremos aqui de Resultado PA. 

4.4 Resultado FH Resultado FA 

Para a obtenção do resulta, o final do DWT precisamos realizar a interseção entre o Resultado FH 
e o Resultado FA. 

Desta maneira devemos f. er a junção do Resultado FH com o Resultado FA. O processo para 

obtenção do resultado dese ado através deste processo de junção é complexo resultando com isso 

num custo elevado. Devido ao alto custo este passo precisa ser cuidadosamente avaliado. 

Para minimizar o problemk relacionado entre a junção do Fato Histórico e do Fato Analítico 

propomos a criação e manu enção dos Índices Histórico-Analítico. 

4.4.1 Índices Histórico- £ nalitico 

A consulta que envolve a junção entre tabelas contendo grande quantidade de tuplas 

tradicionalmente tende a p • ssuir baixo desempenho. Como o número de tuplas envolvidas tanto 

na Fato Histórico quanto na Fato Analítico pode ser grande, então pode-se ter um baixo 

desempenho. 

Índices Histórico-Analítico oram criados justamente para minimizar o custo deste tipo de junção. 

Estes índices possuem um maior custo de manutenção / criação se comparados aos índices 

tradicionais, porém possue custo inferior no momento da ren1i7ação da consulta. 

Tais índices são possíveis d; serem criados devido a estrutura estática de armazenamento de fatos 

do Data Warehouse. Este tipo de índice é inviável no ambiente transacional devido ao alto 

número de alterações que tais ambientes sofrem. 

72 



73 

A criação dos Índices tstórico-Analitico é dividida em duas etapas principais: criação e 

manutenção de listas em Fa o Histórico e criação do vetor bitmap HistoAnalítico. 

1) Criação e manutenção 'e listas em Fato Histórico 

Para cada elemento perten - nte ao Pato Histórico cria-se uma lista contendo os Fatos Analíticos 

associados. 

Cada inserção em Fato An. ítico corresponde também a inserção de sua posição relativa ao Data 

Warehouse na lista do Fat • Histórico correspondente. Esta lista conterá a posição relativa ao 

Data Warehouse, do mesmo modo que os índices bitmap. Como exemplo suponha que temos o 

seguinte índice bitmap para 	determinada característica: 

00010111100 

Se uma nova tupla é inseri a em FA então temos que esta tupla assumirá a última posição dos 

índices bitmap, ou seja, a p • sição relativa ao DW será igual a 12. Então numa determinada lista 

do FH associado será inseri o  o valor 12 referente a esta tupla. 

Desta maneira temos que t da tupla em Fato Analítico será mapeada ao seu correspondente na 

Fato Histórico. 

2) Construção do vetor bit ap HistoAnalítico 

O vetor bitmap HistoAnalít co possui o mesmo tamanho e compreende as mesmas tuplas que os 

índices bitmap referentes ao Pato Analítico. 

Os passos para a criação do vetor são mostrados a seguir: 

2.1) Cria-se o vetor com to os valores iguais a zero; 

2.2) Cria-se um cursor con endo todos os Fatos Históricos pré-selecionados (de acordo com a 

consulta dada); 



2.3) Seleciona-se a lista do Pato Histórico selecionado. Para cada valor da lista atribui-se o valor 

1 a posição correspondent4 no vetor bitmap HistoAnalitico. Como o armazenamento na lista é 

físico temos que se o eleme to 6 pertence a lista então o sexto bit do vetor terá valor 1. 

2.4) O passo 2.3 é executad' até o término das listas pré-selecionadas. 

Em seguida realiza-se a j ção entre o Fato Histórico e o Fato Analítico com a utilização do 

vetor bitmap HistoAnaliti • Note que a operação de junção, após a criação do vetor, apresenta 

custo insignificante dada q e esta operação é realizada pelo Data Warehouse de maneira bem 

eficiente. Se em Fatos 	alíticos temos X pré-condições o Data Warehouse fará X+l 

cruzamentos de índices bitmap ao invés de X cruzamentos. 

O custo da utilização deste índices é identificado na criação / manutenção das listas associadas. 

O processo de carga da Fa o Analítico terá um custo adicional onde será necessário relacionar 

cada Fato Analítico ao co' espondente na Fato Histórico. Além disso, temos que considerar 

também o custo para a cria o do vetor bitmap HistoAnalitico. Porém, se avaliarmos este custo 

comparado ao custo de se r izar a junção pela maneira tradicional temos que o desempenho dos 

Índices Histórico-Analítico ende a ser superior. 

Uma outra opção seria a r;alizaçao da junção para posteriormente realizarmos a seleção na FA 

baseada nas dimensões ex lusivas e na dimensão temporal, porém esta abordagem é pouco 

aconselhada já que esta seleção é realizada com bom desempenho devido a presença de índices 

bitmap, além disso estariam as sobrecarregando ainda mais a junção, ponto chave de desempenho 

do sistema. 
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4.5 Aspectos para 

Dada uma consulta genézic 

a Geração das consultas 

por exemplo: 

  

Selecione os campos <A> onde <C> agrupados por <D> sendo que <E> ordenados por <F>. 

Temos que os parâmetros 1  em <A> correspondem a dados que podem estar tanto na tabela de 

fatos quanto nas tabelas de dimensão. Geralmente os dados que se desejam selecionar na tabela de 

os a alguma função. 

as condições que se deseja impor sobre cada linha da consulta. O 

o os dados serão agrupados e o elemento <E> refere-se as condições 

o agrupamento. É importante notar a diferença entre <C> e <E>. 

C> referem-se a cada dado particular, as condições em <E> referem-

a partir do agrupamento de cada dado particular. O elemento <F> 

• dados serão ordenados para a uma melhor visualização. 

fatos encontram-se agrega' 

O elemento <C> refere-s; 

elemento <D> refere-se co 

que se deseja impor sobr 

Enquanto as condições em 

se ao grupo que foi obtid 

refere-se a maneira como o 

Exemplo: 

Um dado de grande impo ância para a Secretaria da Fazenda refere-se ao Regime de Apuração 

pois é ele que determina quanto e como uma empresa deve pagar de ICMS. Uma consulta que se 

deseja fazer é o valor arrecadado de IMCS para cada tipo de regime de apuração. Temos então: 

Selecione regime de apura ão, soma do ICMS pago onde ano for 2000 agrupados por regime de 

apuração sendo que a so . do ICMS pago for maior que 11$0,00 ordenados pelo valor de ICMS. 

Esta consulta retomará um 

o ano de 2000. A condiçã4 

de regimes de apuração qu 

ordenados pelo valor pago 

tabela onde temos cada regime e o valor pago de ICMS durante todo 

maior que R$0,00 foi utilizada simplesmente para não mostrar dados 

já não existem para o ano de 2000. O resultado apresentará os dados 

e acordo com a instrução que foi passada pela consulta. 
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O resultado obtido da execução da consulta seria: 

ME 400.000,00 

EPPA 500.000,00 

EPPB 500.000,00 

RES 1.000.000,00 

RPA 9.000.000,00 

Ta ela 4.1 - Consulta típica num Data Warehouse 

Nesta consulta podemos id r ntificar cada um dos elementos: 

<A> - regime de apuração valor do ICMS pago (os dados que fazem parte da tabela). 

<C> - ano igual a 2000. 

<D> - regime de apuração. 

<E> - valor de ICMS pago maior que R$0,00. 

