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RESUMO
A necessidade de integrar os dados fartamente disponíveis principalmente pelo
advento da internet, via sistemas, que possam prover um acesso unificado a
repositórios de dados distribuídos em ambientes autônomos e heterogêneos,
promovendo uma visão única e com resposta dos dados também unificados, de
forma transparente para o usuário, com o passar do tempo, tem crescido no
ambiente acadêmico e extra-acadêmico. O mediador é um sistema que reside entre
o consumidor dos dados e suas respectivas fontes, e propõe uma integração de
dados lógica, ou seja, sem materialização dos dados. Componentes fundamentais
do mediador: o mapeamento de esquemas e a reescrita de consultas. O objetivo do
mapeamento de esquemas é reconciliar as várias heterogeneidades e o da reescrita
é de traduzir, fazendo uso do mapeamento de esquemas, para transformar uma
consulta sobre o mediador - banco de dados global - em sub-consultas locais. Este
trabalho descreve os procedimentos, os relaciona e, por meio de um experimento,
constrói um mediador que está apto a receber consultas de consumidores,
transformá-las em subconsultas para as demais fontes de dados, executá-las e
reunir as respostas, que então, são entregues a esses mesmos consumidores. E,
portanto, contribui com esta área de pesquisa pelo viés aplicado neste tipo de
problema, que é, na maioria das vezes, tratada de forma apenas teórica pelos
artigos relacionados.

Palavras Chaves: mapeamento de esquemas; heterogeneidade entre fonte de
dados; integração de dados; mediador; reescrita de consultas.

ABSTRACT

Mediator architecture to access heterogeneous data sources: an experiment

The need to integrate data widely available mainly by the advent of the internet,
via systems that can provide a unified data access to distributed and heterogeneous
repositories in autonomous environments, providing a single data view and also
unified data response, transparently to the user, has grown in academic and nonacademic environment. The mediator is a system that resides between the consumer
and their respective data sources, and proposes a logic data integration, i.e., without
data materialization. Fundamental mediator components: the schema mapping and
query rewriting. The mapping responsibility is reconcile the several heterogeneous
schemes, and the query rewriting is to translate, using the schema mapping, to
transform a query about the mediator - global database - in local queries. This
dissertation describes the procedures, and relates them through an experiment, the
mediator implementation, who is able to receive queries from consumers, turning
them into local queries to other data sources, execute them, and gather the answers,
which then, are delivered to those same consumers. Thus, contributes to this
research area by the practical aspect to treat this type of problem, that is, most of
times, treated only in theoretical aspect in related articles.

Keywords: schema mapping; heterogeneous data sources; data integration;
mediator; query rewriting.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
A possibilidade de acessar uniformemente várias fontes de dados distribuídos

em repositórios autônomos é uma necessidade que tem despertado, já há algum
tempo, o interesse da comunidade acadêmica e extra-acadêmica. Esse tipo de
acesso possibilita que o usuário obtenha, de forma centralizada e transparente,
informações heterogêneas e fisicamente distribuídas. O usuário não precisa
perceber que se trata de um único ou de vários repositório de dados, com
representações diferentes.
Ao contrário de um data warehouse, que reúne e armazena fisicamente os
dados de outras fontes de dados, esta visão única - também conhecida como banco
de dados global, cuja concepção e arquitetura foram propostos por Wiederhold
(1992) - é virtual, pois não materializa os dados que foram integrados a partir das
várias fontes. Quando este banco de dados global, ou mediador, recebe uma
consulta, ele a analisa, comunica-se com as demais bases de dados para que estas
forneçam os dados locais, recebe estes dados, unifica-os e entrega os resultados
para o usuário.
A elaboração de um mediador implica em várias etapas, sendo a primeira a
criação de um esquema conceitual global – canônico – que represente o banco de
dados global. Esse esquema pode reunir o todo, ou parte, de outros esquemas
pertencentes a outras fontes de dados, aqui chamados esquemas conceituais locais,
que normalmente podem apresentar uma alta heterogeneidade entre si, tanto em
relação aos nomes, como às estruturas e aos tipos de dados.
Segundo Bento (2003) e Haslhofer e Klas (2010), os principais problemas
causados pela heterogeneidade são:


Nome: nomenclatura atribuída aos elementos.
o Homonímia: mesmo nome para elementos diferentes.
o Sinonímia: diferentes nomes para uma mesma entidade.



Estrutura: uso de diferentes modelagens, ou diferentes restrições de
integridade, para um mesmo elemento do mundo real.
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o Diferente representação de um mesmo elemento: um elemento é
representado como uma entidade, num banco de dados A, e
como atributo num banco de dados B.
o Chaves

diferentes:

às

vezes,

chaves

diferentes

podem

representar um mesmo conceito – uma chave, em um banco de
dados A, pode ser um atributo simples em um banco de dados B.
o Relacionamentos diferentes: Em diferentes bancos de dados os
mesmos relacionamentos/cardinalidades entre os elementos
podem diferir – a cardinalidade entre duas entidades em um
banco de dados A pode ser diferente em entidades iguais em um
banco de dados B.


Domínios diferentes: os possíveis valores de um atributo, como
tamanho de campo, tipos, escalas e unidades de medida, podem diferir
entre bancos de dados.

Num cenário em que se deseja unificar dados heterogêneos é necessário fazer
o mapeamento entre os elementos do esquema conceitual global e local, para que,
ao ser feita uma consulta ao global, esta possa ser reinterpretada à luz dos
esquemas conceituais locais, e devidamente processada por cada sistema
autônomo local. Depois que cada sistema completar a sua função, os resultados
parciais devem ser reunificados pelo mediador, que os reinterpretará – mapeará – de
acordo com a representação do esquema conceitual global.
Existem vários artigos técnicos que tratam do mapeamento de esquemas, tais
como Haslhofer e Klas (2010) e Choi et al. (2006), e que avaliam sistemas
acadêmicos e não acadêmicos, ou de mercado, que dão suporte para a execução
dessa tarefa.
Como sistemas acadêmicos pode-se citar o Clio (ver FAGIN, 2009) e o
COMA++ (ver SHVAIKO e EUZANAT, 2005), e como de mercado: Microsoft Biztalk,
Altova MapForce, IBM Infosphere Data Architect e Oracle Fusion Middleware. Com
eles é possível transformar os dados representados por um esquema conceitual A
em dados representados por um esquema conceitual B. Apesar desses sistemas
construírem mapeamentos e lógicas de transformação, necessários para cada
atributo do esquema conceitual, eles não exercem a função de mediação pois não
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respondem consultas de usuários e não performam a função de um banco de dados
global.
Para Noy (2004), o mapeamento é uma pré-condição para o acesso
transparente, mas não uma meta a ser alcançada. Ele é o meio para se obter o
mediador, cujas funções devem ser, nesta ordem:


Receber a consulta nos termos do esquema conceitual global.



Reformular / Reescrever a consulta – originalmente escrita segundo o
esquema conceitual global – com base nos mapeamentos dos
esquemas conceituais locais, transformando-a em subconsultas que
serão executadas nas fontes de dados locais.



Enviar as subconsultas para que os sistemas as executem localmente.



Receber os múltiplos resultados parciais e gerar um resultado único a
partir da transformação dos dados, segundo o mapeamento.



De forma transparente, disponibilizar o resultado unificado para o
usuário.

Na idealização da arquitetura de mediadores de Wiederhold (1992), o mediador
é um nó central, que representa um domínio de conhecimento, que atende as
requisições dos usuários e executa as funcionalidades acima descritas. O problema
dessa arquitetura de Wiederhold é que, caso muitos usuários o acessem
simultaneamente, portanto, em um ambiente de sobrecarga, o mediador pode se
tornar um gargalo. Além disso, pelo fato de ser um elemento centralizador, na
eventualidade de sua ausência, o sistema pára de funcionar. Também a ser
considerado, esse mediador de Wiederhold não coopera com outros mediadores,
caso eles existam, ou seja, não consulta outros mediadores que possam conter o
mesmo tipo de informação, em repositórios diferentes, para formar um resultado
mais abrangente.
Existe uma outra estratégia para acesso uniforme, que explora a arquitetura
Peer-To-Peer (P2P) e é conhecida como Sistema Gerenciador de Dados Peer-toPeer (ver BONIFATI et al. 2010, e HALEVY et al. 2004). Neste tipo de arquitetura o
papel de mediação fica descentralizado, pelo fato de cada peer, ou nó, conter a
função de mediador, evitando assim os típicos gargalos que existem em modelos
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como o de Wiederhold descrito anteriormente. Os nós nessa arquitetura P2P
colaboram entre si, ou seja, uma consulta sobre um nó faz com que aquele
respectivo nó submeta a mesma consulta a todos os outros nós por ele conhecido.
Esta é uma diferença a ser considerada, quando se faz a sua comparação com o
mediador de Wiederhold.
Foi observado que propostas de mediadores têm sido abordadas somente de
forma teórica, na maioria das vezes. Dos casos práticos conhecidos, destaca-se
como ferramenta de integração de dados o data warehouse. Porém, como mediador
que não materializa os dados de outras fontes quase não se tem notícia. Além disso
há uma carência de artigos que tratem de problemas de heterogeneidade entre os
esquemas conceituais na configuração do mediador. Em geral, pesquisas nessa
área focalizam um assunto específico, como por exemplo o mapeamento de
esquemas ou a reescrita de consulta, e desta forma dificultam uma visão abrangente
de sua interação.

1.2

Objetivo
O objetivo deste projeto é, com base na arquitetura de mediadores, formular

uma especificação e os procedimentos necessários para a construção de um
experimento, isto é, a implementação de um mediador que viabilize o acesso
uniforme

a

fontes de

dados,

em

repositórios

autônomos e

distribuídos,

demonstrando, de forma prática, a maneira como é construído o mapeamento de
esquemas conceituais, a reescrita de consultas, sua execução, a reunião dos
resultados e a entrega ao usuário.

