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Resumo

Os sistemas de suporte a decisão implementados mediante um DW (Data
Warehouse) são constituídos a partir de diversas fontes de dados e, portanto,
dependem de um processo – identificado pela sigla ETL (Extraction, Transformation
and Loading) – para realizar a transferência destes dados entre os seus sistemas de
origem e o repositório. Por meio desse processo, extraem-se das fontes de dados os
atributos pertinentes ao repositório, estabelecendo sua coerência e adequação ao
contexto de uma estrutura unificada e finalmente incorporam-se esses atributos ao
DW. Entretanto, a maioria dos projetos de DW não trata o processo ETL como parte
de sua estrutura, abordando-o apenas como uma ferramenta de apoio, sob
responsabilidade da área técnica, que provê dados ao repositório. Todavia, ele
efetivamente consome um percentual expressivo dos recursos destinados ao DW, à
medida que aumenta a quantidade e/ou complexidade das fontes de dados
utilizadas, tanto na fase de projeto quanto na operação efetiva do sistema. A falta de
uma gestão efetiva deste processo pode ocasionar falhas recorrentes de atualização
de dados no repositório, principalmente quando for necessário realizar alterações ou
correções nas regras de negócio ou nas especificações técnicas. O presente
trabalho objetiva avaliar que contribuições a integração da modelagem de processos
ETL (com base nos padrões de modelagem BPMN e MDA) ao modelo de negócio
do DW pode oferecer ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas de suporte a
decisão, desde a sua concepção até o término de seu ciclo de vida, principalmente
quanto à melhoria da comunicação entre os diferentes agentes envolvidos na
criação e na utilização dos sistemas.
Palavras-chave: ETL; BPMN; MDA; CWM; Data Warehouse; metadados.

ABSTRACT
ETL Process Reengineering: A Case Study
The decision support systems implemented through one DW (Data
Warehouse) are constituted from several data sources and, therefore, they
depending on a process – identified for Extraction, Transformation and Loading
(ETL) – to achieve the transference of this data between its origin systems and the
repository. Through of this process, the right attributes are extracted from data
sources to the repository, establishing their consistency and fitting to the context of
the unified structure and, then, these attributes are incorporated to DW. However, the
most part of the DW designs does not consider the ETL process like a part of the
their structure, treating the ETL process like a support tool, under technical team
responsibility, that provides data to the repository. But the ETL process effectively
consumes a greatest part of the resources allocated for the DW, while grows up the
used data sources quantity and/or complexity, both design step as during the system
operation. When does not have one effective management of this process, may
generate recurrent failures of the data updating in the repository, especially when is
necessary to do alterations or corrections in the business rules or in the technical
specifications. The goal of this study is evaluate what kind of contributions can offer
an integration between the ETL process modeling (using BPMN and MDA modeling
standards) and the DW business model to the development and maintenance of the
decision support systems, starting in their conception and going until the end of DW
lifecycle, first of all relatively to the improvement of the communication between the
different stakeholders involved in the creation and using of the systems.
Key words: ETL; BPMN; MDA; CWM; Data Warehouse; metadata.
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1 Introdução
1.1 Motivação
A integração de informações chega a consumir até 40% do orçamento anual das
grandes empresas e o tamanho do mercado para soluções e ferramentas para este
fim foi estimado pelo International Data Corporation (IDC) em aproximadamente 2,5
bilhões de dólares em 2007 com perspectiva de alcançar 8 bilhões de dólares em
2012, com um crescimento médio estimado de 8,5% ao ano (BERNSTEIN; HAAS,
2008).
Nas últimas décadas, um dos meios mais utilizados pelas organizações para
atender à demanda da competitividade é o desenvolvimento de um Data Warehouse
(DW) – definido por Inmon (2005) como uma coleção de dados periodicamente
atualizada que constitui um repositório orientado a assunto, integrado, não volátil
para suporte aos gestores em suas decisões – a partir de diversas fontes de dados
pertinentes ao negócio de uma organização.
Para fazer com que registros, muitas vezes díspares, atendam aos objetivos e
apresentem as características idealizadas nos sistemas de suporte à tomada de
decisão, torna-se necessário consolidá-los segundo sua relevância e suas
peculiaridades, sobretudo em relação à empresa como um todo.
Nesta etapa de consolidação designada Extraction, Transformation and Loading
(ETL), deve-se extrair dados de diversos sistemas, a eles aplicar transformações
pertinentes para garantir a qualidade dos dados e estabelecer padrões de
consistência entre as fontes de dados e, finalmente, incorporar esses dados ao DW
em formato apropriado para a criação de aplicações de consulta e análise dos
usuários finais durante o processo de tomada de decisões (KIMBALL; CASERTA,
2004).
Ao longo desses anos, os processos ETL não vêm recebendo tratamento
adequado quanto a planejamento, metodologia, gestão e integração ao DW, uma
vez que o foco de pesquisa e desenvolvimento visa às características do ambiente
de utilização das informações no repositório, mesmo em termos acadêmicos
(VASSILIADIS, 2000). Daí se deduz que todos os tipos de disparidades entre as
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fontes de dados foram sendo mitigados empiricamente, o que propiciou o surgimento
de um novo nicho de mercado para aplicações: as ferramentas para ETL.
Uma das principais iniciativas para estabelecer padrões de mercado partiu do
Object Management Group (OMG), consórcio de empresas da indústria de
computadores fundado em 1989 que congrega membros de empresas fornecedoras
e usuárias de tecnologia e entidades governamentais e acadêmicas e promove a
criação de padronizações em diversas áreas de tecnologia, das quais duas vem de
encontro às questões abordadas até aqui, apesar de não tratarem especificamente
de DW ou de processos ETL: a Model Driven Architecture (MDA), de audiência mais
técnica, e a Business Process Model Notation (BPMN), mais ligada ao público de
análise de negócio. A MDA promove a interoperabilidade entre implementações de
software, valendo-se de uma abordagem de arquitetura independente de plataforma
como meio de portabilidade entre diferentes tecnologias (OMG, 2003).
O acesso às fontes de informação e a discussão a respeito dos processos ETL
têm evoluído, bem como a percepção da sua importância no âmbito do DW;
entretanto, na prática, o assunto continua se concentrando excessivamente no
ambiente técnico.
Atualmente a necessidade de integrar os diversos públicos envolvidos neste
processo, principalmente a participação dos usuários finais do DW em algumas
etapas do processo, não é levada em consideração na maioria das áreas de negócio
observadas, apesar de muitas publicações indicarem a necessidade de os
processos relacionados a ETL serem tratados com mais proximidade e interação
com o ambiente de negócio para garantir que as características das fontes de
informação sejam avaliadas sob o prisma dos requisitos de negócio, o que reduziria
as falhas de entendimento e aumentaria a adequação dos dados aos objetivos
almejados (KIMBALL; CASERTA, 2004).

1.2 Objetivo
Para tornar o processo ETL acessível a todos os públicos envolvidos no
processo de desenvolvimento do DW, este estudo de caso propõe-se a avaliar a
integração do planejamento de processos ETL à etapa de especificação de
processos de negócio, bem como avaliar a sua especificação técnica em uma
interface independente de plataforma de software por meio da reengenharia de um
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processo ETL existente, utilizando os padrões estabelecidos pelo OMG (BPMN e
MDA) e considerando também algumas das contribuições obtidas em pesquisas
acadêmicas.

1.3 Resultados esperados e contribuições
A investigação com base na reengenharia de um processo ETL conhecido visa
confrontar os conceitos e abordagens pesquisados com questões práticas presentes
nos projetos de DW para efetuar uma avaliação mais pragmática e, ao longo do
estudo de caso, poder captar os aspectos positivos e negativos da abordagem
proposta em relação ao processo atual.
A inserção do processo ETL na especificação de processos de negócio,
utilizando-se da técnica de modelagem conceitual e lógica de processos ETL
pesquisada, aplicada segundo padrões de domínio público (BPMN e MDA), e a
ampliação da especificação das transformações típicas destes processos em um
nível independente de plataforma pode proporcionar mais uma alternativa de
modelagem, aderente a padrões de mercado, para os projetistas de DW.
Por sua vez, a definição de um conjunto de metadados visa auxiliar a integração
dos processos ETL à gestão do ambiente do DW, servindo de suporte semântico
para persistir as características dos modelos utilizados, permitindo assim a
reutilização, validação e exportação para outros ambientes.

1.4 Método de trabalho
Para desenvolver este trabalho foram consideradas as seguintes etapas:
•

Seleção e engenharia reversa de um processo ETL real, do qual se
dispõe de acesso a todos os dados, desde a documentação existente
até a implementação física, para obter um cenário que simule o projeto
de um novo DW, gerando os artefatos necessários para a especificação
dos diagramas de processo de negócio e modelo de dados do DW;

•

Adaptação dos modelos conceitual e lógico de processos ETL
pesquisados aos padrões do OMG, respectivamente, notação para
modelagem de

processos

de

negócios (BPMN)

e modelagem

independente de plataforma de software (MDA);
•

Integração dos padrões BPMN e MDA no âmbito do processo ETL;
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•

Diagramação em BPMN do modelo de negócio e do processo ETL
obtidos via engenharia reversa do processo ETL do estudo de caso;

•

Desenvolvimento dos modelos MDA referentes ao processo ETL a partir
dos diagramas de negócio (BPMN);

•

Comparação dos artefatos originais, do processo ETL real, aos
propostos neste estudo de caso;

•

Análise e avaliação dos resultados obtidos em relação à contribuição do
experimento no sentido de facilitar a manutenção destes processos,
tanto corretiva quanto evolutivamente, de promover a melhoria na
comunicação entre os diferentes membros da equipe responsável pelo
DW, de tornar a documentação dos processos mais clara e precisa,
possibilitando rastrear impactos causados por alterações de dados.

1.5 Organização do trabalho
Os demais capítulos estão dispostos da seguinte forma:
No Capítulo 2, Estado da Arte – resume-se o estágio atual dos processos ETL
no meio acadêmico e são descritos os conceitos e as metodologias que embasaram
o desenvolvimento do trabalho.
No Capítulo 3, Estudo de Caso – apresenta-se um cenário obtido por meio de
engenharia reversa a partir de um processo ETL real selecionado para obtenção de
características e detalhamento necessários para a realização deste experimento.
No Capítulo 4, Reengenharia – realiza-se a reengenharia no processo ETL do
estudo de caso para obter a arquitetura baseada nos padrões OMG.
No Capítulo 5, Análise e avaliação de resultados – relatam-se a análise e a
avaliação dos resultados e dificuldades de adequação da proposta às características
do cenário do processo ETL.
Finalmente, no Capítulo 6, Conclusões do estudo de caso – resume-se o
trabalho, apresentam-se as considerações finais, bem como as sugestões para
trabalhos futuros, sob a ótica dos resultados obtidos com o experimento.
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2 Estado da arte
2.1 Introdução
Neste Capítulo discorre-se sobre o estágio atual do processo ETL no meio
acadêmico, subitem 2.2 Processos ETL, com destaque para os trabalhos
relacionados a modelagem de processos ETL. No subitem 2.3 Reengenharia de
processos, é abordada a aplicação da reengenharia de processos com a definição
do modelo de reengenharia adotado e dos aspectos relevantes a considerar no
estudo de caso desde a identificação dos artefatos de sistema necessários para
suportar as informações envolvidas até a definição da nova arquitetura para o
processo ETL.
O embasamento utilizado para a definição e utilização de metadados que
apoiaram o desenvolvimento do estudo de caso é abordado no subitem 2.4
Metadados e, por fim, no subitem 2.5 Conclusão são resumidas as questões que
motivaram a proposta deste trabalho.

2.2 Processos ETL
Um processo pode ser definido como o modo, o método ou a maneira de fazer
algo, logo os fluxos de processo descrevem a dinâmica das ações realizadas para
obter um dado resultado por meio do processo em si.
Um mesmo processo pode ser visto em diferentes níveis de abstração conforme
aumenta o grau de entendimento a seu respeito. O nível conceitual é o nível de
maior abstração, no qual só as questões mais relevantes e gerais são consideradas,
e refere-se ao “quê” deve ser feito; já o nível lógico é considerado intermediário e
trata de questões mais específicas de “como” será realizado o que foi definido. O
nível de menor abstração é o nível físico, que trata da “forma” como o processo
será realizado.
Um processo ETL é estabelecido com base na definição das fontes de dados
necessárias à criação e à atualização de um repositório de dados e deve considerar
características como ciclo de atualização adequado, formato de obtenção dos dados
e mapeamento das fontes ao repositório. Kimball e Caserta (2004) decompõem o
processo nas seguintes fases: planejamento com base no levantamento detalhado
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dos requisitos e dos cenários envolvidos, projeto a partir de definições de
arquitetura, implementação, testes e revisão periódica.
Cada uma das três principais etapas – Extração, Transformação e Carga –
compõe-se de várias atividades que podem diferir muito em virtude do porte e do
negócio a que se destina o projeto de DW associado.
Extração: captura dos dados a partir de fontes externas ao repositório de dados,
por meio do acesso a outros bancos de dados ou a partir de arquivos em diferentes
formatos e plataformas (ASCII, EBCDIC, planilhas, XML, entre outros).
Transformação: série de intervenções nos dados capturados, em que cada
passo realiza um determinado tipo de modificação (ex.: mapeamento de atributos,
eliminação de duplicidades, padronização de conteúdo de atributos) e a sequência
dos passos é estabelecida de acordo com as características de cada projeto. Há
várias ferramentas disponíveis no mercado que auxiliam na definição e na
implementação das transformações (RAHM; DO, 2000).
Carga: transferência dos dados capturados, devidamente preparados na etapa
de transformação, para o repositório de dados.
Uma arquitetura típica de DW contempla sempre uma fase ou processo
específico para carga e atualização de dados, todavia a percepção da importância
de incluí-lo no planejamento e na gestão de forma integrada durante todo o ciclo de
vida do DW é relativamente recente, considerando que apenas a partir do ano 2000
surgiram pesquisas relacionadas ao tema com artigos de Vassiliadis (2000) e de
Lee, Ling e Low (2000).
Mesmo tendo surgido por volta de 1980, em função do data warehouse, somente
a partir de 2002 começaram a ser produzidos artigos e teses de doutorado que
tratavam especificamente de ETL, boa parte dos quais de autoria ou com
participação de Panos Vassiliadis, dentre eles os trabalhos de Vassiliadis, Simitsis e
Skiadopoulos (2002), Simitsis (2003), Simitsis e Vassiliadis (2003), Vassiliadis et al.
(2003), Karakasidis, Vassiliadis e Pitoura (2005), Vassiliadis et al. (2005), Simitsis
(2005), Simitsis e Vassiliadis (2005), Skoutas e Simitsis (2006), Simitsis e Skoutas
(2008).
Inicialmente as pesquisas concentravam-se na etapa de transformação,
geralmente a parte mais complexa de um processo ETL como pode ser observado
em trabalhos como o de Lee, Ling e Low (2000). A principal mudança na abordagem
ocorreu com a proposta de um método para transformações que trata
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separadamente os níveis lógico e físico de especificação proposto por Galhardas et
al. (2001).
Pioneiro na abordagem acadêmica dos processos ETL, Panos Vassiliadis
introduziu um método para a modelagem de processos ETL e defendeu sua
utilização já nas primeiras etapas de desenvolvimento do DW, ressaltando a
importância deste tipo de processo para um DW atingir seus objetivos.
A modelagem conceitual de processos ETL proposta por Vassiliadis, Simitsis e
Skiadopoulos (2002) teve como propósito facilitar o ajuste nos mapeamentos
(ocasionados pelas redefinições e pelas revisões) e servir como ferramenta de
comunicação entre os integrantes do projeto, valendo-se de uma simbologia própria
para representar uma visão de alto nível de abstração das atividades do ETL.
Para suportar esta modelagem conceitual, Vassiliadis, Simitsis e Skiadopoulos
(2002) propuseram um metamodelo composto por elementos que consideraram
suficientes para representar qualquer atividade de ETL:
•

Conceito: abstração dos depósitos de dados utilizados, tanto os que
representam as fontes de dados quanto os relativos a entidades do repositório
de dados;

•

Atributo: abstração da menor granularidade do dado; os Conceitos são
compostos de atributos;

•

Transformação: abstração que representa partes ou módulos completos de
código executados em uma atividade ETL;

•

Restrição ETL: representa condições que devem ser respeitadas ou aplicadas
a um conjunto de atributos de um conceito, como a imposição de uma chave
primária a um Conceito;

•

Relacionamento: abstração de diferentes tipos de relacionamento que podem
ser aplicados em uma atividade ETL.
Na representação gráfica destes metadados, foram utilizados símbolos de

fluxograma e uma abordagem de diagramação das fontes e dos depósitos de dados,
denominados conceitos, e do conjunto de dados que os compõem, identificado como
atributo, semelhante à abordagem aplicada em modelos Entidade Relacionamento
(ER).
A descrição desta representação gráfica é apresentada na tabela 1 que
relaciona os metadados citados aos símbolos utilizados no modelo conceitual para
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processos ETL proposto por Vassiliadis, observando-se que o metadado de
relacionamento é especializado para expressar as diferentes associações aplicadas
aos demais elementos gráficos. Consta também a adição de um elemento gráfico
para representar notas de comentário, de uso semelhante ao aplicado em diagramas
UML.
A linha de pesquisa de Vassiliadis et al. (2005) contemplou também o nível
lógico de modelagem ETL, para o qual utilizou uma ferramenta gráfica para uso
acadêmico, ARKTOS II (SIMITSIS, 2003), estabelecendo um metamodelo
complementar ao criado para a representação conceitual, porém com foco nas
atividades ETL:
•

Conjunto de registros: representação equivalente ao metadado Conceito,
definido na modelagem conceitual, porém agregando as características de
nome e esquema de criação, entre outros;

•

Atributo: equivalente ao metadado da modelagem conceitual;

•

Tipo de dado: representa os diversos formatos em que os elementos de
dado utilizados se apresentam;

•

Constantes: representa a utilização de valores literais;

•

Tipo de Função: representação de um módulo de código que tem um
nome, recebe uma lista finita de parâmetros e retorna um valor em um
determinado tipo de dado; as funções utilizadas no modelo são instâncias
do tipo de função;

•

Atividade

elementar:

equivalente

ao

metadado

transformação

da

modelagem conceitual, porém com elementos apropriados à modelagem
lógica da atividade ETL;
•

Parâmetros: representa os dados de entrada e saída associados a funções
e atividades elementares;

•

Relacionamento: equivalente ao metadado da modelagem conceitual,
porém com especializações apropriadas ao modelo lógico.