- valor pago de ICMS. 

Além disso, existe um ele ento subtendido nesta consulta. O elemento <B>. Este elemento é 

utilizado para indicar onde . s informações serão obtidas. No exemplo dado os dados podem estar 

dispostos de diferentes m. eiras, o elemento <B> que nos diz onde cada informação deve ser 

obtida. O elemento <B> é representado pelas tabelas que são necessárias para que a consulta 

possa ser realizada. 

4.5.1 Alternativas para epresentação dos dados em DW 

A seguir uma análise das q atro propostas para a estrutura do DW. Será feita uma análise baseada 

nas tabelas de fato e de di ensão padrão, ou seja, não será levada em consideração a existência 

ou não de tabelas de visão, om dados ou tabelas agregados. 

O objetivo aqui é demonstr que é possível criar uma ferramenta de consulta que consiga gerar o 

SQL equivalente para cada uma das abordagens existentes dou propostas. Já foi visto no início 

do trabalho (capítulo 2) qu. s são os recursos existentes (tabelas de visão, agregações etc) para a 

melhoria do desempenho d. consultas no DW. Além disso, vimos também quais recursos que 
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M 
idM 	int(l O) 	<FP> 
M1 cundefined, CFP> 
m2 cundefined' <FP> 

N 
Id_N nt(l O) 	cFP, 
ni cundetlned' cFP> 

poderiam ser utilizados p.ra a melhoria de desempenho no DWT, como as FHPSd, FHPI 

(capítulo 3). 

Os aspectos relativos ao 11)WT merecem uma análise para se determinar em qual agregação 

deveremos realizar a busca, para o DW. Tais pontos já foram apontados no trabalho (capítulo 3). 

Com esta análise podermos determinar qual é a agregação que será utilizada. 

4.5.2 Proposta 1 e 2 doDr. Kimball 

Primeiramente analisaremS a proposta 1 e 2 de Kimball, ambas produzirão o mesmo SQL pois 

ambas tem a mesma estruft rã quanto ao DW. A consulta relativa a ambas propostas consiste na 

junção da tabela de fatos com as tabelas de dimensão, junção essa que pode ser facilitada com a 

utilização dos índices de jurção. O SQL equivalente a uma consulta genérica é: 

Selectf(TEa),f(TTF.b), K.valorfrom TF, K, L, M 

where TE id_K=K. id_K and TE idL =L. idL 

and L.idvalorin (x, y, z) and TF.id  M = MidM 

andMbetween (w, k) group byK.id_K, K. valor 

havingf(L/-'.a) > e order byf('TF.a) 

Qaudro 4.1 - Consulta genérica 

77 

1K 

id_K int(10) 	cFP> 
ki cundefined' CFP, 
k2 <undefined> cFP> 

ED 	 L 
id_L int(1 O) 	cFP' 
II cundcfinod> CFP, 
12 cundeflned> cFP> 

TF 
	És 

id_K int(1 O) 	CFP> 
id_L int(10) 	cFp, 
id_M int(10) 	cFP, 
id_N int(10) 	cFp, 	 
a cundefined> CFP> 
b cundelined> cFP' 
c cundetlned> CFP, 

Figura 4.4 - Modelo Data Warehouse exemplo 



Esta consulta é padrão dentro do DW onde: 

ento TF corresponde a Tabela de Fatos enquanto que os elementos K, 

belas de dimensão. Os id_X (onde X representa K, L e M) referem-se 

e a TF e K, L e M, note que este atributo de ligação é chave para a 

• f(IJ.a),f(FF.b), A. valor 

• TE idK =K. idK and TI 

Mbetween (w, k) correspor 

• K.id_K, K. valor corresp 

• TF, AZ L, M representa 

obtidas. As tabelas envolvi 

• f(DL .a) > e representan 

.f(TF.a) representando o 

corresponde ao elemento <A> da consulta genérica; 

id_L =11 idL and L.id valor in (x, y, z) and TF.idM = M.idM and 

de ao elemento <C> da consulta genérica 

nde ao elemento <D> da consulta genérica. 

ido o elemento <B>, que é a maneira pela qual as informações são 

Ias na consulta. Observe que a tabela N não foi utilizada. 

o o elemento <E>, uma condição relativa ao agrupamento. 

demento <F>, referente a ordenação desejada. 

Na consulta padrão o elen 

L e M correspondem as t 

ao atributo de ligação ent 

proposta analisada. 

Um atributo muito comun 

ao atributo C da consulta •  

para 1, os elementos en 

TFJd_X=X.idj(, para qi 

traduzidos para 3. Note o 

existir dois atributos com 1 

o id_K nos garante a un 

sempre a TF e todas as 

elementos de <A> e de < 

tais atributos estão locali 

agrupamentos surgidos. 

apareceram para o usuário 

ao DW é aquele que se refere ao período de tempo e que se assemelha 

adrão. Dada a consulta genérica os elementos em <A> são traduzidos 

<C> são traduzidos para 2, não se esquecendo de adicionar os 

e se realize a junção de maneira correta e os elementos de <D> são 

aparecimento do elemento K.id_K em <D>, isso ocorre pois podem 

riesmo valor (cidades com mesmo nome, em estados diferentes) porém 

cidade do valor (atributo chave). Os elementos em <B> abrangem 

abelas de dimensão envolvidas, que podem ser obtidas a partir dos 

>, ou seja, dada a seleção e as condições identificar em quais tabelas 

ados. O elemento <E> refere-se somente a uma seleção sobre os 

utilizado para que somente os agrupamentos de maior expressão 
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Esta abordagem é tradicioral e largamente utilizada pelas diferentes ferramentas disponíveis hoje 

no mercado. 

4.5.3 Unicidade 

Suponha uma consulta ond 

série de condições, agrupad 

possuía o valor Q para K a 

pode se tratar, por exempk 

trocou seu nome para Arc 

para Sorriso. Se a consulta 

é natural que Amparo e 

se deseja conhecer o valor do fato A para o ano de 1999 e mais uma 

s pelo valor do atributo K. Suponha agora que um determinado dado 

é 06/1999 e valor R a partir de 06/1999. Um exemplo do atributo K 

, do nome de determinada cidade ou produto. A cidade de Amparo 

das, a pasta dental que antes se chamava Kolynos trocou seu nome 

leseja avaliar as vendas de determinado produto agrupadas por cidade 

adas sejam tratadas como sendo uma mesma cidade, pois as vendas 

do produto não devem ser alteradas pela mudança do nome do município. Neste caso temos 

unicidade verdadeira, as cidades serão tratadas como sendo a mesma. O mesmo não deve ocorrer 

para a alteração no nome 

apesar de possuir a mes 

sendo o mesmo produto. 

produto (estamos consider 

tratar o produto Kolynos e 

fabricante sabia que com a 

a venda iria cair, que toda 

onde os produtos são trata 

• o produto pasta de dente. Kolynos era campeã de vendas, Sorriso, 

composição química de sua antecessora, não deve ser tratada como 

A alteração do nome do produto influiu diretamente na venda do 

do que os fatos estão associados a venda do produto). Não se pode 

orriso como o mesmo pois comercialmente falando eles não o são. O 

teração do nome do produto ele perderia parte de seus clientes, que 

m novo marketing do novo produto teria que ser criado. Neste caso, 

os diferentemente, temos unicidade falsa. 