1.3

Contribuição
A proposta deste projeto é contribuir com as áreas de pesquisa de

mapeamento de esquemas conceituais, integração de dados e reescrita de consulta,
enriquecido pelo aspecto prático do experimento a ser realizado, isto é, a
especificação da arquitetura de um mediador, que relacionará assuntos que em
outros trabalhos como Wiederhold (1992), Levy et al. (1996), Halevy e Pottinger
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(2001), Shvaiko e Euzenat (2005) e Lenzerine (2002) são apresentados de maneira
distinta e podem dificultar o entendimento do relacionamento entre eles.
Essa especificação, portanto, pode ser considerada como ponto de partida
para novos projetos que queiram construir mediadores – mesmo que utilizando
outras técnicas ou com outros fins de aplicação – que ampliem sua aplicabilidade. A
realização do experimento proposto visa reforçar a parte aplicada e desta forma
promover um entendimento ainda maior sobre cada componente do mediador.
Diferente de outros mediadores, este projeto se propõe a criar mediadores não
centralizados e cooperativos entre si, que sejam acessados e se comuniquem via
WebServices, usando XML.
No que diz respeito ao mapeamento de esquemas conceituais, como em
outros trabalhos de pesquisa a forma prática de sua elaboração é raramente
discutida, no que diz respeito ao aspecto da heterogeneidade, esta também é uma
contribuição proposta por este projeto.

1.4

Método do Trabalho
O método de trabalho é subdividido nas atividades relacionadas a seguir que

devem ser executadas na ordem apresentada:
1. Análise inicial
Inicialmente

são

descritas

as

heterogeneidades

possíveis

de

serem

encontradas durante uma integração de dados, e, como referência, é utilizada a
pesquisa de Bento (2003), uma vez que ela trata deste tópico de forma detalhada.
No decorrer das análises, uma das metas é assegurar que o mediador proposto
viabilize a solução de uma variedade de problemas de heterogeneidade.
Também a arquitetura de mediadores é detalhada, diferentes tipos de
implementação são exemplificados, assim como as técnicas a serem privilegiadas
para especificar e construir um mediador são justificadas. Além disso, as duas
funcionalidades principais do mediador, isto é, mapeamento de esquemas
conceituais e reescrita de consulta, são analisadas.
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No mapeamento de esquemas conceituais são demonstradas as vantagens e
desvantagens das diferentes maneiras de formalização das relações entre um
esquema conceitual global e um esquema conceitual local. Os algoritmos de
reescrita de consulta usando visões são detalhados e comparados quanto à sua
eficiência na reescrita de consultas.
2. Especificação
Como mencionado no item anterior 1.3, visando contribuir com prováveis
arquiteturas futuras, faz parte dos objetivos deste projeto apresentar uma descrição
detalhada da especificação dos procedimentos necessários para a implementação
do mediador.
Em primeiro lugar é elaborada uma lista de requisitos a serem atendidos pelo
mediador, com base no objetivo do projeto e na análise inicial acerca de
mediadores. Para cada requisito do mediador, apresenta-se a referência técnica a
ser atendida pelo mesmo, e, quando necessário, a descrição de sua lógica e de seu
funcionamento. Além disso, são criados diagramas em linguagem UML para melhor
visualização do aspecto estrutural e comportamental dos sistemas: diagrama de
componente e diagrama de classe para a estrutura, e diagramas de atividade e de
sequência para o comportamento.
3. Experimento
o Implementação
O experimento inicia-se com a implementação do mediador, que, baseado na
especificação desenvolvida pela atividade anterior, guia seu desenvolvimento. Nesta
atividade é definida a linguagem de programação a ser utilizada e o banco de dados
que receberá o seu suporte.
No final dessa etapa, o objetivo é ter o mediador apto a receber consultas de
múltiplos usuários, a consultar as demais fontes de dados e outros mediadores e a
retornar o resultado ao usuário que o requisitou.
o Testes
Para a fase de testes do experimento, como infraestrutura, pretende-se usar
três mediadores e três bancos de dados, podendo ambos residir fisicamente dentro
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de uma mesma máquina - ou não, mas neste caso eles tem que estar em rede.
Cada mediador deve estar integrado com seu respectivo bancos de dados.
O mediador A apenas terá conhecimento do mediador B; o mediador B terá
conhecimento dos mediadores A e C, e o mediador C apenas terá conhecimento do
mediador B. Quando o ambiente estiver configurado, os testes podem ser iniciados.
Durante os testes, todos os mediadores devem receber consultas para que
suas respostas possam ser observadas, com o objetivo de verificar se o
mapeamento de esquemas conceituais e a reescrita de consultas estão corretos. A
ser verificado também, se, nas respostas, as informações de todos os outros
mediadores estão sendo consideradas, mesmo que o mediador esteja acessível
apenas pela relação transitiva entre eles.
Não está previsto o teste do mediador com ambiente em condição de estresse,
com variações de carga na rede, ou grande massa de dados nos bancos de dados
envolvidos.
4. Análise de Resultados
Nesta última fase, discute-se o comportamento do mediador com relação às
heterogeneidades mencionadas na análise inicial, e também com relação aos
requisitos detalhados durante a atividade de especificação do mediador.
Na etapa de conclusão do projeto, são apresentadas sugestões de possíveis
melhorias futuras e outras funções do mediador que precisaram ficar de fora deste
projeto, mas que indiquem caminhos para futuras pesquisas a partir da evolução
deste projeto.

1.5

Organização do trabalho
O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, começa com o detalhamento das possíveis

heterogeneidades propostas por Bento (2003). Em seguida são apresentados os
trabalhos

relacionados

a

mapeamento

de

esquemas,

representação

do

mapeamento, reescrita de consultas e o uso de mediadores para acesso uniforme a
fonte de dados. Neste capítulo observa-se como cada um desses tópicos são
aplicados em suas pesquisas específicas, compara-se as diferentes técnicas, e se
descreve quais serão utilizadas neste trabalho e o porquê.
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No capítulo 3, Especificação, cria-se uma proposta teórica com base no
levantamento do capítulo 2, destacando-se os procedimentos necessários para a
construção de um mediador.
O capítulo 4, Experimento, apresenta a implementação do mediador com base
na especificação do capítulo 3. São mostradas quais foram as escolhas de
implementação e os testes realizados.
O capítulo 5, Análise dos Resultados, avalia, de forma crítica, o experimento
realizado, as dificuldades enfrentadas durante sua implementação e sua capacidade
frente aos problemas de heterogeneidades abordados no capítulo 2.
Por fim o capítulo 6, Conclusão, compara o resultado obtido com a expectativa
proposta, e sugere caminhos de melhorias a ser abordadas em projetos futuros.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir, apresenta-se a análise de algumas pesquisas sobre multi-banco de

dados e uma de suas possíveis implementações por meio do mediador. Também
são tratados assuntos inerentes, tais como: heterogeneidades entre fontes de
dados, mapeamento de esquemas conceituais e reescrita de consultas.
2.1

Heterogeneidades entre fontes de dados
A partir de exemplos, são examinados alguns problemas de heterogeneidades

que podem ser encontrados durante o mapeamento de um esquema conceitual de
dados A para outro esquema conceitual de dados B. Na maioria dos casos de
integração de dados a heterogeneidade pode estar presente e precisa ser tratada.
Na pesquisa de Bento (2003) foram identificadas várias possibilidades de
heterogeneidades entre fontes de dados (Tabela 1). Para torná-las mais tangíveis, a
seguir é apresentado um exemplo de cada heterogeneidade.
Tabela 1 – Principais conflitos conceituais
Conflito

Nome

Estrutura

Descrição
Possíveis problemas
com a nomenclatura
atribuída aos
elementos.
Diferentes
construções de
modelagem ou
diferentes restrições
de integridade
usados para um
mesmo elemento do
mundo real.
O mesmo atributo
poder possuir
diferentes domínios
e precisões.

Sub-Tipos
Homonímia

Descrição Sub-Tipos
Mesmo nome para elementos
diferentes

Sinonímia

Diferentes nomes para uma mesma
entidade

Tipo

Um mesmo elemento representado
de formas diferentes

Chave

Relacionamento

Diferentes chaves podem
representar um mesmo conceito
Nem sempre existem os mesmos
relacionamentos/cardinalidades nos
elementos comparados

Tamanho de campo

Um mesmo atributo representado
por tamanhos de campos diferentes

Tipo de dados

Atributos representados por tipos de
dados diferentes (numéricos X
alfanuméricos)

Domínio
Escala
Unidade de medida
Fonte: adaptado de Bento, R. B. A (2003, p.22)

Atributos com escalas diferentes
(metros X centímetros)
Atributos com unidades de medidas
diferentes (arrobas X quilos)
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2.1.1 Conflitos de Nome
o Sinonímia:

ocorre

quando

diferentes

nomes

são

utilizados

para

representar um mesmo elemento do mundo real. Por exemplo, no
esquema A e B da Figura 1 diferentes nomes são usados para representar
o código da atividade.
Atividade
PK

Cd_Proj

Atividade
PK

Código

Descrição

Descrição

A

B

Figura 1 - Exemplo de Sinonímia
Fonte: Adaptado de Bento (2003)

o Homonímia: ocorre quando nomes idênticos ou similares são utilizados
para representar elementos diferentes do mundo real. Por exemplo, na
Figura 2 o atributo “Orçamento” do esquema A refere-se ao valor orçado
em reais e no esquema B refere-se ao valor orçado em dólar.
Projeto
PK

Cd_Proj

Projeto
PK

Nom_Proj
Orçamento

Código
Nome
Orçamento

A

B

Figura 2 - Exemplo de Homonímia
Fonte: Adaptado de Bento (2003)

2.1.2 Conflitos de Estrutura
o Tipo (Atributo ↔ Entidade): ocorre quando um conceito é representado de
formas estruturalmente diferentes nos esquemas comparados. Por
exemplo, na Figura 3 “Endereço” do esquema A é um atributo e no
esquema B é uma entidade.
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Cliente

Cliente
PK

Nome
Endereço

PK

Nome

FK1

Descrição
Código

A

Endereço
PK

Código
Endereço

B

Figura 3 – Exemplo de Tipo (Atributo ↔ Entidade)
Fonte: Adaptado de Bento (2003)

o Chave (Atributo Chave ↔ Atributo Simples): ocorre quando a chave de uma
entidade em um esquema é um atributo simples em outro esquema. Por
exemplo, na Figura 4 o atributo “RG” no esquema A é simples e no
esquema B é chave.
Funcionário
PK