A descrição da representação gráfica referente ao modelo lógico é apresentada
na tabela 2, que relaciona os metadados citados aos seus respectivos símbolos.
Neste caso também ocorre a especialização do metadado de relacionamento para
expressar as diferentes associações aplicadas aos demais elementos gráficos.
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Os trabalhos que se seguiram, nesta mesma linha de pesquisa, abordaram
questões complementares como o mapeamento entre os modelos conceitual e
lógico (SIMITSIS, 2005), a otimização dos fluxos de atividade presentes no modelo
lógico (VASSILIADIS et al., 2005) e, mais recentemente, a padronização semântica
(SKOUTAS; SIMITSIS, 2006) e a geração de linguagem natural a partir da
padronização semântica e do modelo conceitual dos processos ETL (SIMITSIS;
SKOUTAS, 2008), apoiando-se na estrutura de interpretação dos processos ETL
criada por Vassiliadis, a qual contém elementos específicos de representação gráfica
dos modelos, metadados e ferramenta para modelagem gráfica proprietária.
A proposta de modelagem ETL em diferentes níveis de abstração e as
experiências descritas nesta linha de pesquisa contribuíram de forma significativa
para o desenvolvimento deste estudo de caso.
Tabela 1 – Notação para a modelagem Conceitual de Processos ETL

Fonte: Vassiliadis, Simitsis e Skiadopoulos (2002)

10

Tabela 2 – Notação para a modelagem Lógica de atividades ETL

Fonte: Simitsis (2005)
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Entretanto, no método de modelagem de processos ETL proposto por Vassiliadis
et al. (2003), foram identificados os seguintes aspectos negativos em relação aos
objetivos deste estudo de caso:
•

a não-conformidade com quaisquer padrões existentes para os metadados
e para a modelagem de processos, o que dificulta sua aplicação em
ambientes de DW heterogêneos e restringe a extensão desta linha de
pesquisa em torno da solução por ele proposta;

•

a interface gráfica apresentada (para efeito de pesquisa) foi desenvolvida
analogamente a uma ferramenta de mercado, utilizando uma estrutura
proprietária, o que não permite sua evolução de forma independente;

•

a transição entre os modelos conceitual e lógico demanda um esforço
adicional, requer mapeamentos, traduções ou interpretações, o que
dificulta a utilização destes modelos fora da ferramenta de estudo
ARKTOS II;

•

os modelos propostos, conceitual e lógico, não definem elementos
gráficos

específicos

para

o

controle

de

fluxo

(condicionais),

a

representação de eventos (temporais ou ocasionais) e para o tratamento
da ocorrência de erros ao longo do fluxo de transformações,
características importantes para a representação de fluxos de processo,
presentes em outras notações utilizadas para modelar processos, como,
por exemplo, o BPMN (OMG, 2009).
Além disso, lidar com a integração de estruturas de dados heterogêneas requer
um cuidado especial com as diferenças entre elas, tanto que existe uma categoria
específica de transformações para identificar e corrigir estas disparidades
denominada data cleansing (MÜLLER; FREYTAG, 2003).
As questões de data cleansing relativas à correção de erros, resolução de
conflitos de dados e tratamento de dados oriundos de ambientes independentes, em
que não é possível propagar as correções realizadas, continuam em aberto, não
existindo consenso sobre como devem ser sistematicamente tratadas, como
observado por Müller e Freytag (2003).
Desta forma é importante que a modelagem de processos dê suporte à
representação dos controles de fluxo, dos eventos e do tratamento de erros para
que não se corra o risco de negligenciar estas questões por falta de mecanismos
para representá-las.
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Este conjunto de fatores foi determinante para descartar a utilização da notação
gráfica definida por Vassiliadis et al. (2003) neste estudo de caso, tornando-se
necessário determinar uma notação gráfica adequada à reengenharia de processos
proposta.

2.3 Reengenharia de processos
Com o objetivo de avaliar a modelagem de processos ETL em diferentes níveis
de abstração em uma implementação existente, optou-se pela abordagem de
reengenharia de processos, que pressupõe alguns estágios, partindo da
identificação e preparação do processo escolhido para a aplicação de uma nova
abordagem, passando pela análise da estrutura e dos fluxos atuais deste processo,
preparando a definição e o desenvolvimento da nova arquitetura e, finalmente,
realizando uma avaliação entre as duas versões do processo (a original e a
proposta) (TENG; JEONG; GROVER, 1998).
Para tanto, foi selecionado o modelo ferradura (figura 1) de reengenharia de
processos proposto por Kazman, Woods e Carrière (1998), que distingue três etapas
principais: na primeira etapa (representada pela parte esquerda da ferradura) é
realizada a recuperação e a verificação de conformidade da arquitetura atual por
meio de uma engenharia reversa do processo atual.
Na segunda etapa, representada pela parte superior da ferradura, é realizada a
transição entre a arquitetura atual e a nova arquitetura por meio do desenvolvimento
da nova abordagem ao processo e, por fim, na terceira etapa (a parte direita da
ferradura) é realizada a implementação e avaliação da nova versão do processo.
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Figura 1 – Modelo ferradura, reengenharia de processos - Fonte: Kazman, Woods e Carrière(1998)

2.3.1 Recuperação/Conformidade da arquitetura atual
Para esta etapa inicial da reengenharia de processo, foi considerada a
utilização de um roteiro para a aplicação de engenharia reversa proposto por Lu et
al. (2002). A figura 2 apresenta este roteiro, que se inicia com uma análise de
contexto apoiada na consulta à documentação técnica existente, passa pela análise
dos componentes do processo atual que, complementada com a inspeção da
documentação de negócio existente, permitirá a recuperação da arquitetura atual do
processo ETL. Com base neste roteiro foi estabelecido o contexto deste estudo de
caso, que será apresentado no próximo capítulo.
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Figura 2 – Processo de engenharia reversa - Fonte: Lu et al. (2002)

2.3.2 Transformação arquitetural
Para que seja possível fazer a transição arquitetural é necessário determinar
qual será a nova arquitetura para o processo ETL. Para este estudo de caso optouse pelo Model Driven Architecture (MDA) por se tratar de um padrão aberto, lançado
a partir do ano 2000 e mantido pelo OMG, destinado a tratar a questão da
interoperabilidade entre plataformas de desenvolvimento.
Partindo-se do pressuposto de que há um número crescente de plataformas
dispostas em múltiplas e distintas camadas (sistemas operacionais, linguagens e
arquiteturas), o que, consequentemente, gera maior suscetibilidade a conflitos de
requisitos de implementação e diante da improbabilidade de uma migração maciça
para uma única plataforma, por mais atrativa que ela possa parecer, a única certeza
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é a necessidade da coexistência, através de algo como o mapeamento das
similaridades das implementações entre as plataformas existentes (OMG, 2003).
O MDA aborda o desenvolvimento de sistemas por meio da separação entre a
especificação das funcionalidades em si e a sua implementação em uma dada
plataforma tecnológica.
O objetivo é transitar em diferentes níveis de abstração, sendo que o primeiro
nível, identificado pela sigla Computing Independent Model (CIM), define um modelo
que represente a necessidade de negócio de forma independente de computação.
O segundo nível, identificado pela sigla Plataform Independent Model (PIM), é
destinado à criação de outro modelo, derivado do anterior, que defina as
funcionalidades que atendam à necessidade de negócio em termos computacionais,
porém de forma independente da plataforma de software que será utilizada.
O terceiro e último nível, identificado pela sigla Plataform Specific Model
(PSM), é anterior ao desenvolvimento de código efetivamente e deve ser derivado
do nível PIM para agregar as características específicas da plataforma de software
que será utilizada para desenvolver o sistema (OMG, 2003).
Para aplicar o MDA a processos de um DW, foi adotada uma abordagem
semelhante à desenvolvida por Mazón et al. (2005), que descreve a aplicação do
padrão MDA para o DW como um todo, utilizando um mapeamento para o CWM na
fase de transição do modelo de plataforma específica (PSM).
A figura 3 mostra um diagrama que define a estrutura idealizada por Mazón et
al. (2005), observando-se que o estudo detalhou somente as transições entre os
modelos PIM e PSM do modelo dimensional. A especificação tanto do contexto
independente de computação (CIM) quanto do modelo independente de plataforma
(PIM) considerou diagramas UML adaptados.
É possível notar, a partir da observação da referida figura, que os autores não
derivaram o nível PIM da fonte de dados a partir do nível CIM dos requisitos de
usuário, uma vez que optaram por obtê-lo indiretamente a partir do nível PSM
existente, bem como o nível ETL-PIM é derivado dos níveis PIM da fonte de dados e
do Modelo dimensional.
A proposta do presente trabalho não tem a mesma abrangência do estudo citado,
bem como considera uma abordagem diferente tanto em relação ao foco, dado
somente ao processo ETL, quanto em relação à representação dos requisitos de
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negócio que, embora não tenham sido o foco da abordagem do referido estudo, são
o ponto fundamental neste estudo de caso.
A maioria das referências pesquisadas a respeito da arquitetura MDA não aborda
a modelagem do nível CIM, concentrando-se em analisar os níveis PIM e PSM e a
transição entre eles. Todavia, dentre os poucos trabalhos que incluem o nível CIM,
consta o trabalho de Rungworawut e Senivongse (2005) que trata da transição entre
diagramas de negócio em notação BPMN para diagramas de classe. Este trabalho
foi utilizado neste estudo de caso para viabilizar a utilização da notação BPMN,
também um padrão do OMG, para a representação do nível CIM do processo ETL.

Figura 3 – Desenvolvimento de DW orientado a MDA - Fonte: Mazón et al. (2005)

2.3.2.1 Modelo de processos de negócio (BPMN)
Em meados de 2002, uma iniciativa de padronização na diagramação de
processos de negócio foi desenvolvida por grupos de estudo coordenados
inicialmente pelo Business Process Model Institute (BPMI) e atualmente pelo OMG,
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resultando em uma especificação denominada Business Process Model Notation
(BPMN) que propõe uma notação gráfica-padrão, porém extensível, para processos
de negócio cujo objetivo é tornar a comunicação mais eficaz entre negócio e
tecnologia.
A modelagem de processos pode ser realizada por meio de diferentes padrões;
alguns com viés técnico, como um fluxograma ou um diagrama de atividade (UML),
e outras mais voltadas ao ambiente de negócio, como é o caso do BPMN.
O principal objetivo desta notação, conforme publicado em sua especificação, é
prover a todos os envolvidos no processo de negócio, técnicos ou não, meios para
definir e entender os seus procedimentos internos e externos por meio de um
diagrama de processos de negócio, habilitando as organizações a comunicar seus
procedimentos de forma padronizada, estabelecendo assim uma ponte entre a
descrição do processo e a sua implementação.
A simbologia utilizada nesta notação é extremamente simples, na verdade um
subconjunto dos símbolos de um fluxograma tradicional, porém com variações
semânticas que permitem a representação de processos em diferentes níveis de
complexidade e abstração e que permite a extensão de seus metadados.
Os elementos de diagramação especificados representam o fluxo dos processos
por meio de eventos, atividades e desvios condicionais, utilizando conexões (fluxo
de sequência, fluxo de mensagens e associações). O diagrama é organizado em
partições e subpartições que caracterizam fronteiras de responsabilidade e
delimitam escopos de atuação. É possível agregar artefatos (objetos de dados,
agrupamentos e anotações) que, apesar de não serem objetos de fluxo,
complementam o entendimento, especificando as informações envolvidas ao longo
do processo.
A tabela 3 apresenta os principais símbolos utilizados para descrever os fluxos. O
BPMN foi escolhido para a diagramação dos processos de negócio que serão
analisados neste trabalho, por representar de forma amigável e direta os processos
de negócio, por ser um padrão aberto e de domínio público e permitir a extensão de
seus metadados, o que viabiliza a sua integração com os demais padrões
selecionados.
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Tabela 3 – Símbolos BPMN

Fonte: OMG (2009)

Para avaliar a utilização do BPMN para a modelagem ETL neste estudo de caso,
em substituição à simbologia para o nível conceitual de Vassiliadis et al. (2003), foi
realizado um mapeamento entre as duas notações, descrito na tabela 4, após o qual
observou-se que a notação BPMN permite expressar a modelagem ETL de forma
muito semelhante à obtida na notação de Vassiliadis et al. (2003) e,
complementarmente, possibilita expressar todas as etapas do processo ETL, a
Extração, as Transformações e a Carga, além de permitir relacioná-lo aos demais
processos existentes em um ambiente de DW.
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A representação dos níveis PIM e PSM do MDA será feita por meio de diagramas
de classe e diagramas de objeto, respectivamente, utilizando-se o CWM para este
último, em uma abordagem semelhante à adotada por Mazón et al. (2005).
Tabela 4 – Mapeamento modelo conceitual VASSILIADIS x Notação BPMN
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2.3.3 Desenvolvimento da nova arquitetura
Como pode ser observado na figura 4, o desenvolvimento da nova Arquitetura
para o processo ETL, que conclui o ciclo da reengenharia segundo o modelo
ferradura, está inserido em uma abordagem MDA válida para o DW como um todo.
Partindo da dimensão do negócio, é estabelecido o nível conceitual, que deve
captar a essência das necessidades do sistema de suporte a decisão,
correspondendo ao nível CIM-ETL que será representado em diagramas de
processo, utilizando notação BPMN.
Os diagramas do processo ETL produzidos para representar o nível CIM-ETL
serão então utilizados para criar o nível lógico, que deve estabelecer as
funcionalidades e características do sistema, o que corresponde ao nível PIM-ETL,
que será descrito em diagramas de Classe UML.
Fechando o ciclo, tem-se o nível físico, correspondente ao nível PSM-ETL que
será descrito em diagramas de objeto, utilizando um conjunto de metaclasses do
Padrão CWM.

Figura 4 – Níveis de abstração considerados para representar o escopo de análise
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2.4 Metadados
2.4.1 Definição
Os metadados descrevem o significado ou as características de uma
determinada informação. Especificamente, na área de tecnologia da informação, são
os dados necessários para analisar, projetar, construir e, por fim, utilizar um sistema
de computador; no caso dos sistemas de informação, são particularmente úteis para
facilitar a gestão, a consulta, o uso consistente e o entendimento das informações
armazenadas (STAUDT; CADUVA; VETTERLI, 1999).
Destacam-se duas categorias de Metadados em relação à Data Warehouse:
metadados técnicos e metadados semânticos (STÖHR; RAHM, 1999):
Metadados técnicos ou administrativos/estruturais: cobrem informações
sobre arquitetura e esquema dos componentes físicos que implementam um DW,
incluindo, por exemplo, definição de estrutura de tabelas, registros, visões,
agregações e mapeamento entre objetos.
Metadados semânticos ou metadados de negócio: abrangem informações
específicas do negócio implementado por meio do DW e ainda não são tratados de
forma padronizada, como ocorre com os metadados técnicos, por não existir
consenso entre os pesquisadores e tão pouco entre as empresas que desenvolvem
os projetos de DW, devido à sua abrangência e diversidade tanto de negócios
(instituições financeiras, fábricas, prestadores de serviço, entre outros) quanto de
abordagens para análise das informações, mesmo considerando uma mesma área
de atuação.
A existência de um modelo conceitual da organização é item vital para se manter
um repositório orientado a semântica, representando o nível mais alto da sua
estrutura de dados, seus conceitos de negócio e relacionamentos. Este recurso
possibilita aos usuários que não estejam familiarizados com as ferramentas de
consulta baseadas em linguagens como o SQL, por exemplo, a utilizarem e
entenderem adequadamente as informações disponibilizadas no DW por meio do
mapeamento entre o significado relativo ao negócio e sua equivalência técnica
apresentada no DW (STÖHR; RAHM, 1999).
A figura 5 representa os aspectos envolvidos na gestão de metadados de um
DW, considerando três camadas de abstração: o negócio propriamente dito, a
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estrutura do DW e a estrutura operacional que o suporta. Estes três aspectos dos
metadados estão sendo considerados no trabalho, observando-se que há ênfase na
camada de negócio.

