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RESUMO

A atividade de priorizar os requisitos não é trivial levando-se em
consideração a restrição de tempo imposta à implementação do software e o
fato de que a maioria dos requisitos são dependentes entre si. Em sistemas de
Data Warehouse a priorização de requisitos também é afetada pela
disponibilidade dos dados nos sistemas fontes, pois o fato do dado já estar
disponível pode minimizar o tempo necessário para a implementação de um
determinado requisito. O Objetivo desta dissertação é identificar, levantar e
analisar a interdependência dos requisitos e sua priorização na construção do
Data Warehouse considerando a demanda e disponibilidade da informação.
Será realizado um experimento no qual serão analisados os aspectos da
interdependência, demanda do usuário e disponibilidade da informação na
priorização.

Palavras chaves: engenharia de requisitos, interdependência de requisitos,
Data Warehouse, priorização de requisitos, demanda e disponibilidade de
informação.

ABSTRACT

Analysis of the interdependence of requirements and their prioritization
for building Data Warehouse based on demand and supply driven.
The activity of prioritizing requirements is not trivial taking into account
the time constraint imposed on the software implementation and the fact that
most requirements are dependent on each other. In Data Warehouse systems
prioritizing requirements is also affected by the availability of data in the source
systems, because the fact of data already available can minimize the time
required to implement a given requirement. The goal of this dissertation is to
identify, survey and analyze the interdependence of the requirements and their
prioritization in building the data warehouse considering the demand and
availability of information. An experiment in which aspects of interdependence,
user demand and supply driven will be considered in the prioritization will be
done.

Keywords: requirements engineering, requirements interdependencies, Data
Warehouse, prioritizing requirements, demand and supply driven.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Data Warehouse (DW) é uma ferramenta de Business Intelligence (BI)
orientada por assunto, não volátil, utilizada para integrar os dados corporativos
em um único repositório no qual os usuários finais poderão executar consultas,
gerar relatórios e fazer análises (SINGH, 2001).
Para desenvolver um DW que atenda as necessidades de seus clientes,
assim como a construção de sistemas convencionais, faz-se necessário
identificar e priorizar os requisitos que serão atendidos. Porém, a atividade de
priorizar os requisitos não é trivial, levando-se em consideração as restrições
impostas à implementação do software, tais como tempo de desenvolvimento e
custo de implementação (BRASIL et al., 2011).
Na priorização deve ser considerado o fato de que a maioria dos
requisitos são interdependentes e que a implementação de um determinado
requisito pode, por exemplo, ter como premissa a construção de outro,
aumentando o tempo de desenvolvimento (DAHLSTEDT e PERSSON, 2003).
Carlshamre et al. (2001) em sua pesquisa, classificou os tipos de
interdependências existentes e constatou também que somente 20% dos
requisitos são independentes e aproximadamente 20% dos requisitos são
responsáveis por 75% das interdependências existentes.
No ciclo de vida para a construção do DW, a atividade de priorização
está contida na fase de planejamento. Nesta etapa, deve-se considerar tanto
os requisitos que são relevantes para o negócio como os que servirão de
“espinha dorsal”, dos quais os demais requisitos dependem.
Na construção do DW a atividade de análise de requisitos pode seguir
duas abordagens (GOLFARELLI, 2009):
•

Baseada na disponibilidade de informação – abordagem na qual a
identificação dos requisitos funcionais considera a análise dos dados
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disponíveis nos sistemas fontes da companhia. Nesta abordagem, o
envolvimento dos usuários é limitado na seleção do conjunto de
dados que estão disponíveis e são relevantes para o negócio.
•

Baseada na demanda do usuário – Abordagem na qual a atividade
de identificação dos requisitos funcionais considera as necessidades
dos usuários, independentemente de eles existirem ou não no DW e
nos sistemas fontes da companhia.

Desta forma para a priorização de requisitos de DW faz-se necessário
considerar também a abordagem que será utilizada, pois o fato do dado não
estar disponível no sistema fonte pode aumentar o tempo necessário para a
implementação de um determinado requisito (GOLFARELLI, 2009).
Ilustrando o problema acima exposto, recentemente uma empresa do
ramo de óleo e gás implementou um projeto cujo objetivo era reconstruir seu
Data Warehouse.
No escopo do projeto estavam incluídos todos os modelos de
informações

existentes.

Cada

modelo

representava

informações

de

faturamento, vendas, serviço de campo, marketing entre outras.
A empresa optou por implementar o DW de forma faseada, sendo que
cada fase iria implementar um determinado modelo de informação.
Para realizar a priorização dos modelos que seriam entregues, levou-se
em consideração a quantidade de áreas e usuários que seriam atendidos, não
sendo consideradas, as dependências existentes entre os requisitos. Esta
decisão resultou no atraso da entrega da primeira fase, pois durante a
execução das atividades verificou-se a necessidade de implementar requisitos
que não representavam diretamente informações do modelo que estava sendo
entregue, mas que eram pré-requisitos para a implementação dos requisitos
que estavam dentro do escopo da primeira fase.
A atividade de análise de requisitos, nesse projeto, levou em
consideração as informações disponíveis nos sistemas fontes facilitando a
validação junto aos usuários dos requisitos que fariam parte do escopo e com
isso minimizando os riscos da inexistência da informação nos sistemas da
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companhia

o

que,

consequentemente,

aumentaria

o

tempo

de

desenvolvimento. Este fator possibilitou a recuperação de parte do atraso
obtido por conta dos erros cometidos na fase de priorização.
As experiências obtidas no projeto anteriormente descrito reforçam que
aspectos tais como, dependência e disponibilidade da informação nos sistemas
afetam diretamente a priorização dos requisitos e consequentemente a
satisfação do usuário.
Foi verificada a existência de pesquisas que tratam a interdependência
de requisitos (LEE e ZHAO, 2006) (DAHLSTED e PERSON, 2003)
(CARLSHAMRE

et

al.

2001),

porém

elas

não

analisam

como

a

interdependência afeta a priorização, assim como foram constatados trabalhos
relacionados à priorização de requisitos considerando aspectos, como por
exemplo, o tempo de desenvolvimento, porém com pouco, ou nenhum foco na
interdependência entre os requisitos (ZHANG, HARMAN e MANSOURI, 2007)
e (KARLSSON e RYAN, 1997).
Colares et al. (2009), Brasil et al. (2011) e Bagnall et al. (2001) em suas
pesquisas consideram a interdependência entre os requisitos na priorização,
porém em seus trabalhos não consideram a análise de requisitos baseada na
disponibilidade de dados, típico de DW.
Foram identificados trabalhos específicos de DW referentes à sua
construção, alguns tratando o assunto de forma mais ampla, como Golfarelli
(2009), Saroop e Kumar (2011) que em seus artigos analisam o ciclo de vida
do DW e as abordagens que podem ser utilizadas nas fases de análise de
requisitos e planejamento, outros detalhando estas abordagens tais como o
trabalho de Winter e Strauch (2003), Romero e Abelló (2010), Paim et al.
(2002), Kimball (2008).
Nos trabalhos de Winter e Strauch (2004) e Shin (2002) foram realizados
estudos de casos referentes a projetos de implementação de DW, detalhando
as atividades realizadas e as lições aprendidas nestes projetos. Apesar de ser
mencionada a importância da priorização dos requisitos em ambos os artigos,
esta atividade não é detalhada.
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Kimball (2008), em seu livro sugere um método para realizar a
priorização de requisitos em ambientes de DW, no qual a partir de entrevistas
com os usuários chaves, define-se a prioridade de implementação dos
requisitos considerando os aspectos de viabilidade de implementação e
relevância para o negócio.
Apesar do método proposto por Kimball (2008) ser específico para
ambientes de DW e considerar parcialmente o fato da informação existir no
sistema fonte ao avaliar a viabilidade de implementação, ele não considera o
aspecto da interdependência em seu método.
Não foram encontradas pesquisas que detalhem a priorização de
requisitos em sistemas de DW considerando o aspecto da interdependência e
as abordagens de demanda do usuário e disponibilidade da informação nos
sistemas fontes.
A Figura 1 mostra a distribuição dos trabalhos identificados nas áreas de
priorização, interdependência de requisitos e construção do Data Warehouse.
Ainda na Figura 1, é possível visualizar as pesquisas que contemplam mais de
uma área de pesquisa e evidência a inexistência de pesquisas que abordem as
3 áreas anteriormente descritas.
Figura 1 - Distribuição dos trabalhos identificados. Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.
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1.2 Objetivo

O Objetivo desta dissertação é identificar, levantar e analisar a
interdependência dos requisitos e sua priorização na construção do DW
considerando as abordagens de demanda e disponibilidade da informação
(GOLFARELLI, 2009) que podem ser utilizadas na fase de levantamento de
requisitos.
Com base nesta análise será realizado um experimento que consiste em
analisar as interdependências de um conjunto de requisitos (CARLSHAMRE et
al. 2001) e priorizá-los considerando estas interdependências, a demanda e a
disponibilidade da informação. O resultado do experimento proposto será
comparado ao resultado obtido priorizando os mesmos requisitos, porém
desconsiderando os aspectos citados.

1.3 Contribuição

Este trabalho contribuirá com as pesquisas existentes referentes à
priorização de requisitos (KARLSSON e RYAN, 1997), (BAGNALL et al. 2001)
e (COLARES et al., 2009), pois irá considerar além da interdependência, as
abordagens que podem ser utilizadas na fase de levantamento de requisitos
em ambientes de DW, tais como demanda do usuário e disponibilidade da
informação.
Com isso, este trabalho poderá ser utilizado para auxiliar a priorização
dos requisitos em ambientes de DW considerando as diferentes abordagens e
também, a interdependência existente entre os requisitos.

1.4 Método de Trabalho

O método de trabalho é subdividido nas atividades relacionadas a seguir
que devem ser executadas na ordem apresentada:
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•

Análise bibliográfica
Nesta etapa será realizado o levantamento das referências
bibliográficas relacionadas ao assunto.
Serão analisadas as pesquisas existentes referentes a sistemas de
DW, principalmente as que tenham como objeto de estudo a fase de
análise de requisitos e planejamento tais como as pesquisas de
Golfarelli (2009), Winter e Strauch (2003), Romero e Abelló (2010) e
Saroop e Kumar (2011). Posteriormente serão analisados os
trabalhos relacionados à priorização de requisitos considerando o
aspecto da interdependência entre os mesmos. Os trabalhos de
Colares et al. (2009), Brasil et al. (2011) e Bagnall et al. (2001) serão
utilizados como base nesta etapa. Finalmente serão analisadas as
pesquisas referentes à interdependência de requisitos tais como as
pesquisas de Dahlsted e Person (2003) e Carlshamre et al. (2001).

•

Experimento
o Definição do cenário
Neste trabalho será realizado um experimento utilizando o
sistema de suporte à decisão denominado TPC-H - Transaction
Processing Performance Council (TPC, 2013) que retrata um
cenário de fornecedor por atacado.
O TPC-H foi escolhido para este trabalho, pois é um sistema de
suporte à decisão referência de mercado (ROMERO e ABELLO,
2010) definido pelo TPC, atualmente utilizado nos trabalhos de
outros pesquisadores na área de DW, tal como no trabalho de
Romero e Abelló (2010), possibilitando desta forma, integrar
futuramente os resultados obtidos neste trabalho com os demais.
Este sistema consiste em um modelo lógico do banco de dados
transacional e um conjunto de 22 requisitos representados por
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uma breve descrição do cenário de negócio e a consulta expressa
na

linguagem

SQL-92.

(TRANSACTION

PROCESSING

PERFORMANCE COUNCIL, 2013)
o Implementação
A partir do conjunto de 22 requisitos será construído o modelo
multidimensional do DW utilizando como referência para realizar
esta atividade o trabalho de Romero e Abello (2010), pois nesse
trabalho uma abordagem híbrida, considerando tanto a demanda
do usuário como a disponibilidade da informação, é utilizada para
a elaboração do modelo.
O Modelo multidimensional do DW será utilizado como base para
a análise e identificação das interdependências entre os
requisitos.

Nesta etapa serão utilizadas as classificações de

interdependências propostas no trabalho de Carlshamre et al.
(2001).
Posteriormente será realizada a estimativa do tempo de
desenvolvimento dos requisitos e sua priorização considerando as
interdependências identificadas anteriormente, o tempo de
desenvolvimento, a demanda e a disponibilidade da informação
no DW e nos sistemas fontes. O trabalho de Bagnall et al. (2001)
será utilizado como base para realização da priorização.

•

Análise dos resultados
Nesta etapa será analisado o impacto das interdependências na
priorização considerando as abordagens que podem ser utilizadas na
fase de análise de requisitos em ambientes de DW.
O resultado do experimento proposto será comparado ao resultado
obtido priorizando os mesmos requisitos, porém desconsiderando os
aspectos anteriormente citados.

20

1.5 Organização do trabalho

A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta o ciclo de vida para a
construção do DW destacando as principais abordagens e técnicas que podem
ser utilizadas na fase de projeto e implementação. Também serão
apresentados os métodos e o aspecto da interdependência na priorização de
requisitos.
A seção 3, Especificação do Experimento, descreve todas as fases e
métodos que farão parte do experimento proposto neste estudo.
A seção 4, Implementação do Experimento, apresenta todos os passos,
critérios e cenário utilizados para a realização do experimento, bem como o
detalhamento da execução das atividades.
A seção 5, Análise dos Resultados, apresenta os resultados do
experimento realizado.
A seção 6, Conclusão, apresenta as contribuições deste trabalho e as
sugestões para pesquisas futuras.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
A priorização de requisitos é uma atividade importante que deve ser
realizada no processo de desenvolvimento do DW, porém existem alguns
aspectos como, por exemplo, custo e tempo de implementação, relevância
para o negócio, risco, interdependência de requisitos bem como a abordagem
utilizada na fase de análise de requisitos, que devem ser considerados para
que o resultado da priorização seja um conjunto de requisitos que atendam as
necessidades dos usuários.
Neste capítulo, serão apresentados os conceitos relacionados ao ciclo
de vida para a construção do DW e as abordagens existentes na fase de
análise de requisitos. Também serão apresentados os conceitos de priorização
de requisitos no contexto da engenharia de software, os principais métodos, o
conceito de Engenharia de Software baseada em buscas aplicada na
priorização (Search Based Software Engineering – SBSE), assim como os
aspectos que podem ser considerados. Em seguida o aspecto da
interdependência entre os requisitos será detalhado e serão apresentados os
tipos de interdependências existentes. Por fim serão apresentados os estudos
existentes que estão relacionados ao ciclo de vida para a construção de DW e
à priorização de requisitos, considerando o aspecto da interdependência em
sistemas convencionais.

2.2 Ciclo de vida do Data Warehouse

O ciclo de vida clássico de sistemas convencionais, conforme ilustrado
na Figura 2, possui cinco fases genéricas sendo elas:
•

Fase de comunicação - responsável pelo levantamento de requisitos;

•

Fase de planejamento - na qual será realizada a estimativa e
priorização dos requisitos que serão implementados;
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•

Fase de modelagem - responsável por representar os requisitos em
unidades do software;

•

Fase de construção - na qual será realizada a codificação e teste do
software;

•

Fase de implantação - responsável por realizar as correções e
adaptações funcionais (PRESSMAN, 2010).

Figura 2 - Ciclo de vida do Software.

Fonte: Pressman (2010).

Sistemas de DW possuem particularidades se comparados a sistemas
convencionais, provenientes da existência de sistemas fontes que fornecem
informações para o DW, sugerindo desta forma, atividades diferenciadas no
ciclo de vida do DW.
Atualmente os pesquisadores de sistemas de DW sugerem diferentes
fases e atividades para o ciclo de vida do DW.
A seguir serão detalhados os ciclos de vidas propostos.
O ciclo de vida proposto por Golfarelli (2009) e Saroop e Kumar (2011)
sugere construir o DW por partes denominadas Data Marts que poderão ser
integradas posteriormente em um DW único. Cada Data Mart representa um
conjunto de informações específicas da companhia, como por exemplo,
informações de vendas.
O ciclo de vida é composto de 3 fases genéricas, sendo elas:
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•

Planejamento – Nesta fase é realizada a definição da equipe que irá
executar

o

projeto

e

priorizam-se

os

requisitos

a

serem

implementados de acordo com as necessidades dos usuários.
Também nesta fase é definida a arquitetura técnica identificando o
hardware e software necessários;
•

Projeto e implementação – Esta fase é executada para cada Data
Mart que será implementado e é composto pelas atividades de
análise de requisitos, elaboração do modelo conceitual e lógico,
projeto e implementação do processo de Extract, Transform and
Load (ETL) e definição do projeto físico.

•

Manutenção e evolução – Esta fase é responsável por manter o DW
alinhado e atualizado com as necessidades do negócio.

Sen e Sinha (2005) definem o ciclo de vida do DW com as fases de
análise de requisitos, priorização dos requisitos, modelagem multidimensional,
definição da arquitetura, construção e implementação.
A Figura 3 mostra o ciclo de vida proposto por Kimball (2008). Esse ciclo
de vida difere dos demais, pois possui 3 grandes vertentes na fase de projeto,
sendo a primeira referente ao projeto da arquitetura e seleção do software, a
segunda referente ao processo de modelagem multidimensional e definição do
ETL e a terceira referente à especificação da aplicação.

Figura 3 - Diagrama do ciclo de vida do DW.

Fonte: Kimball (2008).
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A Figura 4 mostra a comparação da distribuição das atividades para
cada ciclo de vida proposto, considerando como base as fases do ciclo de vida
clássico da engenharia de software. É possível verificar, por exemplo, que no
ciclo sugerido por Golfarelli (2009) as atividades de priorização, arquitetura
técnica e análise de requisitos representam a fase de comunicação e
planejamento no ciclo de vida clássico.
Figura 4 - Comparação dos ciclos de vida do DW.

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste trabalho será utilizado o ciclo de vida proposto por Golfarelli
(2008), pois ele possui todas as atividades existentes no ciclo de vida de
sistemas convencionais incluindo as atividades específicas de DW e considera
a criação de Data Marts de forma faseada.

2.3 Análise de requisitos em Data Warehouse
A atividade de análise de requisitos está contida na fase de projeto e
implementação e, segundo Winter e Strauch (2003), difere da fase de análise
de requisitos de sistemas convencionais, pois:
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•

As informações do DW são provenientes dos sistemas transacionais
da companhia ou de fontes externas, enquanto que os dados de
sistemas convencionais são provenientes do processo de negócio.

•

A análise de requisitos para ambientes de DW não deve considerar
somente a demanda do usuário, deve considerar também as
informações disponíveis.