Unicidade: verdadeira (sei 

(setado em O) este dado r-

Unicidade sempre é verda' 

sempre será falsa. 

em 1) quando o dado é tratado como sendo único caso contrário 

cebe tratamento como sendo não único (unicidade falsa). O atributo 

eira para a proposta 1 de Kimball enquanto que para a proposta 2 

4.5.4 Proposta 3 (Kimb;II) 

Nesta proposta temos uma pequena diferença em relação a abordagem anterior, o aparecimento e 

tratamento de dados históricos nas tabelas de dimensão. A abordagem anterior se mostra 
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relativamente ineficaz, pek fato de seus dados serem estáticos, e ainda não terem uma estrutura 

de apoio direto a dados hi4óricos. 

Do ponto de vista do SQL a ser construído esta abordagem se diferencia da anterior referente ao 

elemento <C> e uma pequna modificação em CD> pode ser necessária. 

Para unicidade falsa o traamento é o mesmo adotado que para as abordagens 1 e 2. Em <A> 

consideraremos sempre o 4alor atual para a seleção (id_dtfinal=NTJLL). 

Caso o atributo que tenha dados históricos (K, no exemplo) apareça em <A> é desejável que 

ambos os valores que ele. sumiu apareçam na consulta, trazendo inclusive o período de validade 

de cada informação, em se considerando unicidade verdadeira. 

Outra importante observaão a ser feita relaciona-se com o elemento <C>. Dada uma condição 

sobre um atributo que já t ;nha sofrido alterações deve-se avaliar a partir de quando a informação 

presente em <C> é válida. 

Exemplo: selecione soma vendas) para o produto Sorriso no ano de 1999. Os dados a serem 

recuperados da Tabela de atos não devem compreender o período de 01/011/1999 a 31/05/1999, 

pois neste período o nome do produto era Kolynos e não Sorriso. 

Para que todo este tratam - nto de data possa ser feito é necessário que os parâmetros relativos a 

data sejam tratados. Desta maneira temos o seguinte SQL: 

.Begin transaction 

-- Para cada uma das &mensões 

- devemos criar uma t 

Create table te 

Insert into temp 

Select idX 	v 

desejada>. 

- Suponha a utilização 

existentes na consulta <8>, 

bela temporária 

_X (idX valor, id dtinicio, iddtfinal) 

X 

lor, 	iddtinicio, iddtfinal from X where valor <condição 

de duas dimensões L e  
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pré-seleção valores 

L e 	L 
Id L 
id_dtinido 
id_dtflnal 
1•1 
12 

int(iO) 	<FP 
int(1O) 
	

cFP 
int(lO) 
Cundetined> 
	cFP4 

CFPJ 
cundofined> 	<FP 

temp_M 
Id M 

_.id_dtinicio 
id_dffirial 
M1 
m2 

Int(lO) 
int(1O) 
lnt(lO) 
cundefined' 
<undefined> 

M 
id M 
id_dtin ido 
id_dffinal 
MI 
m2 

int(l O) 
fnt(iO) 
int(l O) 
cundefined> 
<undefined> 

.cPP' 
<FP> 
<FP> 
.cPP' 
<FP> 

Selectf(Íi-'.a), f 
where TF.id_L= 

JF.id_data betwe 

IF. id_M = temp 

TF.Id data betwe 

group by temp_L. 

havingf(7F.a)> 

End transaction 

• b). temp_L. valor from 7F temp_L, temp_M 

emp_L.id_L and 

n (temp_L id_dtinicio, temp_L. id_d~nal) and 

.id_M and temp_M between (w,k) and 

n (temp_M.idjl.tinicio, temp_M.idfifinal) 

d_L, temp_L. id_dtinicio, temp_L. id_cftfinal, temp_L. valor 

Quadro 4.2 - Consulta Proposta 3 

TF 
	 id_K lnt(1 O) 
	 id L 	Int(10) 

L—id_N lnt(1 O) 
id_M int(10) 
a 	<undefln.d> 
b 	<undefined> 
c 	<undefined> 

K 

id_K int(10) 
ki <undefined> <FP> 
k2 cundefined, .cPp> 

N 
id_N in(1O) 	.cPP' 
ml <undefined> .cPP' 

<FP> 
<FP> 
.cpp,. 
<FP> 
<FP> 
<FP> 
<FP> 

e temp_L 
idL int(10) <FFI  

id_dtinido 
id_dtfinal 

int(1 O) 
nt(10) 

<FF,  

cFP 
li <undefined> .cPP 
12 <undefined> <F 

entre 

pré-seleção valores 

Figura 4.5 •1 

Onde id_N na figura 4.2 co 

Vemos agora que o atrib 

idltfinal. Logo precisamo 

exemplo acima criamos ta' 

ação de tabelas temporárias para tratamento histórico 

esponde a dimensão temporal. 

o id_X não é mais chave mas sim o conjunto id_X, id_dtinicio e 

destes parâmetros para a realização das operações desejadas. No 

elas temporárias para responder as consultas desejadas e para um 
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melhor entendimento do rocedimento, note porém que a criação das mesmas não são 

necessárias, sendo que aj ção poderia ser realizada diretamente. 

Para a resolução do proble relativo a datas houve o surgimento da condição extra TF.id_ data 

between (temp_X.id_dtini.o, temp_X.id_dtflnal), dsta maneira garantimos a unicidade da 

informação, além disso pre'isamos garantir a unicidade também no agrupamento, onde o mesmo 

é feito pelo atributo chave, onsistindo agora do id_X e dos campos relativos a data. 

4.5.5 Proposta 4— Data Warehouse Temporal 

Incorpora as alterações da proposta 3 para o tratamento de dados históricos, porém aplicadas 

agora, num Data Warehou e Temporal. Num DWT temos o tratamento de histórico tanto nas 

dimensões do EH como n própria FH. Vale lembrar que num DWT uma junção adicional é 

necessária, entre a TF e a 

O primeiro passo desta abo dagem é semelhante a adotada para a proposta 3, sendo que a saída 

do resultado é redirecionad. para uma nova tabela temporária, a temp_FH. 



TFH ts 

K ff 

ld_chave 
	 Id K 

int(10) cFP> 
int(10) cFP' 
int(10) cFP> 

, 	-id_N 
	

int(lO) 	-rp- 
Id M 
	

int(1O) cFP> 

1dj( int(1 O) 	cFP> 

ki cijndefined> CFP> 
k2 cundefined> cFP> 

Id L 

entre 

temp_L 

id_L int(1 O) cFP' 
id_dtinicio int(1 O) CFP> 
id_dtfi na! int(1 O) cFpr 
Ii cundefined> <EP> 
12 cundelined> cFP' 
valor <undeflned> cFP' 

EP 	 N 

id_N int(1 O) 	CFP, 
n  cundeãned> CFP> 

entre 

temp_M 

id_M 	int(10) 	CFP> 
jd_dtiniclo int(10) 	cFP' 
id_dtfinal 	int(tO) 	cFP> 
Ml 	 cundefined> cFP 
m2 	cundeflned> cpp> 

Pré~ ce valores 

id_L int(1 O) 

LL
tL

L
L
Ik

tL
tL

 
v
 v
 v
 v
 v
 v 

id_dtinicio int(1 O) 
id_dttlnal int(1 O) 
Ii <undetlned> 
12 cundeflned> 
valor cundeflned> 

pré-seleção valores 

o 	M 

id_M 	int(1 O) 	cFP> 
iddtinlclo int(10) 	<FP' 
id_dtfina! 	int(10) 	cFP' 
ml 	Cuncjefined> cFP' 
m2 	<undefined> cFP> 

temp_FK 

id_chave 	ínt(1 O) <FP' 
id_dtinicio 	frit(1 O) cFP> 
id_dtflnal lnt(10) cFP> 
valor 	lnt(10) CFP> 

pré-seleção e valores 

Figura .6 - Tratamento dado ao Data Warebouse Histórico 

  

O segundo passo é idêntico ao primeiro passo da abordagem 3, onde a temp_FH atuará agora 

como uma das dimensões 4 solução. 