Figura 5 – Gestão de Metadados em um Data Warehouse - Fonte: Stöhr e Rahm (1999)

2.4.2 Padronização
Há diversas especificações de metadados desenvolvidos por diferentes
organizações e por diferentes motivações, conforme exemplifica a tabela 5 que
apresenta uma relação de especificações em referência cruzada com as
organizações responsáveis pela manutenção destes padrões. Entretanto, para data
warehouse, o Common Warehouse Metamodel (CWM) do OMG prevaleceu como
padrão aberto para definição e intercâmbio de metadados; com a incorporação, em
Setembro/2000, do consórcio Meta Data Coalition (MDC), composto por 50
fornecedores e usuários finais de ferramentas para DW (dentre os quais, Informatica,
Microsoft e Computer Associates), que detinha o padrão Open Information Model

23

(OIM) incorporado pelo OMG, cujas características poderão ser agregadas ao CWM
nas próximas atualizações (OMG, 2000).
Tabela 5 – Referência Cruzada: Padrão para Metadados x Órgão Responsável

Fonte: Staudt, Caduva e Vetterli (1999)

O CWM é uma implementação do padrão Meta Object Facility (MOF) cuja
principal característica é a possibilidade de estender a gestão de metadados a partir
de um Framework que suporta tanto os metadados técnicos quanto os
semânticos. Tal padrão permite a adição de novos metadados e, quando
necessário, esta funcionalidade é implementada pela arquitetura de quatro camadas
de metamodelos, que incorpora metamodelos e modelos.
A tabela 6 relaciona os quatro níveis de metamodelos que formam o padrão
MOF, segundo a terminologia adotada para cada nível, e apresenta exemplos de
implementação e especificação em cada nível (OMG, 2005).
Tabela 6 – Arquitetura em quatro camadas de metamodelo com exemplos - MOF

Fonte: OMG (2005)
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O CWM provê um Framework para representação dos metadados necessários
para criação e manutenção do ciclo de vida do data warehouse, considerando as
fontes de dados, o repositório de dados, as transformações, análises, processos e
operações relativas ao DW (OMG, 2003).
O CWM é formado por um conjunto de metamodelos que representam os
metadados mais comuns em um DW, classificados em camadas de abstração,
conforme descrito a seguir (OMG, 2003):
- Camada de modelo de objeto: é essencialmente um subconjunto da UML e
contém

pacotes

que

provêem os

metadados

fundamentais

para

a

especificação e a modelagem das demais camadas. Possui metadados
relativos a conceitos, relacionamentos e regras restritivas do próprio CWM;
- Camada de fundação: contém os pacotes que provêem serviços de propósito
geral, comuns às camadas mais altas do metamodelo, relacionadas à
especificação de informações de negócio, tipos de dados, expressões, tipos de
mapeamento, chaves e indexação;
- Camada de recursos: os pacotes desta camada descrevem as estruturas de
dados dos recursos utilizados como fontes e/ou destinos no intercâmbio de
dados, tais como objetos, bases relacionais, estruturas de registro, bases multidimensionais e XML;
- Camada de análise: suporta as atividades de data warehouse realizadas nas
fontes e/ou destinos, descritos na camada de recursos, relacionadas à
transformação de dados, OLAP, data mining, visualização de informações e
nomenclatura de negócio;
- Camada de Gestão: contém pacotes voltados aos serviços básicos que
suportam as operações do dia a dia e da gestão dos dados do data warehouse,
limita-se à especificação de uma estrutura de classes de processos, operações
e eventos que realizam as atividades especificadas na camada de análise.
Embora os processos e as operações específicas não sejam descritos ou
enumerados, há a possibilidade de estender os metadados desta camada com
este propósito.
A figura 6 apresenta uma visão geral do metamodelo do CWM, em que o pacote
de transformação é o foco escolhido para o desenvolvimento deste trabalho de
pesquisa, sendo considerada, também, como referência para esta análise a
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experiência de uma pesquisa realizada por Gomes, Farinha e Trigueiros (2006) que
apresenta uma extensão ao CWM relativa à qualidade de dados.

Figura 6 – Metamodelo do CWM – Fonte: OMG (2003)

2.4.3 Categorias de Metadados
As categorias de documentação, processo, modelagem e ETL servirão para
classificar os metadados utilizados para representar e dar sustentação aos modelos
utilizados e às transições entre eles.
A categoria de documentação aplica-se a todos os modelos em virtude da
necessidade de rastreabilidade, já a categoria de ETL refere-se às informações
específicas para este fim, que serão enfatizadas para a realização do estudo de
caso.
As categorias de processo e modelagem descrevem os metadados específicos
dos padrões de diagramação e modelagem envolvidos, BPMN, MDA e CWM.
Ressalta-se que serão destacados apenas os metadados envolvidos ou
adaptados para este trabalho.
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2.5 Conclusão
Apesar da importância real dos processos ETL, tanto na criação quanto ao longo
do ciclo de vida de um DW, e dos avanços acadêmicos relatados, não se observa
um tratamento adequado na análise destes processos com o propósito de reduzir os
riscos associados às suas eventuais falhas (SIMITSIS; SKOUTAS, 2008).
Entretanto, o conjunto de contribuições já realizadas é significativo, uma vez que
cobre diversos aspectos relacionados à concepção, ao desenvolvimento e à
construção de processos ETL e abre caminho à experimentação de novas
proposições, dentre as quais a inclusão dos aspectos relacionados ao ETL, ao
conjunto de prioridades das definições de negócio, desde as definições conceituais e
lógicas até as físicas, de um DW com efeito em seu ciclo de vida e em prováveis
redefinições evolutivas. Neste sentido, um dos primeiros passos seria portar a
simbologia proprietária (acadêmica) para padrões abertos e a possibilidade de
estabelecer uma correlação entre diferentes modelos.
Este trabalho propõe-se a investigar os efeitos da integração da modelagem de
processos ETL aos processos de negócio, atendidos por meio de um data
warehouse, valendo-se de um estudo de caso em que será aplicada uma
reengenharia de processo baseada nos conceitos apresentados neste Capítulo,
utilizando padrões de mercado (OMG) para a sua modelagem gráfica e semântica.
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3 Estudo de caso
3.1 Introdução
Neste Capítulo apresenta-se o processo ETL selecionado para análise, subitem
3.2, expõe-se, subitens 3.3 a 3.6, respectivamente, a situação atual, quanto à
arquitetura utilizada, do processo ETL em si, dos metadados envolvidos e da
documentação disponível e conclui-se, subitem 3.7, acerca dos aspectos
considerados para a reengenharia proposta.

3.2 Contexto de análise
O processo ETL selecionado é utilizado por uma empresa de prestação de
serviços que mantém e publica data warehouses para grandes indústrias de
consumo, os quais são gerados a partir da captura (no canal de distribuição) das
vendas para o atacado e o varejo de seus respectivos produtos em todo o território
nacional. Considerando como exemplo o mercado de higiene e cosméticos, os
fornecedores têm interesse em acompanhar as informações de comercialização de
seus produtos diretamente nos pontos de venda, mas para obtê-las dependem do
envio das informações de venda de seus clientes diretos, atacadistas, para os
varejistas que vendem aos consumidores finais.
Por se tratar de uma prestação de serviço, é inerente a este contexto lidar com
expectativas diferentes acerca de uma mesma necessidade, captura e publicação de
informações de venda; sendo assim, é mantida uma estrutura básica de captura de
dados e de publicação que é replicada e adaptada às necessidades de cada usuário
do serviço, nominalmente as indústrias fornecedoras dos produtos.
Para implementar esta estrutura, a empresa desenvolveu internamente uma
ferramenta para realizar o mapeamento de diferentes fontes de dados em diferentes
formatos, de texto plano, para a captura de dados em tabelas temporárias (stagings)
e agregou a este mapeamento a associação de rotinas (stored procedures) para
aplicação de transformações nos dados das tabelas temporárias para posterior
transferência para os data warehouses correspondentes.
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3.3 Arquitetura
A arquitetura atual (figura 7) envolve a comunicação entre as infra-estruturas dos
atacadistas, responsáveis pelo envio das informações, e da empresa prestadora do
serviço, responsável pela captura, processamento, publicação das informações e
disponibilização dos data wharehouses para os clientes do serviço. As
características desta arquitetura, partindo da captura de dados, considerando o
processamento realizado e, ao final deste, a carga e publicação do repositório de
dados, são destacadas nos subitens 3.3.1 a 3.3.3, respectivamente.

Figura 7 – Representação física arquitetura de captura, processamento e carga DW

3.3.1 Entrada de dados
A obtenção dos dados para a atualização dos data warehouses é feita a partir
das capturas realizadas por meio da conexão dos varejistas, que são os remetentes
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das informações de venda, aos servidores do prestador de serviço. Para cada
remetente há uma configuração, acordada com o prestador de serviço, para o tipo
de conexão utilizado, a periodicidade de envio das informações, o formato dos
arquivos transmitidos e a granularidade das informações (dados por transação de
venda ou dados agregados em um período), observando-se que essa configuração
é persistida em metadados, conforme descrito no subitem 3.5.
3.3.2 Processamento de dados
O tratamento periódico dos dados disponibilizados pelos remetentes é realizado
em plataforma Microsoft Windows (dot Net framework, em linguagem C# e banco de
dados SQL Server) em aplicações que atuam como uma espécie de linha de
produção, como descrito no subitem 3.4, composta por etapas que se
complementam agregando informações e transformações até o fechamento do ciclo
de processamento do arquivo, que se dá com a carga dos dados enviados no DW
de destino, após um tratamento de adequação dos dados capturados ao repositório.
3.3.3 Carga e publicação
É mantida uma estrutura de dados de DW padrão, que é utilizada como base
para a criação de bancos de dados com as personalizações necessárias para
atender cada contrato firmado com os fabricantes dos produtos. Esta estrutura é
então adaptada às características específicas de cada contratante em termos de
estrutura de vendas, de produtos, de classificação geográfica, entre outras.
Na figura 8 apresenta-se um exemplo de estrutura de dados utilizada como
padrão, que pode ser ampliada ou reduzida conforme a configuração acordada no
contrato entre as partes. Ressalta-se que a alteração da estrutura de dados
demanda ajustes no processo ETL, tanto para captar novas informações ou
desprezar as não utilizadas quanto para tratar eventuais variações na forma de
envio de dados de um determinado remetente.
As dimensões tratadas na figura 8 podem ter suas hierarquias alteradas para
adequar a apresentação a cada cliente. Embora não existam documentos ou
diagramas que relacionem estas personalizações de forma integrada, há diagramas
e documentos técnicos sobre elas (para uso interno), observando-se que os
contratos estabelecidos entre as partes explicitam a personalização acordada; a
questão relativa às documentações existentes é tratada no subitem 3.6.
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Figura 8 – Modelo multidimensional base

3.4 Processo ETL
O processo ETL atual (figura 9) assemelha-se a uma linha de produção
disposta em quatro etapas que envolvem a identificação dos arquivos enviados (de
acordo com o perfil da empresa remetente), o mapeamento para as tabelas de
processamento, a execução das transformações configuradas para o arquivo
identificado e as transferências dos dados para os data warehouses de destino.
A obtenção dos dados, em cada etapa, é implementada em rotinas do banco de
dados (stored procedures). Observa-se que na etapa de identificação são utilizados
os dados referentes à estrutura de configuração de formatos de envio (figura 12)
para determinar a que formato, template, o arquivo em processamento se refere e,
assim, prover à etapa de mapeamento os parâmetros necessários à obtenção dos
dados correspondentes na estrutura de mapeamento de formatos (figura 10). A
seguir carregam-se os dados enviados no arquivo para as respectivas tabelas
temporárias (stagings) a serem utilizadas nas etapas de transformação e carga.
Na etapa de transformação, são obtidas as rotinas – provenientes da estrutura
de configuração de transformações (figura 11) – a serem executadas para concluir o
processamento de cada arquivo capturado, conforme o tipo de formato do arquivo
(template) identificado.
Embora essa arquitetura (figura 9) represente a infra-estrutura de captura de
dados para qualquer DW mantido pela empresa prestadora de serviço e tenha o seu
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próprio conjunto de especificações e documentação técnica, o seu papel dentro de
cada personalização não é efetivamente descrito, o que dificulta a avaliação dos
impactos no processo ETL, em termos de esforço e prazo, para a realização das
personalizações acordadas nos contratos, uma vez que não há uma representação
ou menção formal nos documentos e nos processos acordados com os clientes que
o caracterize diretamente, consequentemente as necessidades de cada cliente são
descritas em termos gerais e, posteriormente, analisadas pela equipe técnica da
empresa para configurar a linha de produção para atendê-las.

Figura 9 – Representação processo de captura/carga informações (linha de produção)

3.5 Metadados
Para possibilitar o funcionamento da arquitetura atual de captura, processamento
e carga de informações, a qual permite a personalização tanto dos dados
capturados quanto das rotinas de transformação, criou-se um banco de dados
específico de metadados para a realização de cada uma das etapas da linha de
produção. Para fins de análise, estes metadados foram distribuídos em três
grupos: estrutura para mapeamento das informações enviadas pelos remetentes
(figura 10), estrutura para configuração das rotinas de transformação nos dados
durante o processo de carga (figura 11) e estrutura para configuração do perfil de
envio de informações de uma empresa que fornece dados para carga identificada
como remetente (figura 12).
A estrutura para mapeamento de informações enviadas pelos remetentes (figura
10) representa, no nível de entidade, o conjunto de dados (colunas) a ser capturado
em uma determinada fonte de dados, denominada Layout, que pode ser enviado em
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diferentes formatos, identificados como Templates, que apresentam os dados
agrupados e distribuídos em diferentes registros (tipos de registros do template e
posicionamento de colunas do template). A necessidade de suportar diferentes
formatos decorre da conveniência de os remetentes, eventualmente, reutilizarem os
processos de geração de dados que já possuem ou que estejam em algum formato
padrão de mercado, diferente dos suportados pela prestadora de serviço.

Figura 10 – Estrutura de metadados para o mapeamento das informações enviadas

Por sua vez, a estrutura para configuração das rotinas de transformação nos
dados durante o processo de carga (figura 11) permite associar um processo de
carga específico para cada conjunto de dados contido em um Layout, observandose que este processo é composto de diferentes etapas implementadas em rotinas
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que podem estar distribuídas em diferentes servidores que constituem a estrutura de
processamento disponível.

Figura 11 – Estrutura metadados - config. transformações processo carga de dados

Já a estrutura de configuração do perfil de envio de informações de um
remetente (figura 12) permite agrupar os formatos de envio, denominados
Templates, e associar estes grupos, caracterizados como Perfis, às empresas que
fornecem os dados, identificadas como remetentes, para que a etapa de
identificação do processo ETL apresentada na figura 9 obtenha uma lista dos
formatos de envio válidos para um determinado remetente.

Figura 12 – Estrutura metadados para a config. processo de carga de dados
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3.6 Documentação e informações de negócio
Para cada data warehouse é mantido um conjunto de documentações relativas à
prestação de serviço composto a partir de dois tipos de contrato: um entre a
prestadora do serviço e a empresa contratante usuária do DW e o outro entre a
mesma prestadora, mas atuando em nome da contratada, e as empresas que
enviam as informações, fonte de dados. Consta nestes contratos, por meio de
anexos, o conjunto de características necessárias para a realização do serviço de
criação e manutenção do DW, considerando-se as capturas contratadas, layouts, e o
levantamento das necessidades específicas do cliente.
O fluxo das informações obtidas a partir da efetivação de cada contrato é
apresentado na figura 13, que resume a forma com que os data warehouses são
personalizados.