Devido às particularidades descritas, a atividade de análise de requisitos
para sistemas de DW pode seguir duas abordagens principais, a abordagem de
demanda e a da disponibilidade da informação.
Na abordagem de demanda, os requisitos são coletados a partir das
necessidades do negócio não levando em consideração, neste momento, se as
informações existem ou não nos sistemas fontes.
Segundo Golfarelli (2009) esta abordagem pode gerar insatisfação dos
usuários, caso os dados requeridos não estejam disponíveis nos sistemas
fontes, aumentando o tempo de entrega da informação. Outro problema é o
fato dos usuários terem uma visão limitada e conhecer somente uma parte
específica do processo do negócio (WINTER e STRAUCH, 2003), acarretando
a definição de requisitos incompletos.
Na abordagem de disponibilidade da informação, os requisitos são
coletados a partir de sua disponibilidade nos sistemas fontes.
Segundo Golfarelli (2009) esta abordagem pode ser utilizada quando os
itens a seguir são verdadeiros:
•

Há conhecimento detalhado dos sistemas fontes;

•

O modelo de dados do sistema transacional que será utilizado como
fonte de dados, possui alto nível de normalização, permitindo desta
forma, maior integridade dos dados armazenados;

•

A complexidade do modelo de dados do sistema fonte não é alta.

Nesta abordagem, os requisitos são identificados realizando-se uma
análise operacional dos dados disponíveis nos sistemas fontes, limitando a
participação dos usuários na seleção do conjunto de requisitos que atendem às
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suas necessidades, podendo gerar esforços desnecessários para levantar
informações que são irrelevantes para o negócio por não refletirem as
demandas dos usuários (WINTER e STRAUCH, 2003).
A abordagem de disponibilidade da informação pode, em alguns casos,
aumentar a probabilidade de falha no projeto de DW, pois segundo pesquisa
realizada por Watson et al. (1999), no qual foram analisados 8 empresas que
tiveram projetos de DW mal sucedidos, constatou-se que uma das razões para
o insucesso nestes projetos foi a identificação inadequada das demandas junto
aos usuários.
A

abordagem

de

disponibilidade

da

informação

simplifica

o

desenvolvimento e diminuiu o custo de implementação se comparada à de
demanda, pois, por exemplo, no projeto de ETL (Extract Transform and Load)
cada parte do DW corresponde a um ou mais atributos do sistema fonte que
foram antecipadamente analisados para a identificação dos requisitos
(GOLFARELLI, 2009).
Na Tabela 1 é apresentado um resumo das principais vantagens e
desvantagens das abordagens de demanda e disponibilidade da informação.

Tabela 1 - Vantagens e Desvantagens Abordagens - Análise de requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

Existe a abordagem híbrida, representada pela Figura 5, que consiste na
combinação das duas anteriormente descritas. Considera na fase de análise de
requisitos, a demanda do usuário e a disponibilidade das informações nos
sistemas fontes. Amplamente aceita atualmente, possui as vantagens das
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demais, atendendo a necessidade dos usuários e aumentando a possibilidade
da informação existir nos sistemas fontes e com isso o sucesso do projeto
(MOHAMED e SALINESI, 2003).

Figura 5 - Abordagem híbrida - Análise de requisitos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Neste trabalho será utilizada a abordagem híbrida, considerando tanto a
demanda como a disponibilidade da informação pelos benefícios que elas
oferecem.

2.4 Priorização de requisitos

Desenvolver software que atenda as necessidades do negócio torna-se
um dilema, considerando que geralmente a quantidade de requisitos existentes
é maior do que a quantidade de requisitos que poderiam ser desenvolvidos
com os recursos disponíveis. (KARLSSON e RYAN, 1997).
Pesquisa realizada pelo Standish Group (2009) classifica os projetos
desenvolvidos

em

bem-sucedidos,

considerando:
•

Orçamento do projeto;

•

Custo do Projeto, e;

•

Funcionalidades entregues.

desafiadores

e

mal-sucedidos,

28

A Figura 6 mostra que no ano de 2008 24% dos projetos pesquisados
foram mal sucedidos e 32% foram classificados como desafiadores, totalizando
mais da metade de projetos (56%), que por algum motivo, não atenderam os
aspectos analisados em sua completude.

Figura 6 - Histórico de sucesso de projetos.

Fonte: Standish Group (2009 apud NOGUEIRA, 2012).

Nesse contexto a atividade de priorização de requisitos torna-se
fundamental

na

implementados

seleção
irá,

por

do

conjunto

exemplo,

de

aumentar

requisitos
a

que

satisfação

ao
do

serem
usuário

considerando as restrições de prazo e orçamento existente, ampliando, desta
forma, a probabilidade de sucesso na entrega do software.

2.4.1 Métodos de priorização de requisitos
Atualmente existem diversos métodos que podem ser utilizados para
realizar a priorização de requisitos.

29

Segundo Guizzardi et al. (2007) um método “é um procedimento
sistemático que define um fluxo de atividades para realizar uma ou mais
tarefas”.
Os

métodos podem ser agrupados considerando a técnica

empregada no processo de priorização, sendo eles (LEHTOLA, 2006):
•

Método de agrupamento – Neste grupo os requisitos são agrupados
de acordo com sua importância para o negócio e urgência de
implementação. A quantidade e classificação dos grupos pode variar
de método para método. Alguns métodos neste grupo são
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Métodos de agrupamento.
Método

Descrição Breve

Grupos
prioritários

A implementação mais comum deste método
consiste em classificar os requisitos em três
grupos (obrigatório, necessário e condicional) de
acordo com a importância do requisito para os
usuários.

Top Ten
requisitos

Cada usuário seleciona os 10 requisitos mais
importantes do seu ponto de vista. Os requisitos
que são selecionados por muitos usuários na sua
lista dos dez prioritários são considerados como
mais importantes.

Fonte: Lehtola (2006).

•

Métodos que combinam aspectos que afetam a prioridade – os
métodos deste grupo atribuem valores aos requisitos analisando-os
sob

determinados

aspectos,

tais

como

custo,

tempo

de

implementação, importância para o negócio, determinando, desta
forma sua prioridade. Alguns exemplos de métodos neste grupo são:
AHP (Analytical Hierarchy Process), abordagem de custo-valor
proposta por Karlsson e Ryan (1997), entre outras.
•

Métodos de investimento e votação – Os métodos deste grupo
consideram que existem recursos limitados que serão investidos no
desenvolvimento do software considerando a votação dos usuários,
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que possuem diferentes pontos de vista de como a alocação destes
recursos deve ser feita.

2.4.2 Search Based Software Engineering (SBSE)

Segundo Brasil et al. (2011) a priorização de requisitos torna-se um
problema de difícil resolução tendo em vista que existem restrições
concorrentes e conflitantes em que a melhoria de um determinado aspecto
implica na piora de outro. Neste cenário, identificar uma solução ótima,
torna-se difícil. No entanto, encontrar um conjunto de soluções que estejam
dentro de uma faixa aceitável torna-se viável. Sendo assim, em 2001 surgiu
o termo Search Based Software Engineering (SBSE) no trabalho de Harman
e Jones para designar uma nova área de pesquisa que utiliza modelos
matemáticos (ou de otimização) para a resolução de problemas na
engenharia de software tais como a priorização, buscando um conjunto de
soluções boas para eles.
A programação linear é uma das técnicas mais utilizadas em
problemas de otimização e busca a distribuição eficiente de recursos
limitados para atender, maximizando ou minimizando, um determinado
objetivo.
Segundo Pinto et al. (2012) um problema de programação linear é
um problema de programação matemática (ou otimização) com a diferença
de que a função objetivo e as funções que representam as restrições são
lineares.
Ainda segundo Pinto et al. (2012), um problema de otimização é
obtido quando necessita-se maximizar ou minimizar a função objetivo,
considerando as restrições que limitam as variáveis da função.
Existe ainda um caso específico da programação linear, denominado
programação linear inteira, no qual as variáveis da função são
representadas por valores inteiros.
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Para formular matematicamente um problema de otimização ou
programação linear, faz-se necessário definir a função objetivo. Por
exemplo, minimizar o tempo de implementação, definir as restrições do
modelo e as variáveis de decisão.
Como

o

objetivo

deste

trabalho

é

analisar o

impacto da

interdependência e da abordagem utilizada em ambientes de DW na
priorização de requisitos considerando um objetivo básico, o problema de
priorização será tratado como um problema de otimização linear inteira.
Serão utilizados os modelos matemáticos propostos por Bagnall et al.
(2001)

para

definir

interdependência

e

o

problema

abordagem

da

de

priorização,

demanda

e

os

aspectos

de

disponibilidade

da

informação serão as restrições impostas ao modelo.

2.4.3 Aspectos da priorização de requisitos
Na priorização de requisitos, diferentes aspectos devem ser
considerados para que o conjunto de requisitos selecionados atenda as
necessidades dos usuários sem ultrapassar os recursos disponíveis.
Segundo Nogueira (2012), os aspectos mais comumente utilizados
na priorização de requisitos são: importância, penalidade, custo, tempo e
risco. Tais aspectos serão detalhados a seguir:
•

Custo – segundo Karlsson e Ryan (1997), refere-se ao custo de
implementação de um determinado requisito. O custo é influenciado
pela complexidade de desenvolvimento do requisito em questão e
pela possibilidade de reuso (BERANDER, 2004).

•

Importância – refere-se à importância que um determinado requisito
possui para a empresa. Este aspecto é influenciado pela visão de
cada

usuário,

e

pelo

entendimento

diferenciado

do

termo

importância, fazendo-se necessário definir com os participantes o
significado do termo na priorização (LEHTOLA et al., 2006).
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•

Tempo – refere-se ao tempo gasto para desenvolver o requisito. Este
aspecto é influenciado pela quantidade de recursos disponíveis e
nível de paralelização das atividades.

•

Penalidade – refere-se ao custo pela não implementação do
requisito. Este aspecto é comumente utilizado em empresas que são
regulamentadas por órgãos externos.

•

Risco – este aspecto considera a probabilidade de ocorrência de
algum evento que cause prejuízo ao processo de desenvolvimento,
com suas consequências. Geralmente os requisitos que apresentam
alto risco na implementação são desenvolvidos primeiramente.
A interdependência são os relacionamentos existentes entre os

requisitos e também é um aspecto a ser considerado na priorização, porém
este aspecto é negligenciado, mesmo sabendo-se que a interdependência
afeta as decisões e atividades durante o desenvolvimento do software
(DAHLSTEDT e PERSON, 2003)(Li et al. 2007).
Neste trabalho serão considerados os aspectos da interpendência e
o tempo de desenvolvimento na priorização.

2.4.4 Interdependência entre requisitos
Segundo

(DAHLSTEDT

e

PERSON,

2003)

entende-se

por

Interdependência o relacionamento entre objetos do mesmo tipo, o que
neste trabalho representa o relacionamento entre requisitos.
Os requisitos podem relacionar-se de diferentes formas. Segundo
(DAHLSTEDT

e

PERSON,

2003),

existem

duas

categorias

de

interdependências, as interdependências estruturais e as de custo/valor,
conforme apresentado na Figura 7.
Na categoria das interdependências estruturais entende-se que um
conjunto de requisitos podem ser organizados em uma estrutura na qual os
relacionamentos são hierárquicos ou transversais.
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Nesta categoria encontram-se os relacionamentos do tipo:
•

Requer – neste tipo de relacionamento entende-se que para
implementar um determinado requisito faz-se necessário implementar
outro antes.

•

Justifica – neste relacionamento requisitos detalhados são derivados
de requisitos com maior nível de abstração.

•

Similar a – relacionamento entre requisitos que são similares.

•

Conflita com – relacionamento entre requisitos nos quais a
implementação de um determinado requisito implica na não
implementação de outro requisito, devido ao fato de não poderem
existir ao mesmo tempo.

•

Influência – relacionamento entre requisitos no qual a implementação
de um determinado requisito influencia a implementação de outro
requisito em outros aspectos sem ser o “requer”.
Na categoria das interdependências de custo/valor encontram-se os

relacionamentos nos quais são analisados os custos envolvidos para
desenvolver um determinado requisito em relação ao valor que a
implementação do requisito irá trazer para o usuário.
Nesta categoria encontram-se os relacionamentos do tipo:
•

Diminui/Aumenta

o

custo

de

–

relacionamento

no

qual

a

implementação de um determinado requisito pode aumentar ou
diminuir o custo de implementação de outro requisito.
•

Diminui/Aumenta

o

valor

de

–

relacionamento

no

qual

a

implementação de um determinado requisito pode aumentar ou
diminuir o valor de outro requisito para o usuário.
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Figura 7 - Classificação das interdependências.

Fonte: Dahlstedt e Person (2003).

Carlshamre

et

al.

2001

classifica

as

interdependências

diferentemente de Dahlsted e Person (2001). Sua classificação agrupa os
tipos de interdependências em funcionais e de valor associado, conforme a
seguir:
•

Funcionais
o “E” – relacionamento no qual se deve implementar dois
requisitos juntos.
o Requer – relacionamento no qual, para implementar um
determinado requisito, deve-se implementar outro antes, mas
não o oposto.
o Temporal – relacionamento no qual é indicado implementar
um determinado requisito antes de outro.
o “Ou” – relacionamento no qual implementa-se um requisito ou
implementa-se outro.

•

Valor associado
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o Cvalue – a implementação de um requisito irá diminuir o valor
de outro requisito.
o Icost - a implementação de um requisito aumenta o custo de
implementação de outro requisito.
Outro

fator

importante

a

ser

considerado

relacionado

à

interdependência de requisitos, é que um determinado requisito pode ter
mais de um tipo de interdependência associada, sendo necessário nestes
casos, priorizar os tipos de interdependência.
Carlshamre et al. (2001), definiu em seu trabalho a priorização das
interdependências existentes, conforme apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - Priorização das interdependências.
Prioridade
Tipo
Significado
1
R1 "E" R2
R1 requer R2 para funcionar e R2 requer R1 para funcionar
2
R1 REQUER R2
R1 requer R2 para funcionar, mas não o inverso
3
R1 TEMPORAL R2
R1 tem que ser implementado antes de R2
4
R1 CVALUE R2
R1 afeta o valor de R2 para o negócio
4
R1 ICOST R2
R1 afeta o custo de implementar o R2
5
R1 "OU" R2
Somente um entre R1 e R2 devem ser implementados
Fonte: Carlshamre et al. (2001)

Neste trabalho será utilizada a classificação proposta por Carlshmre
et al. (2001), pois entende-se que as classificações das interdependências
que serão utilizadas neste trabalho existem na proposta, e caso exista mais
de um tipo de interdependência em um requisito, será utilizada a priorização
das interdependências sugerida.

2.5 Trabalhos relacionados
A seguir serão detalhadas as pesquisas identificadas que serão
utilizadas neste trabalho, separadas pela área de estudo.
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2.5.1 Ciclo de Vida de DW

No ciclo de vida de sistemas de DW a atividade de priorização está
contida na fase de planejamento. Foram identificadas as pesquisas de
Golfarelli (2009) e Saroop e Kumar (2011) retratando as principais fases
existentes no ciclo de vida do DW, assim como as pesquisas de Robert e
Strauch (2003) e Romero e Abelló (2010) sugerindo métodos e práticas
específicas para cada fase.
Golfarelli (2009) em sua pesquisa destaca as principais técnicas que
podem ser utilizadas na construção do DW, sendo elas a Top-down e a
Bottom-up.
Nessa pesquisa, a técnica Bottom-up, na qual parte-se da construção
de Data Marts menores que serão integrados posteriormente, é colocada
como melhor opção do que a Top-down, na qual a construção do DW é
realizada de uma única vez, devido ao fato da Bottom-up ser processada
em fases, possibilitando gerar resultados rapidamente.
Nesse artigo é apresentado o ciclo de vida para a construção do DW,
com as seguintes fases:
•

Planejamento;

•

Projeto e implementação;

•

Manutenção e evolução.

Na fase de projeto e implementação são citadas duas abordagens que
podem ser utilizadas para a atividade de análise de requisitos: demanda do
usuário e disponibilidade da informação nos sistemas fontes.
O artigo é relevante por apresentar as principais técnicas que podem
ser utilizadas na construção, porém pouco foco é dado à atividade de
priorização contida na fase de planejamento, considerando as abordagens
que podem ser utilizadas para o projeto e implementação.
Neste

trabalho

a

atividade

de

priorização

será

realizada

considerando a construção do DW com a técnica bottom-up sugerida por
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Golfarelli (2009) e serão consideradas as abordagens de demanda e
disponibilidade da informação que podem ser utilizadas na fase de projeto e
implementação.
Romero e Abelló (2010) sugerem um método para a atividade de
análise de requisitos contida na fase de projeto e implementação. O método
proposto sugere a construção automática do modelo conceitual do DW
considerando a demanda e disponibilidade da informação, e consiste em
duas fases, sendo a primeira a formalização dos requisitos obtidos na fase
de levantamento, e a segunda, a utilização do método Multidimensional
Design By Examples (MDBE) para obtenção do modelo conceitual
(ROMERO e ABELLO, 2006).
Para possibilitar a automatização do método, os requisitos dos
usuários expressos em alto nível de abstração são formalizados utilizandose a linguagem Structured Query Language (SQL).
O método MDBE utilizado na segunda fase recebe como entrada os
requisitos expressos em SQL e o Modelo de dados lógico do sistema fonte.
Após a análise das informações inseridas são identificadas as tabelas fatos
e dimensões que irão compor o modelo conceitual do DW (ROMERO e
ABELLO, 2006).
Tendo em vista que os requisitos originalmente estão em alto nível
de abstração dificultando sua análise, neste trabalho, para realizar a
identificação das interdependências, os requisitos serão formalizados em
SQL conforme proposto por Romero e Abelló (2010).

2.5.2 Trabalhos na área de Priorização de Requisitos

Muitos trabalhos têm sido realizados na área de priorização de
requisitos, alguns deles considerando o aspecto da interdependência
(COLARES et al., 2009), (BRASIL et al., 2011), (BAGNALL et al.,2001),
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outros não (KARLSSON e RYAN, 1997), (ZHANG, HARMAN e MANSOURI,
2007), (RUHE e EBERLEIN, 2003).
Karlsson e Ryan (1997) desenvolveram um método analítico para
priorização de requisitos considerando os aspectos de valor para o negócio
e custo de implementação. Em sua pesquisa aplicam o método
desenvolvido em dois estudos de caso, sendo o primeiro um projeto da
Ericsson e o segundo um projeto denominado PMR.
Em ambos os estudos de casos foi selecionado um conjunto de
requisitos que foram comparados em pares usando o método AHP,
avaliando a importância relativa de cada requisito considerando o valor para
o negócio e custo de implementação (BRASIL, 2011). As comparações
foram realizadas por membros do projeto em duas sessões, sendo a
primeira para avaliar o valor e a segunda o custo. Ao final das duas sessões
o resultado foi consolidado em um diagrama no qual era possível analisar a
relação de custo x valor dos requisitos.
O método desenvolvido por Karlsson e Ryan (1997) fornece uma
visão clara da relação de custo x valor dos requisitos por meio do diagrama,
sendo uma fonte de dados valiosa para auxiliar o cliente na discussão e
definição dos requisitos que devem ser implementados. Porém o método
proposto não considera a interdependência entre os requisitos na
priorização, analisando situações nas quais, para implementar um
determinado requisito, faz-se necessário a implementação de outro, assim
como não considera a disponibilidade das informações nos sistemas fontes
em ambientes de DW.
Neste trabalho os resultados serão apresentados graficamente
visando facilitar a análise dos resultados obtidos.
Evoluindo as questões relacionadas à priorização de requisitos,
Bagnall et al. (2001) realizou uma pesquisa pioneira na qual a priorização
de requisitos é tratada como um problema de busca, no qual pretende-se
encontrar uma solução boa com um conjunto de requisitos que maximizam
o valor para o negócio no espaço de soluções disponíveis, considerando as
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restrições de custo de implementação e a interdependência entre os
requisitos.