Matricula

Funcionário
PK

Nome
RG

A

RG
Nome

B

Figura 4 - Exemplo de Chave (Atributo Chave ↔ Atributo Simples)
Fonte: Adaptado de Bento (2003)

o Relacionamento: quando da comparação entre dois esquemas, nem
sempre existirão os mesmos relacionamentos entre as entidades que são
comparadas. Por exemplo, vemos na Figura 5 as entidades “Empregado”
e “”Projeto” do esquema A com cardinalidade muitos-para-um, enquanto
no esquema B as entidades “Empregado” e “Atividade” a cardinalidade é
muitos-para-muitos.
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Empregado

Projeto
A

Empregado

Atividade
B

Figura 5 - Exemplo de Relacionamento
Fonte: Adaptado de Bento (2003)

2.1.3 Conflitos de domínio de atributo
o Unidade: ocorre quando as unidades de medida dos atributos comparados
diferem, embora se refiram à mesma informação. Por exemplo, pode
existir conflito de unidade no atributo distância de dois esquemas caso um
utilize-o em metros e o outro em quilômetros (Tabela 2).
Tabela 2 – Unidades para distância
Quilômetros

Metros

1 quilometro

1.000 metros

Fonte: Bento, R. B. A (2003)

o Tipos de

valores:

ocorre

quando

os atributos

comparados

são

representados por tipos de dados diferentes. Por exemplo, como na
Tabela

3

o

atributo

“Nota”

no

domínio

A

é

representado

alfanumericamente e no domínio B numericamente.
Tabela 3 – Tipos de Valores

Atributo

Domínio A

Domínio B

Nota

(“A”,”B”,”C”,”D”,”E”)

0 ≤ Nota ≤ 10

Fonte: Bento, R. B. A (2003)

o Conflito de precisão: está relacionado à precisão dos valores dos atributos
comparados. Por exemplo, no domínio A o atributo “Taxa” contem um
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número inteiro, enquanto no domínio B contem um número com 4 casas
decimais (Tabela 4).
Tabela 4 – Conflito de Precisão

Atributo

Domínio A

Domínio B

Taxa

Número Inteiro

Decimal(7,4)

Fonte: Bento, R. B. A (2003)

o Faixas de Valores: ocorre quando os domínios dos atributos comparados
apresentam faixas de valores diferenciadas. Por exemplo, na Tabela 5
vemos como a Faixa de Valor do atributo “Salário” é diferente entre os
domínios A e B.
Tabela 5 – Conflito de Faixa de Valores

Atributo

Domínio A

Domínio B

Salário

1.000,00 ≤ Salário ≤ 2.500,00

1.250,00 ≤ Salário ≤ 3.150,00

Fonte: Bento, R. B. A (2003)

2.1.4 Conclusão
Nota-se um número alto de possíveis heterogeneidades, apesar de nem todos
os exemplos de Bento (2003), no que se refere a tipos de heterogeneidades, terem
sido aqui descritos. Além de relatar todas essas possíveis heterogeneidades, Bento
(2003) descreve quais são as soluções aplicáveis para cada uma delas. No entanto,
o objetivo de seu trabalho é a evolução de esquemas conceituais, e não a
integração ou a mediação de dados.
Este projeto faz uso do levantamento de heterogeneidades proposto por Bento
(2003) pois julga-se que o mediador aqui proposto deve levar em consideração
mecanismos que possam tratar as eventuais heterogeneidades encontradas durante
o mapeamento entre um esquema e outro.
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2.2

Arquitetura multi-banco de dados
Entre os modelos arquiteturais de um sistema de banco de dados distribuídos

(Figura 6) existe um conhecido como sistema multi-banco de dados (SMDB) –
também chamado de sistema de integração de dados (ver Özsu e Valduriez, 2011).
Nele é possível integrar bancos de dados autônomos, distribuídos e heterogêneos,
tanto de forma materializada – caso do data warehouse (Figura 7) –, como virtual ou
lógica, caso do mediador adotado neste projeto.

Figura 6 – Alternativas de bancos de dados distribuídos
Fonte: Adaptado de Özsu e Valduriez (2011)

O eixo autonomia da Figura 6, se refere ao grau de autonomia com que os
bancos de dados locais podem operar. A participação em um sistema distribuído não
afeta as operações locais de um banco de dados individual.
O eixo distribuição se refere à distribuição física dos dados em sites diferentes,
ou seja, bancos de dados locais, que estão fisicamente distribuídos, que podem
apresentar, ou não, dados de um mesmo domínio de conhecimento.
O eixo heterogeneidade se refere à representação de dados em modelos
estruturais diferentes, isto é, uma mesma entidade do mundo real, representado de
forma diferente, em dois ou mais bancos de dados individuais.
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Esses sistemas SMBD normalmente tratam da necessidade de integração de
bancos já existentes, que operam de maneira autônoma. A metodologia adotada
para este tipo de projeto é de baixo para cima (bottom-up). Isso porque, uma vez
que os bancos já existem, eles devem ser relacionados e a integração de seus
dados deve ser planejada, bem como a especificação de um esquema de dados que
os represente. Neste caso, as informações dos bancos de dados participantes –
locais – podem ser integradas para formar um único multi-banco de dados coeso.
Em sistemas desse tipo, deve-se criar um esquema conceitual global (ECG)
que possa representar uma parte, ou o todo, dos esquemas conceituais locais (ECL)
envolvidos, e assim ser considerado como o banco de dados integrado. O ECL
representa todos os dados disponíveis na fonte de dados local, ou seja, o esquema
real do banco de dados local.
Existe também um outro conceito de esquema conceitual chamado de
esquema conceitual exportado (ECE), comum em sistemas de bancos de dados
federados. Ele pode ser apenas uma parte – uma visão – escolhida para ser
compartilhada globalmente.
Neste projeto utilizamos o ECL, que é o próprio esquema de dados local, com
objetivo de simplificar o processo de reescrita de consulta – a ser tratado mais a
frente –, uma vez que não há necessidade de traduzir uma consulta do ECG para o
ECE e depois para o ECL.
Banco de Dados Global
Materializado

Ferramentas de
ETL

...

Banco de Dados 1

Banco de Dados 2

Figura 7 – Data Warehouse
Fonte: Adaptado de Özsu e Valduriez (2011)

Banco de Dados n
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2.2.1 Mediador
A arquitetura de mediadores foi concebida pela primeira vez por Wiederhold
(1992), que propôs uma camada intermediaria entre as aplicações que consomem
os dados de um ou mais bancos de dados e os bancos de dados disponíveis. Um
sistema mediador deve fornecer uma interface definida para consulta de recursos de
dados distribuídos e autônomos; ele deve tratar as consultas sobre o ECG e
executar as funcionalidades de um SMBD (Figura 8).
Usuário

Envia Consulta

Recebe dados

Esquema Conceitual Global (ECG)

Mediador
(Banco de Dados Gobal)

Esquema Conceitual Local (ECL)
ECL

ECL

...

Banco de Dados 1

Banco de Dados 2

Banco de Dados n

Figura 8 – Usuário consultando o Mediador

Segundo Wiederhold (1992), além do mediador atender às requisições de
consultas e prover os dados dos bancos de dados que integra, ele também possui
um outro requisito importante, que é o de ser apto para inspeção, isto é, o mediador
fornece dados sobre si mesmo e suas respectivas capacidades, ou seja, com quais
bancos de dados e entidades ele interage, seu respectivo esquema conceitual
global, entre outros. Esta funcionalidade serve para que o usuário, ou outros
mediadores, possam comparar o escopo de abrangência de diferentes mediadores.
Wiederhold (1992) defende ainda que o mediador não pode ser acoplado ao
banco de dados, uma vez que ele possui conhecimento que vai além do escopo do
banco de dados. Da mesma forma, não é conveniente que ele seja acoplado a uma
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aplicação uma vez que a mesma aplicação pode acessar diferentes mediadores
para atender a uma única tarefa.
Diferente do que foi proposto por Wiederhold (1992), neste projeto pretende-se
descentralizar o papel da mediação, que aqui passa a significar a distribuição física
de um mesmo ECG mediado. Além disso o mediador aqui proposto deve permitir a
cooperação de diversos mediadores entre si, segundo pesquisas de Sistemas
Gerenciadores de Dados Peer-to-Peer (PDMS).
Em sistemas PDMS, como HePToX (ver BONIFATI et al. 2010) e Piazza (ver
HALEVY et al. 2004), a arquitetura é descentralizada: cada nó pode, ou não,
compartilhar uma fonte de dados para os demais nós na rede. Na busca por dados,
todos os nós tem a capacidade de mediar consultas e interagir com os outros nós da
rede.
Além disso, não existe um ECG mediado pois cada nó é mapeado com um
pequeno número de outros nós – chamados de conhecidos. O mapeamento é então
feito entre o ECL de um nó com o ECL de um ou mais nós. O diferencial de um
sistema como esse reside na capacidade de explorar a relação transitiva entre os
nós.
Na figura 9 vemos um mapeamento entre o nó A e o nó B, e vemos também o
mapeamento entre o nó B e o nó C. Na relação transitiva entende-se que o nó A
também tem uma relação com o nó C e uma consulta sobre qualquer nó específico
acessará os dados de todos os demais nós.

Nó - B

Nó - A

Nó - C

Esquema Conceitual Local (ECL)
ECL

Banco de Dados 1

Banco de Dados 2

ECL

Banco de Dados 3

Figura 9 – Exemplo de um PDMS composto por três nós.
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Neste projeto pretende-se, tal como nos sistemas PDMS, implementar
mediadores que, quando submetidos a uma consulta, possam atuar como
coordenadores daquela respectiva requisição e que, em um segundo momento,
possam atuar como participantes de uma consulta que foi submetida a outro
mediador. Além de consultar suas fontes de dados locais, o coordenador também
deve consultar outros mediadores.
A diferença, entretanto, em relação aos trabalhos de BONIFATI et al. (2010) e
HALEVY et al. (2004) é que, no caso deles, justifica-se o não uso de um ECG já que
um nó pode não fazer parte de uma mesma rede, ou organização, o que poderia
dificultar um consenso de um modelo canônico dos dados.
Neste projeto o escopo se restringe a uma única rede, que poderá ter diversos
mediadores, ou nós, que cooperam entre si e que compartilham um mesmo ECG
(Figura 10).

Mediador C

Mediador A

Banco de Dados 2

Banco de Dados 1
.
.
.