Figura 13 – Fluxo dos documentos para criação do DW

Esses anexos ao contrato descrevem as informações que serão armazenadas no
data warehouse, os formatos para envio das informações e as regras relativas à
transmissão de dados e publicação, como a periodicidade de envio dos dados. Um
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exemplo das informações constantes nestes anexos é apresentado na tabela 7, na
qual temos a descrição dos atributos de cada dimensão contratada e as medidas
que constaram da tabela Fato do DW, exemplos de formato para envio de
informações constam na tabela 8.
Tabela 7 – Exemplo das informações de atributos de dimensões e fato contratados

Para as questões técnicas, também em relação a cada contrato, são mantidos as
definições de requisitos de software, o modelo do DW derivado da estrutura padrão
apresentada anteriormente (figura 8), os scripts e as implementações relativas ao
atendimento dos requisitos específicos ao contrato.
Boa parte dessas informações é mantida em uma estrutura única que constitui a
configuração dos usuários do DW e dos remetentes de dados e é persistida em
metadados, conforme descrito no subitem 3.5, porém para ter o entendimento exato
das transformações realizadas entre os dados enviados e as informações publicadas
no DW é necessário confrontar a especificação de requisitos, que não são descritos
no nível das transformações realizadas, e os diagramas e códigos fonte associados
aos processos de captura de dados, via estrutura de metadados.
Tabela 8 – Exemplo de informações de formato de envio contratados
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3.7 Conclusão
Os aspectos que determinaram a escolha deste processo em específico para
realização de um estudo de caso foram: a) as características da estrutura existente,
ferramenta desenvolvida internamente, para realizar o mapeamento de diferentes
layouts em formato de texto plano, para a captura dos dados em um banco de
dados, em tabelas temporárias (stagings); b) a possibilidade atual de associar
rotinas, stored procedures, para aplicação de transformações nos dados das tabelas
temporárias; e c) a capacidade de adaptação às constantes personalizações nos
data warehouses, o que, por si só, já torna este processo apto a tratar diferentes
cenários de integração de dados.
Entretanto, na abordagem atual, as transformações realizadas durante o
processo ETL constituem uma grande incógnita para a maioria das áreas
envolvidas, com exceção da equipe técnica responsável pela manutenção destas
transformações, e uma das conseqüências desta falta de transparência no processo
é que quaisquer impactos no processo ETL não são facilmente identificados na
documentação dos processos de negócio nem nos contratos estabelecidos com os
clientes, uma vez que não há uma ligação clara entre o código fonte existente e as
etapas do processo ETL e os requisitos que o demandaram, o que aumenta o risco
de ocorrência de disparidades entre “o que” se tem desenvolvido em relação ao que
foi efetivamente requisitado.
Diante disso, propõe-se uma reengenharia de processo para alterar o nível de
abstração da arquitetura de software existente, agregando a representação das
transformações ETL no nível conceitual do processo, tornando esta representação
independente de plataforma, o que possibilitará a sua reutilização ou migração para
diferentes ambientes.
A possibilidade de expressar o processo ETL de forma integrada a diagramas
utilizados por todos os envolvidos, em cada contrato, colabora para facilitar a
comunicação entre as diferentes áreas e contribui para ampliar a visibilidade deste
processo dentro da empresa, visto que no contexto atual este conhecimento está
restrito apenas à área técnica.
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4 Reengenharia
4.1 Introdução
Para restringir o volume de modelos gerados a um mínimo necessário para
avaliar o ciclo completo do MDA, partindo do nível CIM e obtendo o nível PSM
equivalente, adotou-se a estratégia de reduzir o foco de análise à medida que se
aumentou o nível de detalhamento.
A base para o desenvolvimento do estudo de caso foi a análise da
documentação de negócio e de tecnologia disponíveis e, pontualmente, recorrendose às informações em seu nível mais detalhado, chegando à inspeção de código
quando da inexistência de informações documentadas necessárias à criação dos
três tipos de modelos que compõem uma arquitetura MDA.
A primeira etapa considerada foi a de criação do contexto independente de
computação (nível CIM), subitem 4.2, realizada por meio da diagramação dos
processos de negócio em três níveis de abstração.
O primeiro diagrama criado, considerado como o nível zero de detalhamento,
teve por objetivo estabelecer um panorama do ambiente do DW e dele destacou-se
apenas um subprocesso denominado CIM-ETL, que representa a visão de negócio
aplicada às atividades ETL pertinentes ao DW. Por fim, dele derivaram três
diagramas relativos aos subprocessos de Extração, Transformações e Carga que
caracterizam as principais ramificações do processo ETL.
Na segunda etapa, subitens 4.3 e 4.4, foi criada a representação para o nível
PIM-ETL, utilizando diagramas de classe UML obtidos a partir dos subprocessos do
diagrama do nível CIM-ETL e refinados por generalização e especialização das
classes obtidas.
Na última etapa da modelagem MDA, subitens 4.5 e 4.6, a representação do
nível PSM-ETL se restringiu à transição do diagrama PIM-ETL do subprocesso de
transformações para o seu equivalente PSM-ETL, utilizando diagramas de objeto do
pacote de transformações do CWM. Para fechar o ciclo de análise, foi realizada a
transição de uma das transformações diagramadas no nível PSM-ETL para código
fonte.
O resumo da condução da reengenharia aplicada ao estudo de caso é
apresentado no subitem 4.7.
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4.2 Criação do nível CIM-ETL
As informações necessárias para a criação do diagrama do nível CIM foram
obtidas por meio da análise de três grupos de artefatos, a especificação contratual, a
especificação da ferramenta de captura de dados atual e as rotinas de banco de
dados que implementaram as transformações ETL realizadas para a atualização do
DW.
Da análise da especificação contratual, subitem 4.2.1, resultou o diagrama que
descreve a visão geral do DW, subitem 4.2.2.
A análise da especificação da ferramenta de captura de dados atual, subitem
4.2.3, permitiu a definição do diagrama nível CIM-ETL, subitem 4.2.4, que é um
subprocesso do diagrama anterior.
O último nível de detalhamento dos subprocessos do diagrama CIM-ETL só foi
possível com o acesso ao código fonte das rotinas, subitem 4.2.5, resultando nos
diagramas descritos no subitem 4.2.6.
A partir dos diagramas de negócio criados foi gerada uma documentação de
suporte, subitem 4.2.7, que detalha as informações adjacentes aos objetos gráficos
que os compõem.
4.2.1 Análise da especificação contratual
No contrato de prestação de serviços constam anexos nos quais é especificada a
estrutura do DW que será mantido, em termos de Fatos e Dimensões dos formatos
de envio de dados, das formas de publicação que serão mantidas e das limitações
do escopo contratado. Os dados utilizados nesta análise constam no Anexo A deste
trabalho.
Esses dados contribuíram principalmente para a criação do diagrama da visão
geral do DW, uma vez que não consta em nenhum dos anexos ao contrato a
especificação das transformações envolvidas na transição entre os dados enviados
e o repositório final.
Com base no texto do contrato e dos seus anexos, foram identificados os
elementos principais para a diagramação, conforme descritos a seguir.
 Participantes


Fontes de dados
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• Foram identificados três perfis de envio de informação.


Ambiente do DW
• É a abstração principal do diagrama e representa o objetivo principal do
contrato.



Usuários do DW
• Representa os acessos contratados pelo cliente do serviço.

 Eventos


Ciclo de captura de dados
• Determinado

em contrato

com base

no

período

de

captura

estabelecido, captura diária.


Ciclo de agregação de informações
• Determinado em contrato com base no período de publicação
estabelecido, publicação semanal.



Ciclo de acesso às informações
• Determinado em contrato com base no período de disponibilidade
oferecido, disponibilidade 24 h x 7 dias.

 Processos


Processos externos ao ambiente
• São todos os processos estabelecidos fora da abstração principal do
diagrama, para os quais não é necessário nenhum detalhamento, uma
vez que estão fora do escopo do contrato.



Processo de atualização do DW
• Representa o processo ETL necessário para atualizar adequadamente
o DW, a partir dos dados enviados. Não é citado explicitamente em
contrato, é uma premissa elementar, visto que os formatos de envio de
dados diferem da estrutura de publicação contratada, sendo necessário
algum tipo de processamento para tornar possível a utilização das
informações.



Processo de agregação de informações
• Compreende as operações de agrupamento das informações para se
obter as medidas e as contagens contratadas.



Processo de publicação de informações
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• Compreende operações de estruturação das informações agregadas
para viabilizar a análise e a utilização das informações.
 Artefatos


Formatos de envio de movimento de venda
• Foram especificados em contrato três tipos de formatação para o envio
das informações de venda.



Formatos de envio das dimensões do DW
• Foram especificados em contrato formatos de envio para cada uma das
dimensões contratadas.



Estrutura de dados da tabela Fato, dimensões e agregações
• Foram especificados os níveis e formatos do modelo multidimensional
contratado.



Relatórios/Consultas
• Foram citados os tipos de informações que devem ser disponibilizadas
para geração de relatórios e consultas.

Essa lista de elementos foi utilizada como referência para a diagramação. O
refinamento do diagrama foi realizado de forma iterativa, por meio de revisão desta
lista em relação aos documentos dos quais foi extraída.
O diagrama resultante foi complementado com os atributos dos elementos
identificados na documentação que, embora não fiquem visíveis na representação
gráfica do diagrama, constam da documentação gerada a partir dos diagramas.
4.2.2 Diagrama da visão geral do DW
Resultado da análise da especificação contratual, o diagrama da visão geral do
DW, figura 14, representa o contexto em que está inserido o estudo de caso,
identificado como CIM-DW, e visa reproduzir a dinâmica necessária para a
prestação do serviço de manutenção e publicação do DW.
Os processos sob responsabilidade dos participantes externos ao ambiente do
DW, os remetentes de informação identificados como fontes de dados, bem como a
empresa contratante, são representados como processos abstratos pela
terminologia do BPMN por não fazerem parte do escopo em estudo.
Embora o processo diagramado, CIM-DW, seja composto pelos subprocessos
CIM-ETL, Gerar Agregações e Disponibilizar Publicação, o detalhamento foi
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aplicado apenas ao subprocesso CIM-ETL; os demais estão fora do escopo deste
estudo de caso.
Os artefatos MovVendaV01, MovVendaV02 e MovVendaV03 representam os
diferentes formatos do envio da movimentação de vendas que devem ser suportados
pelo processo ETL para a atualização da tabela Fato do DW representada pelo
artefato Fato Venda, observando-se que somente estas informações serão
analisadas e detalhadas, uma vez que os artefatos restantes, Carga dimensões,
Dimensões Venda, Publicação e Resultado de consulta, representam as demais
informações envolvidas no contexto geral do DW.
Este diagrama estabelece o elo de transição entre as informações de negócio e
as técnicas e nele identifica-se claramente o conjunto de dados de entrada a ser
adaptado e integrado à estrutura do DW por meio do subprocesso CIM-ETL.
Entretanto, a especificação que gerou o diagrama não contém o detalhamento
suficiente para descrever este subprocesso, portanto o próximo passo foi obter estas
informações a partir da documentação técnica da ferramenta de captura de dados.

Figura 14 – Diagrama da visão geral do DW
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4.2.3 Análise da especificação da ferramenta de captura
Ao inspecionar os diagramas de classe da ferramenta de captura atual e seu
código fonte, exemplos destes artefatos constam no Anexo B deste trabalho, foi
constatado que esta aplicação é responsável pela identificação da origem e do
formato dos arquivos capturados, executa a validação sintática do arquivo capturado
e transfere o seu conteúdo para tabelas temporárias, nas quais posteriormente as
transformações ETL serão realizadas.
O estudo dessa especificação confirmou a utilização de uma estrutura de
processamento típica de processo ETL, mas permitiu somente o detalhamento da
etapa de captura de dados, sendo identificada a lista de elementos descrita a seguir,
conforme a notação adotada (BPMN):
 Eventos


Ciclo de captura de dados
• Tratamento de um conjunto de arquivos por ciclo de captura.



Ocorrência de Erros
• Foram identificadas situações relacionadas à identificação e à validade
do formato do arquivo capturado.

 Processos


Identificação do remetente do arquivo capturado
• Por meio da mensagem enviada pela fonte de informação, identifica-se
o remetente da informação e confronta-se esta informação com a
registrada na configuração da ferramenta.



Identificação do formato do arquivo capturado
• A partir do remetente identificado, obtêm-se a lista de formatos de
envio configurados para confrontá-la ao formato do arquivo capturado.



Validação do formato de arquivo capturado
• Sendo o formato identificado, é realizada a verificação sintática para
garantir que o arquivo está de acordo com o formato esperado.



Transferência de dados do arquivo para o banco de dados
• O conteúdo do arquivo capturado é replicado para tabelas temporárias
no banco de dados com vista a processamento posterior.

 Artefatos


Lista de formatos do remetente
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• É obtida pela aplicação a partir do remetente identificado, consultando
a configuração contida no banco de dados de metadados.


Arquivo capturado
• É obtido a partir das áreas de captura de cada uma das fontes de
dados rastreadas pela aplicação.



Mapeamento do formato identificado
• É obtido pela aplicação a partir do formato identificado, consultando a
configuração contida no banco de dados de metadados.



Tabela Temporária
• Para cada formato de envio identificado existe uma ou mais tabelas
temporárias associadas para persistir, em banco de dados, o conteúdo
do arquivo capturado.

Para melhor compreensão do processo, primeiro expõe-se o diagrama que
representa o processo ETL completo para, em seguida, detalhar os seus
subprocessos, momento em que as informações obtidas nesta análise serão
devidamente detalhadas.
4.2.4 Diagrama nível CIM-ETL
Este diagrama foi descrito em dois níveis de abstração, no primeiro nível atém-se
à visão geral do processo de ETL, figura 15, destacando os três principais conjuntos
de

atividades,

subpartições

na

nomenclatura

BPMN,

a

Extração,

as

Transformações e as Cargas.
As fontes de dados estão representadas genericamente pelo artefato Arquivo
enviado e o artefato Tabela temporária representa a transição do conteúdo do
Arquivo enviado para uma estrutura de banco de dados presente no diagrama em
dois estados; no primeiro estado como imagem do arquivo capturado, portanto com
conteúdo equivalente ao enviado pelo remetente, e no segundo, já com as
modificações resultantes do subprocesso de transformações. Por fim, o artefato
tabela Fato representa o conteúdo do repositório de dados.
No segundo nível de abstração são descritos os subprocessos de Captura de
dados, Transformações e Cargas do diagrama CIM-ETL, entrando no mérito das
atividades principais em cada um deles.
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Figura 15 – Diagrama CIM-ETL

Como neste ponto ainda não se dispunha de informações suficientes para criar o
próximo nível de diagramas, foi necessário primeiro inspecionar a implementação
das rotinas existentes para suprir esta deficiência.
4.2.5 Análise das rotinas do banco de dados
A identificação das transformações ETL foi feita por meio da verificação do banco
de dados de metadados, das rotinas associadas aos remetentes de informação e ao
contratante do serviço e, por sua vez, a análise das rotinas identificadas foi feita a
partir do banco de dados responsável pelo processamento das informações e
transferência dos dados para o DW; exemplos destes artefatos constam no Anexo C
deste trabalho.
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Da análise foram obtidas as informações para criar os subprocessos de
Transformações e de Cargas do diagrama CIM-ETL, sendo identificada a seguinte
lista de elementos:
 Eventos


Ciclo de transformação de dados
• Tratamento de um grupo de arquivo por ciclo de transformação.

 Processos


Validar datas de venda
• É feita a validação das datas de movimento de venda, verificando-se se
são datas válidas e iguais ou inferiores à data atual.



Validar a quantidade de venda
• É feita a validação das quantidades de venda enviadas, que devem ser
diferentes de zero.



Identificar o distribuidor a partir do CNPJ
• Os distribuidores, remetentes das informações, são identificados nos
arquivos de venda capturados pelo CNPJ e a partir dele é atribuído o
código interno do distribuidor.



Identificar o ponto de venda a partir do CNPJ
• Os pontos de venda, destinatários das vendas transmitidas no arquivo
capturado, são identificados por CNPJ e convertidos em códigos
internos.



Identificar venda cruzada
• Quando as vendas são realizadas de um distribuidor para outro
distribuir, caracteriza-se uma troca de estoque de produto denominada
venda cruzada, a qual não é carregada no DW do contratante.



Identificar o produto a partir do código EAN-13
• Os produtos podem ser identificados no arquivo pelo código de barras
EAN-13 (European Article Number) e a partir do qual se determina o
código interno do produto.



Identificar o produto a partir do código DUN-14
• Os produtos podem ser identificados no arquivo pelo código de barras
DUN-14 (Distribution Unit Number), a partir do qual se determina o
código interno do produto.
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Converter quantidade enviada em código DUN-14 em unidades de
consumo
• Os produtos podem ser identificados no arquivo pelo código de barras
DUN-14 cuja quantidade de venda enviada é convertida em unidades
de produto, visto que o código DUN-14 representa uma embalagem de
embarque que contém uma quantidade definida de unidades de
produto (EAN-13).