A solução para o problema apontado pode ser resumida como sendo a dupla aplicação da 

proposta 3, com a criação 4e uma tabela temporária. 

A maior dificuldade desta abordagem consiste na obtenção do período de validade da informação 

já que tanto as tabelas de dimensão quanto a TFH possuem períodos de validade da informação. 

Neste caso devemos fazer a junção entre a TFH e as FH para obtenção do período de validade de 
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cada conjunto de info . ções. Podemos ter as seguintes configurações para o período 

considerado. Suponha a se.. inte pesquisa para as considerações a seguir. 

Deseja-se conhecer o or pago de GIA relativo ao ano de 1999 agrupados pelo regime de 

apuração, a seguir as ocorr - ncias que podemos obter: 

1) Todo o período tanto 

houve alterações tanto 

seja, a dimensão re 

analisado sofreu altera 

ara TFH quanto para EH. Ou seja, durante todo o ano de 1999 não 

para o a dimensão considerada quanto para a TFH considerada. Ou 

e de apuração não sofreu nenhuma alteração e nem o contribuinte 

o de Regime de apuração no ano de 1999. 

2) Em somente uma consi 

considerada. Desta m 

ocorridas no período + 

gerando os períodos d 

Neste caso teríamos qu 

03/99, 04/99 a 07/99 e 

relativos a junção é o 

mesmo período. 

eração. Houve alterações somente na TFH ou então na dimensão Ff1 

eira teríamos tantas linhas quanto forem o número de alterações 

1. Ex: suponha que o contribuinte tenha trocado de regime três vezes, 

01/99 a 03/99, 04/99 a 07/99 e 08/99 a 10/99 e de 11/99 a 12/99. 

tro entradas provenientes da junção, relativos ao período de 01/99 a 

08/99 a 10/99 e de 11/99 a 12/99. Neste caso o número de entradas 

esmo número de entradas na TFH( ou F11), abrangendo inclusive o 

3) Houve alterações em bas as tabelas, na TFH e na Ff1. Neste caso devemos realizar uma 

análise da intersecção d - stes períodos: 

4.6 	Iguais. Ou seja, quando da alteração do dado na TFH houve também a respectiva 

alteração na 1711 e vi -versa. Neste caso o período considerado não é alterado e o número 

de linhas provenientès da junção se mantém iguais a qualquer uma das tabelas. 

4.7 

	

	Intercaladas. Ocorrram alterações em momentos diferentes de período. Ex: a Ff1 resultou 

em dois períodos re ativos a 01/99 a 07/99 (dado A) e 08/99 a 12/99 (dado B) enquanto 

que a TFH resultou 

(dado D). O resulta 

01/99 a 07/99 - 

08/99 a 09/99 - 

- 10/99a12/99— 

em dois períodos relativos a 01/99 a 9/99 (dado C) e 10/99 a 12/99 

o desta junção deve ser: 

adoA,C; 

adoB,C; 

adoB,D. 



Uma importante observação a ser feita considerando a consulta exemplo é a de que o ano 

considerado (1999) é uma -eferência, ou seja, também deve ser considerado como parâmetro da 

consulta, como período a ser analisado. Desta maneira temos os períodos relativos a dados 

históricos da dimensão, a cados da TFH e a dados referentes ao período que se deseja fazer a 

consulta. 

Considere a seguinte linha c e alterações: 
jan/1 999 fev mar abr mal jun 	jul ago set out nov dez/1999 

1998 	1 	 1 	1 	i 	1 	1 

Simples 
	

ME 
	

Simples ME 	SME 

EPPA 	 1 	 SEPPA 

EPPB 	1 SEPPB 1 	S13 

Normal 	 E RPA 

Dimensão 
Regime 

Apuração 

5 

16 

17 

2 

EH 
Regime 

Apuração 

16 
	

17 	f 2 

Figura 4.7 - listórico entre Tabela de Dimensões X Tabela de Fatos 

O SQL equivalente se tomaria: 

Begin transaction 

Para cada uma das dimensões existentes na consulta <B> (tanto em FH quanto em FA) 

devemos criar uma tabela temporária. 

Create table temp_X (id_X valor, id_dtinicio, id_dØnal) 

Jnsert mio temp_X 

Seleci id_X, valor, id_dtinicio, id dtfinalfrom X where valor <condição desejada> and 

id_dtmnicio < parfinal e id_d(final > par_inicial. 

Quadro 4.3 - Consulta DWT - passo 1 

Outra alteração que pode ser feita neste passo é relativo ao período. No exemplo 

considerado desejamos avaiar o ano de 1999. Então para a dimensão tempo podemos fazer a 

seguinte adaptação. Para toda data na tabela temporária onde a data de início seja inferior ao ano 
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de 1999, substituiremos por 01/1999 e para toda data final superior ao ano de 1999 

substituiremos por 121195 9. Desta maneira conseguimos fazer com que o intervalo de tempo 

considerado seja balizado já neste passo. A seleção and id_dtinicio < par final e id_dtflnal > 

par—inicial nos garante que somente dados relativos ao período desejado serão selecionados, onde 

par—inicial refere-se a data nicial e par_final a data final considerada. 

Desta forma teria s: 
jan/1 999 fe 	mar abr mal jun 	jul ago set 	out nov dez/1999 

Sim 
pies ME Simples ME 

EPPA 1 SEPPA 

2 EPPB ISEPPB ISBI 

IRPA Normal 

16 j 17 2 

Dimensão 
Regime 

Apuração 

5 

16 

17 

2 

FH 
Regime 

Apuração 

Figura 4.8 - Tratamento de Períodos de Data 

Iremos construir • utra tabela temporária relativa a TFH, somente a título de uma 

explicação mais clara dos onceitos, sendo que a mesma seleção poderia ser obtida a partir da 

junção. 
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Create rabie temp_TFH 

(Id chave, id_dtiniczp, Id difinal, id_dimensoesFÁ) 

insert mio iemp_TFFf 

seiect id_chave, id_4tinicIo, id_dffinai, ida'imensoesFA 

from TFH where an4 id_dtinicio <parJ7nal e id_dffinal > par_inicial 

Iremos considerar so 

Adaptar datas inicial 

considerado (os balizadores 

iente em TFH os dados referentes ao período desejado. 

e final para que assumam valores das datas inicial e final do período 

:emporais). 

update temp_TFH set id_dtinicio'id_dtinicial where id_dfinicio < id_dtinicial 

ujxtte temp_TFH ser  id_dØnal=idfifflm where id_dtfinal < id_c4fim 

Quadro 4.4 - Consulta DWT - passo 2 

Neste ponto temos as TFH 

somente o período consid-

deve considerar os aspectos 

aspectos. A solução encontr 

• dPI! prontas para a realização da junção, cada uma delas abrange 

• do, restringidas pelos balizadores temporais. A junção a ser feita 

2 e 3 levantados anteriormente, de maneira tal a suportar estes três 

da segue o seguinte raciocínio: 

1) Primeiramente ob ém-se a primeira tupla de cada tabela (TFH e dFH), ordenados pela 

sua data inicial. 