Mediador B

Consulta

Mediador Z
Banco de Dados N

Banco de Dados 3
Usuário

Figura 10 – Mediadores em uma rede respondendo a uma consulta do usuário

Para que o mediador possa cooperar com outros mediadores, ele deve
armazenar as informações dos mediadores conhecidos para que, além de pesquisar
dados em seus bancos de dados integrados, ele também busque – em outros
mediadores –, diferentes repositórios de dados para formar um resultado mais
amplo, com base em todas as respostas.
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Por meio do Diagrama de Atividades da Figura 11, pode-se observar a
arquitetura

de

mediadores, o

seu funcionamento

interno, seus principais

componentes e as tarefas que executam.

Figura 11 –Diagrama de Atividade do Mediador
Fonte: Adaptado de Özsu e Valduriez (2011)

Como se vê nesse modelo de Özsu e Valduriez (2011) representado na figura
acima, o processo de consulta é executado por um mediador e um ou vários
wrappers. Este último lida com heterogeneidades potenciais das fontes de dados
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locais, portanto sua tarefa é disponibilizar um mapeamento entre a visão da fonte de
dados local e a visão do mediador. Como se vê, nesse modelo cada banco de dados
local tem um wrapper associado, que exporta as informações sobre o seu esquema,
sobre os dados e sobre suas capacidades de consulta. O mediador executa
consultas usando os wrappers e centraliza as informações fornecidas pelos
mesmos, em uma visão unificada de todos os dados disponíveis. O papel e as
funções de um mediador e de um wrapper podem diferir de uma implementação
para outra.
Também na Figura 11, observa-se o procedimento de uma requisição de dados
por meio de uma consulta ao mediador e seu ECG. O mediador – atividade 1 –,
transforma a consulta de entrada, sobre o ECG, em uma consulta sobre o ECL, e
para isso, ele pesquisa sua própria base de dados onde o mapeamento entre o ECG
e o ECL está descrito.
Com base nas informações que o mediador tem sobre as fontes de dados
locais, e suas respectivas capacidades, ele consegue gerar consultas otimizadas.
Mas isso pode ser complexo, uma vez que as fontes de dados podem ser
heterogêneas quanto aos recursos de que dispõem. Esse é o passo da Figura 11
que corresponde à atividade 2.
Por último, na atividade 3, o wrapper retorna os resultados para o mediador
que então pode executar a integração do resultados – atividade 2 – de diferentes
wrappers.
Há duas diferenças principais entre a arquitetura de mediador mostrada na
Figura 11 e a arquitetura que se objetiva neste projeto. A primeira é que, para fins de
simplificação, os temas otimização e plano de execução de consultas não são
tratados aqui, mas poderão ser usados em trabalhos futuros. A segunda é que,
neste projeto o mediador também incorpora as funções do wrapper, sendo assim,
segundo a classificação de Özsu e Valduriez (2011), um mediador gordo.

2.2.2 Mapeamento de Esquemas
O mapeamento de esquemas é fundamental para um número importante de
problemas de integração, tais como: integração de dados, troca de dados,
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compartilhamento de dados peer-to-peer, integração e evolução de esquemas
conceituais (ver FAGIN et al. 2009). Por meio do mapeamento é possível reconciliar
essas heterogeneidades (Tabela 1) já que lidar com elas é condição sine qua non.
No mapeamento definem-se as maneiras pelas quais os atributos do ECL de
cada banco de dados podem ser correlacionados com os atributos do ECG,
preservando a consistência semântica. Esta tarefa é dividida entre a descoberta de
mapeamento e a formalização do mesmo.
A descoberta do mapeamento trata da análise, por um especialista do domínio,
das relações entre o ECL e o ECG, em busca das tabelas e atributos que possuam
uma mesma semântica. Bernstein et al. (2004) e Shvaiko e Euzenat (2005) avaliam
algumas técnicas para descoberta de mapeamentos semi-automáticas, no entanto
consideramos que a descoberta de mapeamento pode ser feita manualmente neste
projeto, e que, em projetos futuros pode-se descrever o tema de técnicas de
descoberta de mapeamentos de maneira mais ampla. Embora os relacionamentos
tenham identificado as ligações entre os ECL e o ECG, a maneira de obter os dados
dos bancos de dados locais para o banco de dados global ainda não é explicitada, já
que é tarefa da etapa seguinte, formalização.

2.2.2.1 Criação de mapeamento
Os tipos de definição do mapeamento entre o ECG e os ECLs, nos trabalhos
de Lenzerine (2002), Halevy et al. (2004) e Fagin et al. (2009), geralmente são
divididos em: 1) visão de acordo com o esquema conceitual local (LAV – local-asview) e 2) visão de acordo com o esquema conceitual global (GAV – global-as-view).
Para facilitar o entendimento desses conceitos, na próxima seção está descrita
a linguagem de consulta que é utilizada

na construção dos exemplos aqui

apresentados.

2.2.2.1.1 Datalog ou SQL
A maioria dos trabalhos de pesquisa que envolvem técnicas como LAV e GAV
tem usado Datalog (ver ULLMAN, 1988), que é uma linguagem de banco de dados

37

baseada em lógica e mais concisa do que cálculo relacional (ver Codd, 1970) –
precursor da linguagem SQL.
No entanto, pela caráter aplicado deste trabalho a linguagem SQL, que é
amplamente utilizada, é adotada. Neste sentido os trabalhos relacionados que
tratam do assunto GAV e LAV tiverem que ser adaptados para que fosse possível
reescrever a suas lógicas em SQL.

2.2.2.1.2 GAV e LAV
Em sistemas GAV, o ECG é definido como um conjunto de visões sobre os
ECLs (Figura 12 - A). Em sistemas LAV, cada ECL é uma visão conforme o ECG
(Figura 12 – B).

Figura 12 – Mapeamento GAV e LAV
Fonte: Adaptado de Koch (2001)

Uma das vantagens do GAV é a simplicidade que ele oferece na resposta a
consultas sobre o ECG, uma vez que o mediador sabe, por meio das visões,
exatamente como extrair as informações locais. No entanto, deve-se reescrever a
visão do ECG sempre que uma nova fonte for integrada, ou quando existirem
mudanças nas fontes.
As Tabelas 6 e 7 são usadas para, por meio de exemplos, promover o
entendimento acerca dos temas que são discutidos.
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Tabela 6 – Esquema conceitual global

ECG – Esquema conceitual global
CLIENTE (CDCLI, CLINOME, ENDERECO)
PROJETO (CDPROJ, PROJNOME, BUDGET)
EMPREGADO (CDEMP, EMPNOME, CARGO, SALARIO)
TRABALHA (CDPROJ, CDEMP, DURACAO)
CONTRATO (CDPROJ, CDCLI, CONTRATO)

Tabela 7 – Esquema conceitual local

ECL – Esquema Conceitual Local
PROJETO_ECL (CDPROJ, PROJNOME, BUDGET, NOMECLIENTE)
EMPREGADO_ECL (CDEMP, EMPNOME, DTNASC)
TRABALHA_ECL (CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO)
PAGAMENTO _ECL(CARGO, SALARIO)

Como exemplo de uma visão GAV vamos considerar as entidades: para o ECL
as tabelas EMPREGADO_ECL e TRABALHA_ECL (Tabela 7), e para o ECG as
tabelas EMPREGADO e TRABALHA (Tabela 6).
A representação de uma visão do ECG sobre o ECL:
Quadro 1 – Exemplo de visão GAV.
View 1:
CREATE VIEW EMPREGADO (CDEMP, EMPNOME, CARGO, SALARIO) AS
SELECT CDEMP, EMPNOME, CARGO, SALARIO
FROM EMPREGADO_ECL A, TRABALHA_ECL B, PAGAMENTO_ECL C
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP
AND B.CARGO = C.CARGO
View 2:
CREATE VIEW TRABALHA (CDPROJ, CDEMP, DURACAO) AS
SELECT CDPROJ, CDEMP, DURACAO
FROM TRABALHA_ECL A
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No Quadro 1, vemos na visão, o nome e os atributos expostos, na forma do
ECG e, a consulta correspondente no ECL. Portanto, quando se faz uma consulta
sobre

o

ECG,

encontram-se

suas

correspondências

diretas

no

ECL.

Consequentemente, a reescrita de consulta torna-se mais simples. Este item é
descrito na seção 2.2.3.
O LAV é especialmente útil quando existem muitas fontes de dados que devem
ser integradas com o mediador e quando o esquema global é mais estável. A adição
de uma nova fonte de dados não implica em uma alteração do ECG.
Para exemplificar LAV vamos utilizar o ECG da Tabela 6 e ECL da Tabela 7. O
que é possível constatar no Quadro 2 é que cada tabela local é definida como uma
visão sobre as tabelas globais. Portanto, não há uma relação direta do ECG com o
ECL e sim, o inverso.
Quadro 2 – Exemplo de visão LAV.
View 1:
CREATE VIEW EMPREGADO_ECL (CDEMP, EMPNOME) AS
SELECT CDEMP, EMPNOME
FROM EMPREGADO A
View 2:
CREATE VIEW TRABALHA_ECL (CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO) AS
SELECT CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO
FROM EMPREGADO A, TRABALHA B
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP
View 3:
CREATE VIEW PAGAMENTO_ECL (CARGO, SALARIO) AS
SELECT CARGO, SALARIO
FROM EMPREGADO A

Porém a desvantagem de LAV está na resposta às consultas. O mediador
neste caso não sabe exatamente como extrair os dados locais e é obrigado a fazer
reformulação das consultas até cobrir todas as possibilidades. No item 2.2.3 é
descrito o tratamento dado para lidar com essa reformulação de consultas.
Além dos formalismos citados acima, há também a combinação do LAV e do
GAV conhecida como GLAV (ver FRIEDMAN et al., 1999). que permite o
aproveitamento dos benefícios das duas abordagens, GAV e LAV. Isso quer dizer
que é possível adicionar mais fontes de dados sem afetar o ECG – uma
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característica do LAV –, e ao mesmo tempo tirar proveito de reescritas de consultas
menos complexas, que é uma das vantagens do GAV.
No GLAV as relações entre o ECG e os ECLs são definidas como GAV e LAV
ao mesmo tempo. A principal característica do GLAV é que qualquer consulta pode
ser transformada em uma consulta GAV. A opção pelo GLAV, neste projeto, visa
justamente aproveitar as vantagens de combinar as duas técnicas.