Identificar duplicidade no arquivo enviado
• É feita uma verificação na movimentação enviada no arquivo para
identificar o envio de dados de venda repetidos, considerando a data
da movimentação, o número da transação de venda, o ponto de venda
e o produto, observando-se que é considerada válida apenas a
primeira ocorrência da transação de venda.



Identificar duplicidade em relação à tabela Fato
• É feita uma verificação entre o que consta na movimentação enviada e
o que já foi carregado na tabela Fato do DW, considerando a mesma
chave de identificação de duplicidade utilizada para identificar
duplicidade na própria movimentação enviada.



Gerar inconsistências
• Transferência dos dados identificados como inválidos para tabelas
destinadas a registrar estas inconsistências.



Atualizar tabela Fato
• Transferência dos dados resultantes das transformações para a tabela
Fato do DW.

 Artefatos


Tabela Temporária
• A tabela temporária contém, no início do processo de transformação,
exatamente o conteúdo enviado no arquivo captura e, à medida que as
transformações
agregadas

a

vão

sendo

aplicadas,

esta

tabela

até

especificadas sejam executadas.


Cadastro Distribuidores

que

novas
todas

informações
as

são

transformações
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• Faz

parte

dos

dados

de

configuração

necessários

para

o

processamento dos arquivos capturados e é utilizado para terminar o
código interno do distribuidor (remetente das informações) ou de uma
de suas filiais a partir de uma informação pública enviada no arquivo;
neste caso o código utilizado como chave para identificação é o CNPJ
do distribuidor.


Cadastro Ponto de venda
• Faz

parte

dos

dados

de

configuração

necessários

para

o

processamento dos arquivos capturados e é utilizado para terminar o
código interno do ponto de venda (quem adquiriu os produtos) ou de
uma de suas filiais a partir de uma informação pública enviada no
arquivo; neste caso o código utilizado como chave para identificação é
o CNPJ do ponto de venda.


Cadastro de produtos
• Faz

parte

dos

dados

de

configuração

necessários

para

o

processamento dos arquivos capturados e é utilizado para terminar o
código interno dos produtos a partir de uma informação pública enviada
no arquivo; neste caso o código utilizado como chave para
identificação pode ser tanto um código EAN-13 quanto um DUN-14.


Inconsistências
• As inconsistências de dados obtidas durante o processo de extração e
transformação são armazenadas para análise e notificação dos
remetentes para que providenciem as correções necessárias para a
geração dos futuros arquivos.



Tabela Fato
• Os dados já integrados à tabela Fato do DW são considerados para
avaliação de um reenvio de informações já integradas e para carga das
novas movimentações de venda.

O resultado da análise destes dados e dos obtidos na especificação da
ferramenta de captura viabilizou a criação do segundo nível do diagrama CIM-ETL.
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4.2.6 Subprocessos do diagrama nível CIM-ETL
O diagrama que representa o subprocesso captura de dados, figura 16,
descreve as principais atividades que permitem tratar diferentes formatos de fontes
de dados por meio do acesso às configurações de metadados existentes, partindo
da identificação do responsável pelo envio do arquivo, passando pela identificação e
validação do formato do arquivo capturado e culminando na transferência dos dados
para a estrutura de banco de dados para aplicação das transformações necessárias.
Neste subprocesso, a transição entre as atividades está diretamente relacionada
ao sucesso na identificação e validação realizadas, caso contrário é gerado um
evento de exceção que transfere o controle para o processo de tratamento de
exceções do diagrama do nível CIM-ETL.
O subprocesso de transformações, figura 17, descreve as diferentes
transformações aplicadas para adequar os dados capturados ao repositório. Este
subprocesso representa todas as ações necessárias para realizar a carga do DW,
logo tende a ser o subprocesso mais específico e dependente das características
das fontes de dados e do repositório de dados, demandando mais atenção de todos
os envolvidos para que fiquem bem estabelecidos os resultados esperados do
processo ETL.
As transformações descritas no diagrama do subprocesso de transformações,
figura 17, tratam de limites de valores válidos para a data da movimentação de
venda e das quantidades vendidas, da identificação do vendedor (distribuidor
remetente ou uma de suas filiais), do produto vendido e do comprador (ponto de
venda), da conversão de unidade de medida, quando necessário, e de
inconsistências da transação de venda, seja por se tratar de uma troca de estoque
entre vendedores (venda de um distribuidor para outro) seja por se tratar de
transações duplicadas ou reenviadas.
Os artefatos Cadastro de distribuidores, Cadastro de ponto de venda e
Cadastro de produtos presentes neste subprocesso, porém, não estão visíveis no
diagrama do nível CIM-ETL para não agregar complexidade desnecessária ao
diagrama, visto que são de uso específico das atividades de transformação.
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Figura 16 – Diagrama do subprocesso de Captura de dados

Considerando que este subprocesso é o maior nível de detalhe do nível CIM-ETL
e que as exceções geradas por ele são muito específicas para constarem deste nível
de abstração, optou-se por não expor as verificações e as exceções existentes em
cada atividade; entretanto, quando estas ocorrem de fato, desviam o fluxo de
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controle ao tratamento de exceções associado a este subprocesso, conforme
especificado no diagrama do nível CIM-ETL.

Figura 17 – Diagrama do subprocesso de Transformações

O subprocesso de cargas, figura 18, finaliza o processo ETL com as atividades
de persistência dos dados transformados, artefato tabela temporária, nos artefatos
de inconsistência e tabela Fato.
As exceções neste subprocesso, relativas a falhas nas atividades de carga,
causam um desvio de fluxo para a atividade responsável pelo tratamento de erros de
carga presente no diagrama CIM-ETL.
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Figura 18 – Diagrama do subprocesso de Cargas

Como a notação BPMN permite o registro de atributos de dados associados aos
elementos gráficos utilizados nos diagramas, foi possível manter os registros das
informações obtidas durante a análise das especificações e do código fonte. Como a
apresentação de todo este detalhamento reduziria a clareza dos diagramas, foi
necessário criar uma documentação de apoio aos diagramas.
4.2.7 Documentação gerada a partir dos diagramas
Apesar do poder de comunicação inerente aos diagramas, após o seu
entendimento sobrevêm questões relacionadas ao detalhamento de cada atividade,
artefato, evento ou de qualquer outro objeto apresentado, para que se obtenha um
completo entendimento acerca do processo descrito no diagrama.
O detalhamento dos diagramas CIM-ETL apresentados neste Capítulo consta no
Anexo D deste trabalho, no documento que mostra os atributos dos elementos
apresentados que não são visíveis graficamente nos diagramas; foram considerados
tanto os atributos-padrão dos elementos da notação como os estendidos em função
do estudo de caso.
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4.3 Transição nível CIM-ETL para PIM-ETL
Neste estudo de caso, o nível PIM será representado em diagramas de classe,
observando-se que o procedimento para a transição de notação BPMN para
diagramas de classe, definida por Rungworawut e Senivongse (2005), consiste em
uma fase de análise do diagrama de processo para a identificação de conceitos
candidatos a classes do diagrama, semelhante ao processo de criação de diagramas
de classe a partir de casos de uso. Após essa atividade de análise, foi feita a
verificação dos termos e sentenças utilizados no diagrama de processo, com vistas a
enquadrá-los em conceitos específicos de ETL, obtidos nos trabalhos acadêmicos
pesquisados, em Kimball e Caserta (2004) e Vassiliadis, Simitsis e Skiadopoulos
(2002) principalmente, para complementar os conceitos candidatos a classes.
Considerou-se, então, o conjunto de classes candidatas obtidas para o
desenvolvimento dos diagramas de classes correspondentes aos diagramas de
processos no menor nível de abstração disponível, considerando, portanto, as
atividades de tratamento de exceções do diagrama do nível CIM-ETL e os
diagramas dos subprocessos de captura de dados, transformações e cargas.
Os diagramas de classe foram desenvolvidos por refinamento das classes
obtidas, adicionando-se propriedades, métodos e relacionamentos em um processo
iterativo apoiado no estudo dos diagramas de processo para definição de
cardinalidade e acoplamento das classes.

4.4 Criação do nível PIM-ETL
O diagrama de classes correspondente ao diagrama de processo CIM-ETL,
figura 19, representa a estrutura estática para registro das exceções geradas em
cada subprocesso do diagrama de processo, especifica os diferentes tipos de
exceções consideradas, correspondentes às definições disponíveis em cada
subprocesso, com seus respectivos relacionamentos com as classes que originam
as exceções.
Foi generalizada uma classe de exceção ETL, classe ExcETL, cujas
especializações

correspondem

aos

subprocessos

suportados,

classes

ExcETLCaptura, ExcETLTransf e ExcETLCarga.
Cada classe especializada define os tipos de exceção suportados conforme
descrito a seguir:
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•

Tipos de exceção relativos à Captura de dados
o Classe de enumeração ExcCaptura

•



Remetente Inválido



Formato de arquivo capturado inexistente



Formato de arquivo capturado inválido

Tipos de exceção relativos a Transfomações ETL
o Classe de enumeração ExcTransf

•



Erros na validação de colunas do arquivo capturado



Erros na identificação de colunas do arquivo capturado



Erros na conversão de colunas do arquivo capturado



Erros na identificação de venda cruzada



Erros na identificação de duplicidades no arquivo capturado

Tipos de exceção relativos à carga
o Classe de enumeração ExcCarga


Erros na carga de inconsistências



Erros na carga da tabela Fato

No diagrama de classes correspondente ao subprocesso de captura de dados,
figura 20, além das classes que representam as atividades, os eventos e os artefatos
correspondentes ao diagrama de processos, foi necessário criar classes que
relacionassem semanticamente o artefato de formato de arquivo capturado ao de
tabela auxiliar correspondente pela definição do arquivo de vendas, classe
DefArquivo, que pode ser relacionado a diversos formatos, especificamente neste
estudo de caso, em três diferentes formatos.
Como as transformações são aplicadas especificamente à classe que representa
o artefato tabela auxiliar, classe TabelaAuxiliar, a sua associação é feita à classe
que generaliza a transformação ETL, classe TransformaETL, e o método
responsável pela execução da transformação é definido

como abstrato nesta

generalização e deve ser implementado nas classes específicas que, a exemplo da
classe TransfETLValidarColuna, apresentam uma sobrecarga para captar os seus
parâmetros específicos.
A especialização das classes correspondentes às atividades de transformação,
figura 21, definidas no subprocesso de transformação, considerou uma
categorização relativa à natureza das transformações descritas, com a definição das
seguintes categorias:
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Figura 19 – Diagrama PIM referente às atividades do nível CIM-ETL

•

Validação de colunas, classe TransfETLValidarColuna, aplicável às
atividades Validar datas de venda e Validar a quantidade de venda.

•

Identificação de colunas, classe TransfETLIdentificarColuna, aplicável às
atividades Identificar o distribuidor e o ponto de venda a partir do CNPJ,
Identificar o produto a partir do código EAN-13 e Identificar o produto a
partir do código DUN-14.

•

Conversão de colunas, classe TransfETLConverterColuna, aplicável à
atividade Converter quantidade enviada em código DUN-14 para unidades
de consumo.
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•

Venda cruzada, classe TransfETLVendaCruzada, aplicável à atividade
Identificar venda cruzada.

•

Duplicidade, classe TransfETLDuplicidade, aplicável às atividades
Identificar duplicidade no arquivo enviado e Identificar duplicidade em
relação à tabela Fato.

Figura 20 – Diagrama PIM referente ao subprocesso de Captura de dados

Como as transformações são aplicadas especificamente à classe que representa
o artefato tabela auxiliar, classe TabelaAuxiliar, a sua associação é feita já na
classe que generaliza a transformação ETL, classe TransformaETL, e neste nível é
definido como abstrato o método responsável pela execução da transformação que
deve ser implementado nas classes específicas que podem apresentar, a exemplo
da classe TransfETLValidarColuna, uma sobrecarga para captar os seus
parâmetros específicos.
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Para representar os artefatos utilizados especificamente para as transformações,
foi criada a classe TabelaCadastro e suas especializações, que correspondem aos
artefatos Cadastro de distribuidores, Cadastro de Ponto de venda e Cadastro de
produtos. Por conseguinte, esta classe generalizada foi associada à classe
TransfETLIdentificarColuna, que corresponde às atividades que utilizam os
referidos artefatos .

Figura 21 – Diagrama PIM referente ao subprocesso de transformações

Por fim, o diagrama de classes correspondente ao subprocesso de cargas, figura
22, especifica uma classe para atualização do repositório de dados a partir da classe
TabelaAuxiliar, com métodos para transferência dos dados desta classe para as
classes que representam a persistência dos dados inconsistentes e da tabela Fato
do DW, classes TabelaFato e TabelaInconsistencia, respectivamente. Estes
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métodos tratam as exceções por meio do método privado GerarExcETLCarga,
responsável pelo repasse para a classe RegistroExcETL.

Figura 22 – Diagrama PIM referente ao subprocesso de Cargas

Neste estudo de caso, a definição do nível PIM-ETL concentrou-se na
representação estática, diagramas de classe, que servirá de base para criação do
nível PSM-ETL. No entanto, outros diagramas UML podem ser derivados a partir
desta representação, aliada à utilização do nível CIM-ETL como referência e como
validador, para uma especificação mais detalhada deste nível.

4.5 Transição nível PIM-ETL para PSM-ETL
A porção do nível PIM-ETL selecionada para demonstrar a transição para o nível
PSM-ETL foi o subprocesso de transformações, que representa o aspecto mais
importante e específico de um processo ETL, e a notação escolhida para descrever
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o nível PSM foi o CWM, mais especificamente o pacote de metaclasses deste
padrão

que

define

os

metadados

comumente utilizados para especificar

transformações ETL em diversas plataformas de software.
Os passos para realizar a transição foram:
1. Identificar a equivalência das classes PIM às metaclasses CWM;
2. Agrupar as transformações necessárias segundo sua principal finalidade;
3. Criar os diagramas de objeto no nível PSM-ETL equivalentes ao diagrama
de classes do nível PIM-ETL.

4.6 Criação do nível PSM-ETL
A tabela 9 apresenta o mapeamento de classes entre os dois níveis, contudo a
forma de associação entre as classes é diferente; no nível PIM-ETL a lista de
transformações que devem ser realizadas, classe ListaTransformaETL, está
diretamente ligada às transformações, especializações da classe TransformaETL, o
que não ocorre no CWM, uma vez que para especificar a lista de transformações,
metaclasse

TransformationActivity,

é

necessário

criar

passos,

classe

TransformationStep, que determinem a sequência de execução. Estes passos
devem ter uma tarefa associada, classe TransformationTask, que determina as
transformações a serem realizadas, classes Transformation.
Tabela 9 – Mapeamento de classes PIM-ETL para PSM-CWM

Para representar as classes CWM intermediárias, que não têm equivalência
direta no nível PIM-ETL, foram agrupadas as transformações necessárias sob as
seguintes categorias:
•

Validação de conteúdo: transformações que verificam as faixas de valores
válidos para as colunas da movimentação de vendas;

59

•

Identificação de conteúdo: transformações que identificam o valor de
colunas a partir de códigos enviados na movimentação de vendas;

•

Conversão de conteúdo: transformações que ajustam valores em função
de códigos enviados na movimentação de vendas;

•

Avaliação de conteúdo: transformações que verificam se as vendas foram
duplicadas.

Essas categorias foram utilizadas para definir os passos e as tarefas, classes
TransformationStep e TransformatioTask, respectivamente, e a cada uma delas
foram associadas as transformações pertinentes.
Resolvida a forma de representação do nível PIM-ETL com as metaclasses
CWM, criou-se então o diagrama de objetos equivalente, que foi subdividido em
cinco diagramas para obter mais clareza.
O primeiro diagrama, figura 23, apresenta a representação PSM-ETL da lista de
transformações ETL e todos os passos envolvidos segundo as categorias definidas.

Figura 23 – Diagrama de objetos PSM-ETL ref. ao subprocesso de Transformações

O passo responsável pela validação de conteúdo, figura 24, descreve a aplicação
das transformações de validação da data de venda e da quantidade vendida.
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Figura 24 – Diagrama de objetos PSM-ETL ref. às transformações de Validação

A identificação de conteúdo, figura 25, descreve a aplicação das transformações
para determinar o distribuidor que enviou a movimentação de venda, o ponto de
venda da transação e os produtos a partir dos códigos EAN-13 e DUN-14.

Figura 25 – Diagrama de objetos PSM-ETL ref. às transformações de Identificação
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O passo de conversão, figura 26, apresenta a transformação de conversão de
quantidade vendida para produtos enviados com código DUN-14.

Figura 26 – Diagrama de objetos PSM-ETL ref. às transformações de Conversão

Por fim, o passo de avaliação, figura 27, descreve as transformações de
verificação de duplicidade de transações na movimentação de venda e transações já
carregadas na tabela Fato.