Nessa

pesquisa

é

proposto

um

modelo

matemático

representando o problema de priorização e são aplicadas e comparadas
diferentes técnicas na sua resolução. Bagnall et al. (2001) em sua pesquisa
conclui que a técnica de programação linear inteira é suficiente para a
priorização de um pequeno conjunto de requisitos.
Neste trabalho, a priorização será realizada utilizando o modelo
matemático proposto por Bagnall et al. (2001) e a técnica programação
linear inteira para a priorização de requisitos, tendo em vista que será
considerada a priorização de 26 requisitos.

2.5.3 Interdependência de Requisitos

O aspecto da interdependência de requisitos foi estudado por autores
como Carlshamre et al. (2001), Lee e Zhao (2006) ao longo dos anos. Os
resultados das pesquisas auxiliaram no entendimento dos principais tipos
de interdependência existentes, porém o foco desses estudos foi na
identificação e classificação das interdependências, não sendo o objetivo a
análise de como estas interdependências são tratadas na priorização.
Na pesquisa realizada por Carlshamre et al. (2001) é apresentado o
resultado de um estudo realizado com 5 empresas, tendo como foco a
análise da interdependência de 5 conjuntos de requisitos, cada um incluindo
20 requisitos.
Carlshamre et al. (2001) reforçam que a análise da interdependência
entre requisitos é relevante para a priorização, tendo em vista que poucos
requisitos

são

independentes,

bem

como

poucos

requisitos

são

responsáveis por grande parte das interdependências existentes.
Nessa

pesquisa,

foram

identificados

os

principais

tipos

de

interdependência, assim como foi proposta uma técnica para sua
visualização e a utilização do conceito de acoplamento, utilizado em
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sistemas de software orientados a objetos, para medir a interdependência
existente. Porém apesar das descobertas oferecidas pelo artigo, ele não
analisa a interdependência no contexto da priorização.
Neste trabalho será utilizada a classificação das interdependências
proposta por Carlshamre et al. (2001).
A Tabela 4 apresenta um resumo das técnicas e métodos, citados
anteriormente, e que serão utilizados neste trabalho, juntamente com as
justificativas de sua utilização.

Tabela 4 - Métodos e Técnicas utilizadas neste trabalho.

Trabalho
Golfarelli
(2009)

Justificativa
Será utilizada a técnica de construção bottom up, devido à rápida
geração de resultados e as abordagens de demanda e
disponibilidade da informação que podem ser utilizadas na fase de
projeto e implementação.

Romero e Será utilizado o modelo conceitual obtido no resultado desta
Abelló
pesquisa, pois o método proposto considera a abordagem híbrida
(2006)
na fase de análise de requisitos.
Carlshamr Será utilizado a classificação proposta por Carlshamre et al. (2001)
pois além de possuir as principais classificações, o trabalho sugere
e et al.
a priorização de dependências concorrentes no mesmo requisito.
(2001)
Será utilizada a programação linear inteira para a resolução do
problema da priorização, pois na pesquisa feita por Bagnall et al.
Bagnall et
(2001) a programação linear inteira mostrou eficiente para a
al. (2001)
priorização de um conjunto pequeno de requisitos. (entre 140 a
3.250 requisitos)
Karlsson e Será utilizada a representação gráfica dos resultados, pois
Ryan
segundo pesquisa realizada por Karlsson e Ryan (1997), a
(1997)
representação gráfica facilita a análise dos resultados obtidos.
Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 5 apresenta um resumo contendo os trabalhos relacionados e
os itens atendidos em cada um deles, juntamente com os itens propostos neste
trabalho.
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Tabela 5 – Comparação de itens analisados em pesquisas relacionadas

Trabalho

Priorização

Interdependência

Ciclo de

de requisitos

de requisitos

vida de DW

GOLFARELLI, M. Data
Warehouse Life-Cycle
and Design.

X

ROMERO, O.; ABELLÓ,
A. Automatic validation of
requirements to support
multidimensional design.

X

CARLSHAMRE, P.;
SANDAHL, K.;
LINDVALL, M.;
REGNELL, B.; DAG, H.
N. O. An Industrial
Survey of Requirements
Interdependencies in
Software Release
Planning.
BAGNALL A. J.;
RAYWARD-SMITH V. J.;
WHITTLEY I. M. The next
release problem.

X

X

KARLSSON J.; RYAN K.
A cost-value approach for
prioritizing requirements.

X

Trabalho proposto

X

X

X

X

Fonte: elaborado pelo autor.

2.6 Conclusão

Nas seções anteriores foram abordados diferentes temas que,
relacionados descrevem o problema da priorização de requisitos em ambientes
de DW.
Foram verificadas diferentes propostas para o ciclo de vida do DW
contendo as atividades especificas destes ambientes e diferentes técnicas e
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abordagens para as fases de construção e projeto e implementação,
respectivamente.
Ressaltou-se a importância da priorização de requisitos, detalhando os
métodos e aspectos existentes e a utilização da programação linear inteira para
a resolução deste tipo de problema.
Observou-se que os trabalhos existentes tratam a priorização de
requisitos

considerando

o

aspecto

da

interdependência,

porém

desconsiderando aspectos inerentes à ambientes de DW tais como demanda e
disponibilidade da informação.
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3 ESPECIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO
3.1 Introdução
Neste capítulo, são apresentados os detalhes para o desenvolvimento
do experimento proposto neste trabalho, com o objetivo de fornecer uma
melhor

compreensão

das

atividades

realizadas,

possibilitando

que

o

experimento seja reproduzido em futuras pesquisas.

3.2 Detalhamento do Experimento

Neste trabalho é realizado um experimento no qual a partir de um
conjunto de requisitos são analisadas, identificadas e levantadas as
interdependências existentes, e sua priorização, considerando as abordagens
de demanda e disponibilidade da informação.
Para atingir o objetivo proposto, a partir do conjunto de requisitos é
elaborado o modelo multidimensional do DW, considerando a demanda e a
disponibilidade da informação.
O modelo multidimensional obtido não representará o modelo do DW
que será utilizado para a implementação, mas sim, um ponto de partida para a
análise das interdependências, possibilitando melhorar a visualização dos
relacionamentos existentes entre as entidades do modelo.
Posteriormente são estimados os tempos de desenvolvimento para
implementação dos requisitos que são contemplados na priorização.
Em seguida é realizada a priorização dos requisitos utilizando-se a
técnica de programação linear inteira, sendo que o tempo de desenvolvimento,
a interdependência, a demanda e a disponibilidade da informação são
restrições impostas ao modelo matemático, que tem como objetivo maximizar a
quantidade de requisitos implementados.
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A

Figura

8

mostra

as

principais

atividades

executadas

neste

experimento, sendo a primeira referente à obtenção do modelo de dados
multidimensional, a segunda referente à análise das interdependências, a
terceira referente à estimativa do tempo de desenvolvimento e a quarta e última
atividade, à priorização dos requisitos.
Figura 8 - Visão geral do experimento proposto.

Fonte: elaborado pelo autor.

Nesta seção é detalhado o cenário no qual o experimento é realizado,
bem

como

os

métodos

e

atividades

executadas

para

analisar

as

interdependências e realizar a priorização dos requisitos.

3.3 Definição do Cenário

Para a execução do experimento é utilizado o sistema de suporte à
decisão denominado TPC-H, definido pelo TPC (Transaction Processing
Performance Council, 2013).
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O TPC-H é um sistema de referência utilizado no mercado, que retrata
as atividades de um fornecedor por atacado e oferece um rico ambiente que
simula as funcionalidades de complexos sistemas de suporte à decisão.
O TPC-H não representa uma empresa ou setor específico, mas sim,
qualquer empresa que precise gerenciar, vender ou distribuir seus produtos
internacionalmente.
A Figura 9 mostra o ambiente do TPC-H. O DW do TPC-H recebe os
dados das transações armazenadas nas bases de dados dos sistemas
transacionais, de forma que os dados desta base são disponibilizados para a
execução de consultas.
Figura 9 - Ambiente TPC-H.

Fonte: Standard Specification TPC-H (2012).

O TPC-H fornece um modelo lógico de banco de dados transacional e
um conjunto de 22 requisitos brevemente descritos, e as respectivas consultas
expressas

na

linguagem

SQL-92.

(TRANSACTION

PROCESSING

PERFORMANCE COUNCIL, 2013).
A Figura 10, ilustra o modelo de dados lógico do sistema transacional,
traduzido, que suporta as transações do TPC-H, contendo as principais
entidades e seus relacionamentos.
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Figura 10 - Modelo de dados Lógico do sistema transacional.

Fonte: Adaptado de Standard Specification TPC-H.
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As consultas existentes no TPC-H refletem um contexto realista e são
representativas por responderem questões do mundo real.
Ao total são 22 consultas classificadas conforme os seguintes grupos de
análise:
•

Promoção;

•

Suprimento e gerenciamento da demanda;

•

Lucro e gerenciamento da receita;

•

Estudo da satisfação do cliente;

•

Estudo do Market Share;

•

Gerenciamento da expedição.

Na Tabela 6 estão listadas as 22 consultas com um breve descritivo das
mesmas.
Tabela 6- Lista de consultas.

ID
1

Nome
Relatório resumo de
vendas

2

Consulta
fornecedores com
menor custo

3

Consulta remessas
prioritárias

4

Valida prioridade do
pedido

5

Consulta Volume de
fornecedores locais

6

Consulta previsão de
alteração de receita

7

Consulta volume
enviado

8

Consulta Market
Share Nacional

9

Consulta lucro por
tipo de produto

Descrição
Este relatório apresenta a quantidade vendida, enviada
e devolvida.
Esta consulta identifica quais fornecedores deveriam ser
selecionados para entregar um determinado pedido
para uma determinada região.
Esta consulta retorna os 10 pedidos com maior valor e
que não foram entregues.
Esta consulta avalia a funcionalidade do sistema de
atribuição de prioridade de pedido e retorna com a
avaliação da satisfação do cliente.
Esta consulta retorna uma lista com o volume realizado
pelos fornecedores locais.
Esta consulta quantifica o crescimento da receita
resultante da eliminação de algumas faixas de
descontos em um determinado ano.
Esta consulta determina o valor das remessas em
certos países para auxiliar na renegociação de
contratos.
Esta consulta determina a alteração do Market Share
nos últimos dois anos para um determinado tipo de
peça.
Esta consulta determina o lucro que uma determinada
peça produz. A análise é feita por fornecedor, país e
ano.
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ID
10
11
12

Nome
Relatório de itens
devolvidos
Consulta para
identificação de
estoques
Consulta forma de
envio e prioridade de
pedido

13

Consulta distribuição
de clientes

14

Consulta efeito de
promoções

15

Consulta Top
fornecedores

16

Consulta relação
Peça/Fornecedor

17

Consulta quantidade
mínima no pedido.

18
19
20
21
22

Consulta clientes
com alto volume de
pedido
Consulta receita com
desconto

Descrição
Este relatório identifica clientes que provavelmente
tiveram problemas com as peças entregues para eles.
Esta consulta identifica o mais importante subconjunto
de estoques de fornecedores em um determinado país.
Esta consulta determina se ao selecionar formas de
envios de baixo custo, os pedidos de prioridade alta
serão afetados negativamente.
Esta consulta busca relações entre clientes e o tamanho
de seus pedidos.
Esta consulta monitora a resposta do mercado para
uma determinada promoção, tais como anúncios em TV
ou campanhas especiais.
Esta consulta determina o ranking de fornecedores que
poderiam ser recompensados, atribuindo-lhes mais
clientes ou efetuando reconhecimentos.
Esta consulta identifica os fornecedores que podem
fornecer peças com determinados atributos.
Esta consulta determina a receita média anual que seria
perdida se os pedidos não fossem preenchidos com
quantidades mínimas de determinadas peças.
Esta consulta determina o ranking dos clientes baseado
no volume do pedido.

Relatório apresenta a receita bruta com desconto
atribuído à venda de determinada peça.
Identifica os fornecedores de um determinado país
Consulta potencial de
selecionando peças que poderiam ser candidatas a uma
promoção de peça
promoção.
Fornecedores que
Esta consulta determina fornecedores que não são
mantiveram pedidos
capazes de entregar determinadas peças no prazo
parados
requerido.
Consulta
Identifica geograficamente onde existem clientes que
Oportunidades de
poderiam efetuar um pedido.
vendas globais

Fonte: Standard Specification TPC-H.

No anexo A encontram-se as consultas descritas, traduzidas, expressas
na linguagem SQL-92, conforme descrito pelo TPC-H.
Neste trabalho as 22 consultas representam os requisitos solicitados
pelos usuários, nos quais os dados requeridos existem nos sistemas fontes da
companhia.
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Como o objetivo deste trabalho é priorizar um conjunto de requisitos
considerando a demanda e a disponibilidade da informação no sistema fonte,
foi identificada a necessidade de adicionar ao conjunto das 22 consultas, 4
consultas que retratem hipoteticamente informações inexistentes nos sistemas
transacionais da empresa, o que possibilita a análise do impacto da
inexistência da informação na priorização dos requisitos. Estas 4 consultas
representam 15% do total de requisitos, sendo suficientes para a realização do
experimento, pois segundo Winter e Strauch (2003) na maioria dos projetos de
DW as informações necessárias para a tomada de decisão estão disponíveis
nos sistemas fonte.
A Tabela 7 lista as 4 consultas inseridas no experimento.
Tabela 7- Lista de consultas fontes externas

ID

Nome

23

Relatório de
aceitação da peça
em redes sociais

24

25
26

Top 10 de produtos
rejeitados em redes
sociais
Relatório de
reclamações
recebidas pelo
contact center
Análise financeira
dos concorrentes

Descrição
Este relatório irá considerar as informações registradas
em redes sociais para auxiliar a análise da aprovação
de uma determinada peça, considerando a região e o
país.
Este relatório irá listar as 10 peças mais rejeitadas em
redes sociais, considerando a região e o país.
Este relatório irá listar os principais tipos de
reclamações recebidas pelo contact center.
Neste relatório serão listadas as principais informações
financeiras dos concorrentes no ano.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.4 Modelo multidimensional
O modelo multidimensional do DW é utilizado nesta etapa, visando
facilitar a análise e identificação das interdependências existentes.
Inicialmente é utilizado o modelo conceitual do DW, resultante do
trabalho de Romero e Abelló (2010). Este modelo é ajustado, considerando as
4 consultas adicionadas para a obtenção do modelo multidimensional.
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No

trabalho

de

Romero

e

Abelló

(2010),

o

método

MDBE

(Multidimensional Design By Examples), que será brevemente descrito a
seguir, foi aplicado no TPC-H, utilizando-se como entrada as 22 consultas SQL
e o modelo de dados lógico do sistema transacional existentes neste sistema.
A abordagem é composta por duas atividades principais, sendo a
primeira a formalização dos requisitos e a segunda responsável pela aplicação
do método MDBE, resultando no modelo conceitual.
A formalização dos requisitos foi realizada transformando-os em
consultas SQL; posteriormente, estas consultas foram utilizadas como entrada,
juntamente com o modelo de dados lógico do sistema transacional, para o
método MDBE.
O método MDBE verifica se cada consulta SQL representa uma consulta
válida, gerando como resultado final o modelo conceitual do DW.
A Figura 11 mostra a abordagem proposta por Romero e Abelló (2010)
descrita anteriormente.
Figura 11 - Visão geral abordagem MDBE.

Fonte: Romero e Abelló (2010)

A Figura 12 mostra o modelo conceitual, traduzido, obtido como
resultado final do trabalho de Romero e Abelló (2010) e que é utilizado neste
trabalho.
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Figura 12 - Modelo Conceitual.

Fonte: Adaptado de Romero e Abelló (2010).
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3.5 Análise das interdependências
O modelo multidimensional do DW e as consultas expressas em SQL
são utilizados para analisar as interdependências entre os requisitos.
Neste

trabalho

é

utilizado

o

agrupamento

funcional,

descrito

anteriormente na seção 2.4.4, proposto por Carlshamre et al. (2001) para a
classificação das interdependências.
Caso seja verificado que um determinado requisito possui mais de um
tipo de interdependência, então será utilizada a priorização destes tipos
conforme proposto por Carlshamre et al. (2001):
•

“E” é mais prioritária que ”Requer” que é mais prioritária que
“Temporal” que é mais prioritária que “OU”.

As interdependências identificadas são representadas matricialmente e
em um grafo.
A Figura 13 exemplifica a representação em grafo que é utilizada neste
experimento, no qual o “Cliente 1” demanda o requisito “R2” que por sua vez
depende da implementação do requisito “R1”.

Figura 13 - Representação em Grafo.

Fonte: elaborado pelo autor.
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3.6 Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos
Existem diversos métodos que podem ser utilizados para estimar o
tempo de desenvolvimento para a implementação de um software, sendo que o
método comumente utilizado é o de Análise por Ponto de Função (APF)
(CALAZANS, 2003).
Atualmente existe uma instituição sem fins lucrativos denominada
International Function Point Users Group (IFPUG) que possui como principal
objetivo promover, aprimorar e incentivar a utilização da APF.
Calazans (2003), em sua pesquisa, adaptou o método APF para
contemplar as particularidades existentes em ambientes de DW.
Neste experimento é utilizado o método adaptado por Calazans (2003),
por possuir maturidade tanto no meio acadêmico como na indústria e por
considerar a estimativa em ambientes de DW.
Conforme mostra a Figura 14, o método consiste em sete passos,
conforme segue:

Figura 14 - Atividades para Análise por Ponto de Função (APF).

Fonte: elaborado pelo autor.

1) Estabelecer o objeto de contagem – Neste experimento o objeto de
contagem é um Projeto de Desenvolvimento de DW.
2) Determinar a fronteira de medição – Neste experimento a fronteira de
medição está restrita aos dados e funções internas do DW.
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3) Contar as funções de dados e suas complexidades – Nesta etapa são
identificadas as funções relacionadas aos dados utilizados, podendo ser:
•

Arquivos Lógicos Internos (ALI) – Segundo Calazans (2003) ALI são
grupos lógicos de dados relacionados, identificáveis pelo usuário e
que residem dentro da fronteira do aplicativo, sendo que em
ambientes de DW são representados pelas dimensões e fatos;

•

Arquivos de Interface Externa (AIE) – Segundo Calazans (2003) AIE
são grupos lógicos de dados relacionados, identificáveis pelo usuário
e que residem fora da fronteira do aplicativo, sendo que em
ambientes de DW são representados pelas informações inexistentes
nos sistemas transacionais;

A complexidade de cada função de dados é determinada pela contagem
dos:
•

Dados Elementares Referenciados (DER) – são campos de dados
visualizados pelos usuários. Conforme Calazans (2003), para cada
atributo de entidade será contado um DER.