2) Verifica-se qual d • datas finais de ambas tuplas é menor. Considera-se como primeiro 

período àquele q e vai desde a maior data inicial até a menor data final. Observe que 

teoricamente amo as as tuplas possuem mesma data inicial para a primeira tupla mas 

pode não ser ve • ade, suponha que o contribuinte começou a operar somente em 

05/99, logo o r» 'odo que vai desde 01/99 a 04/99 não deve ser considerado. O 

mesmo pode oco er com a data final. Em seguida a tupla que possuir menor data final 

vai para a próxim tupla. Se ambas tuplas possuírem a mesma data final então ambas 

irão para a pró ma tupla. Gravam-se os dados referentes a ambas tuplas, em se 

considerando o ríodo obtido. 

3) Repete-se o proc-dimento aplicado em 2, até o final das tuplas. 
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O SQL referente a esta opção assumida a seguinte forma: 

Create table temp_EH 

(id_chave, id_dtinicWo, id_dtfinal, valor].....valorn) 

select @eriste = 

Create cursor cr 

Open crTFH 

Next crTFH 

while @existe = 

begin 

Ifcr_TFH. e ists 

Select @tfli have = cr TFH. id_chave, @tjhdünicio=cr_TFH. iddtinicio, 

@tm_dtfina = cr TFH.iddØnal, @tlh_dimfa = crTFH.iddimensoesFA, 

@tJhdime ao =  @ciiTFH. iddimensao 

else 

select @exis;e  =false 

tf (@existe) 

begin 

Crea e cursor cr_FH for select * from temp_dFH where id_d(fiin > 

@tikdtinicis and id_dimensao=@tjh_dimensao order by id_dtinicio 

Ope crFH 

Next rFH 

end 

fcrFH.exi s 

Select (flt have = cr_FH. id ,have, (áJJhdtinicio=cr FH. iditinicio, 

@fhdtfinal = cr_FH. Id donal,  @1h valor = @crFH. valor 

else 

select @exis e =false 

tf @existe = .true 

begin 

Hfor select *from temp_TFH order by idilinicio 
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ti/final < @thdønal 

begi 

select @ret=tfh 

select @final=@tfli_final 

else 

begi 

select @ret=fli 

select ,final=Jkfinal 

into temp_FH 

@thf_chave, mcix (@(fhdtinicio, @fl_dtinicio). ()final, 

valor; 

difinal = @flzdønal 

next cr_TFH 

next cr_FH 

end 

else 

begi 

tf@ret=Ü9  

nexi cr7'FH 

else 

next cr_FH 

end 

end 

end 

Quadro 4.5 - Consulta DWT - passo 3 

end 

"se 

sele 

begi 
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Selectf(TF. a), f(1? 1), temp_FH. valor from TF, temp_FH, temp_FA 1 

where TE Id dado= temp_FH. id_dado and 

IF id_data between (temp_FH. id_dtinicio, temp_FH. id_d(flnal) and 

TE id_FA 1 = temp FA 1. ld_FA 1 and temp_FA 1 between (w, Á) and 

IF id_data between (temp_FA 1. id_dllnicio, temp_FA 1. iditfinal) 

group by temp_FH. id_FH, temp_FH. id_dtinicio, 

temp_FH. id_dØnal 

havingf(TF.a) > e 

End transaction 

tempFH valor 

Onde ao final deste rocesso obteríamos: 

1 

jan/1 999 

Dimensão 
Regime 

Apuração 

6 

16 

17 

2 

FEl 
Regime 

Apuração  

ev 	mar abr mal jun 	Jul 	ago set 	out nov de7/1 999 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

ME 
	

Simples ME 

EPPA 
	

SEPPA 

EPPB 
	

SEPPB f SB 1 

Normal 
	

RPA 

16 
	

17 	1 2 

Resultado 
.1 Sim 

ple4 

5 	16 

ME 1 EPPA 

16 

SEPPA 

17 

EPPB 

17 

gÉPPB 

2  
RPA 

Figura 4.9 - Resultado Final 

O passo final consite da junção da tabela obtida com a TF, gerando assim o resultado 

desejado. 

Quadro 4.6 - Consulta DWT - passo final 
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Uma importante observação a ser relembrada é aquela que diz respeito ao custo deste passo. 

Como a quantidade de tiplas envolvidas pode ser grande temos um alto custo que poderia 

inviabilizar o projeto. 

No exemplo mostrado foiconsiderada uma dimensão, porém extensões para mais dimensões são 

facilmente obtidas. Uma d 

nova temp_TFH. Desta n 

assim uma nova temp_FH 

a alteração no código pJ 

algoritmo. 

is maneiras de se fazer isso seria considerar a temp_FH obtida como a 

.aneira poderíamos fazer a junção com uma outra dimensão obtendo 

e assim sucessivamente. A maneira mais eficiente de se fazer isso seria 

Lra atender a todas as dimensões desejadas, seguindo-se o mesmo 

4.6 	Tratamento d 

Como já foi visto no capi 

soluções. 

Cada uma das possíveis s 

as soluções envolvem son 

no tópico anterior como 

também a possibilidade 

possuam agregações de ci 

Para isso basta substituir 

s Agregações de Composição / Especialização 

lo 3 as agregações de especialização / composição possuem diferentes 

)luções gerará um SQL diferente. Porém é importante notar que todas 

ente a Tabela de Fatos, a estrutura das dimensões se mantém. Foi visto 

gerar SQLs para atender as consultas sobre o DWT, considerando 

e alteração nas tabelas de dimensão. A extensão para modelos que 

imposição e/ou especialização pode ser obtida de maneira simplificada. 

referência a Tabela de Fatos pelos SQLs mostrados a seguir. Note que 

nenhuma alteração será ncessária em outros passos, já que a estrutura para as outras tabelas se 

mantêm. 

4.6.1 Replicação de C 

Nesta abordagem criam-si  

seu pai além de todos os a 

possuirá também a chave 

aves 

tabelas filhos onde a mesma possuirá uma tupla que indique quem é 

)Ontadores para as dimensões, tal qual como seu pai. No caso do DWT 

ue o liga ao FH. 

Deve-se avaliar agora as necessidades da consulta- onsulta 
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Consultas indej 

hierarquia. Nes 

desejado. 

Consultas depei 

ou se deseja co: 

nível hierárquic 

TFb.id_pai aIS 

endentes necessitam apenas dos dados presentes em algum nível da 

e caso assume-se que a TF = TFx, onde x indica o nível hierárquico 

dentes, onde se deseja conhecer dados de mais de m nível hierárquico 

hecer dados de um nível hierárquico baseado em algum fato do outro 

. Neste caso teríamos que TF = TFa X TEb onde TFa.id chave = 

das outras condições normalmente impostas ao DW. 