Figura 27 – Diagrama de objetos PSM-ETL ref. às transformações de Validação
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4.7 Exemplo de implementação do nível PSM-ETL
Para efeito de demonstração, foi implementada uma das transformações do
modelo PSM-ETL na mesma plataforma utilizada pelo processo ETL selecionado
para este estudo de caso. Para esta implementação foi escolhida a transformação
de conversão de quantidade vendida para produtos enviados com código DUN-14, a
estrutura de objetos definida com classes CWM foi portada para um servidor SQL
Server, sendo implementado um pacote DTS (Data Transformation Service) com
uma estrutura correspondente aos objetos CWM especificados no modelo PSM-ETL,
conforme evidencia a figura 28.

Figura 28 – DTS que implementa o nível PSM-ETL ref. subprocesso Transformações

Neste

DTS

foi

implementado

apenas

o

passo

de

transformação

ConverterConteudo, conforme demonstra a figura 29, que realiza a chamada para
execução da rotina “SPU_TRANS_ETL_CONVERTE_DUN_14”.

Figura 29 – Passo do DTS que implementa a transformação ConverterConteudo
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A figura 30 apresenta o trecho de código SQL que realiza a conversão de
quantidade, para produtos informados com o código DUN-14, na rotina
“SPU_TRANS_ETL_CONVERTE_DUN_14”.

Figura 30 – Trecho rotina SQL implementação da atualização quantidade

4.8 Metadados
O enfoque dado aos metadados neste estudo de caso recaiu sob o aspecto de
apoio à documentação dos diagramas de negócio.
A tabela 10 apresenta os metadados associados a cada elemento gráfico
utilizado para representar o nível CIM-ETL, relacionando o tipo de elemento aos
metadados associados, descreve o significado de cada metadado e indica se os
seus valores são visíveis nos diagramas criados. Todos os elementos gráficos
utilizados descendem do Elemento BPMN e portanto herdam os seus metadados e,
por este motivo, foram omitidos na tabela por restrição de espaço.
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Para os objetos de dados, representados pelo elemento Artefato, foi necessário
criar propriedades para representar os diferentes tipos de dados que compõem cada
um dos objetos de dados utilizados nos diagramas.
Todos estes metadados foram preenchidos durante a criação dos diagramas e
constam da documentação detalhada dos diagramas do nível CIM apresentada no
anexo D deste trabalho.
Tabela 10 – Metadados utilizados nos diagramas CIM-ETL
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4.9 Resumo executivo
A síntese dos procedimentos empregados para realizar a reengenharia de
processo proposta neste estudo de caso é apresentada a seguir e aborda cada
etapa descrita nos tópicos anteriores.
Criação do diagrama CIM-ETL:
•

Análise da documentação de forma iterativa para identificar os elementos
da notação BPMN;

•

Desenvolvimento dos diagramas a partir do nível mais alto de abstração;

•

Detalhamento dos diagramas, recorrendo a seguidos refinamentos,
consultando a documentação para embasamento e validação;

•

Geração de documentação detalhada a partir dos diagramas.

Transição CIM-ETL para PIM-ETL:
•

Definição do diagrama de classe como forma de representação do PIMETL;

•

Utilização de método proposto por Rungworawut e Senivongse (2005)
para realizar a transição do nível CIM expresso em BPMN para o nível
PIM expresso em diagramas de classe.

Criação do diagrama PIM-ETL:
•

Detalhamento

dos

diagramas

de

classe,

recorrendo

a

seguidos

refinamentos, consultando os diagramas CIM-ETL para embasamento e
validação;
•

Utilização de técnicas de generalização e especialização de classes para
compor os diagramas dos subprocessos PIM-ETL.

Transição PIM-ETL para PSM-ETL:
•

Redução do foco de análise, considerando apenas o subprocesso PIMETL de transformações para aplicar a transição para PSM;

•

Definição do CWM, utilizando diagramas de objeto, para representar o
nível PSM-ETL, utilizando a porção deste padrão mais adequada ao
subprocesso selecionado para a transição.

Criação do diagrama PSM-ETL:
•

Adaptação da estrutura das transformações do nível PIM-ETL para as
metaclasses do pacote de transformações do CWM;

66

•

Detalhamento

dos

diagramas

de

objeto,

recorrendo

a

seguidos

refinamentos, consultando os diagramas PIM-ETL para embasamento e
validação.
Transição PSM-ETL para a codificação:
•

Redução

de

foco

de

análise,

considerando

apenas

uma

das

transformações descritas no nível PSM-ETL para transição para
codificação;
•

Definição da plataforma Microsoft SQL-Server, utilizando um DTS e
chamadas a Stored Procedures para implementar o modelo PSM-ETL da
transformação selecionada.

Implementação de uma das transformações do PSM-ETL:
•

Definição da estrutura de transformação, portando os diagramas de objeto
para um pacote DTS criado em um servidor SQL Server para representar
a estrutura dinâmica de execução do processo ETL e o desenvolvimento
de uma rotina em SQL para realização da transformação selecionada.
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5 Análise e avaliação de resultados
5.1 Introdução
Neste Capítulo são apresentados os critérios considerados durante a análise do
estudo de caso, subitem 5.2, que gerou uma avaliação de resultados que será
explorada no subitem 5.3. A síntese desta avaliação, subitem 5.4, conclui o Capítulo.

5.2 Critérios de análise
Para a análise deste estudo de caso, foram considerados aspectos que dizem
respeito ao seu contexto, à abordagem tecnológica aplicada e às características do
ciclo de vida do processo ETL em estudo, comparativamente ao observado no
cenário anterior ao estudo de caso.
Os critérios de análise estabelecidos para avaliar o contexto de aplicação deste
estudo de caso foram a documentação associada ao processo ETL e o impacto
nos públicos envolvidos, resultante da reengenharia aplicada:
•

Documentação: critério referente à verificação e à análise dos artefatos
existentes antes e depois do estudo de caso e à importância relativa de
cada um deles nos dois momentos considerados;

•

Impacto nos públicos envolvidos: critério utilizado para visualizar como os
recursos humanos serão afetados para acomodar a nova arquitetura.

Os critérios de análise relativos à abordagem tecnológica devem avaliar a
utilização da arquitetura MDA, que representa um dos objetivos da reengenharia
realizada, e o grau de dependência associado à utilização de ferramentas de
apoio. Esses critérios foram definidos como segue:
•

Utilização da arquitetura MDA: neste estudo de caso foram selecionadas
algumas das características pesquisadas nos trabalhos conduzidos por
OMG (2003) e Mazón et al. (2005), que foram consideradas aplicáveis a
este estudo de caso, além das questões verificadas na prática durante a
sua realização;

•

Utilização de ferramentas de apoio: neste critério foi verificado o papel
desempenhado pelas ferramentas de software utilizadas antes e após o
estudo de caso.
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O ciclo de vida do processo ETL responde pelo critério de rastreabilidade e
manutenibilidade aplicável aos dois cenários, o anterior à aplicação da
reengenharia e o resultante dela.
•

Rastreabilidade: segundo a definição da ISO (9000:2005), é a capacidade
de recuperar, por meio de registros e identificação, o histórico, a aplicação
ou a localização daquilo que está sendo considerado em uma determinada
organização. Para esta avaliação, verificou-se como algumas das
características do processo ETL poderiam ser rastreadas nos dois
cenários, antes e após o estudo de caso.

•

Manutenibilidade: pode ser definida como o esforço necessário para
identificar e realizar correções e modificações em um dado sistema ou
produto. Para esta avaliação, foram consideradas algumas situações de
erro e de modificações para a verificação dos impactos antes e após o
estudo de caso.

5.3 Análise de resultados
Para os critérios estabelecidos, aplicou-se uma análise comparativa entre o
cenário atual e o cenário proposto no estudo de caso, com vistas a verificar as
diferenças existentes. Já para os critérios que envolvem também as características
agregadas ao processo ETL, na aplicação da reengenharia, foi necessária também
uma análise do impacto destas alterações.
Os subitens seguintes descrevem a análise de resultados, enfocando o contexto
existente antes (denominado cenário atual) e depois (denominado cenário proposto)
da aplicação do estudo de caso, destacando os aspectos positivos e negativos,
segundo cada critério estabelecido.
5.3.1 Documentação
Cenário atual
•

Há uma especificação contratual elaborada pelos representantes do
cliente e pelos analistas de negócio da empresa. Essa especificação é
avaliada por analistas de sistema da empresa para a criação da
especificação técnica que, por sua vez, serve de base para que os
desenvolvedores criem o código fonte correspondente.
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•

A especificação

técnica, que é composta por diagramas UML,

especificação de funcionalidades e modelagem de banco de dados entre
outros artefatos de software, é direcionada desde o primeiro momento à
plataforma de software utilizada pela empresa.
Cenário proposto
•

Foi mantida a especificação contratual que continua sendo o ponto de
partida para a especificação dos processos relacionados aos DW
administrados pela empresa.

•

Foram alterados os procedimentos de análise para a criação da
especificação

técnica,

agregando

novas

documentações

entre

a

especificação contratual e os artefatos técnicos específicos da plataforma
de desenvolvimento da empresa.
• Diagramas de negócio: são criados a partir das informações constantes
na especificação contratual e devem ser elaborados colaborativamente
por representantes do cliente, analistas de negócio e analista de
sistema, cada qual agregando detalhamentos pertinentes a sua área
de atuação. Esses diagramas são compostos de sua representação
gráfica e do documento descritivo que detalha o processo de negócio
diagramado.
• Modelo PIM-ETL: o modelo independente de computação, elaborado
com a utilização do diagrama de classes UML, deve ser desenvolvido
pelos analistas de sistemas da empresa, observando-se que, de
acordo com a natureza desse modelo, a tendência é que haja uma
estrutura-padrão semelhante à definida no estudo de caso, que deverá
ser adaptada às variações de fontes de dados e de transformação
necessárias para cada cliente.
• Modelo PSM-ETL: o modelo específico para uma plataforma, que neste
estudo de caso foi desenvolvido por meio de um diagrama de objetos
UML com metaclasses CWM, deve ser mantido por analistas e
desenvolvedores para as plataformas suportadas pela empresa.
Comparando as documentações utilizadas em cada cenário, verificou-se que os
diagramas de negócio estabelecem um ponto de convergência entre as informações
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estritamente de negócio e as estritamente técnicas, situando-se como o maior nível
de detalhe de negócio e como o maior nível de abstração dos artefatos técnicos.
Os modelos PIM e PSM foram adicionados à especificação técnica, sob
responsabilidade dos analistas de sistema e desenvolvedores, e representam uma
separação conceitual da modelagem de sistema existente que exigirá uma alteração
na abordagem de desenvolvimento para realizar a modelagem nos níveis PIM e
PSM e, deste último, para a implementação efetiva, o que antes era realizado
diretamente da especificação técnica (requisitos e modelagem específicos para o
ambiente de desenvolvimento da empresa) para a implementação em código.
Aspectos positivos:
•

Maior integração entre as áreas de negócio e de tecnologia;

•

Antecipação de discussões sobre aspectos que influenciam tanto o
negócio quanto a tecnologia que o suporta;

•

Preservação do trabalho de análise de negócio independentemente da
tecnologia utilizada.

Aspectos negativos:
•

Maior volume de documentação deve ser administrado;

•

Maior dependência de ferramentas de apoio para gerir a documentação,
pois, em virtude do volume e detalhamento necessário, torna-se inviável
manter a documentação sem a utilização de ferramentas adequadas;

•

Maior curva de aprendizado, devido à necessidade de adquirir proficiência
em diversos padrões necessários para criar e manter as novas
documentações.

5.3.2 Impacto nos públicos envolvidos
Cenário atual
•

A interação dos diferentes públicos envolvidos, representantes do cliente,
analistas de negócio e de sistema e os desenvolvedores, é limitada a
definições e atividades específicas das suas respectivas áreas de
competência, ocorrendo também esclarecimentos pontuais em relação às
informações trocadas de parte a parte. A responsabilidade da tradução
das informações de negócio para artefatos técnicos específicos para a
plataforma de software da empresa fica a cargo quase que exclusivamente
dos analistas de sistema.
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Cenário proposto
•

Há necessidade de obter informações mais precisas que possibilitem uma
modelagem adequada nos três níveis de abstração propostos, sendo que
dois destes níveis, CIM e PIM, dizem respeito mais ao negócio em si, o
que demanda maior participação dos representantes do cliente e dos
analistas de negócio e maior capacidade de coordenação por parte dos
responsáveis pela condução das atividades de obtenção de informações,
desenvolvimento e manutenção dos diferentes modelos MDA.

A mudança de paradigma, com a necessidade de manter modelos em três níveis
de abstração diferentes, depende de uma qualificação mínima dos envolvidos para
trabalhar com o MDA. Em decorrência do esforço adicional requerido para criar e
manter a documentação associada a estes novos níveis, composta dos diagramas
em si e da documentação de detalhamento associada a eles (vide Anexo D),
segundo o que foi aplicado neste estudo de caso, têm-se:
•

Representantes do cliente: deverão ter maior participação na etapa de
levantamento de informações de negócio e serão expostos a um maior
nível de detalhamento dos requisitos que atenderão às suas necessidades
definidas contratualmente;

•

Analistas de negócio e analistas de sistema: além da maior participação
na etapa de levantamento de informações de negócio, terão de alterar a
forma de especificação técnica para incorporar os dois novos níveis de
abstração propostos;

•

Desenvolvedores: terão à sua disposição uma especificação mais
detalhada para consulta e deverão atuar principalmente a partir do modelo
PSM.

Aspectos positivos:
•

A mudança de abordagem pode promover maior sinergia entre os diversos
grupos em virtude da necessidade de interação, principalmente durante o
desenvolvimento do modelo CIM;

•

À medida que se adquire experiência com a aplicação em diferentes
projetos, os benefícios relativos à reutilização de modelos tendem a se
concretizar.
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Aspectos negativos:
•

Se

a

mudança

não

for

bem

administrada,

poderá

causar

descontentamento; o que pode ser crítico, principalmente se relacionada
aos representantes do cliente;
•

Alguns dos integrantes das equipes podem não ter as habilidades
necessárias, o que demandará treinamentos adicionais ou, eventualmente,
até remanejamentos.

5.3.3 Utilização da arquitetura MDA
Cenário atual
•

A estrutura de desenvolvimento da empresa que utiliza o processo ETL
selecionado para este estudo de caso já considerava uma separação
conceitual em virtude da utilização de uma estrutura de DW base
adaptada para cada cliente, porém orientada a uma única plataforma de
implementação, não existindo o conceito de modelo de domínio.

Cenário proposto
•

A estrutura de DW padrão, customizada para cada cliente, passa a ter os
três níveis de abstração propostos na arquitetura MDA, que deverão ser
adaptados a cada cliente, a exemplo do que foi realizado no estudo de
caso.

A criação do nível CIM equivaleu a uma reorganização de informações
disponíveis e já formalmente estabelecidas, porém de forma distribuída entre as
informações contratuais e o código fonte. Por sua vez, os modelos dos níveis PIM e
PSM foram criados do zero, uma vez que não existiam informações equivalentes a
estes níveis de abstração na documentação do processo atual.
Aspectos positivos:
•

Como as mudanças devem ser feitas nos modelos, estes estarão sempre
atualizados, impedindo assim a defasagem que normalmente ocorre entre
a documentação e o produto final; como acontece com os modelos de
desenvolvimento tradicionais;

•

Preservação do capital intelectual associado à obtenção do nível PIM, que
poderá ser portado para diferentes plataformas;

•

Geração de uma especificação mais detalhada e precisa para a equipe
técnica;
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•

Reutilização dos modelos em outra aplicação de requisitos semelhantes;

•

A longo prazo, as duas últimas transformações, de PIM para PSM e de
PSM para Código fonte, serão um nível maior de automação via
ferramentas, contribuindo assim para melhorar a produtividade no
desenvolvimento de software, tal como, por analogia, se tornou a
programação de baixo nível para alto nível (OMG, 2003).

Aspectos negativos:
•

A equipe de desenvolvimento deve ter modeladores de grande habilidade,
algo ainda incomum no mercado (OMG, 2003);

•

O atual conjunto de ferramentas para MDA ainda não suporta todas as
etapas de desenvolvimento contidas na especificação (OMG, 2003);

•

Opções restritas de ferramentas em comparação a outras metodologias
como o Rational Unified Process (RUP) e o Extreme Programming (XP);

•

As transições CIM para PIM são manuais, não foi localizado nenhum
trabalho relativo à automação desta atividade, visto que a maioria dos
artigos pesquisados não trata do nível CIM, concentrando-se na análise
dos outros dois níveis.

5.3.4 Utilização de ferramentas de apoio
Cenário atual
•

As ferramentas de apoio a modelagem são utilizadas exclusivamente para
informações técnicas voltadas à plataforma de software atual da empresa,
diagramas

UML,

modelo

de

banco

de

dados,

ferramentas

de

desenvolvimento, entre outras.
Cenário proposto
•

Além das ferramentas de apoio utilizadas atualmente, é necessária a
utilização de ferramentas para diagramação dos fluxos de processo de
negócio e também uma alteração no nível de abstração utilizado nos
diagramas UML para gerar e manter os diagramas para cada nível em
específico, PIM e PSM.