•

Registros Lógicos Referenciados (RLR) – subgrupo de dados que
são visualizados como um elemento único pelos usuários. Conforme
Calazans (2003), os RLRs representam o floco de neve vinculado a
uma determinada dimensão. Por exemplo, o usuário visualiza
informações de vendas por região. Considerando uma tabela fato de
vendas e as dimensões flocadas por região, estado e cidade, as
dimensões cidade e estado seriam RLRs e a região seria um ALI.

Os dados da Tabela 8 são utilizados para definir a complexidade dos
ALIs e AIEs, considerando os RLRs e DERs identificados.
Tabela 8 - Complexidade ALI e AIE.

1 a 19 DER

20 a 50 DER

51 DER em diante

1 RLR

Simples

Simples

Média

2 a 5 RLR

Simples

Média

Complexa

6 RLR em diante

Média

Complexa

Complexa

Fonte: IFPUG (2000, apud Calazans, 2003)
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4) Contar as funções de transação e suas complexidades – Nesta etapa
são identificadas as funções de transação básicas, podendo ser:
•

Entradas Externas (EE) – Dados provenientes fora da fronteira do
aplicativo. Conforme proposto por Calazans (2003) para cada ALI
será considerado um EE, pois os ALIs são atualizados a partir dos
sistemas transacionais.

•

Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE) – Dados ou
informações geradas pelo aplicativo. Conforme proposto por
Calazans (2003) cada relatório/consulta será contado como um
SE/CE.

A complexidade de cada função de transação é determinada pela
contagem dos:
•

Dados Elementares Referenciados (DER) – são campos de dados
visualizados pelos usuários. Conforme Calazans (2003), para cada
atributo será contado um DER.

•

Arquivos Lógicos Referenciados (ALR) – são os ALI ou AIE
referenciados pelo processo. Conforme Calazans (2003), para cada
ALI ou AIE será contado um ALR lido durante o processo elementar:

Os dados da Tabela 9 são utilizados para definir a complexidade das
EE, SE e CE, considerando os ALR e DER identificados.
Tabela 9 -Complexidade SE.

1 a 5 DER

6 a 19 DER

20 DER em diante

0 ou 1 ALR

Simples

Simples

Média

2 ou 3 ALR

Simples

Média

Complexa

4 ALR em diante

Média

Complexa

Complexa

Fonte: IFPUG (2000, apud Calazans, 2003)

5) Calcular os pontos de função não ajustados (PFNA) – Nesta etapa a
quantidade de funções de dados e transações, já considerando suas
complexidades, é multiplicada pelos números de pontos de função não
ajustados definidos na Tabela 10.
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Tabela 10 - Números de pontos de função por função e complexidade.

Complexidade

Tipo de função

Simples

Média

Complexa

ALI

7 PFNA

10 PFNA

15 PFNA

AIE

5 PFNA

7 PFNA

10 PFNA

EE

3 PFNA

4 PFNA

6 PFNA

SE

4 PFNA

5 PFNA

7 PFNA

CE

3 PFNA

4 PFNA

6 PFNA

Fonte: IFPUG (2000, apud Calazans, 2003).

6) Determinar o Fator de Ajuste (FA) – Segundo Calazans (2003) nesta
etapa são analisadas as características gerais do DW que será
implementado,

tais

como,

utilização

de

ferramentas

para

a

automatização do processo de extração e carga, ferramentas utilizadas
no processo de construção, entre outras, segundo uma escala de 0
(nenhuma influência) a 5 (Grande Influência).
Tais características, como por exemplo, a utilização de uma
ferramenta para automatização do processo de extração e carga pode
minimizar a complexidade no desenvolvimento, e por este motivo
deveriam ser consideradas na estimativa.
Como o objetivo deste experimento é realizar a priorização
considerando a mesma regra para estimar o tempo de desenvolvimento
de cada consulta, e considerando que o cenário do TPC-H não cita tais
características, pois estas são específicas de cada ambiente e o TPC-H
é um sistema referência de mercado que não representa uma empresa
ou setor específico, mas sim qualquer empresa que precise gerenciar,
vendar ou distribuir seus produtos, esta etapa é desconsiderada.
7) Determinar Pontos de Função Ajustados (PFA) – Nesta etapa, os pontos
de função de dados e das transações identificados com suas respectivas
complexidades, também definidos como pontos de função não ajustados
(PFNA), são multiplicados pelo fator de ajuste. Como o Fator de ajuste
foi desconsiderado neste experimento, assume-se que:
 = 
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Considerando o Indicador de Produtividade (IP) utilizado por Calazans
(2003) de 6,8 horas por ponto de função. Para determinar o Tempo Estimado
de Desenvolvimento (TED) do requisito será utilizada a fórmula:
 =  ∗ 
A Tabela 11 resume os elementos que são utilizados na contagem dos
objetos deste experimento.

Tabela 11 - Contagem por elemento.

Tipo

Descrição

ALI

Para cada dimensão é contado 1 ALI

ALI

Para cada fato é contado 1 ALI

AIE

Para cada grupo de informação carregada de outros sistemas será
contado 1 AIE.

DER

Para cada campo da entidade ou relatório será contado 1 DER.

RLR

Para cada subgrupo de dados que são visualizados como um
elemento único pelos usuários será contado 1 RLR.

SE/CE
EE
ALR

Para cada relatório é contado 1 SE/CE
Para cada ALI identificado será contado 1 EE.
Para cada entidade (ALI) utilizada no relatório será considerado 1
ALR.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.7 Definição do Modelo Matemático

Neste trabalho o problema da priorização é resolvido utilizando a técnica
de programação linear inteira.
A programação linear inteira é uma ramificação da programação
matemática na qual todas as funções e restrições impostas ao modelo são
lineares e as variáveis representam valores inteiros.
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Para utilizar a programação linear inteira, faz-se necessário definir o
modelo matemático, considerando:
•

Variáveis de decisão;

•

Função Objetivo;

•

Funções de restrição.

A formulação matemática utilizada neste trabalho considerou as
formulações propostas por Bagnall et al. (2001) e será detalhada a seguir.
Seja

o conjunto de requisitos a serem implementados:
 ,  ,  …  |

=
Todo

∈

∈

possui um tempo de desenvolvimento, positivo e não nulo

( ∗ +), associado.
 ) ∈  ∗ +
Os relacionamentos entre os requisitos podem ser expressos por um
grafo acíclico dirigido ! , no qual para qualquer vértice " , não existe uma

ligação começando e terminando em ". Sendo ! o grafo, " o vértice e  a
aresta, pode-se dizer que:
! = ", )
Sendo  =

, $ ) se ′ é pré requisito de .

O grafo ! também é transitivo, pois:
, $) ∈  &

$

$$ )

,

∈⇒

,

$$ )

∈

Para implementar um determinado requisito
implementar os requisitos dos quais
)*)*+

()

Considerando -, a união de
-, =

(

=
(

(

(

, faz-se necessário

depende:
∈ | , $ ) ∈ ,

$

∈ 

com seus dependentes, tem-se:

∪ )*)*+

()
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Logo, o tempo de desenvolvimento de um determinado requisito pode
ser expresso conforme a seguir:


/  -)
,
(0

Sendo 1 , 1 , … 1 , variáveis de decisão representando as consultas que

são implementadas, sendo que caso 1 = 0 significa que a consulta não será

implementada, e caso 1 = 1 significa que a consulta será implementada, de

forma que 0 ≤ * ≤ 1 ∈  5 , o objetivo de maximizar a quantidade de consultas
implementadas 6, pode ser expresso por:



71 / 1(
(0

As seguintes restrições serão impostas ao modelo:
•

Restrição de tempo - Sendo 8 o tempo total (em horas) disponível
para realizar as implementações.


/  -)
, ≤8
(0

•

Restrição de dependência, considerando uma aresta
grafo !, exemplificada na Figura 15.

, ′) ∈  do

Figura 15 - Grafo representando as dependências.

Fonte: elaborado pelo autor.

A existência da aresta implica que o requisito ′, é um pré requisito
para a implementação do requisito , logo:
= 1 ⇒ ′ = 1 9

≤ ′
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O suplemento Solver existente na ferramenta Microsoft Office Excel
(2007) é utilizado para implementar o modelo matemático proposto neste
experimento.

3.8 Conclusão
Neste capítulo foram apresentados os detalhes das atividades que são
realizadas para o desenvolvimento do experimento proposto neste trabalho
As principais atividades encontram-se descritas a seguir:
•

Obtenção do modelo multidimensional do DW;

•

Análise das interdependências;

•

Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos;

•

Priorização dos requisitos.
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO EXPERIMENTO
Neste capítulo são detalhadas as atividades executadas para a
realização do experimento proposto neste trabalho.
Conforme mostra a Figura 16, as atividades estão dispostas no seguinte
processo:
Figura 16 - Processo do experimento.

Elaboração do Modelo
Multidimensional

Estimativa do
tempo de
desenvolvimento
dos requisitos

Análise das
Interdependências

Priorização dos
requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Elaboração do Modelo Multidimensional – Nesta etapa o modelo
conceitual do DW é estendido para que as 4 consultas incluídas no
escopo

do

experimento,

e

que

representam

requisitos

de

informações inexistentes nos sistemas fontes, sejam refletidas no
modelo.
Posteriormente o modelo é ajustado e são incluídos os atributos nas
entidades para a obtenção do modelo multidimensional do DW.
O artefato obtido nesta etapa é um modelo multidimensional do DW
que contemple todas as 26 consultas pertencentes ao escopo do
experimento.
•

Análise

das

Interdependências

–

As

interdependências

são

analisadas e classificadas utilizando-se como base o modelo
multidimensional do DW obtido na etapa anterior e as consultas
expressas em SQL, contidas no anexo A.
Os artefatos obtidos nesta etapa são uma matriz e um grafo
representando as interdependências.
•

Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos – Para cada
requisito identificado é realizada a estimativa do tempo de
desenvolvimento que posteriormente é utilizado como base para
realizar

a

priorização.

A

estimativa

realizada

considera

a
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complexidade de cada requisito. A complexidade do requisito é
definida aplicando-se o método de análise por ponto de função
detalhada na seção 3.6.
O artefato obtido nesta etapa é uma lista contendo os requisitos com
os respectivos tempos de desenvolvimento.
•

Priorização dos requisitos – Nesta etapa os requisitos pertencentes
ao escopo deste experimento são priorizados considerando os
aspectos de tempo de implementação, interdependência, demanda e
disponibilidade da informação.
O artefato obtido nesta etapa é a lista ordenada dos requisitos que
devem ser implementados.

Na Tabela 12 é apresentado um resumo dos artefatos gerados em cada
etapa do experimento proposto neste trabalho.
Tabela 12 - Resumo dos artefatos obtidos em cada etapa do experimento

Etapa
Elaboração do Modelo
Multidimensional

Artefato Gerado
1) Modelo Multidimensional do DW
2) Matriz representando as

Análise das Interdependências

interdependências.
3) Grafo representando as
interdependências.

Estimativa do tempo de
desenvolvimento dos requisitos
Priorização dos requisitos

4) Lista contendo os requisitos com os seus
respectivos tempo de desenvolvimento.
5) Lista contendo a ordem dos requisitos
que deverão ser implementados.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.1 Elaboração do modelo lógico multidimensional

Nesta etapa o modelo conceitual do DW, obtido como resultado do
trabalho de Romero e Abelló (2010), é estendido para contemplar as 4
consultas e posteriormente é ajustado para a obtenção do modelo
multidimensional do DW.
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A Figura 17 mostra o detalhamento das atividades executadas nesta
etapa do experimento.
Figura 17 - Atividade - Elaboração do Modelo Multidimensional.

Elaboração do Modelo
Multidimensional

1

• Ajuste no Modelo
conceitual do DW

2

• Obtenção do modelo
multidimensional do
DW

Análise das
Interdependências

Estimativa do tempo
de desenvolvimento
dos requisitos

Priorização dos
requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Ajuste no modelo conceitual do DW

As 4 consultas, listadas na Tabela 7, que foram incluídas no escopo
deste experimento, possuem como principal característica a representação de
dados (entidades e relacionamentos) que não existem nos sistemas fontes das
companhia.
Como o artefato gerado nesta etapa do experimento é um modelo
multidimensional do DW, faz-se necessário identificar os novos elementos, tais
como tabelas dimensões e fatos, com suas respectivas métricas, que deverão
ser incluídas no modelo conceitual do DW inicial.
Na Tabela 13 estão listados os novos elementos que representam as 4
consultas.
Analisando os dados da Tabela 13 as novas dimensões incluídas na
modelagem multidimensional são:
•

Tipo de avaliação – representa o tipo de avaliação, positiva ou
negativa, realizada pelo cliente na rede social.

•

Tipo de contato – representa o tipo de contato, como por exemplo, a
reclamação realizada devido a uma peça defeituosa, atraso na
entrega ou atendimento, realizado pelo cliente.

•

Concorrente – representa os concorrentes avaliados.
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•

Tempo – representa as informações temporais referentes aos fatos
do negócio.

Tabela 13 - Dimensões e Métricas que representam as consultas de
informações inexistentes no sistema fonte.

Consulta

Relatório de
aceitação da
peça em
redes sociais

Descrição da Consulta
Este relatório irá considerar
as informações registradas
em redes sociais para
auxiliar a análise da
aprovação de uma
determinada peça,
considerando a região e o
país.

Dimensões

Fato

Métrica

Avaliação

Quantidade

Avaliação

Quantidade

Contato

Quantidade

Peça
Região
País
Tipo de
Avaliação
Cliente
Peça

Top 10 de
peças
rejeitadas em
redes sociais

Este relatório irá listar as 10
peças mais rejeitadas em
redes sociais, considerando
a região e o país.

Região
País
Tipo de
Avaliação
Cliente

Relatório de
Este relatório irá listar os
reclamações
principais tipos de
recebidas
reclamações recebidas pelo
pelo contact
contact center.
center
Análise
Neste relatório serão listadas
financeira
as principais informações
dos
financeiras dos concorrentes
concorrentes no ano.
Fonte: elaborado pelo autor.

Tipo de
Contato
Cliente
Concorrente
Tempo

Venda

Valor de
faturamento

São identificadas dimensões que já existem no modelo multidimensional,
tais como “Cliente”, “Peça”, “Região” e “País”. Para estes casos não haverá
nenhum tipo de alteração no modelo existente.
As novas tabelas fatos e respectivas métricas incluídas na modelagem
multidimensional são:
•

Avaliação – representa as avaliações realizadas pelos clientes em
redes sociais sobre a empresa.

•

Contato – representa os contatos realizados pelos clientes com o
contact center da empresa, estes contatos registram as reclamações
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dos clientes. Atualmente estas informações são disponibilizadas pela
empresa que realiza o contact center.
•

Venda – representa o valor de faturamento realizado pelos
concorrentes. Atualmente estas informações estão disponíveis de
forma sumarizada na bolsa de valores.

A Figura 18 mostra o modelo conceitual do DW após a inclusão dos
novos elementos.
Figura 18 - Modelo Conceitual do DW Ajustado.

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Obtenção do modelo multidimensional do DW

Inicialmente são identificados os atributos das entidades. Segundo Cody
et. Al 2002 a tabela fato é composta por suas métricas e chaves estrangeiras
(Foreign Key) e as dimensões são compostas por suas chaves primárias
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(Primary Key) e seus atributos. Sendo assim, e utilizando o modelo de dados
lógico do sistema transacional apresentado na Figura 10, o modelo conceitual
apresentado na Figura 18 e as consultas expressas em SQL listadas nas
Tabelas 6 e 7, são identificados os atributos conforme apresentado na Tabela
14.
Tabela 14 - Lista de atributos identificados

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando o modelo apresentado na Figura 18 e os atributos
identificados na Tabela 14, é possível verificar também algumas entidades que
podem ser agrupadas, por possuírem os mesmos atributos, minimizando desta
forma a complexidade do modelo e a quantidade de relacionamentos
existentes, e verifica-se também algumas entidades que podem ser
desnormalizadas. A seguir a descrição das atividades realizadas:
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•

As entidades “Contato” e “Avaliação” que representam a interação
entre o cliente e a empresa são agrupadas em uma única entidade
denominada “Interação”, pois os atributos existentes na entidade
“Contato”

estão

contidos

na

entidade

“Avaliação”

e

ambas

representam o mesmo processo de negócio.
•

As entidades “Tipo de contato” e “Tipo de avaliação” que
representam o tipo de contato realizado pelo cliente, tal como
reclamação, avaliação positiva e etc., são agrupadas em uma única
entidade denominada “Tipo de Interação”.

•

São criadas as dimensões “Cliente” e ”Fornecedor” que armazenam
informações cadastrais tais como nome, endereço, telefone, entre
outras, destas entidades.

•

As informações que representavam datas, tais como “DataPedido”,
“DataRemessa” entre outras são agrupadas na dimensão “Tempo”.

•

As informações de região são unificadas em uma única dimensão
denominada “Região” contendo as informações de “Região” e “País”.

•

As informações referentes à entidade “ItemPedido” que representa os
itens existentes no pedido, “Pedido_Dim” que representa as
informações

cadastrais

do

pedido,

tais

como

“DataPedido”,

“StatusPedido” entre outras, e “ItemPedido_Dim” que representa as
informações cadastrais dos itens existentes no pedido, tais como
“FormaRemessa”, são incluídas na fato “Pedido” que representa o
detalhamento dos pedidos e seus respectivos itens com informações,
tais como cliente que realizou o pedido, o produto solicitado, entre
outros, de forma que estas entidades deixam de existir.
•

As informações referentes à entidade “PeçaForn_dim” são incluídas
na fato “PeçaForn”, fazendo com que esta entidade pudesse ser
excluída do modelo.

A Figura 19 mostra o modelo conceitual após os ajustes descritos.
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Figura 19 - Modelo Multidimensional do DW ajustado.