4.6.2 Sem replicação e chaves 

Nesta abordagem criam-se 

seu pai, porém não contei 

Neste caso uma junção sen 

presente na TF filho. Caso 

processo segue o padrão, 

presente na TF filho temo 

condições normalmente im 

tabelas filhos onde a mesma possuirá uma tupla que indique quem é 

á apontadores para as dimensões presentes na Tabela de Fatos pai. 

ipre será necessária quando houver referência a alguma dimensão não 

todas as dimensões da seleção encontrem-se presentes na TF filho o 

ride TF = TFx. No caso de houver a referência a alguma dimensão não 

TF = TFa X TFb onde TFa.id_chave = TFb.id_pai além das outras 

,ostas ao DW. 

4.6.3 Atributo nível 

Adiciona-se o atributo nívi 

hierarquia determinado da 

(como portas para carro 

1 e o atributo id_pai as tuplas. O atributo nível indica em que nível da 

Lo se encontra. Se a consulta for independente do nível da hierarquia 

ou não) então a consulta segue o padrão, caso a consulta seja 

dependente do nível de Heiarquia então a consulta toma-se: 

TF = TF as TFa, TF as onde TFa.id chave = TFb.id_pai e TFa.nivel = 1 e TFb.nivel = 2, 

além das outras condições iormalmente impostas ao DW. 

Desta maneira conseguimoè montar uma ferramenta capaz de gerar o SQL independentemente da 

arquitetura assumida peloindependentemente de haver ou não agregações de especialização 

eiou composição e a maneifa pela qual foram implementadas. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

O objetivo desse trabalho1 foi de levantar as estruturas convencionais para armazenamento 

histórico de dados tanto n ambiente operacional como no ambiente analítico, de modo a propor 

uma alternativa para dimini4ção das dificuldades de sincronismo de dados entre esses ambientes. 

No capítulo 2 apresentou-

Data Warehouse Tempora 

capaz de criar diferentes 

armazenados no DWT. 

e uma revisão da literatura existente, no capítulo três a proposta de 

(DWT), no quatro as diretrizes para construção de uma ferramenta 

estruturas de consultas SQL para cada modelo fisico de dados 

  

Para validar a proposta de te trabalho, aplicou-se os conceitos, ora apresentados, num estudo de 

caso da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. 

No desenvolvimento desse trabalho pode-se ratificar novas necessidades de sincronismo entre os 

bancos de dados operacionais e os analíticos. Como mostrado em Garcia-Molina(citar), a 

evolução das análises e a complexidade transacional dos sistemas operacionais está exigindo 

novas formas de abordagem e criação dos repositórios analíticos de dados. A diminuição do 

tempo de sincronização entre o dado no sistema operacional e dado no sistema analítico tem sido 

cada vez mais necessário. 
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5.1 Contribuições do trabalho 

5.1.1 DWT (FH e FA) 

O conceito de DWT consi i era a possibilidade de aproximação do paradigma do Banco de Dados 

Histórico e o de armaze amento em Data Warehouse. As dimensões do Data Warebouse 

tradicionais correspondem ao estado de um fato num determinado instante do tempo, nada mais 

são que informações histá "cas num instante do tempo. Desta maneira temos que no DWT as 

informações referentes a dimensões se encontrarão armazenadas no fato histórico (FH), 

repositório de dados respo sável pelo armazenamento de informações histórica do sistema Assim 

as dimensões assumem um novo valor semântico se tomando fatos históricos. 

Essa mudança é substanci Com a criação do FH podemos desvincular, sem causar perdas de 

consistência, os dados histáricos, que convencionalmente sempre foram alocados nas dimensões, 

em novas estruturas de dados que denominamos nesse trabalho de fatos históricos. Isso permite 

uma flexibilidade enorme:  para o processo de sincronização de dados entre os ambientes 

operacionais e analíticos. Como visto no capítulo 4, esse conceito permite que dados cadastrais 

que convencionalmente s 

transacional distinta do f 

analítico principal. 

o representados em dimensões e que possuem uma periodicidade 

to analítico possam ser sincronizados em tempos distintos do fato 

  

Outra importante contribui 7.o é que esses fatos históricos desvinculados podem ser utilizados por 

mais de um fato analítico, evitando assim a replicação de dimensões de dados muito comuns na 

abordagem convencional. 

A desvantagem dessa pr. posta recai na necessidade de junções entre os fatos históricos e 

analíticos, que podem ser 'tintadas através dos índices histórico-analítico. 

Esses índices, que também são uma importante contribuição desse trabalho, diminuem o custo de 

realização das junções. 
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5.1.2 Monitor de consu 

1 

tas 

Uma outra importante coniribuição desse trabalho foi a classificação dos tipos de consultas na 

estrutura do DWT. Essa c assificação tem como objetivo a otimização dos planos de consulta 

realizadas no DWT. Tal 'lassificação permitiu caraterizar as consultas: ao fato histórico FH 

(temporais, agrupamento, erarquia); ao fato analítico FA e principalmente a junção entre FH e 

FÃ. 

Com tal classificação com-arou-se a solução DWT com as soluções propostas por Kimball. 

Apresentou-se também os digos SQL gerados em cada uma das situações. 

  

5.2 Futuras pesquis..s 

 

Com a proposta do D 

 

e a caraterização das consultas apresentadas nesse trabalho 

   

pretendemos evoluir com a' seguintes frentes de futuras pesquisas: 

5.2.1 Métrica para cIasificaçâo de transações 

A modelagem de dados p. a Data Warekouse pauta-se muito ainda nos aspectos estruturais do 

banco de dados. Assim os p oblernas são repassados para os processos denominados de carga que 

tratam o problema de sinc onismo de dados de forma homogênea. O tempo e o trabalho em 

determinadas situações p • dem inviabili72r a disponibilidade do dado para as consultadas 

analíticas. Esse problema p 'de ser minimizado através da criação de uma métrica para capturar os 

requisitos das transações o eracionais e analíticas envolvidas nesses ambientes e a relação entre 

elas. Tais requisitos devem er utilizados no projeto fisico de Data Warehouse. 

5.2.2 Alteração dos AIg • ritmos de Sincronismo 

Os vários algoritmos de s ncronismo de dados (Zhuge et. al., 1998) consideram o processo 

dinâmico de cargas ou estático. O modelo de dados estrutural para isso são visões materializadas 

ou modelo estrela vistos no capitulo 2. O DWT permite a criação de um modelo de dados híbrido 

tanto na estrutura de dado como no processo de sincronismo dos mesmos entre os ambientes 
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operacionais e analíticos. Asim, como próximos passos podemos analisar possíveis alterações em 

tais algoritmos de modo a especiali72r para cada porção de dados do Data Warehouse os 

processos de sincronismo. 

5.2.3 Monitor de Consultas 

Com as soluções apresenta. as no capítulo 4, pode-se implementar um simulador de consultas de 

modo a conhecer o co portamento das transações analíticas. Esse conhecimento poderá 

eventualmente ser utilizado para um novo projeto das porções de dados e seus mecanismos de 

sincronismo do Data Ware ouse. 

5.2.4 Indíces Histórico- nalitico 

Com o conceito de Índice stórico-Analítico pretende-se criar um projeto de implementação de 

modo que as soluções dos .erenciadores de dados existentes do mercado possam incorporá-lo. A 

primeira abordagem considera a criação de tais índices fora da estrutura do gerenciador de dados. 