2.2.3 Reescrita de Consulta
Conforme descrito no item 2.2.1 – mediador, os usuários formulam consultas
para o ECG e recebem o resultado do conjunto de fonte de dados integrados. Essa
consulta precisa ser convertida em subconsultas nos termos dos esquemas
conceituais locais (ECL).
Como as relações entre o ECG e os ECLs são descritas em termos de visões,
a consulta também precisa ser reescrita com técnicas de reescrita usando visões.
Essas técnicas de reescrita dependem da abordagem adotada durante a fase de
mapeamento de esquemas.
No caso de GAV a técnica mais utilizada é chamada de desdobramento
(unfolding) (ver ULLMAN, 1997), que substitui cada tabela global, expressa na
consulta, com a sua tabela correspondente na visão. Isto é feito por meio da
aplicação de regras de definição de visões na consulta e, como resultado final,
reúne as consultas conjuntas, uma para cada regra.
Em um exemplo de consulta sobre o ECG, como o da Tabela 6, que requisite
informações de empregados com o cargo de “programador”, em Datalog pode ser
configurada da seguinte forma:

Quadro 3 – Exemplo de consulta sobre o ECG.
Consulta Q:
SELECT CDEMP, CARGO
FROM EMPREGADO A, TRABALHA B
WHERE A.CARGO = 'Progamador'
AND A.CDEMP = B.CDEMP
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O algoritmo unfolding na consulta Q produz a seguinte Q’ (Quadro 4):
Quadro 4 – Exemplo de consulta após reescrita pelo algoritmo unfolding.
Consulta Q’ gerada:
SELECT CDEMP, CARGO
FROM EMPREGADO_ECL A, TRABALHA_ECL B
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP
AND B.CARGO = 'Progamador'

Neste caso, apenas uma consulta conjunta foi criada, mas vários Q’ poderiam
ter sido gerados e o resultado da consulta Q seria uma reunião de todos os
resultados dos Q’ gerados.
No caso da abordagem LAV, em que o ECG é expresso independentemente
das fontes de dados locais e cada tabela local é definida como uma visão sobre as
tabelas globais, a reescrita de consulta, segundo Özsu e Valduriez (2011) é difícil
por três razões principais:1) ao contrário de GAV, não existe correspondência direta
entre os termos usados no esquema global e aqueles usados nas visões; 2) podem
existir mais visões do que entidades globais, resultando em maior consumo de
tempo de comparação de visões; 3) as relações locais podem exigir predicados
muito complexos na definição de suas visões.
O problema de reescrita de consulta utilizando visões é NP-completo devido a
duas fontes de complexidade independentes. Em primeiro lugar, por causa do
possível número de mapeamentos das visões para a consulta. Em segundo, devido
à dificuldade em determinar quais operandos de uma consulta podem ser removidos
quando os operandos da visão são adicionados à consulta (LEVY, 1995).
Os algoritmos de reescrita de consultas essencialmente tentam reduzir o
número de reescritas que precisam ser consideradas. E para esse fim, existem três
algoritmos principais: o algoritmo bucket (ver LEVY et al., 1996), o algoritmo inverse
rule (ver DUSCHKA; GENESERETH, 1997) e o algoritmo MiniCon (ver HALEVY;
POTTINGER, 2001).
Quanto ao algoritmo bucket, ele considera cada tabela da consulta de maneira
independente, para selecionar somente as visões que são relevantes para aquela
tabela. Dada uma consulta Q, o algoritmo atua em duas etapas:
Na primeira, ele constrói um array b para cada tabela q de Q e insere em b a
as visões que são relevantes para responder q (ver 2.2.2.2.1 – Datalog). Para
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determinar se uma visão V deverá estar em b, deve haver um mapeamento que
unifica q com uma tabela v em V. Por exemplo, considerando a consulta Q do
Quadro 4, e as visões do Quadro 2, tem-se a seguinte reunião de mapeamento da
tabela

EMPREGADO

de

Q

com

a

tabela

EMPREGADO

na

visão

EMPREGADO_ECL.
Na segunda etapa, para cada visão V do produto cartesiano dos arrays não
vazios, o algoritmo produz uma consulta conjunta e verifica se ela está contida em
Q. Se ela estiver, a consulta conjunta é mantida, pois nesse caso, representa uma
forma de responder parte de Q de V. Deste modo, a reescrita de consulta é uma
reunião de consultas conjuntas.
Novamente, considerando a consulta Q do Quadro 3, e as visões do Quadro 1,
vamos examinar o exemplo do algoritmo de bucket: na primeira etapa (Quadro 5) ele
cria um array (b1 e b2) para cada tabela de Q. O array b1 é criado a partir do tabela
EMPREGADO da consulta Q e o array b2 a partir da tabela TRABALHA.

Quadro 5 – Exemplo de arrays gerados pelo algoritmo bucket.

b1 =

b2 =

View 1:
CREATE VIEW EMPREGADO_ECL (CDEMP, EMPNOME) AS
SELECT CDEMP, EMPNOME
FROM EMPREGADO A
View 2:
CREATE VIEW TRABALHA_ECL (CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO) AS
SELECT CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO
FROM EMPREGADO A, TRABALHA B
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP
View 3:
CREATE VIEW PAGAMENTO_ECL (CARGO, SALARIO) AS
SELECT CARGO, SALARIO
FROM EMPREGADO A
View 2:
CREATE VIEW TRABALHA_ECL (CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO) AS
SELECT CDPROJ, CDEMP, CARGO, DURACAO
FROM EMPREGADO A, TRABALHA B
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP

No segundo passo, o algoritmo combina os elementos dos arrays para produzir
uma união de consultas conjuntivas, como no Quadro 6.
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Quadro 6 – Exemplo de reescrita gerada pelo algoritmo bucket.
Consulta Gerada:
SELECT CDEMP, CARGO
FROM EMPREGADO_ECL A, TRABALHA_ECL B, PAGAMENTO_ECL C
WHERE A.CDEMP = B.CDEMP
AND B.CARGO = 'Progamador'
AND C.CARGO = B.CARGO

A principal vantagem do algoritmo bucket é que, por considerar as tabelas da
consulta, ele pode reduzir significantemente o número de reescritas que precisam
ser consideradas. Entretanto, ao levar em conta somente as tabelas da consulta,
sem olhar para a reunião com outras visões, ele pode criar reescritas irrelevantes no
array. Além disso, a segunda etapa do algoritmo pode ainda gerar um grande
número de reescritas como resultado do produto cartesiano dos arrays.
O algoritmo MiniCon [ver Pottinger and Levy, 2000] não tem as limitações dos
algoritmos bucket e inverse rule, pois foi desenvolvido levando-as em consideração.
Esse algoritmo começa tal como a primeira fase do algoritmo bucket, isto é,
considerando quais visões contém as tabelas que correspondem com as tabelas da
consulta. Entretanto, assim que encontra um mapeamento parcial de uma tabela q,
em uma consulta Q, para uma tabela v em uma visão V, ele muda a perspectiva e
procura as correspondência entre as variáveis da consulta e as visões. O algoritmo
MiniCon considera a reunião na consulta, quando da existência de várias
ocorrências de uma mesma variável, e encontra o conjunto mínimo adicional de
tabelas que precisam ser mapeados para as tabelas em V, dado que q irá ser
mapeado para v.
O conjunto de subobjetivos e informações de mapeamento é chamado de
Descrição MiniCon (MCD) e pode ser visto como uma generalização dos arrays do
algoritmo bucket. Na segunda etapa, o algoritmo combina os MCDs para produzir as
reescritas. É importante notar que, de acordo com a maneira como os MCDs foram
construídos, eles não requerem que se verifique que o MCD gerado esteja contido
em Q. Essa diferença proporciona ao algoritmo MiniCon um ganho em velocidade
quando comparado aos algoritmos bucket e inverse rule, razão pela qual, neste
projeto, optou-se pela sua utilização.
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2.3

Conclusão
Nas seções apresentadas, procurou-se demonstrar diferentes temas que,

relacionados, descrevem a maneira de construir um sistema de acesso a diversos
bancos de dados heterogêneos, autônomos e distribuídos.
Denominado de mediador, o sistema está entre os consumidores e as fontes
de dados, e é considerado como um banco de dados global. Sua função é receber a
consulta do usuário, reescrevê-la em subconsultas nos termos dos bancos de dados
locais, reunificar e retornar os resultados a esses consumidores.
Para alcançar tal objetivo, observou-se que tratar as heterogeneidades
expostas por Bento (2003) é um aspecto relevante; e que, durante o mapeamento
de esquemas conceituais, se deve disponibilizar a possibilidade de inserção de
fórmulas de conversão de dados e outras funcionalidades para esse fim.
A opção por mediadores colaborativos, ou seja, mediadores que buscam em
outros mediadores conhecidos a informação que lhe foi solicitada, ora respondendo
como coordenador de uma consulta global, ora como participante de uma consulta
global sobre outro mediador, nos mesmos moldes de sistemas peer-to-peer, visa
proporcionar um maior conjunto de resultados finais.
Observou-se que grande parte dos trabalhos de pesquisa utilizam técnicas de
mapeamento de dados conhecidas como GAV e LAV, e que cada uma dela
apresenta determinadas vantagens, tal como a flexibilidade na adição de novos
bancos de dados locais, ou a facilidade na reescrita de consulta. Como GLAV é a
combinação dessas duas técnicas, foi eleita como o formalismo do mapeamento
utilizado por esse projeto.
Na análise dos algoritmos de reescrita de consulta, usando visões, foi eleito o
algoritmo MiniCon por ser uma evolução dos algoritmos bucket e inverse rule, e ter
apresentado uma redução do tempo de reescrita de consultas quando comparado
com os outros dois algoritmos.
Portanto, ao arquitetar um mediador que por meio do mapeamento de
esquemas conceituais possa reescrever consultas segundo algoritmos eficientes,
acredita-se haver reunido atributos suficientes para a especificação e posterior
implementação de um sistema que acesse de maneira uniforme, bancos de dados
heterogêneos.
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3

ESPECIFICAÇÃO DO MEDIADOR

3.1

Introdução
As próximas seções descrevem os detalhes para o desenvolvimento do

experimento. Estes detalhes oferecem uma melhor compreensão acerca das etapas
e pré-requisitos para se operacionalizar um mediador. Pela natureza deste trabalho
e o tempo disponibilizado para produzi-lo, algumas simplificações tiveram que ser
adotadas serão detalhadas melhor a seguir.