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando as consultas expressas em SQL contidas no Anexo A e as
informações apresentadas na Tabela 14, verifica-se que alguns atributos não
são

utilizados

nas

consultas,

tais

como

“Funcionário”

da

entidade

“Pedido_Dim”. Visando simplificar o modelo conceitual, somente são incluídos
os atributos utilizados em consultas.
Considerando a consulta 1 (abaixo) como exemplo, as atividades
realizadas para identificar os atributos utilizados em consultas são:
Select I_FlagDevolução,
I_StatusItem,
sum(I_Quantidade) as sum_qty,
sum(I_Preço) as sum_base_price,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)) as sum_disc_price,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)*(1+I_Imposto)) as sum_charge,
avg(I_Quantidade) as avg_qty,
avg(I_Preço) as avg_price,
avg(I_Desconto) as avg_disc,
count(*) as count_order
from ItemPedido
where I_DataRemessa <= date '1998-12-01' - interval '[DELTA]' day (3)
group by I_FlagDevolução,
I_StatusItem
order by I_FlagDevolução,
I_StatusItem;
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•

Verifica-se os atributos utilizados nas cláusulas “Select” e “Where”,
que neste caso são:
o Da

cláusula

“Select”

–

I_FlagDevolução,

I_StatusItem,

I_Quantidade, I_Preço, I_Desconto e I_Imposto.
o Da cláusula “Where” - I_DataRemessa
•

Com base nos atributos identificados e analisando os dados da
Tabela 14, conclui-se que os atributos que devem ser mantidos no

modelo conceitual são:
o “Quantidade”, “Preço”, “Desconto” e “Imposto” na entidade
“Pedido”.
o “FlagDevolução” e “DataRemessa” na entidade “Pedido_Dim”
o “StatusItem” na entidade “ItemPedido_Dim”.
É verificada a existência de consultas que não utilizam métricas. Nestas
consultas é realizada uma contagem dos registros da tabela fato, podendo
acarretar na definição incorreta das tabelas fatos e dimensões utilizadas por
uma determinada consulta e com isso gerar resultados incorretos na
priorização considerando, por exemplo, que uma determinada consulta
dependa somente de dimensões. Visando minimizar o impacto do problema
descrito, para estes casos são criadas métricas que evidenciam estas
contagens. Ainda considerando a Consulta 1 verifica-se que é realizada uma
contagem da tabela “ItemPedido” que armazena as informações dos Itens
existentes em um pedido, para este caso é criada uma métrica na tabela fato
“Pedido” denominada “ContadorPedido” que representa a contagem dos itens
existentes em um pedido.
As métricas criadas são:
•

Na fato “Pedido” é criada a métrica “ContadorPedido;

•

Na

fato

“PeçaFornecedor”

é

criada

a

métrica

“ContadorPeçaFornecedor”.
A Figura 20 mostra o modelo multidimensional do DW, artefato
resultante da execução da etapa “Elaboração do Modelo Multidimensional”,
após os ajustes descritos.
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Figura 20 – Artefato 1 - Modelo Multidimensional do DW.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.2 Análise das Interdependências
Figura 21 - Atividade - Análise das Interdependências.
Elaboração do Modelo
Multidimensional

Análise das
Interdependências

Estimativa do tempo de
desenvolvimento para a
priorização de requisitos

Priorização dos requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

Nesta etapa o modelo lógico do DW obtido anteriormente, juntamente
com as consultas em SQL, são utilizados como base para a análise das
interdependências.
Conforme descrito na seção 2.5.1, o cenário utilizado neste experimento
considera a técnica bottom up para a construção do DW. Sendo assim, visando
minimizar os riscos na integração dos Data Marts, faz-se necessário identificar
as dimensões que são comuns, pois elas devem ter seu desenvolvimento
priorizado devido a sua alta utilização.
Para atingir ao objetivo acima é elaborada uma matriz contendo o
relacionamento entre as métricas e dimensões utilizadas nas consultas.
A seguir são detalhadas as atividades realizadas para a elaboração da
matriz, utilizando como exemplo a consulta a seguir:
Select I_ChavePedido,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)) as revenue,
P_DataPedido,
o_shippriority
from Cliente,
Pedido,
ItemPedido
where C_SegmentoMKT = '[SEGMENT]'
and C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and I_ChavePedido = P_ChavePedido
and P_DataPedido < date '[DATE]'
and I_DataRemessa > date '[DATE]'
group by I_ChavePedido,
P_DataPedido,
o_shippriority
order by revenue desc,
P_DataPedido;

a) Para cada consulta, listada no anexo A, são identificadas as
métricas, representadas por valores numéricos. Para a consulta
utilizada como exemplo, as métricas identificadas são:
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o I_Preço e I_Desconto, que no modelo multidimensional do DW
representam os atributos “Preço” e “Desconto” da tabela fato
“Pedido”, respectivamente.
b) Para identificar as dimensões verificam-se as entidades utilizadas na
cláusula “From” da consulta que representem dimensões existentes
no modelo multidimensional apresentado na Figura 20. Para a
consulta utilizada como exemplo, as dimensões identificadas são:
o “Cliente”, que no modelo multidimensional representa a
entidade “Cliente”.
c) Para identificar a utilização da dimensão de “Tempo” verifica-se a
utilização de datas, tais como P_DataPedido na consulta. Para a
consulta utilizada como exemplo, as datas identificadas são:
o P_DataPedido
multidimensional

e

I_DataRemessa
do

DW

que

representam

no

modelo

informações

da

dimensão “Tempo”.
d) Finalmente marca-se um relacionamento entre as métricas e
dimensões identificadas. Para a consulta utilizada como exemplo,
conclui-se que existe um relacionamento entre as métricas “Preço” e
“Desconto” com as dimensões “Cliente” e “Tempo”.
Tabela 15 - Matriz Semântica.

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 15 lista os relacionamentos entre métricas e dimensões e
identifica também as métricas pertencentes ao mesmo Data Mart.
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A interdependência que classifica o tipo de relacionamento exposto na
Tabela 15 é a dependência funcional “Requer”, no qual para implementar um

determinado requisito deve-se implementar outro antes, mas não o oposto.
Por exemplo, deve-se implementar as dimensões “Tempo”, “Cliente”,
“Peça”,

“Fornecedor”

e

“Região”

antes

de

implementar

a

métrica

“Pedido.Quantidade”, evitando problemas na definição da granularidade, pois a
granularidade dos dados que serão armazenados é determinada pelas
dimensões utilizadas para contextualizar os dados da tabela fato. A definição
correta da granularidade evita recargas de dados desnecessárias no caso da
métrica ser implementada antes da dimensão.
Na Tabela 15 é possível verificar algumas dimensões comuns tais como
Tempo, Região, Peça, Fornecedor e Cliente, utilizadas na contextualização da
maioria das métricas do modelo que mensuram, inclusive, fatos distintos. Estas
dimensões estão listadas a seguir e devem ser priorizadas, visando minimizar o
impacto na integração entre os Data Marts:
•

Tempo - 8 relacionamentos identificados;

•

Região – 7 relacionamentos identificados;

•

Peça – 7 relacionamentos identificados;

•

Fornecedor – 7 relacionamentos identificados.

•

Cliente – 5 relacionamentos identificados.

A dimensão “Concorrente” apesar de possuir 1

relacionamento, não

representa um risco na integração entre os Data Marts, pois este
relacionamento está associado somente ao fato da “Venda”, sendo utilizada
somente neste Data Mart.
Após a identificação das dimensões comuns e classificação das
interdependências entre as métricas e dimensões, faz-se necessário relacionar
as métricas e dimensões utilizadas em cada consulta. Para esta atividade foi
utilizada a mesma lógica para a elaboração da matriz semântica.
A Tabela 16, artefato resultante da execução da etapa “Análise das
Interdependências”, lista as tabelas fatos e dimensões utilizadas em cada
consulta.
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Tabela 16 – Artefato 2 - Matriz representando as interdependências

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Tabela 16 é possível verificar que uma determinada consulta é
composta por métricas e dimensões, e uma determinada métrica ou dimensão
atende a mais de uma consulta. Por exemplo, ao implementar a métrica
“Quantidade” as consultas 1, 6, 9, 17, 18, 19 e 20 serão parcialmente
atendidas. Desta forma visando melhorar o resultado da priorização realizada e
minimizando os riscos referentes à futura integração dos Data Mart, a
priorização é realizada considerando também, os itens que compõem uma
consulta, que neste experimento são as métricas e as dimensões.
O grafo apresentado na Figura 22, artefato resultante da execução da
etapa “Análise das Interdependências”, representa as dependências existentes
entre as métricas e dimensões associadas a cada consulta.
As Tabela 15 e Tabela 16 foram utilizadas como base para a elaboração
do grafo apresentado na Figura 22, de forma que cada consulta está
diretamente relacionada às métricas utilizadas e cada métrica está relacionada
às dimensões utilizadas para contextualizá-la. Como exemplo, a consulta 3
possui as métricas “Preço” e “Desconto” que estão relacionadas às dimensões
“Cliente”, “Peça”, “Tempo”, “Região” e “Fornecedor”.

75
Figura 22 – Artefato 3 - Grafo representando as interdependências.

Fonte: elaborado pelo autor.
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4.3 Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos.
Figura 23 - Atividade – Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos.
Elaboração do Modelo
Multidimensional

Análise das
Interdependências

Estimativa do tempo
de desenvolvimento
dos requisitos

Priorização dos
requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

Nesta etapa são estimados os tempos de desenvolvimento de cada
requisito.
Como na priorização são consideradas as métricas e dimensões que
compõem a consulta, a estimativa é realizada considerando também estas
unidades.
Conforme descrito na seção 3.6 nesta etapa é utilizada a adaptação do
método de Análise por Ponto de Função sugerido por Calazans (2003), sendo
necessário contar as funções de dados e transações, com suas respectivas
complexidades.
•

Funções de dados
Para cada dimensão e fato é contada um Arquivo Lógico Interno
(ALI), sendo que se esta dimensão/fato recupera dados inexistentes
nos sistemas fontes da companhia, é contado também um Arquivo de
Interface Externa (AIE). Por exemplo:
o Dimensão Cliente = 1 ALI
o Dimensão Concorrente = 1 ALI + 1 AIE
o Dimensão Pais = 1 ALI
Para definir a complexidade da função de dados, considerando o
modelo multidimensional apresentado na Figura 20, é contado um
Dado Elementar Referenciado (DER) para cada atributo da tabela
fato/dimensão e é contato um Registro Lógico Referenciado (RLR)
para cada floco de neve associado diretamente em uma dimensão.
Por exemplo:


Dimensão Cliente = 9 DER + 0 RLR



Dimensão Concorrente = 2 DER + 0 RLR
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Dimensão País = 3 DER + 1 RLR

A Tabela 17 apresenta o resultado da contagem das funções de
dados, juntamente com a complexidade identificada utilizando-se
como base os dados da Tabela 8.
Tabela 17 - Contagem das funções de dados.

Tipo

Descrição

Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Fato
Fato
Fato
Fato

Cliente
Concorrente
Fornecedor
País
Peça
Região
Tempo
Tipo de Interação
Pedido
PeçaFornecedor
Venda
Interação

ALI AIE RLR DER Complexidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

9
2
8
3
7
2
4
2
21
5
3
8

Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Funções de transação
Para cada dimensão e fato é contada uma entrada externa (EE), e
para cada relatório é contado uma Saída externa (SE). Por exemplo:
o Dimensão Cliente = 1 EE
o Consulta 1 = 1 SE
Para definir a complexidade da função de transação, para cada
atributo visualizado na consulta ou existente na entidade é contado
um Dado Elementar Referenciado (DER), e para cada tabela fato ou
dimensão referenciado é contado um Arquivo lógico referenciado
(ALR). Por exemplo:
o Consulta 1: Conta-se uma Saída externa (SE).

A cláusula

“Select” da consulta 1 possui 10 atributos, neste caso a
consulta 1 possui 10 DERs. Ainda na consulta 1, analisando
os dados da matriz apresentada na Tabela 16 é possível
verificar a utilização de 2 entidades, a dimensão “Tempo” e a
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tabela fato de “Pedido” nesta consulta, com isso serão
contadas 2 ALRs.
o Dimensão Cliente: Conta-se uma Entrada Externa (EE), e um
Arquivo Lógico referenciado (ALR), pois somente está sendo
envolvida a dimensão Cliente neste processo e 9 DERs, pois a
dimensão cliente possui 9 atributos a serem carregados.
A Tabela 18 apresenta o resultado da contagem das funções de
transação do tipo EE, juntamente com a complexidade identificada
utilizando-se como base os dados da Tabela 9.
Tabela 18 - Contagem das funções de transação EE.

Tipo

Descrição

Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Fato
Fato
Fato
Fato

Cliente
Concorrente
Fornecedor
País
Peça
Região
Tempo
Tipo de Contato
Pedido
PeçaFornecedor
Venda
Contato

EE ALR DER Complexidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
2
8
3
7
2
4
2
21
5
3
8

Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Simples
Média
Simples
Simples
Simples

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 19 apresenta o resultado da contagem das funções de
transação do tipo SE, juntamente com a complexidade identificada
utilizando-se como base os dados da Tabela 9.
Tabela 19 - Contagem das funções de transação SE.

Tipo
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Descrição SE ALR DER Complexidade
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

2
4
3
2
5
2

10
8
4
2
2
1

Média
Complexa
Simples
Simples
Média
Simples
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Tipo
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Descrição SE ALR DER Complexidade
7
1
5
4
Média
8
1
6
2
Média
9
1
6
3
Média
10
1
4
8
Complexa
11
1
3
2
Simples
12
1
2
3
Simples
13
1
2
2
Simples
14
1
3
1
Simples
15
1
3
5
Simples
16
1
3
4
Simples
17
1
2
1
Simples
18
1
3
6
Média
19
1
2
1
Simples
20
1
6
2
Média
21
1
4
2
Média
22
1
1
3
Simples
23
1
4
5
Média
24
1
4
5
Média
25
1
3
2
Simples
26
1
3
3
Simples

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Cálculo dos Pontos de Função não ajustados e índice de
produtividade.
As funções de dados e transações identificadas são multiplicadas
pelos números de pontos de função definidos na Tabela 10 para a
obtenção dos Pontos de Função Não Ajustados (PFNA), e
posteriormente é aplicado o indicador de produtividade utilizado por
Calazans (2003) de 6,8 horas por ponto de função, resultando na
quantidade de horas necessárias para implementar um determinado
requisito.
Como as métricas existentes no modelo são puras, não tendo
nenhum tipo de cálculo, o tempo de desenvolvimento identificado
para a implementação da tabela fato é dividido proporcionalmente
para a identificação do tempo de desenvolvimento de cada métrica.
A Tabela 20 apresenta o resultado final da estimativa dos tempos de
desenvolvimento utilizando o método de análise por ponto de função,
lembrando que PFNA refere-se a Pontos de Função não ajustados.
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Tabela 20 - Artefato 4 - Tempo de desenvolvimento para métricas, dimensões
e relatórios.

Tipo
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Dimensão
Fato
Métrica
Métrica
Métrica
Métrica
Métrica
Fato
Métrica
Métrica
Métrica
Fato
Métrica
Fato
Métrica
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Tempo de
PFNA desenvolvimento
(horas)
Cliente
10
68
Concorrente
15
102
Fornecedor
10
68
Peça
10
68
Região
20
136
Tempo
10
68
Tipo de Contato
15
102
Pedido
11
75
Quantidade
2
15
Preço
2
15
Desconto
2
15
Imposto
2
15
ContadorPedido
2
15
PeçaFornecedor
10
68
CustoSuprimento
3
23
QuantidadeDisponível
3
23
ContadorPeçaFornecedor
3
23
Venda
15
102
ValorFaturamento
15
102
Contato
15
102
15
102
Quantidade
1
5
34
2
7
48
3
4
27
4
4
27
5
5
34
6
4
27
7
5
34
8
5
34
9
5
34
10
7
48
11
4
27
12
4
27
13
4
27
14
4
27
15
4
27
16
4
27
17
4
27
Descrição
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Tipo
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta
Consulta

Descrição

PFNA

18
19
20
21
22
23
24
25
26

5
4
5
5
4
5
5
4
4
Total

Tempo de
desenvolvimento
(horas)
34
27
34
34
27
34
34
27
27
1775

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Tabela 20 é possível verificar que o tempo de desenvolvimento das
tabelas fatos, em geral, é maior do que o tempo de desenvolvimento das
dimensões devido ao fato destas entidades possuírem maior número de
atributos, com exceção das dimensões flocadas, tal como “Região” e “Pais”,
e das dimensões que recuperam dados de sistemas fontes inexistentes na
companhia, tais como a dimensão de “Tipo de Interação” e “Concorrente”,
pelo fato destas dimensões considerarem a contagem de RLRs e AIEs
respectivamente.

4.4 Priorização dos requisitos
Figura 24 - Atividade - Priorização dos requisitos.
Elaboração do Modelo
Multidimensional

Análise das
Interdependências

Estimativa do tempo de
desenvolvimento para a
Priorização de requisitos

Priorização dos requisitos

Fonte: elaborado pelo autor.

Nesta etapa é realizada a priorização dos requisitos, conforme descrito
na seção 3.7. Neste trabalho é utilizada a programação linear inteira para
resolver o problema da priorização. Para tanto, faz-se necessário definir a
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função objetivo, as restrições e as variáveis de decisão que farão parte do
modelo.
A formulação matemática utilizada neste experimento está descrita em
detalhes na seção 3.7. A seguir segue uma breve descrição de cada
componente do modelo:
a) Função Objetivo: O objetivo da priorização é maximizar a quantidade
de consultas priorizadas para implementação, lembrando que neste
experimento o total de consultas priorizadas são 26. Sendo
1 , 1 , … 1 as variáveis de decisão representando a priorização ou

não de uma determinada consulta, de forma que se 1 =0 significa
que a consulta não será selecionada na priorização e 1 =1 significa

que a consulta será priorização, a função objetivo pode ser expressa
por:


71 / 1(
(0

b) Variáveis de decisão: Cada variável de decisão 1 , 1 , … 1 irá
representar uma consulta propriamente dita, uma métrica ou uma
dimensão utilizadas para compor esta consulta, de forma que
0 ≤ 1 ≤ 1 ∈  5 . A Tabela 21 lista as variáveis de decisão utilizadas
neste experimento e que são consideradas no modelo.

Tabela 21 - Variáveis de decisão do modelo.

Variáveis de Decisão
Consultas 1 a 26
Métrica Quantidade da fato Pedido
Métrica Preço da fato Pedido
Métrica Desconto da fato Pedido
Métrica Imposto da fato Pedido
Métrica ContadorPedido da fato Pedido
Métrica CustoSuprimento da fato PeçaForn.
Métrica QuantidadeDisponível da fato PeçaForn.
Métrica ContadorPeçaFornecedor da fato PeçaForn.
Métrica ValorFaturamento da fato Venda
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Variáveis de Decisão
Métrica Quantidade da fato Contato
Dimensão Tempo
Dimensão Peça
Dimensão Região
Dimensão Fornecedor
Dimensão Cliente
Dimensão Tipo de Contato
Dimensão Concorrente
Fonte: elaborado pelo autor.

c) Restrições: Conforme descrito na seção 2.4.3 são considerados os
aspectos de tempo de desenvolvimento, interdependência de
requisitos, demanda e disponibilidade da informação.
o O aspecto de demanda e disponibilidade da informação foi
contemplado na atribuição, ou não, dos AIEs na estimativa do
tempo de desenvolvimento.
o O aspecto de tempo de desenvolvimento é uma restrição
imposta ao modelo, com a seguinte formulação matemática:
Sendo -, a união das consultas com as métricas e dimensões
que compõem as mesmas, tal que :

-, =

(

∪ )*)*+

()

E, y o tempo total (em horas) de desenvolvimento disponível
para realizar as implementações, logo a restrição de tempo
imposta ao modelo segue a formulação matemática:


/  -)
, ≤8
(0

o O aspecto da interdependência é uma restrição imposta ao
modelo, com a seguinte formulação matemática:
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Sendo ′ a dependência de um determinado requisito, de
forma que para

ser priorizado, faz-se necessário que ′ seja

priorizado também.
Logo:
r = 1 ⇒ r′ = 1 ou r ≤ r′
Visando melhorar o entendimento do resultado da priorização, são
realizadas 6 priorizações que distinguem-se entre si pelo valor atribuído a y na
restrição referente ao tempo de desenvolvimento.
Para identificar os valores referentes ao tempo total de desenvolvimento
(y) de cada priorização, foi utilizada a seguinte razão:
•

Considerando que o tempo total necessário para o desenvolvimento
de todos os requisitos é de 1.775 horas, conforme apresentado na
Tabela 20, e;

•

Considerando um intervalo de 2 meses, ou seja 320 horas de
desenvolvimento considerando 1 analista desenvolvedor, entre cada
priorização;

Tem-se:
•

Priorização 1 terá y = 320 horas totais de desenvolvimento e as
demais priorizações acrescentam 320 horas até que o tempo total de
desenvolvimento contemple 1.775 horas.