Neste estudo de caso, a criação dos três modelos MDA apoiou-se integralmente
em ferramentas apropriadas para cada tipo de modelo.
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Para o CIM, foi utilizada uma ferramenta de criação de diagramas de negócio
com suporte a notação BPMN e com geração automática da documentação
detalhada, já para o PIM foi utilizada uma ferramenta para criação de diagramas
UML, porém especificando classes do domínio do negócio, e, finalmente, para o
PSM foi necessário utilizar uma extensão da classe UML correspondente às classes
do CWM.
As transformações entre os níveis foram realizadas manualmente, excetuando-se
a transformação do nível PSM para a estrutura de código fonte, a qual foi realizada
de forma semi-automática por meio da ferramenta utilizada para criar o nível PSM.
Aspectos positivos:
•

As ferramentas facilitam a criação e manutenção dos modelos, que têm
por característica um processo de criação iterativo;

•

Além dos recursos gráficos, podem ser automatizadas algumas tarefas
como a geração de documentação ou a transformação, total ou semiautomática, entre os modelos.

Aspectos negativos:
•

Nem sempre é possível utilizar apenas uma ferramenta para a criação de
todos os modelos, a exemplo do que ocorreu na realização deste estudo
de caso, o que pode dificultar a utilização dos modelos de forma integrada;

•

A geração de documentação ou de transformações, dependendo da
ferramenta, pode ocorrer em um único sentido e à medida que
atualizações forem realizadas as novas versões de documentação ou
transformações serão geradas do zero. Isso inviabiliza executar ajustes
diretamente nos artefatos após a sua geração, sob o risco de ter de
reproduzir os ajustes toda vez que o artefato for gerado.

5.3.5 Rastreabilidade e Manutenibilidade
Cenário Atual
•

Quanto à rastreabilidade, as ferramentas de apoio utilizadas para criar e
manter os artefatos técnicos permitem identificar requisitos e/ou
características, dentro do escopo da especificação técnica, com algumas
limitações em relação às transformações ETL e de forma semi-automática
em relação à especificação contratual.
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•

Quanto à manutenibilidade, no processo atual há basicamente três pontos
de análise para identificação e aplicação de manutenções, a especificação
contratual, a especificação técnica e o código fonte.

Cenário Proposto
•

Quanto à rastreabilidade, a criação de novos níveis de abstração também
suportados por ferramentas fez com que fosse mantida a capacidade de
identificação

de

especificação

requisitos/características,

técnica,

incorporando

dentro

informações

do
da

escopo

da

especificação

contratual, com a criação do nível CIM, e das transformações ETL que
foram inseridas na especificação técnica.
•

Quanto à manutenibilidade, em decorrência da alteração da estrutura de
especificação técnica, surgiram novos pontos de análise. Ligando a
especificação contratual à especificação técnica há o nível CIM e,
alterando a estrutura da especificação técnica, foram adicionados os
níveis PIM e PSM, o que resultou em cinco pontos de análise para
identificação e aplicação de manutenções.

Considerando a estrutura de especificação nos dois cenários em análise,
conforme descrito anteriormente, foram selecionadas duas informações que fazem
parte do escopo do processo ETL para a verificação da rastreabilidade.
A tabela 11 apresenta as informações selecionadas, relacionadas aos artefatos
que as implementam ao longo da especificação de cada cenário.
Foram consideradas as seguintes informações:
•

Remetente

da

informação:

empresa distribuidora que envia sua

movimentação de vendas para integração no DW;
•

Identificação de produto por código EAN-13: uma das transformações
realizadas para a carga das informações enviadas.

Para cada cenário foram relacionadas as especificações existentes e
determinado em que ponto de cada especificação o requisito/característica está
representado.
Observou-se que a transformação referente à identificação de produto por código
EAN-13 não tem referência na especificação comum aos dois cenários
(especificação contratual) e, pelo fato de o cenário atual não contemplar a
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documentação das transformações ETL, só existe uma referência direta a
implementação da transformação neste cenário.
Tabela 11 – Exemplos de rastreabilidade nos dois cenários avaliados

Aspectos positivos:
•

Na nova estrutura de especificação é possível rastrear as transformações
ETL;

•

A criação do nível CIM permitiu a ampliação da rastreabilidade,
proporcionada pelas ferramentas de apoio às informações de negócio.

Aspectos negativos:
•

A questão da rastreabilidade não é atendida integralmente somente com
esta estrutura de especificação, uma vez que é necessário um estudo
específico para este fim, o qual deve considerar a integração de toda a
documentação envolvida e não só a desenvolvida neste estudo de caso.

Para avaliar a manutenibilidade, foi criada a tabela 12 que demonstra os
impactos na estrutura de especificação, segundo os pontos de análise de
manutenção indicados, causados por alguns dos tipos de alterações e/ou correções
que podem ocorrer durante o ciclo de vida do processo ETL.
Os pontos de análise de manutenção correspondem às documentações
existentes em cada cenário avaliado.
Os exemplos de alterações ou correções considerados foram:
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•

Novo requisito: a necessidade de inclusão de um requisito novo ou que
tenha sido negligenciado durante o processo de levantamento de dados;

•

Processo: alteração ou redefinição de um procedimento dentro do
contexto da especificação contratual;

•

Fluxo de captura: alteração ou correção da definição de um determinado
fluxo de obtenção de dados;

•

Tipo de conexão: alteração do tipo de conexão com uma das fontes de
dados, por exemplo;

•

Plataforma de Software: alteração de versão ou troca de plataforma de
software;

•

Tipo de dado: alteração do tipo de dado associado a algum atributo das
fontes de dados, tabelas auxiliares ou da tabela Fato.

Foi feita uma referência cruzada entre as especificações disponíveis em cada
cenário e os tipos de alteração/modificação selecionados e foi avaliado o impacto
que cada tipo de mudança gerou.
Os tipos de impacto considerados foram:
•

Sem impacto: significa que o tipo de alteração/modificação não afeta
diretamente o ponto de análise de manutenção;

•

Verificação: significa que o tipo de alteração/modificação pode causar
algum impacto indireto no ponto de análise de manutenção;

•

Impacto direto: afeta diretamente o ponto de análise de manutenção.

Tabela 12 – Exemplos de pontos de manutenção nos dois cenários avaliados
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Aspectos positivos:
•

A segmentação por tipo de abstração permite mais controle e clareza na
identificação dos impactos que uma modificação pode causar, tanto que
as alterações/modificações de características específicas da plataforma de
software, no novo cenário, não afetaram os níveis PIM e CIM, ao passo
que no cenário atual, que não apresenta esta distinção, não é possível
restringir o impacto de uma modificação de tipo de dado, por exemplo;

•

Quanto mais especifica for a manutenção, menor o impacto nos níveis de
maior abstração.

Aspectos negativos:
•

As modificações em nível de maior abstração demandam uma verificação
e/ou ajuste em todos os níveis abaixo dele; portanto, por existirem mais
níveis de abstração, é necessário um número maior de verificações e
ajustes em relação ao que ocorreria no cenário atual;

•

Quanto mais geral for a manutenção, maior será a necessidade de ajustes
nos níveis de menor abstração.

5.4 Quadro resumo da avaliação
A tabela 13 faz uma referência cruzada entre os critérios de avaliação e os
cenários do processo ETL em que foram aplicados e, para cada um deles, relaciona
resumidamente os aspectos positivos e negativos identificados após a realização do
estudo de caso, os quais foram discutidos nos subitens anteriores.
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Tabela 13 – Quadro resumo da avaliação
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6 Conclusões do estudo de caso
6.1 Síntese dos resultados
Para atingir os objetivos estabelecidos para o estudo de caso foi necessária a
integração do processo ETL selecionado à etapa de especificação de processos de
negócio, por meio da criação do nível CIM específico para o processo ETL, e a partir
desta representação criou-se o nível independente de plataforma correspondente.
Ao longo do desenvolvimento destas representações, foram sendo aplicadas as
contribuições acadêmicas pesquisadas, que deram o suporte necessário à
realização do estudo de caso, porém para avaliar cada uma destas representações
é necessário considerar a estrutura em que estão inseridas e a arquitetura MDA
aplicada ao estudo de caso.
Em termos gerais, a utilização da arquitetura MDA neste estudo de caso
mostrou-se satisfatória, uma vez que apresentou uma série de aspectos positivos
em cada critério de análise, dentre os quais se destaca o critério relativo à
documentação que propiciou maior impacto em relação à inclusão de novas
abstrações ao processo ETL e propiciou os meios para integrar os diferentes
públicos a este processo.
Entretanto, alguns dos aspectos negativos destacados são especialmente
críticos, como a escassez de ferramentas que suportem esta arquitetura e a
necessidade de realizar a maioria das transformações entre os modelos de forma
manual ou semi-automática.
Essas deficiências dificultam, no curto prazo, a adoção desta arquitetura em larga
escala, por exercerem um efeito negativo nos demais critérios considerados, seja
aumentando o esforço despendido para manter esta arquitetura, seja agregando
complexidade à manutenção, à rastreabilidade e à documentação das aplicações
geradas.
Deve-se levar em consideração que o estudo de caso pôde avaliar efetivamente
apenas uma parcela do esforço total necessário para implementar o MDA em um
processo ETL, desta forma o impacto dos aspectos negativos identificados no
desenvolvimento de uma solução completa tende a ser maior.
A preservação do capital intelectual proporcionada pelo modelo independente de
plataforma e a integração promovida entre as diferentes equipes em razão da
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necessidade de desenvolver o modelo independente de computação de forma
colaborativa podem ser considerados como os principais benefícios identificados na
utilização da arquitetura MDA para a melhoria de processos.

6.2 Análise geral e contribuições
O estudo de caso prestou-se a simular a adoção da arquitetura MDA em um
processo significativo do ciclo de desenvolvimento e de operação de um DW, que
por um lado apresenta uma grande variabilidade em sua aplicação e, por outro,
apresenta uma estrutura interna bem definida, o que permite vislumbrar uma
reutilização significativa dos modelos MDA específicos para processos ETL.
A principal contribuição identificada refere-se à combinação de estudos
acadêmicos a padrões de mercado em um experimento de melhoria de processo
ETL que poderá servir de exemplo para implementações efetivas da arquitetura
MDA em outros tipos de aplicações pré-existentes, considerando que a maioria dos
trabalhos acadêmicos versa sobre a utilização de MDA em novos desenvolvimentos.

6.3 Sugestões para futuras pesquisas
Em virtude das dificuldades enfrentadas com as transformações entre modelos,
predominantemente manuais, o desenvolvimento de métodos automáticos para este
fim, principalmente de CIM para PIM, mostrou-se um tema pouco explorado até o
momento. Diante disso, outros estudos poderiam pesquisar a utilização de padrões
de descrição de regras de negócio como o Semantics of Business Vocabulary and
Business Rules (SBVR) e de transição entre diagramas UML e código fonte como o
Query/View/Transformation (QVT) no processo de automatização.
Outra alternativa de pesquisa seria desenvolver outros estudos de caso que
possam abranger um espectro mais amplo de situações e, desta forma, permitir a
identificação de generalizações válidas para a aplicação da arquitetura MDA em
larga escala.
Por fim, trabalhos que criem alternativas à carência atual de ferramentas gráficas
para modelos MDA podem colaborar para reduzir os empecilhos técnicos e
operacionais que esta arquitetura ainda apresenta, o que a impede de ser utilizada
em larga escala.
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Anexo A – Especificação contratual
Especificação de forma e conteúdo do escopo contratado
Produtos/Serviços

Descrição

Data Warehouse

Captura diária e publicação semanal de Sell out (Demanda) de produtos do Cliente nos
pontos de captura – canais de distribuição – determinados (Painel Prestadora de
serviço e Painel Cliente)
Fechamento do Sell out (Demanda): 5o. dia útil do mês seguinte ao mês de referência.

Gestão de
relacionamento

Ofertas
Pontos de
Captura
Produtos
Granularidade
Máxima

Histórico
Relatório de
Inconsistências
Usuários
Cobrança de
Envio

Produtos do Cliente e de onde serão extraídos os dados de Sell out (Demanda),
cadastro de produtos e clientes dos Parceiros.
Captura diária e publicação semanal no primeiro dia útil da semana, no seguinte
formato:
• Sell out (Demanda) e relatórios de positivação:
• Capturas efetuadas até a semana anterior para data de venda informada pelos
pontos de captura, tanto do período em atualização como de qualquer data de
períodos anteriores;
• Fechamento do Sellout (Demanda) 5o. dia útil do mês seguinte ao mês de referência;
• Publicação semanal.
Descrição
Distribuidores, Atacadistas, Redes de Varejo, integrados ao painel da prestadora de
serviço e todos os que o Cliente desejar incluir, desde que esse Parceiro do Cliente
esteja disponível para integração.
Todos os produtos do Cliente comercializados através dos canais (distribuidores e Redes
de Varejo) negociados.
• SKU – Produto;
• Cidade, UG – unidade geográfica – Geografia;
• Estrutura de Vendas;
• Data da Venda – Tempo;
• CD – Centro de Distribuição – Distribuidor
25 meses móveis
• Produtos SKU
• Clientes (implantações)
300 usuários com perfil de acesso individualizado nas soluções de publicação.
Informações junto aos Distribuidores e Pontos de Captura.

Dimensões de Análise
Geografia
Produtos do Cliente
Parceiro - Canal de Distribuição
Pontos de Vendas
Rota de atuação do supervisor
Tempo

Métricas (Medidas)
Unidades
Valores
Contagem de pontos de Vendas

Descrição
Brasil, UF, Cidade, UG.
Marca, Categoria e SKU.
Canal, Grupo Econômico e Centro de Distribuição.
Status (Ativo/Inativo), Tipo de estabelecimento, Código, Razão Social e
Endereço.
Tipo de Rota, Código da Rota e Razão Social.
Ano, Trimestre, Mês e Data (AAAA/MM/DD).

Descrição
Unidade - Quantidade Real e Unidade Convertida.
• Valor Fabricante por SKU (Informado pelo Cliente);
• Valor Distribuidor por SKU (Informado pelo Parceiro do Cliente).
Positivação das Vendas, total de pontos de vendas que compraram
determinada categoria, marca ou SKU.
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Formato de envio

Mapeamento do arquivo

Versão do formato:
Movimento Venda V.1
Conteúdo:
Texto plano
Registros:
Tamanho fixo

Versão do formato:
Movimento Venda V.2
Conteúdo:
Texto plano
Registros:
Tamanho fixo

Versão do formato:
Movimento Venda V.3
Conteúdo:
Texto plano
Registros:
Tamanho Variável
Delimitador:

Registro Lote – Um registro por arquivo
Campo
Posição Inicial Tamanho
Tipo de Registro
01
01
Identificador Formato
02
04
CNPJ Remetente
06
14
Registro Venda
Campo
Posição Inicial Tamanho
Tipo de Registro
01
01
Data Venda
02
08
CNPJ Ponto Venda
10
14
Código EAN-13
24
13
Número Fatura
37
10
Quantidade vendida
47
10

Registro Lote – Um registro por arquivo
Campo
Posição Inicial Tamanho
Tipo de Registro
01
01
Identificador Formato
02
04
Registro Venda
Campo
Posição Inicial Tamanho
Tipo de Registro
01
01
CNPJ Remetente
02
14
Número Fatura
16
10
Data Venda
26
08
CNPJ Ponto Venda
34
14
Código DUN-14
48
14
Quantidade vendida
62
07

Registro Cabeçalho
Campo
Identificador Formato
CNPJ Remetente
Número Fatura
Data Venda
CNPJ Ponto Venda
Código EAN-13
Quantidade vendida

Formato
X(04)
9(14)
9(10)
9(08)
9(14)
9(13)
9(07)

Formato
X(01)
X(04)
9(14)

Conteúdo
“H”
“MV01”

Formato
X(01)
9(08)
9(14)
9(13)
9(10)
9(10)

Conteúdo
“V”
AAAAMMDD

Formato
X(01)
X(04)

Conteúdo
“H”
“MV02”

Formato
X(01)
9(14)
9(10)
9(08)
9(14)
9(14)
9(07)

Conteúdo
“V”
AAAAMMDD

Conteúdo
“MV03”
“Remetente”
“Fatura”
“Data”
“PontoVenda”
“CodProd”
“QtdVenda”

Ponto e Vírgula “;”

Metodologia

Descrição
Diária.

Captura

Diária.

Alocação

Semanal.

Publicação
Formato de Entregas

Limitadores
Pontos de Venda
Produtos
Perfil de Acesso

• Cubo: Acesso dinâmico através do MS Excell 2000 aos dados em ambiente OLAP.
• Site: Acesso Web via Browser através de usuário e senha com perfil pré-definido.