Com  tal implementação é ppssível compará-la com outras soluções convencionais. Num segundo 

momento é possível integra4 tal solução nos gerenciadores de dados disponíveis. 
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Apêndice A 

ESTUDO DE CASO 

Secretaria da Fazenda Estado de São Paulo (SeFaz) 

Como visto no capítulo 3 

Data Warehouse se consti 

projeto é inviabilizado de 

Temporal foi de grande im 

Fazenda do Estado de São 

O procedimento padrão p 

implantação deste projeto, 

passos: 

extração e transformação dos dados do ambiente Operacional para o 

i em grande dificuldade. A dificuldade é tamanha que muitas vezes o 

do a este problema. Analisaremos a seguir como o Data Warehouse 

ortância para o desenvolvimento do Data Warehouse na Secretaria da 

aulo. 

a abertura e alterações de dados cadastrais de empresas anteriores a 

demoninado Posto Fiscal Eletrônico (PFE), consistia dos seguintes 

1) Contribuinte ou 

munida de toda 

2) Fiscais verifi 

exemplo, verifi 

3) Os documentos 

4) Dados cadastrai 

são devolvidos 

Contador responsável se dirigia ao Posto Fiscal (PF) de sua Jurisdição 

ocumentação necessária para a abertura e/ou alteração dos dados; 

a autenticidade de toda documentação e das informações, como por 

se a empresa encontra-se localizada no endereço informado; 

ão enviados para São Paulo para a atualização do cadastro; 

são atualizados por digitadores contratados para isso e documentos 

os PFs. 

Os dados cadastrais das empresas localizavam-se armazenados em plataforma de Grande Porte. 

Com  o Posto Fiscal Eletrôtico os dados cadastrais das empresas passaram a ser armazenados em 

plataformas de Pequeno rte. Esta passagem de dados da plataforma de Grande Porte para 

Pequeno Porte está sendo feita gradativamente, devido a muitas inconsistências de dados que 

impossibilitariam a passagem total de dados de uma plataforma para outra. No caso de abertura 

de uma nova empresa não há problema algum, já que na plataforma de grande porte não possui 

dados da mesma. Esta pas4gem  ocorre basicamente da seguinte maneira: 
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1) O contribuinte u contador deve solicitar uma senha via PFE, que a enviará pelo 

Correio ou entã diretamente no PF de sua Jurisdição, caso haja maior urgência. 

2) O contribuinte o contador, ao tentar realizar qualquer opção de alteração dos dados 

cadastrais será brigado a fazer o Recadastramento. No Recadastramento os dados 

serão obtidos da plataforma de grande porte e o contribuinte será obrigado a informar 

novos dados qu constam somente na nova plataforma, dados esses que são de grande 

importância paro Fisco. 

3) Peito o Re 	stramento  o contribuinte terá liberdade para alterar os dados 

necessários. 

Para que o contribuinte posa realizar essas operações ele precisa somente de internet e de um 

browser que tenha supoi4 a Java 1.1. Todas as operações são realizadas via Internet. O 

contribuinte não precisa reajizar download de programa algum. 

Foi criada uma base de da 

plataforma de grande porte. 

grande porte para que os r 

pequeno porte. 

OS na plataforma de pequeno porte semelhante àquela existente na 

Foram criados arquivos texto dos dados existentes da plataforma de 

.esmos pudessem ser utilizados para a importação na plataforma de 

Este é o escopo geral dt  Projeto PFE, veremos agora os problemas apresentados para a 

implantação do DW tradici4nal e os motivos que nos fizeram optar pelo DWT. 

Primeiramente analisaremo 

impostos e que deve ser 

diretamente ligada a um at 

atributo que nos diz qu. 

exemplo, se a empresa pe 

deve pagar são menores do 

a GIlA. GIlA é um documento importante que envolve pagamento de 

entregue pelo contribuinte a SeFaz periodicamente. A GIA está 

buto da empresa que é conhecido como Regime de Apuração. Este 

o a empresa deve pagar, a peridiocidade de entrega da GIlA. Um 

ence ao Regime de Apuração de MicroEmpresa os impostos que ela 

4 u se pertencesse ao Regime de Apuração RPA. 

Dois grandes problemas e contrados para o desenvolvimento do DW tradicional foram os já 

supracitados: transformação dos dados e atualização do DW. 
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A transformação dos dados 

apontadas pela equipe que d 

passou por muitas transfon 

programadores, existiam rn 

provocar inconsistências i 

basicamente o histórico de 

do ambiente Operacional para o DW era inviável. As dificuldades 

everia extrair tais dados eram muitas. Por ser um sistema antigo, que 

nações no decorrer dos anos, que envolveu um grande número de 

.iitas particularidades que poucos conheciam e que poderiam vir a 

nportantes de dados. A informação de que dispunham eram 

Lados das informações mais relevantes, como Regime de Apuração e 

dados relativos a GIA, qualido foi entregue e valor pago. 

Outro problema é que multas vezes as atualizações necessárias não eram feitas no cadastro. 

Alguns documentos eram 

entravam com informações 

então entregava a GIA cor 

exemplo. Desta maneira ter! 

da GIA deste contribuinte r 

no Histórico de Regime, cc 

squecidos, outros perdidos, digitadores que por erro ou preguiça 

incorretas. Isto provocava o seguinte efeito colateral, o contribuinte 

o se fosse ME, porém no cadastro constava ainda como RPA, por 

amos no Data Warehouse uma informação incorreta, ou seja, o valor 

aferia-se ao Regime de Apuração ME e não RPA. Feita a atuali72ção 

'mo faríamos para que essa alteração se refletisse no DW. Teríamos 

que criar um processo para que toda alteração de Histórico se refletisse no DW, causando um 

trabalho extra. 

A solução encontrada para este problema foi o desenvolvimento do DWT. Desta maneira o 

esforço gasto para a passgem dos dados foi bem suavizado. As tabelas de dimensão foram 

representadas pelas tabelas históricas que o grande porte já possuía. Elas constam basicamente 

das seguintes informações, Inscrição Estadual, data inicio, data fim e a informação desejada. 

O modelo é apresentado a 

criação de FBP, criação da 

datas utilizando a dimens 

relativamente simples se 

tradicional. O esforço com 

tradicional é grande. 

seguir. Mudanças tiveram que ser feitas, criação de chaves geradas, 

dimensão Tempo e adaptação das outras tabelas para o suporte de 

ío Tempo (id_inicio e id_flm), porém todas estas alterações são 

omparado com as alterações necessárias para se obter o DW 

utacional para que estas alterações possam ser realizadas no conceito 
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Contdb 
id_contrib 	Intege41 O) <FP> 
ie e 	char(12) 	<FP> 
iz_social 	char(50) 	<FP> 
c9 	char(14) 	<FP> 
dane 	char(1) 	<FP> 
cod_acornp char(10) <FP> 
d _acomp char(50) <FP> 

FT enderece 
Id_Iniclo 	Integer(10) <FP> 
Id_fim 	Integer(10) <FP> 
Id_geografia Integer(10) <FP> 
Id_contrib intege410) <FP> 
CEP 	char(8) 	<FP> 

FT assina 
Id_lnicio Integer(10) <FP> 
Id_firn Integer(10) <FP> 
bl_assIna smallint <FP> 
icl contrib Integer(10) 	<FP> 

FT regime_cnae 
ktinicio 	Integer(1 O) 	<FP> 
id fim 	Integer(10) 	<FP> 
Id_cree Integer(10) <Fp> 
Id_regime Integer(10) <FP> 
Id_contrlb Integer(10) <FP> 