A seguir seguem os valores que são atribuídos a y em cada priorização:
•

Priorização 1
y = 320 horas total de desenvolvimento;

•

Priorização 2
y = 640 horas total de desenvolvimento;

•

Priorização 3
y = 960 horas total de desenvolvimento;

•

Priorização 4
y = 1.280 horas total de desenvolvimento;

•

Priorização 5
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y = 1.600 horas total de desenvolvimento;
•

Priorização 6
y = 1.920 horas total de desenvolvimento;

O artefato desta atividade é uma lista ordenada contendo o conjunto de
requisitos que serão implementados em cada uma das priorizações realizadas,
considerando o tempo de desenvolvimento, os aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação.
Neste experimento é utilizado o Solver existente na ferramenta Microsoft
Office Excel (2007) para implementar o modelo matemático.
As variáveis de decisão, função objetivo e restrições são devidamente
configuradas na ferramenta e os resultados são detalhados a seguir.
Conforme

descrito

na

seção

1.4

o

resultado

da

priorização,

considerando os aspectos de interdependência, demanda e disponibilidade da
informação são comparados aos resultados obtidos na priorização dos mesmos
requisitos, porém desconsiderando tais aspectos.

4.4.1 Priorização considerando os aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação

A seguir são apresentados os resultados obtidos realizando as
priorizações considerando os aspectos de interdependência, demanda e
disponibilidade da informação.
A Tabela 22 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤ 320
horas.
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Tabela 22 – Resultado obtido para a priorização 1.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 22 e no
grafo apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
•

A aplicação da programação linear inteira com o objetivo de
maximizar a quantidade de consultas implementadas, considerando
as restrições de tempo de desenvolvimento, interdependência,
demanda e disponibilidade da informação, resultou na priorização de
2 consultas, totalizando 281 horas de desenvolvimento;

•

O total de 281 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“ContadorPeçaForn” = 23 horas de desenvolvimento;

o Dimensões:


“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento

o Consulta:


Consulta 16 = 27 horas de desenvolvimento



Consulta 22 = 27 horas de desenvolvimento
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•

Analisando o grafo apresentado na Figura 22, verifica-se que as
consultas priorizadas são compostas por métricas que possuem
baixa interdependência. Por exemplo, a consulta 16 é composta pela
métrica “ContadorPeçaFornecedor” que depende somente das
dimensões “Peça” e “Fornecedor”.

Visando a correta ordem de implementação dos requisitos priorizados,
faz-se necessário implementar inicialmente as métricas e dimensões das quais
as consultas dependem. Por exemplo, analisando o grafo apresentado na
Figura 22 verifica-se que para implementar a consulta 16 faz-se necessário
implementar as dimensões “Peça” e “Fornecedor” e posteriormente a métrica
“ContadorPeçaFornecedor”.
A ordenação dos requisitos a serem implementados é realizada
agrupando os requisitos em três grupos, sendo métricas, dimensões e
consultas. Inicialmente implementa-se as dimensões, depois as métricas e
posteriormente as consultas.
Na Figura 22 verifica-se a inexistência de interdependências entre
dimensões, entre métricas e entre consultas. Sendo assim, os requisitos
pertencentes a um mesmo grupo podem ser implementados aleatoriamente.
Considerando os itens anteriormente expostos os requisitos priorizados
neste cenário devem ser implementados na seguinte ordem.
•

Dimensões:
o “Peça”
o “Fornecedor”
o “Cliente”

•

Métricas:
o “ContadorPeçaFornecedor” do Data Mart PeçaForn.

•

Consultas: 16 e 22.

A Tabela 23 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤ 640
horas.
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Tabela 23 – Resultado obtido para a Priorização 2.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 23 e no
grafo apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
•

Foram

priorizadas

6

consultas,

totalizando

637

horas

de

desenvolvimento;
•

O total de 637 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“Quantidade” = 15 horas de desenvolvimento.



“Preço” = 15 horas de desenvolvimento.



“Desconto” = 15 horas de desenvolvimento.



“Imposto” = 15 horas de desenvolvimento.

o Dimensões:


“Tempo” = 68 horas de desenvolvimento



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento



“Região” = 136 horas de desenvolvimento



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento



“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento
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o Consultas:

•



3, 6, 14, 15, e 22 = 27 horas de desenvolvimento cada.



5 = 34 horas de desenvolvimento.

Verifica-se que a consulta 16 selecionada na priorização 1 não foi
selecionada na priorização 2 demostrando que o modelo matemático
avalia a melhor solução, considerando as variáveis e restrições
existentes;

•

As consultas priorizadas são compostas por métricas que pertencem
ao Data Mart Pedido e possuem alta interdependência, porém são
utilizadas em um maior número de consultas. Por exemplo,
analisando o grafo apresentado na Figura 22, verifica-se que a
métrica “Preço” depende de 5 das 7 dimensões existentes no
modelo, porém resulta na implementação de 6 consultas.

A ordem na qual os requisitos devem ser implementados é:
•

Dimensões:
o “Tempo”
o “Peça”
o “Região”
o “Fornecedor”
o “Cliente”

•

Métricas:
o “Quantidade” do Data Mart Pedido.
o “Preço” do Data Mart Pedido.
o “Desconto” do Data Mart Pedido.
o “Imposto” do Data Mart Pedido.

•

Consultas: 3, 5, 6, 14, 15 e 22.

A Tabela 24 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤ 960
horas.

90

Tabela 24 - Resultado obtido para a priorização 3.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 24 e no
grafo apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
•

Foram

priorizadas

16

consultas,

totalizando

956

horas

de

desenvolvimento;
•

O total de 956 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“Quantidade” = 15 horas de desenvolvimento.



“Preço” = 15 horas de desenvolvimento.



“Desconto” = 15 horas de desenvolvimento.



“ContadorPedido” = 15 horas de desenvolvimento.

o Dimensões:


“Tempo” = 68 horas de desenvolvimento.



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento.
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“Região” = 136 horas de desenvolvimento.



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento.



“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento.

o Consultas:


3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17,19, 22 = 27 horas de
desenvolvimento cada.

•



5, 7, 8, 18, 21 = 34 horas de desenvolvimento cada.



10 = 48 horas de desenvolvimento.

Todas consultas priorizadas são compostas por métricas que
pertencem ao Data Mart Pedido.

A ordem no qual os requisitos devem ser implementados é:
•

Dimensões:
o “Tempo”
o “Peça”
o “Região”
o “Fornecedor”
o “Cliente”

•

Métricas:
o “Quantidade” do Data Mart Pedido.
o “Preço” do Data Mart Pedido.
o “Desconto” do Data Mart Pedido.
o “ContadorPedido” do Data Mart Pedido.

•

Consultas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 e 22.

A Tabela 25 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤

1.280 horas.
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Tabela 25 - Resultado obtido para a priorização 4.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 25 e no
grafo apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
•

Foram priorizadas 22 consultas, totalizando 1.244 horas de
desenvolvimento;

•

O total de 1.244 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“Quantidade” = 15 horas de desenvolvimento.



“Preço” = 15 horas de desenvolvimento.



“Desconto” = 15 horas de desenvolvimento.



“Imposto” = 15 horas de desenvolvimento.



“ContadorPedido” = 15 horas de desenvolvimento.



“CustoSuprimento” = 23 horas de desenvolvimento.



“QuantidadeDisponível”

=

23

horas

de

desenvolvimento.


“ContadorPeçaFornecedor”
desenvolvimento.

o Dimensão:

=

23

horas

de
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“Tempo” = 68 horas de desenvolvimento.



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento.



“Região” = 136 horas de desenvolvimento.



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento.



“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento.

o Consultas:


3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22 = 27 horas de
desenvolvimento cada.



1, 5, 7, 8, 9, 18, 20 e 21 = 34 horas de desenvolvimento
cada.


•

2 e 10 = 48 horas de desenvolvimento cada.

Foram priorizadas todas as consultas que refletem informações
existentes nos sistemas fontes (consulta 1 a 22), tanto pertencentes
ao Data Mart de Pedido como do Data Mart de “PeçaFornecedor”,
porém não foi priorizada nenhuma consulta cuja informação é
inexistente no sistema fonte da companhia (consultas 23 a 26),
devido ao alto tempo de implementação destas consultas e ao fato
de resultarem na entrega de poucas consultas.

A ordem no qual os requisitos devem ser implementados é:
•

Dimensão:
o “Tempo”
o “Peça”
o “Região”
o “Fornecedor”
o “Cliente”

•

Métricas:
o “Quantidade” do Data Mart Pedido.
o “Preço” do Data Mart Pedido.
o “Desconto” do Data Mart Pedido.
o “Imposto” do Data Mart Pedido.
o “ContadorPedido” do Data Mart Pedido.
o “CustoSuprimento” do Data Mart PeçaForn.
o “QuantidadeDisponível” do Data Mart PeçaForn.
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o “ContadorPeçaFornecedor” do Data Mart PeçaForn.
•

Consultas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 e 22.

A Tabela 26 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤
1.600 horas.

Tabela 26 – Resultado obtido para a priorização 5.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 26 no grafo
apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
•

Foram priorizadas 25 consultas, totalizando 1.543 horas de
desenvolvimento;

•

O total de 1.543 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“Quantidade” = 15 horas de desenvolvimento.



“Preço” = 15 horas de desenvolvimento.



“Desconto” = 15 horas de desenvolvimento.
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“Imposto” = 15 horas de desenvolvimento.



“ContadorPedido” = 15 horas de desenvolvimento.



“CustoSuprimento” = 23 horas de desenvolvimento.



“QuantidadeDisponível”

=

23

horas

de

desenvolvimento.
“ContadorPeçaFornecedor



=

23

horas

de

desenvolvimento.
“Quantidade” = 102 horas de desenvolvimento.



o Dimensões:


“Tempo” = 68 horas de desenvolvimento.



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento.



“Região” = 136 horas de desenvolvimento.



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento.



“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento.



“Tipo Interação” = 102 horas de desenvolvimento.

o Consultas:
3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 e 25 = 27



horas de desenvolvimento cada.
1, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 23 e 24 = 34 horas de



desenvolvimento cada.
2 e 10 = 48 horas de desenvolvimento cada.


•

Foram priorizadas as consultas que refletem informações dos Data
Marts de Pedido, PeçaForn. e Contato, porém o Data Mart de Venda
não

foi

priorizado,

pois

ele

demanda

muito

tempo

de

desenvolvimento devido ao fato da informação não existir no sistema
fonte e resulta na entrega de somente 1 consulta.
A ordem no qual os requisitos devem ser implementados é:
•

Dimensões:
o “Tempo”
o “Peça”
o “Região”
o “Fornecedor”
o “Cliente”
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o “Tipo Contato”
•

Métricas:
o “Quantidade” do Data Mart Pedido.
o “Preço” do Data Mart Pedido
o “Desconto” do Data Mart Pedido
o “Imposto” do Data Mart Pedido
o “ContadorPedido” do Data Mart Pedido
o “CustoSuprimento” do Data Mart PeçaForn.
o “QuantidadeDisponível” do Data Mart PeçaForn.
o “ContadorPeçaFornecedor” do Data Mart PeçaForn.
o “Quantidade” do Data Mart Contato.

•

Consultas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

A Tabela 27 marca em cor diferenciada as consultas que devem ser
priorizadas, juntamente com as métricas e dimensões que compõem as
mesmas, considerando a restrição de tempo total de desenvolvimento y ≤
1.920 horas.

Tabela 27 – Resultado obtido para a priorização 6.

Fonte: elaborado pelo autor.

Considerando os dados fornecidos nas Tabelas 20 e Tabela 27 e no
grafo apresentado na Figura 22 é possível verificar que:
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•

Foram priorizadas 26 consultas, totalizando 1.774 horas de
desenvolvimento;

•

O total de 281 horas de desenvolvimento é a soma do tempo de
desenvolvimento das métricas, dimensões e consultas, conforme
apresentado na Tabela 20 e detalhado a seguir:
o Métricas:


“Quantidade” = 15 horas de desenvolvimento.



“Preço” = 15 horas de desenvolvimento.



“Desconto” = 15 horas de desenvolvimento.



“Imposto” = 15 horas de desenvolvimento.



“ContadorPedido” = 15 horas de desenvolvimento.



“CustoSuprimento” = 23 horas de desenvolvimento.



“QuantidadeDisponível”

=

23

horas

de

desenvolvimento.


“ContadorPeçaFornecedor

=

23

horas

de

desenvolvimento.


“Quantidade” = 102 horas de desenvolvimento.



“ValorFaturamento” = 102 horas de desenvolvimento.

o Dimensões:


“Tempo” = 68 horas de desenvolvimento.



“Peça” = 68 horas de desenvolvimento.



“Região” = 136 horas de desenvolvimento.



“Fornecedor” = 68 horas de desenvolvimento.



“Cliente” = 68 horas de desenvolvimento.



“Tipo Interação” = 102 horas de desenvolvimento.



“Concorrente” = 102 horas de desenvolvimento.

o Consultas:


3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25 e 26 = 27
horas de desenvolvimento cada.



1, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 23 e 24 = 34 horas de
desenvolvimento cada.


•

2 e 10 = 48 horas de desenvolvimento cada.

Este cenário resulta na priorização de todos os requisitos.
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A ordem no qual os requisitos devem ser implementados é:
•

Dimensões:
o “Tempo”
o “Peça”
o “Região”
o “Fornecedor”
o “Cliente”
o “Tipo de Contato”
o “Concorrente”

•

Métricas:
o “Quantidade” do Data Mart Pedido.
o “Preço” do Data Mart Pedido.
o “Desconto” do Data Mart Pedido.
o “Imposto” do Data Mart Pedido.
o “ContadorPedido” do Data Mart Pedido.
o “CustoSuprimento” do Data Mart PeçaForn.
o “QuantidadeDisponível” do Data Mart PeçaForn.
o “ContadorPeçaFornecedor” do Data Mart PeçaForn.
o “ValorFaturamento” do Data Mart Venda.
o “Quantidade” do Data Mart Contato.

•

Consultas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

A Tabela 28 apresenta o resultado consolidado das priorizações
realizadas, considerando os aspectos de interdependência, demanda e
disponibilidade da informação.
Tabela 28 - Resumo consultas priorizadas considerando os três aspectos.
Considera aspectos de interdependência, demanda e disponibilidade da
informação
Priorização

Consulta

1
2
3

1

2

X

3

4

5

6

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Considera aspectos de interdependência, demanda e disponibilidade da
informação
Priorização

Consulta

1

2

4
5
X
6
X
7
8
9
10
11
12
13
14
X
15
X
16
X
17
18
19
20
21
22
X
X
23
24
25
26
Total de
consultas
2
6
priorizadas
Fonte: elaborado pelo autor.

3

4

5

6

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

16

22

25

26

X
X
X
X
X
X
X
X

Analisando os dados das Tabela 22 a Tabela 28, é possível verificar que
nas primeiras priorizações, nas quais a restrição no tempo de desenvolvimento
é maior, são priorizados os requisitos que possuem baixa interdependência e
que por este motivo terão o tempo de desenvolvimento menor, e a medida que
o tempo de total de desenvolvimento aumenta, são selecionados os requisitos
que possuem maior interdependência, porém que resultam na entrega de mais
consultas.
Verifica-se também que as consultas que recuperam dados de sistemas
inexistentes na companhia somente são priorizadas em situações nas quais o
tempo total de desenvolvimento é maior.
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4.4.2 Priorização desconsiderando os aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação

A seguir são apresentados os resultados obtidos realizando a
priorização desconsiderando os aspectos de interdependência, demanda e
disponibilidade da informação.
A Tabela 29 apresenta os resultados das priorizações realizadas
desconsiderando os aspectos.

Tabela 29 - Resultado da priorização desconsiderando aspectos de
interdependência, demanda e disponibilidade da informação.

Desconsidera aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação

Consulta
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X

2
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

Priorização
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Desconsidera aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação

Consulta
1
X

22
23
24
25
26

Priorização
3
4
X
X

2
X

5
X
X
X
X

6
X
X
X
X
X

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 30 apresenta os resultados referentes aos tempos totais de
desenvolvimento da priorização realizada desconsiderando os aspectos.
Tabela 30 - Resultado do tempo de desenvolvimento da priorização que
desconsidera os aspectos.

Priorização

Total de horas

Priorização 1

308

Priorização 2

590

Priorização 3

957

Priorização 4

1.244

Priorização 5

1.475

Priorização 6

1.638

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando os dados das Tabelas 29 e 20 é possível verificar que nas
priorizações realizadas que desconsideram os aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação as consultas que recuperam
informações de sistemas externos somente são selecionadas a partir da 5ª
priorização devido ao alto tempo para implementação destes requisitos.

4.5 Conclusão
Após a elaboração do modelo lógico do DW, a análise das
interdependências
desenvolvimento,

dos
foi

requisitos
possível

e

a

executar

estimativa
a

dos

priorização

tempos

dos

de

requisitos
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considerando os aspectos de interdependência, demanda e disponibilidade da
informação.
A configuração do Solver existente na ferramenta Microsoft Office Excel
(2007) para contemplar o modelo matemático descrito na seção 3.7 foi
essencial para realizar a priorização.
A execução do experimento mostrou ser possível tratar o problema da
priorização como um problema matemático, no qual é possível aplicar a técnica
de programação linear inteira, visando maximizar um determinado objetivo.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nesta seção os artefatos obtidos durante a execução do experimento
são devidamente analisados.
A Figura 25 mostra os artefatos gerados na execução do experimento
proposto neste trabalho.
Figura 25 - Artefatos gerados por etapa, na execução do experimento.
Elaboração do Modelo
Multidimensional

1

•Modelo
Multidimensional
do DW

Análise das
Interdependências

1

•Matriz de
interdependência

2

•Grafo de
interdependência

Estimativa do tempo de
desenvolvimento para a
Priorização de requisitos

1

• Tempo de
desenvolvimento dos
requisitos

Priorização dos requisitos

1

• Lista dos requisitos a
serem
implementados.

Fonte: elaborado pelo autor.