3.2

Requisitos
Antes de descrever os aspectos técnicos da especificação do mediador, é

necessário descrever, por meio de requisitos, os objetivos que deverão ser
alcançados no final do experimento. Para isso, a Tabela 8 foi criada e relaciona
requisitos de um mediador. Os requisitos são baseados na revisão bibliográfica feita
previamente.
Tabela 8 – Requisitos do mediador

Número
Requisito
1

2

Nome do Requisito

Descrição

Visão Global dos
Dados

Deve permitir a elaboração de um ECG que represente
toda ou parte de uma coleção de ECG’s. Para o usuário é
transparente a distribuição e número de repositórios
participantes.
O mediador deve ter um banco de dados que habilite o
armazenamento de informações como: descrição do
ECG, mapeamento do ECG com ECL e mediadores
conhecidos de outros nós.
Permitir o mapeamento entre o ECG com o ECL e no caso
de relações que apresentarem heterogeneidade, deve
ser possível o tratamento por meio de formulas para
tradução dos resultados.
O mediador deve entender consultas que respeitam a
sintaxe SQL e que atendam o ECG estabelecido.
O mediador deve prover uma interface para que o
usuário possa enviar uma consulta e como resposta
obter os resultados desta consulta.
O mediador deve ser hábil para validar a consulta
recebida e isso deve ser feito por meio de um parser da
consulta.

Banco de meta-dados
do mediador

Mapeamento
3

4

Consulta (Query)

5

Recepção de
Consultas

6

Validação de
Consultas
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Reescrita
7

8

9

Comunicação com
outros Mediadores

Comunicação com o
Banco de Dados Local

Tradução de
Resultados
10

11

Unificação de
Resultados
Entrega de resultado
ao usuário

12

3.3

Uma vez que pretende-se utilizar a técnica GLAV, o
mediador deverá ser apto a reescrever consultas
utilizando as técnicas de GAV e LAV.
O mediador então deverá reescrever a consulta global
nos termos do banco de dados local que ele integra.
O mediador deve enviar a consulta recebida para os
mediadores que ele conhece. Deve também tratar o
resultado positivo ou negativo que receberá como
resposta.
O mediador deve ser apto a se comunicar com o banco
de dados local que ele integra para que seja possível
enviar a consulta que foi reescrita para ser executada e
receber os resultados.
A resposta obtida do banco de dados local pelo
mediador deve passar por um processo de tradução para
que heterogeneidades sejam eliminadas e para que os
dados que foram recebidos no formato do ECL sejam
transformados para o formato do ECG.
O mediador deve unificar o seu resultado com o
resultado, caso exista, de todos os outros mediadores.
O resultado ao usuário deve prover mais informação do
que apenas o resultado da consulta que ele
naturalmente espera. Deve-se informar exceções que
ocorrerem durante a execução do mediador, exemplo:
campos não encontrados, mediadores fora do ar ou que
retornaram zero resultados para a consulta informada.

Arquitetura
Após análise dos requisitos, foi organizado, na forma de um diagrama de

atividades, o fluxo de sua execução (Figura 13) desde o momento do recebimento
da consulta global até a entrega dos resultados para o usuário.
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Figura 13 – Diagrama de atividade geral do mediador.
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Esse diagrama (Figura 13), ainda de alto nível, é importante no que diz respeito
à identificação das funcionalidades imprescindíveis que serão utilizadas pelo
mediador. As funcionalidades e recursos que podem ser consideradas como vitais e
que merecem o detalhamento de sua lógica são:
1. Reescrita de Consulta;
2. Parser SQL;
3. Envio e Controle de Consultas com Outros Mediadores;
4. Tradução de Resultado;
5. Comunicação com banco de dados Local;
6. Banco de Dados do Mediador;
7. Banco de Dados Local; e
8. Mediação da consulta do usuário com os bancos de dados.
Do item 1 ao 5 tem-se os respectivos módulos que atendem fins específicos e
que, orquestrados pelo mediador, item 8, executam a mediação e tratamento dos
dados. A infraestrutura de banco de dados é composta pelos itens 7, representando
o banco de dados local integrado pelo mediador, e 6, que representa o banco de
dados do mediador, contendo entidades para o armazenamento do ECG, ECL,
mapeamento, entre outras entidades.
A partir desta organização, elaboramos um diagrama de sequência (Figura 14),
que mostra o comportamento dos componentes citados acima, quando organizados
pelo mediador para atender consultas sobre o ECG.
A chamada de outros mediadores, item 1.1 do diagrama de sequência da
Figura 14, é feita somente pelo mediador que recebe a consulta do usuário, uma vez
que ele assume um papel de coordenador daquela consulta e controla a chamada e
as respostas dos demais mediadores, denominados de participantes. Todos os
mediadores podem assumir o papel de coordenador e participante em uma consulta
global.
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Figura 14 – Diagrama de sequência do mediador.
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Uma decisão técnica assumida durante a especificação deste diagrama é que
a chamada a outros mediadores pelo mediador que recebeu a consulta pelo usuário
é assíncrona; assim o mediador pode prosseguir com seu processamento local
enquanto os outros mediadores executam sua respectiva consulta.

3.3.1 Banco de Dados do Mediador
Como identificado no diagrama de sequência da Figura 14, existe um
componente chamado mediador BD. Este recebe requisições como: listar quais são
os outros mediadores existentes, recuperação de informações de mapeamento e
visões disponíveis, assim como informações que serão usadas no momento da
tradução dos resultados no formato do ECL para o ECG.
Esse banco de dados precisa ser modelado, para assim dar início à
especificação técnica detalhada dos demais componentes, que farão uso dele. Os
principais grupos de informação que precisarão ser suportadas por este banco:


Descrição do ECG;



Descrição do ECL;



Mapeamento entre ECG e ECL;



Visões GAV e LAV;



Identificação e tratamento de heterogeneidades;



Lista de Mediadores Conhecidos; e



Dados para conexão com o banco de dados local (string de conexão);

Um modelo de Entidade Relacional (Figura 15) foi especificado contendo todas
essas informações.
Para cada local que se deseja integrar com o ECG são necessários um novo
mediador e seu respectivo banco de dados. As informações do ECG são replicadas
para todos os mediadores, e quando for necessário alterar a estrutura do ECG,
todos os mediadores serão afetados.

Figura 15 – Modelo Entidade Relacional do Mediador.

id_entidade_global (FK)
sql_view

id_view_gav

tb_view_gav

nome_entidade_global

id_entidade_global

tb _entidade_global

nomeMediador
endpoint
externo

id_mediadores_conhecidos

tb_mediadores_conhecidos

id_entidade_local (FK)
id_entidade_global (FK)

id_entidade_global_local

tb _entidade_global_local

nome_tipo_dado

id_tipo_dado

id_entidade_local (FK)
sql_view

id_view_lav

tb _view_lav

nome_tipo_formula

id_tipo_formula

tb _tipo_formula

server
username
password
connectionstring
timeout
datasource

id_config_datasource_local

tb _c onfig_datasource_local

id_formula_transformacao (FK)
valor_global_rewrite
valor_local_rewrite
regra_intervalo_local
regra_intervalo_global
isIntervalo
valor_global_translate
valor_local_translate

id_transforma_valores

tb _transforma_valores

nome_entidade_local
id_config_datasource_local (FK)

id_entidade_local

tb _entidade_local

id_entidade_local (FK)
is_pk
is_fk
id_tipo_dado (FK)
nome_campo
semantica_campo

id_campo_entidade_local

id_entidade_global (FK)
is_pk
is_fk
nome_campo
semantica_campo
id_tipo_dado (FK)
tb_tipo_dado

tb _campo_entidade_local

id_campo_global_local (FK)
formula
id_tipo_formula (FK)
sentido

id_formula_transformacao

tb _fo rmula_transformacao

id_campo_entidade_global

tb _campo_entidade_global

id_campo_entidade_global (FK)
id_campo_entidade_local (FK)

id_campo_global_local

tb_campo_global_local
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Com base na Figura 15 que especifica o modelo de dados, abaixo as tabelas
do banco de dados do mediador com os respectivos itens da lista que contém os
grupos de informações.


Descrição do ECG
o tb_entidade_global
o tb_campo_entidade_global
o tb_tipo_dado



Descrição do ECL
o tb_entidade_local
o tb_campo_entidade_local
o tb_tipo_dado



Mapeamento entre ECG e ECL
o tb_entidade_global_local
o tb_campo_entidade_global_local



Visões GAV e LAV
o tb_view_lav
o tb_view_gav



Identificação e tratamento de heterogeneidades
o tb_formula_transformacao
o tb_transforma_valores
o tb_tipo_formula



Lista de Mediadores Conhecidos
o tb_mediadores_conhecidos



Dados para conexão com o banco de dados local
o tb_config_datasource_local
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3.3.2 Componente de Parser SQL
O objetivo deste componente é o de validar, quanto a sua gramática, a consulta
SQL recebida pelo mediador. Além disso, deve-se poder desmembrar a consulta em
conjuntos de colunas, tabelas e cláusulas de filtro. Isso porque, durante a reescrita
de consultas, estas informações são usadas para localizar as visões mais
adequadas, bem como na composição da consulta local gerada.
Durante a pesquisa para o desenvolvimento deste componente foi encontrado
o General SQL Parser (GUDU, S. 2012), um parser comercial já existente que
executa as funções descritas acima. O General SQL Parser (GSP) pode ser usado,
para avaliação, durante o período de 90 dias após o download.
Uma vez que não é o foco do trabalho o desenvolvimento de um parser de
SQL, a ideia foi utilizar o GSP, encapsulando-o para que fiquem públicos somente os
métodos que serão importantes durante a execução do mediador e seus
componentes.
A classe que retrata o componente de Parser SQL é representada pela Figura
16. Nela deve-se implementar os métodos verificaSQL, getColumns, getTables e
getWhere que dada uma consulta obtêm-se os seguintes retornos:


getColumns: Retorna uma lista de colunas.



getTables: Retorna uma lista de tabelas.



getWhere: Retorna uma lista de condições de filtro.



vericaSQL: Retorna verdadeiro quando a consulta está valida e falso
quando a consulta não é valida.
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Figura 16 – Classe sqlParser.