Descrição
Até 350 mil.
Até 400 Itens (codificação EAN-13) agrupados em até 4 níveis de consolidação (marca,
categoria, subcategoria e SKU).
Até 300 usuários individualizados, ou seja, com restrições de acesso.
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Anexo B – Especificação da ferramenta de captura
Em virtude da confidencialidade da documentação específica de cada um dos
itens do diagrama de arquitetura da ferramenta de captura de arquivos, estes não
foram anexados ao trabalho de pesquisa.
Esta documentação inclui a especificação de requisitos de software, o conjunto
de casos de uso implementados na ferramenta e o código fonte resultante. A título
de ilustração é apresentado, a seguir, o diagrama que representa a arquitetura da
ferramenta utilizada.
Diagrama de arquitetura da ferramenta de captura
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Anexo C – Exemplos de rotinas de banco de dados
Em virtude da confidencialidade das rotinas de banco de dados analisadas para
realizar este trabalho de pesquisa, não foi possível incluir as rotinas na íntegra.
A título de ilustração apresenta-se, a seguir, a declaração de algumas das rotinas
analisadas.

Rotina
SPU_DW_ALOCACAO_EAN
SPU_DW_ALOCACAO_DISTRIBUIDOR
SPU_DW_ALOCACAO_PDV
SPU_DW_ALOCACAO_TRATA_DUPLICIDADE
SPU_DW_ALOCACAO_TRATA_VENDA_CRUZADA

Descrição
Realiza a conversão dos produtos enviados em EAN13.
Faz a identificação dos distribuidores a partir do
CNPJ enviado na movimentação de vendas.
Faz a identificação dos Pontos de Venda a partir do
CNPJ enviado na movimentação de vendas.
Faz a verificação de duplicidade na movimentação de
vendas enviada.
Faz a verificação de venda cruzada na movimentação
de vendas enviada.
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Anexo D – Documentação do diagrama de nível CIM-ETL
Diagrama: Visão geral processo DW
Descrição: Diagrama que representa o contexto geral do serviço de atualização,
publicação e consulta do DW contratado.
Subpartição: CIM-DW
Descrição: Representa o ambiente administrado pela empresa prestadora de
serviço para manter o serviço de publicação de informações do DW
contratado.
Elementos do processo:
Descrição

Propriedades

Carga
Dimensões

Representa os arquivos com as informações das
dimensões específicas para o DW contratado. O
detalhamento deste artefato está fora do escopo deste
estudo de caso.

Não se aplica ao estudo.

Dimensões
Venda

Representa a estrutura que mantém as dimensões da
movimentação de venda no formato apropriado para o
DW contratado. O detalhamento deste artefato está
fora do escopo deste estudo de caso.

Não se aplica ao estudo.

Fato Venda

Representa a estrutura que mantém as transações da
movimentação de venda no formato apropriado para o
DW contratado.

Data da venda, Códigos de
Distribuidor, Ponto de Venda e de
Produto e a Quantidade.

MovVendaV01

Movimentação de vendas do distribuidor de produtos,
formato versão 1.

Dados enviados em formato texto
e o produto com código EAN-13.

MovVendaV02

Movimentação de vendas do distribuidor de produtos,
formato versão 2.

Dados enviados em formato texto
e o produto com código DUN-14.

MovVendaV03

Movimentação de vendas do distribuidor de produtos,
formato versão 3.

Dados enviados em formato texto
e o produto com código EAN-13.

Publicação

Representa a estrutura de agregação que mantém os
dados da Fato no formato apropriado para a publicação
das informações do DW contratado. O detalhamento
deste artefato está fora do escopo deste estudo de
caso.

Não se aplica ao estudo.

Resultado
Consulta

Representa os formatos de consulta disponibilizados
em cubos, relatórios, entre outros. O detalhamento
deste artefato está fora do escopo deste estudo de
caso.

Não se aplica ao estudo.

Artefatos

Descrição

Ciclo

Ciclo de agregação

Representa o ciclo de ativação do processo de agregação das informações
do data warehouse contratado.

Semanal

Ciclo de atualização

Representa o ciclo de ativação do processo de atualização das
informações do data warehouse contratado.

Diário

Eventos
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Subprocessos
detalhados
CIM-ETL

Descrição

Participante

Diagrama

Processo responsável pela atualização
das informações do data warehouse
contratado. Foco do estudo de caso
desenvolvido neste trabalho de pesquisa.

Prestadora
de serviço

CIM-ETL Processo ETL

Descrição

Participante

Disponibilizar
Publicação

Processo responsável pela disponibilização das informações em
formato de consulta para utilização dos usuários contratantes do
serviço. O detalhamento deste processo está fora do escopo
deste estudo de caso.

Prestadora de
serviço

Gerar Agregações

Processo de criação dos ambientes de consulta contratados para
publicação das informações do data warehouse. O detalhamento
deste processo está fora do escopo deste estudo de caso.

Prestadora de
serviço

Disponibilizar
Publicação

Processo responsável pela disponibilização das informações em
formato de consulta para utilização dos usuários contratantes do
serviço. O detalhamento deste processo está fora do escopo
deste estudo de caso.

Prestadora de
serviço

Gerar Agregações

Processo de criação dos ambientes de consulta contratados para
publicação das informações do data warehouse. O detalhamento
deste processo está fora do escopo deste estudo de caso.

Prestadora de
serviço

Subprocessos

Subpartição: Fonte de dados A
Descrição: Representa o ambiente onde são geradas as informações no formato
da movimentação de vendas versão 1. O detalhamento deste ambiente
está fora do escopo deste estudo de caso.
Subpartição: Fonte de dados B
Descrição: Representa o ambiente onde são geradas as informações no formato
da movimentação de vendas versão 2. O detalhamento deste ambiente
está fora do escopo deste estudo de caso.
Subpartição: Fonte de dados C
Descrição: Representa o ambiente onde são geradas as informações no formato
da movimentação de vendas versão 3. O detalhamento deste ambiente
está fora do escopo deste estudo de caso.
Subpartição: Empresa Contratante
Descrição: Representa o ambiente de consulta ao serviço de publicação do data
warehouse contratado. O detalhamento deste ambiente está fora do
escopo deste estudo de caso.

Diagrama: CIM-ETL - Processo ETL
Descrição: Diagrama que representa o ambiente do processo ETL.
Subpartição: CIM-ETL
Descrição: Representação do processo ETL utilizado para atualização do DW
contratado.
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Participante: Prestadora de serviço
Elementos do processo:
Descrição

Propriedades

Arquivo enviado

Representa os arquivos enviados nos três formatos
suportados pelo processo ETL.

Dados enviados em formato
texto.

Fato Venda

Representa a estrutura que mantém as transações da
movimentação de venda no formato apropriado para o
DW contratado.

Data da venda, Códigos de
Distribuidor, Ponto de Venda e
de Produto e a Quantidade.

Representa os dados já transformados.

Código de Erro, Mensagem de
Erro, Data Venda, Códigos de
Remetente, Ponto de Venda e
de Produto e a Quantidade.

Representa a imagem do arquivo capturado já no
ambiente de banco de dados (armazenado em uma ou
mais tabelas).

Data de venda, CNPJs de
remetente e Ponto de venda,
código de produto (EAN-13 e
DUN-14).

Artefatos

Tabela
Temporária
[Transformada]
Tabela
Temporária
[Imagem arquivo]

Subpartições

Descrição

Extração

Ambiente de execução do subprocesso de Captura de dados

Transformação

Ambiente de execução do subprocesso de Transformações

Carga

Ambiente de execução do subprocesso de Cargas
Descrição

Participante

Diagrama

Captura de dados

Processo que realiza a captura, identificação e
transferência dos dados enviados em arquivos
para tabelas temporárias no banco de dados
para posterior processamento.

Aplicação de
Captura de
dados

Captura de dados

Transformações

Subprocesso que executa as transformações
dos dados enviados, já nas tabelas
temporárias no banco de dados para posterior
carga no repositório de dados.

Aplicação de
transformação

Transformações

Cargas

Subprocesso que realiza a carga dos dados
transformados nas tabelas temporárias para o
repositório de dados.

Aplicação de
carga

Cargas

Subprocessos
detalhados

Descrição

Participante

Tratar exceções de captura

Processo responsável pela captura, registro e
notificação de exceções relativas ao subprocesso
de Captura de dados.

Aplicação de
Captura de dados

Tratar exceções de Transformação

Processo responsável pela captura, registro e
notificação de exceções relativas ao subprocesso
de Transformações.

Aplicação de
transformação

Tratar exceções de Carga

Processo responsável pela captura, registro e
notificação de exceções relativas ao subprocesso
de Cargas.

Aplicação de
carga

Atividades
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Diagrama: Subprocesso Captura de dados
Descrição: Processo que realiza a captura, a identificação e a transferência dos
dados enviados em arquivos para tabelas temporárias no banco de
dados para posterior processamento.
Participante: Aplicação de Captura de dados
Elementos do processo:
Descrição

Propriedades

Arquivo enviado
[Capturado]

Conteúdo do arquivo capturado.

Dados em formato texto Data Venda, CNPJ do
Remetente, CNPJ do ponto de venda, Código
Produto, Quantidade Venda.

Configuração
capturas

de

Relação das capturas realizadas pela
aplicação de carga.

CNPJ do Remetente, Caminho de captura,
Situação da captura (Ativa / Inativa).

Lista de formatos
do remetente

Relação de formatos de arquivo
válidos para o remetente identificado.

Código do Remetente, código do formato,
Identificador do formato.

Mapeamento
formato
identificado

Relação dos dados e de sua
localização conforme o formato
identificado.

Código do formato, Identificador do registro,
Identificador do campo, Posição inicial do
campo, Tamanho do campo.

Armazena os dados obtidos a partir
do arquivo enviado.

Data de venda, CNPJs de remetente e Ponto de
venda, código de produto (EAN-13 e DUN-14).

Artefatos

do

Tabela
Temporária
[Imagem arquivo]

Descrição

Eventos
Exceções
Captura

de

Transfere o controle da aplicação para o processo que trata as exceções de Captura
de dados.
Descrição

Desvios

Remetente identificado

Avalia se foi possível identificar na configuração de capturas o
remetente do arquivo.

Sim/Não

Formato identificado

Avalia se foi possível identificar na lista de formatos válidos do
remetente o formato utilizado no arquivo.

Sim/Não

Dados transferidos

Avalia se foi possível transferir os dados mapeados do arquivo para as
tabelas temporárias associadas ao formato identificado.

Sim/Não

Formato válido

Avalia se o formato dos dados no arquivo enviado correspondem ao
mapeamento de dados definido no formato identificado.

Sim/Não

Condicionais

Descrição

Participante

Identificar Formato dos dados
enviados

Verifica se o formato de dados enviado consta da
lista de formatos válidos para o remetente
identificado.

Aplicação de
Captura de dados

Identificar Remetente dos dados

A partir da configuração de captura de dados
identifica o remetente do arquivo.

Aplicação de
Captura de dados

Transferir dados do arquivo para
tabelas temporárias

Aplica o mapeamento ao arquivo enviado e transfere
os dados para as tabelas temporárias associadas ao
formato identificado.

Aplicação de
Captura de dados

Verificar Formato do arquivo
Enviado

Compara a estrutura do arquivo enviado com a
estrutura esperada para o formato identificado.

Aplicação de
Captura de dados

Atividades
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Diagrama: Subprocesso Transformações
Descrição: Subprocesso que executa as transformações dos dados enviados, já
nas tabelas temporárias no banco de dados para posterior carga no
repositório de dados.
Participante: Aplicação de transformação
Elementos do processo:
Descrição

Propriedades

Relação dos produtos habilitados a constar
nas informações movimentação de vendas.

Código do produto, Nome do produto,
Código EAN-13, Código DUN-14,
Unidades por caixa de embarque.

Cadastro
Distribuidores

Relação dos distribuidores habilitados a enviar
informações movimentação de vendas.

Código, Nome e CNPJ do Remetente.

Cadastro
de venda

Relação dos pontos de venda habilitados e
identificados para constar nas movimentações
de vendas.

Código, Nome e CNPJ do Ponto de
venda.

Fato Venda

Representa a estrutura que mantém as
transações da movimentação de venda no
formato apropriado para o DW contratado.

Data da venda, Quantidade e Códigos
de Distribuidor, Ponto de Venda e de
Produto.

Tabela
Temporária
[Transformada]

Representa os dados já transformados.

Código de Erro, Mensagem de Erro,
Data Venda, Quantidade e Códigos de
Remetente, Ponto de Venda e de
Produto.

Tabela
Temporária
[Imagem arquivo]

Armazena os dados obtidos a partir do arquivo
enviado.

Data de venda, Quantidade, CNPJs de
remetente e Ponto de venda e código
de produto (EAN-13 e DUN-14).

Artefatos
Cadastro
produtos

de

Ponto

Descrição

Participante

Converter quantidade enviada em código
DUN para unidades de consumo

Converte a quantidade de venda enviada em
caixas de embarque para unidades de produto

Aplicação de
transformação

Identificar duplicidade em relação a Fato

Identifica as transações de venda que já foram
carregadas na Fato de vendas.

Aplicação de
transformação

Identificar duplicidade no arquivo enviado

Identifica transações de venda duplicadas no
mesmo movimento de vendas, considerando
somente a primeira ocorrência como válida.

Aplicação de
transformação

Identificar o distribuidor a partir do CNPJ

Localiza e identifica o código interno do
distribuidor.

Aplicação de
transformação

Identificar o ponto de venda a partir do
CNPJ

Localiza e identifica o código interno do ponto
de venda.

Aplicação de
transformação

Identificar o produto a partir do código
DUN-14

Identifica os produtos do movimento de
vendas a partir do código DUN-14.

Aplicação de
transformação

Identificar o produto a partir do código
EAN-13

Identifica os produtos do movimento de
vendas a partir do código EAN-13.

Aplicação de
transformação

Identificar venda cruzada

Localiza na movimentação de vendas
transações entre distribuidores, consideradas
inválidas para carga.

Aplicação de
transformação

Validar a quantidade de venda

Verifica e identifica registros com quantidade
de venda inválida.

Aplicação de
transformação

Validar datas de venda

Verifica e identifica registros com datas de
venda inválidas.

Aplicação de
transformação

Atividades
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Diagrama: Subprocesso Cargas
Descrição: Subprocesso que realiza a carga dos dados transformados nas tabelas
temporárias para o repositório de dados.
Participante: Aplicação de carga
Elementos do processo:
Descrição

Propriedades

Fato Venda

Representa a estrutura que mantém as
transações da movimentação de venda no
formato apropriado para o DW contratado.

Data da venda, Códigos de Distribuidor,
Ponto de Venda e de Produto e a
Quantidade.

Inconsistências

Representa os dados inconsistentes que
são controlados pelo processo do DW.

Identificador do arquivo, Código de Erro,
Mensagem de Erro, Código do Remetente,
Código do Ponto de venda, Data de venda,
Código do Produto, Quantidade Venda.

Tabela
Temporária
[Transformada]

Representa os dados já transformados.

Código de Erro, Mensagem de Erro, Data
Venda, Códigos de Remetente, Ponto de
Venda e de Produto e a Quantidade.

Artefatos

Descrição

Desvios

Inconsistências
carregadas

Avalia se foi possível transferir os dados inconsistentes das tabelas
temporárias para as tabelas de controle de inconsistências.

Sim/Não

Dados carregados

Avalia se foi possível transferir os dados consistentes das tabelas
temporárias para a tabela Fato de vendas.

Sim/Não

Condicionais

Descrição

Eventos
Exceções de Carga

Transfere o controle da aplicação para o processo que trata as exceções de Carga.

Descrição

Participante

Atualizar Fato

Transfere os dados consistentes das tabelas temporárias para a tabela
Fato de vendas.

Aplicação de
carga

Gerar
inconsistências

Transfere os dados inconsistentes identificados durante as transformações
nas tabelas temporárias para as tabelas de controle de inconsistências.

Aplicação de
carga

Atividades

Participantes:
Participante

Descrição

Tipo

Empresas que fornecem informações para a publicação do DW.

Entidade

Cliente do serviço
de publicação

Empresas que contratam o serviço de publicação de DW.

Entidade

Prestadora
serviço

Empresa responsável pela prestação de serviço de publicação de DW.

Entidade

Aplicação
de
Captura de dados

Responsável pelas atividades relacionadas à captura dos arquivos de
movimentação de vendas encaminhados pelos remetentes de informação.

Papel

Aplicação
de
transformação

Responsável pela execução das rotinas de transformação aplicadas à
movimentação de vendas.

Papel

Aplicação
carga

Responsável pela execução das rotinas de carga da movimentação de
vendas no repositório do DW.

Papel

Remetente
informações

de

de

de