5.1 Modelo Multidimensional do DW

O artefato gerado na etapa “Elaboração do Modelo Multidimensional” foi
o modelo multidimensional do DW com o objetivo de representar os requisitos
solicitados pelos usuários, possibilitando a análise das interdependências
existentes.
No modelo multidimensional foram ilustrados tantos os requisitos
existentes nos sistemas fontes da companhia como os requisitos faltantes.
A utilização do modelo multidimensional não foi suficiente para a análise
e identificação das interdependências entre os requisitos, sendo necessária
também a análise das consultas, expressas em SQL e listadas nas Tabela 6 e
Tabela 7, pela seguinte razão:
•

O fato de uma tabela fato estar relacionada a uma determinada
dimensão no modelo multidimensional não implica a existência de
uma dependência de desenvolvimento entre a tabela fato e a
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dimensão com o objetivo de implementar uma determinada consulta.
Como exemplo será utilizada a métrica “Imposto” existente na tabela
fato “Pedido”. Conforme mostra a Figura 19, esta tabela fato é
contextualizada

pelas

dimensões

“Tempo”,

“Cliente”,

“País”,

“Fornecedor” e “Peça”, porém somente a consulta 1, listada na Tabela
16,

utiliza a métrica “Imposto”, sendo que esta métrica é

contextualizada somente pela dimensão “Tempo”, conforme mostra
Figura 22. Logo, visando atender aos requisitos dos usuários, a
implementação

da

métrica

“Imposto”

requer

somente

a

implementação da dimensão “Tempo”, não sendo necessário
implementar as demais dimensões associadas a mesma fato.

5.2 Análise das Interdependências

Os artefatos gerados na etapa “Análise das interdependências” foram
uma matriz e um grafo representando as interdependências existentes entre os
requisitos.
Para a elaboração da matriz foram utilizadas, como base, consultas
expressas em SQL, listadas nas Tabela 6 e Tabela 7. Nesta etapa verificou-se
que a utilização do Modelo multidimensional do DW não foi suficiente para a
identificação de tais interdependências, devido aos itens expostos no item 5.1.
A matriz ilustrada na Tabela 15 representa claramente as dependências
existentes entre as métricas e dimensões que compõem as consultas
solicitadas pelos usuários, evidenciando as dimensões que são compartilhadas
por mais de um Data Mart e que devem ser priorizadas, visando minimizar os
impactos na futura integração entre os Data Marts (GOLFARELLI, 2009). Como
exemplo, tem-se a dimensão “Tempo” que, conforme apresentado na linha
“Quantidade de relacionamentos” da Tabela 15, é pré-requisito para a
implementação de 8 métricas pertencentes a 3 Data Marts distintos e devido a
esta alta dependência foi selecionada nas primeiras priorizações realizadas,
conforme apresentado nas Tabela 22 a Tabela 27.
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Porém na matriz inicialmente elaborada e ilustrada na Tabela 15, não é
possível identificar em qual consulta uma determinada métrica/dimensão é
utilizada.
Sendo assim, a matriz inicialmente desenvolvida foi ampliada para que
fosse possível identificar as métricas e dimensões utilizadas em uma
determinada consulta. A matriz ampliada é apresentada na Tabela 16.
Na Tabela 16, é possível verificar que:
•

As métricas “Preço” e “Desconto” são as mais utilizadas em
consultas, sendo utilizadas em um total de 12 e 11 consultas
respectivamente.

•

As

métricas

“Imposto”,

“ContadorPeçaFornecedor”

e

“ValorFaturamento” são as menos utilizadas em consultas, sendo
elas utilizadas em uma única consulta.
•

Conforme coluna “Total” apresentada na Tabela 16 as dimensões
mais utilizadas em consultas são:
o “Tempo” – Utilizada em 16 consultas
o “Cliente” – Utilizada em 11 consultas
o “Região” – Utilizada em 11 consultas

Com base no exposto anteriormente e no resultado das priorizações
realizadas e apresentadas nas Tabela 22 a Tabela 27, fica evidente que quanto
maior é o número de consultas que dependem de uma determinada
dimensão/métrica, maior é a prioridade desta dimensão/métrica na priorização.
Lembrando que o objetivo da priorização é maximizar a quantidade de
consultas implementadas e utilizando como exemplo as métricas “Preço” e
“Desconto”, é possível verificar que estas métricas possuem maior prioridade,
pois são pré-requisitos para a implementação de um grande número de
consultas, enquanto que as métricas “ContadorPeçaFornecedor” e “Imposto”
são menos prioritárias, pois são pré-requisitos para um pequeno número de
consultas.
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Ampliando a representação das interdependências foi elaborado um
grafo, apresentado na Figura 22, utilizando como base os relacionamentos
listados na Tabela 16.
No grafo apresentado na Figura 22, é possível verificar que:
•

A métrica “Imposto” do Data Mart Pedido é a que possui menor
número de dependências, dependendo somente da dimensão
“Tempo”.

Reunindo os resultados do grafo apresentado na Figura 22 e das
matrizes apresentadas nas e Tabela 15 e Tabela 16, verifica-se que:
•

As consultas que possuem maior dependência são:
o Consulta 1 – Depende de 5 métricas (“Quantidade”, “Preço”,
“Desconto”, “Imposto” e “ContadorPedido”), e estas 5 métricas
dependem de 5 dimensões distintas (“Cliente”, “Peça”,
“Tempo”, ”Região” e “Fornecedor”);
o Consulta 9 – Depende de 4 métricas (“Quantidade”, “Preço”,
“Desconto”

e

“CustoSuprimento”),

e

estas

4

métricas

dependem de 5 dimensões distintas (“Cliente”, “Peça”,
“Tempo”, “Região” e “Fornecedor”);
•

As consultas que possuem menor dependência são:
o Consutla 22 – depende de 1 dimensão;
o Consulta 26 – depende de 1 métrica e esta métrica depende
de 2 dimensões distintas;
o Consulta 16 – depende de 1 métrica e esta métrica depende
de 2 dimensões distintas;

A Tabela 31 contém as consultas ordenadas de forma decrescente pela
quantidade de dependências que elas possuem.
Com base no exposto anteriormente e no resultado das priorizações
realizadas e apresentadas nas Tabela 22 a Tabela 27, verifica-se que
consultas compostas por muitas métricas e dimensões serão as últimas a
serem

selecionadas

na

priorização,

devido

ao

alto

tempo

para

a

implementação das mesmas. Por exemplo, a consulta 1 (alta dependência)

107

somente é selecionada a partir da 4ª priorização, enquanto que a consulta 22
(baixa dependência) é selecionada na 1ª priorização.
Tabela 31- Análise das Dependências existentes nas consultas.
Consulta

Quantidade de
Métricas

Quantidade de
Dimensões

Total de
dependências

1
9
6
19
3
5
7
8
10
14
15
17
20
11
18
2
4
12
13
21
23
24
25
16
26
22

5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
1

10
9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1

Fonte: elaborado pelo autor.

Tendo como base esta análise, conclui-se que o grafo apresentado na
Figura 22 e a matriz apresentada na Tabela 16 representam claramente as
interdependências existentes entre as métricas, dimensões e consultas.

5.3 Estimativa do tempo de desenvolvimento dos requisitos

O artefato gerado na etapa “Estimativa do tempo de desenvolvimento
dos requisitos” foi uma lista contendo as consultas com seus respectivos tempo
de desenvolvimento.
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Pesos distintos foram atribuídos para requisitos existentes no sistema
fonte e para os requisitos faltantes, ao considerar o tipo de função de dados de
Arquivos de Interface Externa (AIE). Esta diferenciação possibilitou incluir os
fatores da demanda e da disponibilidade da informação na priorização, pois
caso a informação não exista no sistema fonte, maior será o seu tempo de
desenvolvimento, o que poderá afetar diretamente a priorização tendo em vista
que o aspecto de tempo é uma restrição imposta ao modelo matemático.
Analisando os dados das Tabela 17 a 20 verifica-se que a dimensão
“Concorrente” apesar de ter praticamente a mesma quantidade de DERs que a
dimensão

“Tempo”,

o

que

indicaria

a

mesma

complexidade

de

desenvolvimento em ambos os casos, tem o tempo de desenvolvimento 50%
maior, pois a informação não existe no sistema fonte da companhia. Isto
significa que o aspecto da existência ou não da informação deve ser
considerado na estimativa do tempo de desenvolvimento, pois ele influencia o
total de horas estimados para implementar um requisito.

5.4 Priorização dos requisitos

O artefato gerado na etapa “Priorização dos requisitos” foi uma lista
contendo os requisitos priorizados e que deveriam ser implementados visando
maximizar a quantidade de consultas entregues considerando as restrições de
tempo de desenvolvimento, interdependência, demanda e disponibilidade da
informação.
Foram realizadas 6 priorizações nas quais o tempo total de
desenvolvimento (y) foi alterado progressivamente possibilitando visualizar a
evolução dos resultados obtidos.
Para analisar o impacto da interdependência, demanda e disponibilidade
da informação na priorização, foram realizadas outras 6 priorizações nas quais
o

tempo

total de

desenvolvimento

desconsiderando os aspectos.

(y)

também foi alterado,

porém

109

O gráfico apresentado na Figura 26 compara os resultados obtidos na
priorização dos requisitos com e sem considerar os três aspectos, sendo que
no eixo “X” são apresentadas as priorizações de 1 a 6 referentes ao tempo total
de desenvolvimento.
Figura 26 - Gráfico ilustrando cenários de priorização.

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando os dados do gráfico, apresentado na Figura 26, é possível
verificar que:
•

O total de horas necessárias para implementar os 26 requisitos difere
entre a priorização que considera o aspecto da disponibilidade da
informação e a priorização que o desconsidera, totalizando 1.774
horas e 1.638 horas respectivamente, isso ocorre devido a contagem
de Arquivos de Interface Externa (AIE) referentes à recuperação de
dados inexistentes nos sistemas fontes da companhia para o primeiro
caso e a não contagem destas funções para o segundo. Isto reforça
o exposto no item 5.3 que consultas que recuperam informações de
sistemas inexistentes possuem maior tempo de implementação,
podendo em alguns casos dobrar seu tempo de desenvolvimento.

•

Analisando as 1ª e 2ª priorizações, verifica-se uma diferença média
de 120% na quantidade de consultas priorizadas, comparando os
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resultados que consideram e os resultados que desconsideram a
interdependência,

demanda

e

disponibilidade

da

informação,

evidenciando que tais aspectos impactam diretamente a quantidade
de consultas priorizadas. Verifica-se também que as dependências
identificadas entre métricas, dimensões e consultas aumentam o
tempo estimado de implementação, pois para implementar uma
determinada consulta, faz-se necessário implementar as métricas e
dimensões das quais a consulta depende, impossibilitando desta
forma que mais consultas sejam selecionadas nas priorizações em
que o tempo total de desenvolvimento é menor.
•

A partir da 3ª priorização é possível verificar que a diferença na
quantidade de requisitos implementados diminui drasticamente
mostrando que a partir de 960 horas o fato de considerar ou
desconsiderar os aspectos na priorização não impactou diretamente
na quantidade de requisitos priorizados, pois este total de horas é
suficiente para implementar as métricas e dimensões que possuem
alta dependência porém que resultam na entrega de muitas
consultas.

Nos resultados das priorizações que consideram os aspectos de
interdependência, demanda e disponibilidade da informação, apresentados nas
Tabela 22 a Tabela 27, verifica-se que:
•

Nas primeiras priorizações, nas quais a restrição de tempo é maior,
são selecionadas consultas compostas por métricas e dimensões
que possuem baixa interdependência. Por exemplo, a consulta 16
que possui baixa interdependência é selecionada na 1ª priorização,
pois

esta

consulta

depende

somente

da

métrica

“ContadorPeçaFornecedor” que por sua vez depende de somente 2
dimensões.
•

A partir da 2ª priorização verifica-se que consultas compostas por
métricas que possuem maior dependência são selecionadas, como
por exemplo, as métricas “Preço” e “Desconto” que requerem 5 das 7
dimensões, pois é a partir deste cenário que a quantidade de horas é
suficiente para implementar as métricas que apesar de possuírem
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alta dependência, resultam na implementação de um maior número
de consultas, conforme apresentado na seção 5.2.
•

Considerando que o objetivo da priorização é maximizar a
quantidade de consultas implementadas, verifica-se também que
consultas compostas por métricas que requerem muitas dimensões e
que resultem na entrega de poucas consultas são consideradas
menos prioritárias. Por exemplo, consultas compostas pelas métricas
“CustoSuprimento” e “QtdDisponível” que requerem 4 das 7
dimensões, somente são selecionadas a partir da 4ª priorização no
qual a restrição de tempo é menor, devido ao seu alto tempo de
implementação.

•

Conforme apresentado na seção 5.2. e com base nos resultados da
priorização, verifica-se que consultas compostas por uma grande
quantidade de métricas e dimensões, são consideradas menos
prioritárias nos casos em que a restrição de tempo é maior, tal como
as consultas 1 e 9, e consultas que possuem baixa dependência, tal
como as consultas 22 e 16 são consideradas mais prioritárias.

•

Verifica-se que as dimensões com maior dependência, tal como
“Cliente”, “Tempo”, “Peça”, “Região” e “Fornecedor” são selecionadas
já

na

2ª

priorização,

pois

elas

são

pré-requisitos

para

a

implementação de praticamente todas as consultas.
Nos cenários que desconsideram os aspectos de interdependência,
demanda e disponibilidade da informação:
•

As consultas são selecionadas sem considerar a dependência
existente entre as métricas e dimensões que compõem estas
consultas. Este fato pode ocasionar problemas na definição da
granularidade, acarretando em recargas desnecessárias tendo em
vista que a granularidade é definida pelas dimensões que
contextualizam o fato.
Por exemplo, na 1ª priorização é possível verificar que consultas
compostas pela métrica “ContadorPedido” são selecionadas na
priorização, porém somente as dimensões “Tempo” e “Cliente” foram
priorizadas. Neste caso, além das dimensões “Tempo” e “Cliente”,
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deveriam ser selecionadas também as dimensões “Fornecedor” e
“Região” das quais a métrica “ContadorPedido” dependem, com o
objetivo de minimizar o problema anteriormente exposto.
Comparando os resultados obtidos das priorizações que consideram os
aspectos de interdependência, demanda e disponibilidade da informação com
os resultados que desconsideram tais aspectos, apresentados nas Tabela 28 e
29 é possível verificar que:
•

Consultas que foram selecionadas nas primeiras priorizações, como
por exemplo, a consulta 16 podem não ser selecionadas nas demais
priorizações. Este fato ressalta que o modelo matemático avalia a
melhor solução considerando as restrições impostas ao modelo.

•

Foi verificado que o aspecto da interdependência é influente na
priorização, principalmente nos casos em que o tempo total de
desenvolvimento é menor, pois conforme já mencionado, a
interdependência aumenta o tempo de implementação do requisito.
Isto pode ser evidenciado pelo fato de terem sido priorizadas
diferentes consultas comparando a priorização que considera a
interdependência da priorização que desconsidera.
Figura 27 - Gráfico – Quantidade de consultas selecionadas de fontes
inexistentes.

Fonte: elaborado pelo autor.

•

Foi verificado que o aspecto de demanda e disponibilidade da
informação não foi influente priorização. O gráfico, apresentado na
Figura 27, mostra que requisitos inexistentes nos sistemas fontes, e
que por este motivo possuem maior tempo de implementação,
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mesmo possuindo pouca interdependência, foram selecionados
somente a partir da 4ª priorização, tanto na priorização que
considerou, como na priorização que desconsiderou tal aspecto.

114

6 CONCLUSÃO
6.1 Resumo
Este trabalho objetiva considerar aspectos inerentes em ambientes de
Data Warehouse, tais como interdependência, demanda e disponibilidade da
informação, na priorização de requisitos, utilizando a programação linear inteira
para a obtenção do melhor resultado.
Para atingir tal objetivo, foi criada uma especificação e foi feito um
experimento, no qual foi possível realizar a priorização considerando tais
aspectos.
Neste trabalho é apresentada uma solução para considerar o aspecto de
demanda e disponibilidade da informação na priorização, na qual são
considerados ou não AIEs para requisitos existentes e inexistentes nos
sistemas fontes, e posteriormente estes tempos foram contemplados na
restrição de tempo imposta ao modelo matemático.
Visando melhorar o resultado obtido na priorização e analisar
corretamente

as

interdependências

existentes,

os

requisitos

foram

desmembrados em unidades comuns em ambientes de DW, tais como
métricas e dimensões.
Para possibilitar maior entendimento sobre o impacto dos aspectos
interdependência, demanda e disponibilidade na priorização de requisitos em
ambientes de Data Warehouse, foi realizada a priorização dos mesmos
requisitos, porém desconsiderando tais fatores.
Após a execução do experimento é evidente que a utilização da
programação linear inteira foi eficiente na obtenção dos resultados na
priorização, considerando os aspectos de interdependência, demanda e
disponibilidade da informação.
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6.2 Análise geral e contribuições

Este trabalho apresentou contribuições na área de priorização de
requisitos em ambientes de Data Warehouse. Os itens a seguir resumem as
principais contribuições obtidas:
•

A programação linear inteira mostrou-se eficiente na realização da
priorização considerando os aspectos de interdependência, demanda
e disponibilidade da informação;

•

O desmembramento dos requisitos em métricas e dimensões
possibilitou uma melhor análise das interdependências, obtenção de
melhores resultados na priorização e a minimização dos riscos
inerentes a integração dos Data Marts;

•

A formalização dos requisitos dos usuários na linguagem SQL-92
possibilitou identificar as interdependências existentes, de acordo
com a demanda dos usuários e a disponibilidade da informação;

•

A utilização do modelo multidimensional do DW não foi suficiente
para

análise

das

interdependências,

pois

não

reflete

as

interdependências existentes considerando o que foi requerido pelo
usuário;
•

A utilização do grafo e da matriz representando as interdependências
foi eficiente na identificação e análise das dependências existentes
entre as métricas, dimensões e consultas;

•

Verificou-se que o aspecto de interdependência impacta diretamente
no resultado da priorização realizada e deve ser considerado para
que os projetos não sejam surpreendidos com a inclusão de
requisitos, antes desconsiderados na priorização, por conta das
dependências existentes;

•

Verificou-se que o aspecto da demanda e da disponibilidade da
informação mostrou-se pouco influente no resultado da priorização
obtida.

Por meio dos resultados obtidos na execução do experimento proposto
neste trabalho, e dos tópicos que relacionam sua contribuição, é possível obter
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um melhor entendimento do impacto dos aspectos da interdependência,
demanda e disponibilidade da informação na priorização de requisitos em
ambientes de DW.
Conclui-se que o objetivo de identificar, levantar e analisar a
interdependência dos requisitos e sua priorização na construção do DW
considerando as abordagens de demanda e disponibilidade da informação foi
alcançado, por meio do estudo realizado de trabalhos relacionados e pela
execução do experimento.

6.3 Sugestões para pesquisas futuras

Durante a execução do experimento foram identificadas oportunidades
para futuras pesquisas na área de priorização de requisitos em ambientes de
DW. Estas oportunidades estão listadas nos itens a seguir:
•

Realizar

a

priorização

considerando

os

aspectos

de

interdependência, demanda e disponibilidade da informação em um
cenário real;
•

Método automatizado para a identificação e elaboração do grafo e da
matriz contendo as interdependências, utilizando-se como base as
consultas expressas em SQL-92;

•

Analisar o comportamento da priorização considerando múltiplos
objetivos que inclusive podem ser conflitantes, como por exemplo,
maximizar o valor para o negócio e minimizar o custo de
implementação;

•

Construção de uma interface de usuário para a realização da
priorização, automatizando a configuração das dependências no
Solver, ferramenta da Microsoft, utilizando-se como base o grafo de
interdependências;

•

Avaliar a utilização da programação linear inteira para a resolução de
problemas mais complexos de priorização, aumentando a quantidade
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de requisitos a serem priorizados ou incluindo outras restrições ao
modelo, tal como risco de implementação;
•

Considerar a frequência de utilização das consultas na priorização,
pois quanto mais utilizada for uma consulta maior seria a sua
prioridade.