Maiores detalhes das respectivas operações da classe sqlParser não serão
fornecidas, uma vez que não é o principal componente deste trabalho. O detalhe do
funcionamento interno de outros componentes, como reescrita de consulta, tradução
de resultados e o mediador, terão os algoritmos responsáveis pela suas respectivas
execuções descritos.

3.3.3 Componente de Envio e Controle de Consultas com outros Mediadores
Toda vez que o mediador recebe uma consulta, ele procura todos os
mediadores cadastrados na tabela tb_mediadores_conhecidos (Figura 15), e envia a
mesma consulta que recebeu para eles.
O envio pode ser feito direto para os mediadores participantes por meio do
atributo endpoint, da tabela tb_mediadores_conhecidos, que é endereço do
WebService correspondente ao mediador externo. Isso porque cada mediador é
representado por um WebService (ver seção 3.1.2.7).
Isso é exatamente o que a classe mediadoresConhecidos (Figura 17) por meio
das

operações

callMediadores

e

callMediadoresAsync

deverá

fazer.

A

callMediadores é a forma síncrona de chamar os mediadores participantes e
callMediadoresAsync é a forma assíncrona de chamá-los. Ambas recebem como
parâmetro a consulta do usuário.
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O mediador deve ser configurado para chamar a operação assíncrona para que
dessa forma seja possível otimizar o tempo total de processamento.

Figura 17 – Classe mediadoresConhecidos.

A resposta à consulta dos mediadores participantes é uma lista de respostas e
o mediador coordenador deverá, então, fazer a união de todos os resultados e tratar
qualquer tipo de exceção ocorrida durante essa execução.

3.3.4 Componente de Reescrita de Consulta
O componente de reescrita de consulta é um dos temas principais de estudo
deste trabalho, e é detalhado aqui quanto à implementação e uso pelo mediador.
Seu papel é o de receber uma consulta nos termos do ECG e reescrevê-la em uma
consulta nos termos do ECL.
A técnica utilizada para a reescrita de consulta será a GLAV, que é a reescrita
de consultas usando visões GAV ou LAV. Foi decidido reescrever consultas usando
visões LAV quando a consulta do usuário corresponde a um mapeamento entre o
ECG e o ECL (Figura 18), onde duas ou mais entidades do global se relacionam
com apenas uma do local e, portanto, apenas uma visão LAV existirá e representará
os relacionamentos entre as entidades do ECG.
Uma vez que o ECG pode representar apenas parte de um ECL ou até mesmo
fragmentá-lo em duas ou mais entidades, então ocorre o cenário exibido na Figura
18. A justificativa para usar LAV neste caso é a possibilidade de apenas com o uso
de uma única visão, ser possível aplicar a reescrita de consulta e obter a consulta
local.
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Figura 18 – Relacionamento entidades do ECG com o ECL para uso de visões LAV.

Ao contrário de LAV a reescrita usando visões GAV deve ser utilizada quando
a consulta do usuário corresponde a um mapeamento entre o ECG e o ECL, onde
uma entidade do global corresponde a duas ou mais entidades do local (Figura 19)
ou, duas ou mais entidades do global correspondem a duas ou mais entidades do
local (Figura 20).
No caso da Figura 19, existirá uma única visão GAV correspondente e ela
poderá ser utilizada na reescrita. O racional que justifica esta escolha segue o
mesmo princípio da escolha pelo uso de LAV, que é escolher a técnica de reescrita
onde a complexidade para gerar a consulta local é menor. A complexidade neste
caso, diz respeito ao número de etapas necessárias para gerar a consulta local.

Figura 19 – Relacionamento entidades do ECG com o ECL para uso de visões GAV.

Quando não tem-se uma única visão correspondente a consulta do usuário
(Figura 20), seja do lado do global ou local, o resultado final da reescrita de consulta
são duas ou mais consultas locais. Neste caso, estas consultas precisam ser
combinadas para que uma única consulta local possa ser executada pelo banco de
dados local.
Neste caso da Figura 20, também opta-se pelo uso do GAV para reescrever as
consultas. Utilizando-se de cada uma das visões globais correspondentes a consulta
do usuário é reescrita a consulta nos mesmos termos que se faria no cenário da
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Figura 19, isto é, para cada uma das visões este processo é executado. Ao final,
tem-se duas ou mais consultas e um algoritmo é aplicado para tentar fazer a junção
destas consultas geradas.

Figura 20 – Relacionamento entidades do ECG com o ECL para uso de visões GAV.

Por isso a classe que representa este componente (Figura 21) tem uma
operação de nome reescrita, para fazer a escolha da técnica de rescrita de
consultas mais adequada à consulta informada, seja ela GAV ou LAV, assim como
detectar a necessidade de ao final fazer a junção de duas ou mais consultas
geradas.

Figura 21 – Classe reescrita

O algoritmo em pseudocódigo (Quadro 7) da operação reescrita exemplifica as
verificações que são feitas e posteriormente consideradas antes de escolher se será
aplicada a reescrita de consultas utilizando visões GAV ou LAV.
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Quadro 7 – Algoritmo reescrita
Algoritmo: reescrita

Entrada: ConsultaGlobal

Saída: ConsultaLocal

1. Etapa verifica a técnica que deverá ser utilizada:
Retorna na forma de uma lista as visões LAV candidatas.
Para cada visão LAV é verificado se a(s) tabela(s) da visão estão
presentes na(s) tabela(s) da ConsultaGlobal.
Se a visão não contem nenhuma tabela da consulta ConsultaGLobal,
descartar a visão.
Caso contrario manter a visão na lista de visões candidatas.
Para cada visão LAV é verificado se a(s) colunas(s) da visão estão
presentes na(s) colunas(s) da ConsultaGlobal.
Se a visão não contem nenhuma coluna da consulta ConsultaGLobal,
descartar a visão.
Caso contrario manter a visão na lista de visões candidatas.
Se o número de visões candidatas for igual a 1
Chamar operação reescritaLAV.
Retorna ConsultaLocal.
Fim.
Caso contrario Retorna na forma de uma lista as visões GAV candidatas.
Para cada visão GAV é verificado se a(s) tabela(s) da visão estão
presentes na(s) tabela(s) da ConsultaGlobal.
Se a visão não contem nenhuma tabela da consulta ConsultaGLobal,
descartar a visão.
Caso contrario manter a visão na lista de visões candidatas.
Para cada visão GAV é verificado se a(s) colunas(s) da visão estão
presentes na(s) colunas(s) da ConsultaGlobal.
Se a visão não contem nenhuma coluna da consulta ConsultaGLobal,
descartar a visão.
Caso contrario manter a visão na lista de visões candidatas.
Se o número de visões candidatas for igual a 1
Chamar operação reescritaGAV.
Retorna ConsultaLocal.
Fim.
Caso contrario Para cada visão GAV Chamar operação reescritaGAV e
adicionar o resultado em uma lista de ConsultasLocais
Chamar operação unificaConsultasLocais.
Retorna ConsultaLocal unificada.
Fim.
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Caso a operação reescrita detecte que tem-se, por meio da consulta do
usuário, uma correspondência entre as visões globais e locais que se enquadre no
caso de GAV (Figura 19 ou 20), então o algoritmo do Quadro 8 é executado.
Quadro 8 – Algoritmo reescritaGAV
Algoritmo: reescritaGAV

Entrada: ConsultaGlobal e
Visão GAV

Saída: ConsultaLocal

2. Etapa reescreve a consulta com a técnica GAV:
ConsultaLocal = “Select”.
Consulta o BD Mediador buscando por todas as tabelas (ECL <-> ECG) onde os
nomes de tabelas do ECL são iguais ao nomes de tabelas do “from” da visão.
Para cada entidade do ECL.
Para cada campo da entidade do ECL verifica-se o seu correspondente
no ECG e se este consta entre os campos da ConsultaGlobal.
Se o campo existe concatenar na variável ConsultaLocal o nome
do campo do ECL.
Concatenar a palavra “From” na ConsultaLocal.
Para cada nome da entidade do ECL concatena-la na variável ConsultaLocal.
Se existe clausula “Where” na ConsultaGlobal ou na Visão Gav então
concatenar a palavra “Where” na variável ConsultaLocal.
Caso Contrario Retorna ConsultaLocal e Fim.
Se existem na visão gav alguma filtro que expresse o relacionamento entre
duas tabelas, então: concatenar este filtro na variável ConsultaLocal.
Para cada filtro existente na ConsultaGlobal
Para cada entidade do ECG.
Para cada campo da entidade do ECG comparar se é igual ao campo
do filtro na ConsultaGlobal.
Se o campo é igual.
Se possuí heterogeneidade.
Chama operação TraduzirValorCampo e Retorna
“valor traduzido”.
Concatenar na variável ConsultaLocal o “nome
do campo local” + operação + “valor
traduzido”.
Caso contrário Concatenar na variável ConsultaLocal
o “nome do campo local” + operação + “valor
traduzido”.
Retorna ConsultaLocal.
Fim.
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O algoritmo GAV considera os relacionamentos entres as entidades locais,
expressos na visão, quando está compondo a nova consulta local. Nos algoritmos
de GAV e LAV, o banco de dados do mediador é acessado para que os dados
acerca do mapeamento entre o ECG e o ECL sejam recuperados; e então a
substituição de tabelas, campos e até o tratamento de heterogeneidade são
executados.
O mesmo algoritmo descrito para GAV sofre algumas alterações quando a
reescrita é feita usando visões LAV (Quadro 10). Essas alterações são basicamente
as diferenças entre como localizar as informações dispostas nas visões, que podem
ser GAV ou LAV. No exemplo do Quadro 9 essas diferenças são evidenciadas:
Quadro 9 – Diferença entre visões GAV e LAV
Visão GAV
CREATE VIEW PESSOA(1) (CPF, FIRST_NAME, LAST_NAME, ALTURA, ENDERECO)(3) AS
SELECT CPF, NOME, SOBRENOME, ALTURA, ENDERECO(4)
FROM COLABORADOR(2)
CREATE VIEW CARGO(1) (CARGO, SALARIO)(3) AS
SELECT CARGO, SALARIO(4)
FROM COLABORADOR(2)

Visão LAV
CREATE VIEW COLABORADOR(2) (CPF, NOME, SOBRENOME, ALTURA, ENDERECO, CARGO,
SALARIO)(4) AS
SELECT CPF, FIRST_NAME, LAST_NAME, ALTURA, ENDERECO, CARGO, SALARIO(3)
FROM PESSOA(1), CARGO(1)
WHERE PESSOA.CD_CARGO = CARGO.CD_CARGO(5)