Geografia2 
Id_geografia Integer(10) <FP> 
municiplo 	char(50) 	<Fp> 
Pf 	char(50) 	<FP> 
if 	 char(50) 	<FP> 
drt 	char(50) 	<FP> 
nivel 	Int 	<FP> 

Cnae 
id_cnae integer(10) <FP> 
cnae 	char(7) 	<FP> 
descrita° char(50) 	<FP> 

Regime 
Id_regime integer(10) <FP> 

	

ab_r etre char(3) 	<FP> 
descrita° char(50) <FP> 

e- 

FTjuridico 
"tinido Integer(10) <FP> 
id_fim 	integer(10) <FP> 
id juddlco integer(10) <Fp> 
id_contdb integer(10) <FP> 

FT classe 
id_inicIo integer(10) <FP> 
id_fim integer(10) <FP> 
id_classe 	eme (10) <FP> 
id_contdb Integer(1 O) 	<FP> 

FT_re_ ie 
tini= 	integer(10) <FP> 
id_fim 	integer(10) <FP> 
id_contrIto 	integer(10) <FP> 
id_contdb ant 	integer(1 0) 	<FP> 

FT status_contrIb 
Id_InIcio integer(10) <FP> 
id_fim integer(10) <FP> 
id_status integer(10) <FP> 
id_contrib integer(10) <FP> 

JuriclIco 
id Juddico 	integer(1 O) 	<FP> 
descrita° cahr(50) <Fp> 

Classe 
id_classe Integer(10) <FP> 
descrita° char(50) <FP> 

Status_contrib 
id_statin 	integer(1 O) 	<FP> 
desanca° char(50) <FP> 

f:9 	Tempo 
id_tempo 	'nteger(1 O 	<FP> 
dia 	date 	<FP> 
mes 	date 	<Fp> 
semestre date 	<Fp> 
ano 	date 	<Fp> 
nivel 	int 	<Fp> 
sequencla int 	<FP> 

6:1 	FT Global 
hicio 	Integer(10) <FP> 

id_fim 	Integer(1 O) 	<FP> 
Id_geografia 	Integer(1 	<FP> 
CEP 	char(8) 	<FP> 
bLassIna 	smallInt 	<Fp> 
Id_cnee 	integer(10) <FP> 
id_regime 	Integer(10) <FP> 
Id Juddlco 	integer(10) <FP> 
id_cIasse 	integer(1 0) 	<FP> 
id_status 	integer(1 O) 	<FP> 
id_contrib_ant Integer(10) <FP> 
id_contrib 	Integer(10) <FP> 
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Cfop 
id_cfop 	integer(10) 	<FP> 
id_gla 	integer(10) 	<FP> 
id_contrib 	integer(10) 	<FP> 
tp cfop 	smailint 	<FP> 
vi_contabil integer(152) <FP> 
tbasecalc 	integer(1 5,2) <FP> 
vl_imposto integer(15,2) <FP> 
vl isenta 	integer(15,2) 	<FP> 
tocaras integer(152) <Fp> 
vlimpretst integer(152) <FP> 

outrosimp integer(152) <FP> 

Ocorrem:Ia 
	15. 

id_ocorrencia integer(10) <FP> 
idgia 	integer(10) 	<FP> 
id_contrib 	integer(10) 	<FP> 
tp_subitem 	smailint 	<FP> 
4)-AP° 	smailint 	<FP> 
tvalor 	integer(15,2) <FP> 

0 Zmfalc 
<FPri  id_interest in eger(10) 

id_contrib in eger(10) <FP 
tp_cfop samllint <FP 
id_dia_zfm integer(10) <FP 
tvalor Integer(152) <FP 

Tipo 
"tp_tipo 	smallint <FR> 
dc descricao char(50) <Fp> 

ubitem 
tp_subrtem smallint <Fp> 
dc_descrtao char(50) <FP> 

ii,  A figura anterior mostra o modelo de FH. Note que no modelo acima temos uma FHG, uma 
FHPSct e algumas FHPI. S mente para não poluir o modelo as chaves primárias da FHG não 

aparecem ligadas a suas res ectivas chaves nas dimensões. 

A seguir temos o modelo d FA da GIA 

GIA 

Cia 
id_contrib integer(10) <FP> 
id_gia 	integer(10) <ER> 
id_dia 	date 	<FP> 
scpant 	int(15,2) 	<FP> 
scpantst int(15,2) <FP> 
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g 	Dipam 
id_gla 	intager(10) 	<FP> 
id_contrib integer(10) <FP> 
tp_dipam smallint 	<FP> 
vi_valor integer(152) <FP> 

Remetente 
id_ocorrencia 
id_contrib 

integer(10) 
integer(10) 

<FP> 
<FP> 

I nterest tp subitem smallint <FP> 
id_interest integer(10) 	<FP> tp_tipo smallint <FP> 
id_cfop integer(1 O) 	<FP> tvalor integer(15,2) <FP> 
id_contrib integer(1 O) 	<FP> 
tp_cfop smallint 	<FP> 
tcontabil1 int(15,2) 	<FP> 
tba5ecalc1 int(15,2) 	<FP> 
tcontabil2 int(15,2) 	<FP> 
tbasecalc2 Int(15,2) 	<Fp> 
vi _outras Int(15,2) 	<FP> 
vl_icms int(15,2) 	<FP> 
vi_petenerg int(15,2) 	<FP> 
toutroprod int(15,2) 	<FP> 

dim_cfop 
tp cfop 	smallint <FP> 
dc descrita° char(50) <FP> 

dim_dipam 
tp_dipam 	stiaIlint <FP> 
dc descricao char(50) <FP> 

ail 	 fe Nesta figura não ligamo as tabelas de dimensão correpondentes a seus os. Foi dito que as 

dimensões estariam locza das no histórico, porém as dimensões que aparecem acima são na 



realidade tabelas de look-u , ou seja, não são informações cadastrais do contribuintersão-tabelas 

estáticas, são informações/ restritas a própria tabela de fatos, informaçtes essas que não se 

alteram. Neste caso foi ad tada a política de se replicar os ids e dimensõeÀ correpondentes, pois 

as buscas são bem loca1izas em cada uma das Tabelas de Fato. Em cada uiva das tabelas de fato 
temos o atributo id_contrib, que serve para ligar as Tabelas de Fato ao FH. 

A tabela de dimensões ografia será subdividida pela dimensão Posto Fiscal. Além disso a FM:1 
FT_regime_cnae será s4 divida pelo Regime de Apuração em: 

Simples — sendo os gimes que compõem o Simples, ME, EPPA e EPPB; 
- RPA — composto p os regimes RPA e RPA-ST; 
- Regime de Estimati a — composto pelos regimes RES e RES-ST; 

Outros — compoSto pelos regimes restantes. 

Existem milhares de qonsiderações a serem feitas sobre Data Warehouse. Não existe nenhum modelo de Data Warettouse que atenda perfeitamente a todas as necessidades Devemos analisar muito bem quais são necessidades do Data Ware/,ou.ye especjfito para que possamos escolher 
1 

o modelo que melhor: adapte a elas. Esta análise dáve ser fei 
tendo como base as consultas e informações que se d seja extrair do mesmo. A decito por ç 
modelo falho, que não consiga atender satisfatoriam nte as necessidades, pode conduzik) prcfto 

de Data Warehouse e todo O 

trabalho que se fez 
so re ele ao fracasso, principalmente no 

qu ange a extração 
de dados. 