Assim sendo, a priorização de requisitos em ambientes de Data
Warehouse, ainda é uma área que pode ser explorada para novas pesquisas,
considerando aspectos específicos destes ambientes.
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ANEXO A

Consulta 1
Select I_FlagDevolução,
I_StatusItem,
sum(I_Quantidade) as sum_qty,
sum(I_Preço) as sum_base_price,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)) as sum_disc_price,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)*(1+I_Imposto)) as sum_charge,
avg(I_Quantidade) as avg_qty,
avg(I_Preço) as avg_price,
avg(I_Desconto) as avg_disc,
count(*) as count_order
from ItemPedido
where I_DataRemessa <= date '1998-12-01' - interval '[DELTA]' day (3)
group by I_FlagDevolução,
I_StatusItem
order by I_FlagDevolução,
I_StatusItem;
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Consulta 2
Select F_SaldoConta,
F_Nome,
PA_Nome,
PE_ChavePeça,
PE_Fabricante,
F_Endereço,
F_Telefone,
F_Comentário
from Peça,
Fornecedor,
PeçaFornecedor,
País,
Região
where PE_ChavePeça = PF_ChavePeça
and F_ChaveFornecedor = pF_ChaveFornecedor
and PE_Tamanho = [SIZE]
and PE_Tipo like '%[TYPE]'
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_ChaveRegião = R_ChaveRegião
and R_Nome = '[REGIÃO]'
and PF_CustoSuprimento = (select min(PF_CustoSuprimento)
from PeçaFornecedor, Fornecedor,
País, Região
where PE_ChavePeça = PF_ChavePeça
and F_ChaveFornecedor = pF_ChaveFornecedor
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_ChaveRegião = R_ChaveRegião
and R_Nome = '[REGIÃO]')
order by F_SaldoConta desc,
PA_Nome,
F_Nome,
PE_ChavePeça;
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Consulta 3
Select I_ChavePedido,
sum(I_Preço*(1-I_Desconto)) as revenue,
P_DataPedido,
o_shippriority
from Cliente,
Pedido,
ItemPedido
where C_SegmentoMKT = '[SEGMENT]'
and C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and I_ChavePedido = P_ChavePedido
and P_DataPedido < date '[DATE]'
and I_DataRemessa > date '[DATE]'
group by I_ChavePedido,
P_DataPedido,
o_shippriority
order by revenue desc,
P_DataPedido;
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Consulta 4
Select o_orderpriority,
count(*) as order_count
from Pedido
where P_DataPedido >= date '[DATE]'
and P_DataPedido < date '[DATE]' + interval '3' month
and exists (select *
from ItemPedido
where I_ChavePedido = P_ChavePedido
and I_DataRemessa < I_DataRecebimento)
group by o_orderpriority
order by o_orderpriority;
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Consulta 5
Select PA_Nome,
sum(I_Preço * (1 - I_Desconto)) as revenue
from Cliente,
Pedido,
ItemPedido,
Fornecedor,
País,
Região
where C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and I_ChavePedido = P_ChavePedido
and I_ChaveFornecedor = F_ChaveFornecedor
and C_ChavePais = F_ChavePais
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_ChaveRegião = R_ChaveRegião
and R_Nome = '[REGIÃO]'
and P_DataPedido >= date '[DATE]'
and P_DataPedido < date '[DATE]' + interval '1' year
group by PA_Nome
order by revenue desc
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Consulta 6
Select sum(I_Preço*I_Desconto) as revenue
From ItemPedido
Where I_DataRemessa >= date '[DATE]'
and I_DataRemessa < date '[DATE]' + interval '1' year
and I_Desconto between [DISCOUNT] - 0.01 and [DISCOUNT] + 0.01
and I_Quantidade < [QUANTITY];
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Consulta 7
Select supp_País,
cust_País,
l_year, sum(volume) as revenue
from (select n1.PA_Nome as supp_País,
n2.PA_Nome as cust_País,
extract(year from I_DataRemessa) as l_year,
I_Preço * (1 - I_Desconto) as volume
from Fornecedor,
ItemPedido,
Pedido,
Cliente,
País n1,
País n2
where F_ChaveFornecedor = I_ChaveFornecedor
and P_ChavePedido = I_ChavePedido
and C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and F_ChavePais = n1.PA_ChavePais
and C_ChavePais = n2.PA_ChavePais
and ((n1.PA_Nome = '[NATION1]' and n2.PA_Nome = '[NATION2]')
or (n1.PA_Nome = '[NATION2]' and n2.PA_Nome = '[NATION1]'))
and I_DataRemessa between date '1995-01-01' and date '1996-1231') as shipping
group by supp_País,
cust_País,
l_year
order by supp_País,
cust_País,
l_year;
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Consulta 8
Select o_year,
sum(case when País = '[PAÍS]'
then volume
else 0
end) / sum(volume) as mkt_share
from (select extract(year from P_DataPedido) as o_year,
I_Preço * (1-I_Desconto) as volume,
n2.PA_Nome as País
from Peça,
Fornecedor,
ItemPedido,
Pedido,
Cliente,
País n1,
País n2,
Região
where PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and F_ChaveFornecedor = I_ChaveFornecedor
and I_ChavePedido = P_ChavePedido
and P_ChaveCliente = C_ChaveCliente
and C_ChavePais = n1.PA_ChavePais
and n1.PA_ChaveRegião = R_ChaveRegião
and R_Nome = '[REGIÃO]'
and F_ChavePais = n2.PA_ChavePais
and P_DataPedido between date '1995-01-01' and date '1996-12-31'
and PE_Tipo = '[TYPE]') as all_nations
group by o_year
order by o_year;
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Consulta 9
Select País,
o_year,
sum(amount) as sum_profit
from (select PA_Nome as País,
extract(year from P_DataPedido) as o_year,
I_Preço * (1 - I_Desconto) - PF_CustoSuprimento * I_Quantidade
as amount
from Peça,
Fornecedor,
ItemPedido,
PeçaFornecedor,
Pedido,
País
where F_ChaveFornecedor = I_ChaveFornecedor
and pF_ChaveFornecedor = I_ChaveFornecedor
and PF_ChavePeça = I_ChavePeça
and PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and P_ChavePedido = I_ChavePedido
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PE_Nome like '%[COLOR]%') as profit
group by País,
o_year
order by País,
o_year desc;
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Consulta 10
Select C_ChaveCliente,
C_Nome,
sum(I_Preço * (1 - I_Desconto)) as revenue,
C_SaldoConta,
PA_Nome,
C_Endereço,
C_Telefone,
C_Comentário
from Cliente,
Pedido,
ItemPedido,
País
where C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and I_ChavePedido = P_ChavePedido
and P_DataPedido >= date '[DATE]'
and P_DataPedido < date '[DATE]' + interval '3' month
and I_FlagDevolução = 'R'
and C_ChavePais = PA_ChavePais
group by C_ChaveCliente,
C_Nome,
C_SaldoConta,
C_Telefone,
PA_Nome,
C_Endereço,
C_Comentário
order by revenue desc
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Consulta 11
Select PF_ChavePeça,
sum(PF_CustoSuprimento * PF_QuantidadeDisponível) as value
from PeçaFornecedor,
Fornecedor,
País
where pF_ChaveFornecedor = F_ChaveFornecedor
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_Nome = '[PAÍS]'
group by PF_ChavePeça
having sum(PF_CustoSuprimento * PF_QuantidadeDisponível) >
(select sum(PF_CustoSuprimento
*
PF_QuantidadeDisponível)
[FRACTION]
From PeçaFornecedor,
Fornecedor,
País
where pF_ChaveFornecedor = F_ChaveFornecedor
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_Nome = '[PAÍS]')
order by value desc;

*
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Consulta 12
Select I_FormaRemessa,
sum(case when o_orderpriority ='1-URGENT'
or o_orderpriority ='2-HIGH'
then 1
else 0
end) as high_line_count,
sum(case when o_orderpriority <> '1-URGENT'
and o_orderpriority <> '2-HIGH'
then 1
else 0
end) as low_line_count
from Pedido,
ItemPedido
where P_ChavePedido = I_ChavePedido
and I_FormaRemessa in ('[SHIPMODE1]', '[SHIPMODE2]')
and I_DataRemessa < I_DataRecebimento
and I_DataRecebimento >= date '[DATE]'
and I_DataRecebimento < date '[DATE]' + interval '1' year
group by I_FormaRemessa
order by I_FormaRemessa
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Consulta 13
Select c_count, count(*) as custdist
from (select C_ChaveCliente,
count(P_ChavePedido)
from Cliente left outer join Pedido on
C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and P_Comentário not like ‘%[WORD1]%[WORD2]%’
group by C_ChaveCliente )as c_Pedido (C_ChaveCliente, c_count)
group by c_count
order by custdist desc,
c_count desc;
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Consulta 14
Select 100.00 * sum(case when PE_Tipo like 'PROMO%'
then I_Preço*(1-I_Desconto)
else 0 end) /
sum(I_Preço * (1 - I_Desconto)) as promo_revenue
from ItemPedido,
Peça
where I_ChavePeça = PE_ChavePeça
and I_DataRemessa >= date '[DATE]'
and I_DataRemessa < date '[DATE]' + interval '1' month;
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Consulta 15
create view revenue[STREAM_ID] (Fornecedor_no, total_revenue) as
select I_ChaveFornecedor,
sum(I_Preço * (1 - I_Desconto))
from ItemPedido
where I_DataRemessa >= date '[DATE]'
and I_DataRemessa < date '[DATE]' + interval '3' month
group by I_ChaveFornecedor;
select F_ChaveFornecedor,
F_Nome,
F_Endereço,
F_Telefone,
total_revenue
from Fornecedor,
revenue[STREAM_ID]
where F_ChaveFornecedor = Fornecedor_no
and total_revenue = (select max(total_revenue)
from revenue[STREAM_ID])
order by F_ChaveFornecedor;
drop view revenue[STREAM_ID];
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Consulta 16
Select PE_Marca,
PE_Tipo,
PE_Tamanho,
count(distinct pF_ChaveFornecedor) as Fornecedor_cnt
from PeçaFornecedor,
Peça
where PE_ChavePeça = PF_ChavePeça
and PE_Marca <> '[BRAND]'
and PE_Tipo not like '[TYPE]%'
and PE_Tamanho in ([SIZE1], [SIZE2], [SIZE3], [SIZE4], [SIZE5], [SIZE6],
[SIZE7], [SIZE8])
and pF_ChaveFornecedor not in (select F_ChaveFornecedor
from Fornecedor
where F_Comentário like '%Cliente%Complaints%')
group by PE_Marca,
PE_Tipo,
PE_Tamanho
order by Fornecedor_cnt desc,
PE_Marca,
PE_Tipo,
PE_Tamanho;
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Consulta 17
Select sum(I_Preço) / 7.0 as avg_yearly
From ItemPedido,
Peça
where PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and PE_Marca = '[BRAND]'
and PE_ConfiguraçãoCaixa = '[CONTAINER]'
and I_Quantidade < (select 0.2 * avg(I_Quantidade)
from ItemPedido
where I_ChavePeça = PE_ChavePeça);

142

Consulta 18
Select C_Nome,
C_ChaveCliente,
P_ChavePedido,
P_DataPedido,
Sum(I_Preço) * Sum(I_Quantidade),
sum(I_Quantidade)
from Cliente,
Pedido,
ItemPedido
where P_ChavePedido in (select I_ChavePedido
from ItemPedido
group by I_ChavePedido
having sum(I_Quantidade) > [QUANTITY])
and C_ChaveCliente = P_ChaveCliente
and P_ChavePedido = I_ChavePedido
group by C_Nome,
C_ChaveCliente,
P_ChavePedido,
P_DataPedido
order by P_DataPedido;
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Consulta 19
Select sum(I_Preço * (1 - I_Desconto) ) as revenue
From ItemPedido,
Peça
where (PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and PE_Marca = ‘[BRAND1]’
and PE_ConfiguraçãoCaixa in ( ‘SM CASE’, ‘SM BOX’, ‘SM PACK’, ‘SM
PKG’)
and I_Quantidade >= [QUANTITY1] and I_Quantidade <= [QUANTITY1] + 10
and PE_Tamanho between 1 and 5
and I_FormaRemessa in (‘AIR’, ‘AIR REG’)
and I_InstruçãoRemessa = ‘DELIVER IN PERSON’)
or (PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and PE_Marca = ‘[BRAND2]’
and PE_ConfiguraçãoCaixa in (‘MED BAG’, ‘MED BOX’, ‘MED PKG’, ‘MED
PACK’)
and I_Quantidade >= [QUANTITY2] and I_Quantidade <= [QUANTITY2] + 10
and PE_Tamanho between 1 and 10
and I_FormaRemessa in (‘AIR’, ‘AIR REG’)
and I_InstruçãoRemessa = ‘DELIVER IN PERSON’)
or (PE_ChavePeça = I_ChavePeça
and PE_Marca = ‘[BRAND3]’
and PE_ConfiguraçãoCaixa in ( ‘LG CASE’, ‘LG BOX’, ‘LG PACK’, ‘LG PKG’)
and I_Quantidade >= [QUANTITY3] and I_Quantidade <= [QUANTITY3] + 10
and PE_Tamanho between 1 and 15
and I_FormaRemessa in (‘AIR’, ‘AIR REG’)
and I_InstruçãoRemessa = ‘DELIVER IN PERSON’);
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Consulta 20
Select F_Nome,
F_Endereço
from Fornecedor, País
where F_ChaveFornecedor in (select pF_ChaveFornecedor
from PeçaFornecedor
where PF_ChavePeça in (select PE_ChavePeça
from Peça
where PE_Nome like '[COLOR]%')
and PF_QuantidadeDisponível > (select 0.5 *
sum(I_Quantidade)
from ItemPedido
where
I_ChavePeça
=
PF_ChavePeça
and
I_ChaveFornecedor
=
pF_ChaveFornecedor
and
I_DataRemessa
>=
date('[DATE]’)
and
I_DataRemessa
<
date('[DATE]’) + interval ‘1’ year))
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_Nome = '[PAÍS]'
order by F_Nome;
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Consulta 21
Select F_Nome,
count(*) as numwait
from Fornecedor,
ItemPedido l1,
Pedido,
País
where F_ChaveFornecedor = l1.I_ChaveFornecedor
and P_ChavePedido = l1.I_ChavePedido
and P_StatusPedido = 'F'
and l1.I_DataRecebimento > l1. I_DataRemessa
and exists (select *
from ItemPedido l2
where l2.I_ChavePedido = l1.I_ChavePedido
and l2.I_ChaveFornecedor <> l1.I_ChaveFornecedor)
and not exists (select *
from ItemPedido l3
where l3.I_ChavePedido = l1.I_ChavePedido
and l3.I_ChaveFornecedor <> l1.I_ChaveFornecedor
and l3.I_DataRecebimento > l3. I_DataRemessa)
and F_ChavePais = PA_ChavePais
and PA_Nome = '[PAÍS]'
group by F_Nome
order by numwait desc,
F_Nome;
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Consulta 22
Select cntrycode,
count(*) as numcust,
sum(C_SaldoConta) as totacctbal
from (select substring(C_Telefone from 1 for 2) as cntrycode,
C_SaldoConta
from Cliente
where substring(C_Telefone from 1 for 2) in
('[I1]','[I2]’,'[I3]','[I4]','[I5]','[I6]','[I7]')
and C_SaldoConta > (select avg(C_SaldoConta)
from Cliente
where C_SaldoConta > 0.00
and substring (C_Telefone from 1 for 2) in
('[I1]','[I2]','[I3]','[I4]','[I5]','[I6]','[I7]'))
and not exists (select *
from Pedido
where P_ChaveCliente = C_ChaveCliente)) as custsale
group by cntrycode
order by cntrycode
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Consulta 23

Select peca.nome,
regiao.nome,
pais.nome,
tipoContato.nome,
sum(contato.quantidade)
from contato,
regiao,
pais,
cliente,
peça,
tipocontato
where contato.chavecliente = cliente.chavecliente
and contato.chavepais = pais.chavepais
and contato.chaveregiao = regiao.chaveregiao
and contato.chavepeca = peça.chavepeca
and contato.chavetipocontato = tipocontato.chavetipocontato
group by peca.nome,
regiao.nome,
pais.nome,
tipoContato.nome
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Consulta 24

Select peca.nome,
regiao.nome,
pais.nome,
tipoContato.nome,
sum(contato.quantidade) as quantidade
from contato,
regiao,
pais,
cliente,
peça,
tipocontato
where contato.chavecliente = cliente.chavecliente
and contato.chavepais = pais.chavepais
and contato.chaveregiao = regiao.chaveregiao
and contato.chavepeca = peça.chavepeca
and tipocontato.nome = "Rejeitado"
and contato.chavetipocontato = tipocontato.chavetipocontato
group by peca.nome,
regiao.nome,
pais.nome,
tipoContato.nome
order by quantidade desc
having rowid() < 10
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Consulta 25

Select tipoContato.nome,
sum(contato.quantidade) as quantidade
from contato,
cliente,
tipocontato
where contato.chavecliente = cliente.chavecliente
and contato.chavetipocontato = tipocontato.chavetipocontato
group by tipoContato.nome
order by quantidade desc
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Consulta 26

select concorrente.nome,
tempo.ano,
sum(valorFaturamento)
from venda,
concorrente,
tempo
where venda.chaveconcorrente = concorrente.chaveconcorrente
and venda.chavedata = tempo.chavedata
group by concorrente.nome,
tempo.ano
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GLOSSÁRIO

Abordagem Top-Down: Abordagem que pode ser utilizada na fase de análise
de requisitos em ambientes de DW.

Abordagem Bottom-Up: Abordagem que pode ser utilizada na fase de análise
de requisitos em ambientes de DW.

Análise por ponto de função: é um método utilizado para calcular o tamanho
de um software. Amplamente utilizado no mercado para realizar estimativas de
desenvolvimento.

Data Warehouse: é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) orientada
por assunto, não volátil, utilizada para integrar os dados corporativos em um
único repositório no qual os usuários finais poderão executar consultas, gerar
relatórios e fazer análises (SINGH, 2001).

Data Mart: representa um conjunto de informações específicas da companhia,
como por exemplo, informações de venda.

Multidimensional Desing by Examples: Método proposto por Romero e
Abelló

(2010)

para

a

elaboração

do

modelo

de

dados

conceitual

multidimensional do DW.

Programação Linear: é técnica que busca a distribuição eficiente de recursos
limitados para atender, maximizando ou minimizando, um determinado objetivo.
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Programação Linear Inteira: é uma variação da programação linear na qual
as variáveis representam valores inteiros.

Search Based Software Engineering: área de pesquisa que utilizada modelos
matemáticos para a resolução de problemas na engenharia de software.

SQL: Linguagem de programação utilizada em Bancos de Dados.