Informações contidas nas visões:
(1) – Nome da entidade global
(2) – Nome da entidade local
(3) – Nome dos atributos da entidade
(4) – Nome dos atributos da entidade
(5) – Relacionamento entre entidades
(6) – Relacionamento entre entidades

global
local
globais
locais (inexistente neste exemplo)
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Quadro 10 – Algoritmo reescritaLAV
Algoritmo: reescritaLAV

Entrada: ConsultaGlobal e
Visão LAV

Saída: ConsultaLocal

2. Etapa reescreve a consulta com a técnica GAV:
ConsultaLocal = “Select”.
Consulta o BD Mediador buscando pela tabela (ECL <-> ECG) onde o nome da
tabela do ECL é igual ao nome da visão.
Para cada campo da ConsultaGlobal
Para cada campo da entidade do ECG recuperado do BD Mediador
Se o campo da ConsultaGlobal for igual ao campo da entidade do
ECG.
Recupera o valor do campo do ECL correspondente
Concatena o nome do campo do ECL na variável
ConsultaLocal
Concatenar a palavra “From” na ConsultaLocal.
Concatenar o nome da tabela do ECL que foi recuperada previamente na
consulta ao BD Mediador.
Se existe clausula “Where” na ConsultaGlobal concatenar a palavra “Where”
na variável ConsultaLocal.
Caso Contrario Retorna ConsultaLocal e Fim.
Para cada filtro existente na ConsultaGlobal
Para cada entidade do ECG.
Para cada campo da entidade do ECG comparar se é igual ao campo
do filtro na ConsultaGlobal.
Se o campo é igual.
Se possuí heterogeneidade.
Chama operação TraduzirValorCampo e Retorna
“valor traduzido”.
Concatenar na variável ConsultaLocal o “nome
do campo local” + operação + “valor
traduzido”.
Caso contrário Concatenar na variável ConsultaLocal
o “nome do campo local” + operação + “valor
traduzido”.
Retorna ConsultaLocal.
Fim.
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Por fim, quando há necessidade de reescrever uma consulta do usuário em
que duas ou mais visões GAV são correspondentes a duas ou mais visões LAV
(Figura 20), o algoritmo da operação reescritaGAV deverá ser usado em cada uma
das visões GAV. As consultas locais geradas são enviadas na forma de uma lista de
consultas locais para a operação unificaConsultasLocais (Quadro 11), que então
transforma duas ou mais consultas em uma única consulta.
Quadro 11 – Algoritmo unificaConsultasLocais
Algoritmo:
unificaConsultasLocais

Entrada: Lista de
Consultas Locais

Saída:
ConsultaLocalFinal

3. Encontra as relações entre as consultas locais:
Para cada ConsultaLocal
Para cada ConsultaLocal
Inserir array de tabelas da ConsultaLocal na Lista de Tabelas
por Consulta
Consulta o BD Mediador buscando por todas as tabelas (ECL <-> ECG)
onde os nomes da tabelas do ECL é igual aos nomes das tabelas da
ConsultaLocal.
Para cada tabela do ECL
Consulta o BD Mediador buscando pela chave primária da tabela
do ECL
Consulta o BD Mediador buscando pela chaves estrangeiras da
tabela do ECL
Se existe chave estrangeira
Para cada array de tabela da Lista de Tabelas por Consulta
Para cada tabela do array de tabela
Se o nome da tabela é igual ao nome da tabela da chave
estrangeira
Monta relação entre tabelas:
Nome da tabela da chave primária +
Nome do campo da chave primária +
Sinal de igualdade “=” +
Nome da tabela da chave estrangeira +
Nome do campo da chave estrangeira
Insere relação na Lista de relações.

4. Escreve Consulta Local:
Para cada Consulta Local da Lista de Consultas Locais.
Adiciona colunas em uma Lista de Colunas.
Adiciona colunas em uma Lista de Tabelas.
Adiciona colunas em uma Lista de Filtros.
Para cada Relação da Lista de Relações.
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Quadro 11 – Algoritmo unificaConsultasLocais (continuação)
Adiciona relação na Lista de Filtros.
ConsultaLocalFinal = “Select”.
Para cada coluna da Lista de Colunas
Concatenar nome da coluna na variável ConsultaLocalFinal
ConsultaLocalFinal += “From”.
Para cada tabela da Lista de Tabelas
Concatenar nome da tabela na variável ConsultaLocalFinal
ConsultaLocalFinal += “Where”.
Para cada Filtro da Lista de Filtros
Concatenar o filtro na variável ConsultaLocalFinal
Retorna ConsultaLocalFinal.
Fim.

3.3.5 Componente de Comunicação com Banco de Dados Local
Este componente tem como objetivo executar a consulta local e entregar o
resultado ao mediador. Para isso deve-se primeiramente recuperar os parâmetros
para

conexão

com

o

banco

local,

que

estão

armazenados

na

tabela

tb_config_datasource_local (Figura 15) do banco de dados do mediador.
Estabelece-se a conexão e executa-se a consulta local reescrita pelo mediador. O
resultado desta consulta é então enviada ao mediador para que ele prossiga com a
união deste resultado com o resultado de todos os demais mediadores participantes.
A classe que representa este componente é a bdLocal (Figura 22) que contem
o método consultaLocal para execução da consulta e retorna uma lista de objetos.

Figura 22 – Classe bdLocal
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3.3.6 Componente de Tradução
Um dos problemas que este trabalho se propõe a tratar é o da
heterogeneidade entre esquemas, ECG e ECL, que torna o processo de integração
mais complexo, uma vez que o resultado do banco de dados local (ECL) precisa ser
traduzido para os respectivos atributos do ECG.
A classe que representa o componente de tradução é a tradutor (Figura 23).
Nela implementam-se as operações traduzir e traduzirValorCampo. A operação
traduzir é a operação que deverá ser chamada pelo mediador para traduzir o
resultado obtido da consulta no banco de dados local.

Figura 23 – Classe tradutor

O algoritmo da operação traduzir (Quadro 12) transforma os registros obtidos
na forma do ECL, para a forma do ECG. Quando neste processo uma
heterogeneidade é encontrada, a operação traduzirValorCampo é chamada para
traduzir os valores do atributo, segundo o tratamento adequado.
Quadro 12 – Algoritmo traduzir
Algoritmo: traduzir

Entrada: Resposta Local e
Consulta Global

Saída: Resposta Global

1. Verifica heterogeneidades nos resultados obtidos localmente:
Se Resposta Local for igual a zero
Retorna Nulo.
Fim.
Para cada tabela da Consulta Global.
Consulta o BD Mediador buscando pela tabela (ECL <-> ECG) onde o nome
da tabela do ECG é igual a tabela em questão.
Para cada coluna da Consulta Global.
Para cada coluna da tabela do ECG consultada no BD Mediador
Se o coluna da Consulta Global for igual a coluna da
tabela do ECG.
Para cada coluna da Resposta Local.
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Quadro 12 – Algoritmo traduzir (continuação)
Se a coluna da Resposta Local for igual a
coluna da tabela do ECG.
Para cada linha da Resposta Local
// Identifica se há
heterogeneidade
Se esta coluna tem registro na
tabela tb_formula_transformacao.
Chama operação
traduzirValorCampo.
Adionar linha na lista
Resposta Global.
Caso contrário Adionar linha na
lista Resposta Global.
Retorna Resposta Global.
Fim.

A operação traduzirValorCampo (Quadro 13) é responsável por identificar que
tipo de heterogeneidade existe e qual o mecanismo de tratamento a ser aplicado. Na
lógica do tratamento de heterogeneidade dois tipos de tratamentos, o baseado em
fórmulas e o baseado em valores ou intervalos foram considerados. No primeiro,
baseado em fórmulas, é possível tratar heterogeneidades que dependam da
execução de alguma equação, tais como conversão de escalas, casas decimais,
entre outros problemas. Exemplo: para tratamento de uma conversão de um valor
em metros para centímetros, basta cadastrar a fórmula ##L## / 100, onde ##L##
será substituído pelo valor do atributo, na tabela tb_formula_transformacao para o
campo correspondente.
No segundo tipo, baseado em valores ou intervalos, os conflitos entre uma
representação de valores diferentes e intervalos diferentes entre atributos podem
ser resolvidos. Exemplo, a entidade do ECG tem um atributo sexo que representa a
informação como M ou F e no ECG a representação do atributo sexo é Masculino e
Feminino. Neste caso a tabela tb_transforma_valores é utilizada para cadastro
destes valores correspondentes.
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Quadro 13 – Algoritmo traduzirValorCampo
Algoritmo:
traduzirValorCampo

Entrada: Campo (ECG –
ECL) e Valor

Saída: Resposta Global

2. Trata heterogeneidade:
Consulta o BD Mediador buscando pelo tratamento de heterogeneidade do
campo recebido como entrada da operação.
Se o nome_tipo_formula da tabela tb_tipo_formula for igual a “matemática”,
então:
Substitui da string da formula os valores “##L##” pelo o valor
recebido na operação.
Executa a string formula.
Retorna resultado.
Fim.
Caso contrário se o nome_tipo_formula for igual a “valores”, então:
Para cada registro da tabela tb_formula_valores para o campo
informado
Se é heterogeneidade do tipo Intervalo E (Valor do campo é
igual ao valor do campo valor_local da tabela
tb_formula_valores Ou valor_local é igual a “todos”), então:
Substitui da string da regra_intervalo_global os valores
“##L##” pelo o valor recebido na operação.
Executa a string regra_intervalo_global.
Retorna resultado.
Fim.
Caso contrário, se não é do tipo Intervalo E valor_local da
tabela tb_formula_valores for igual a Valor , então:
Retorna valor_global da tabela tb_formula_valores.
Fim.

Assim o mapeamento entre o ECG e o ECL, aliado às informações para
tratamento de heterogeneidade, fazem com que o acesso por meio do mediador ao
banco de dados heterogêneos seja viabilizado.

3.3.7 Componente do Mediador
O componente do mediador tal como a classe mediador da Figura 24 mostra
um WebService e por meio de uma capacidade chamada consultaGlobal expõe ao
usuário uma interface para que ele possa submeter uma consulta.
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Figura 24 – Classe mediadorService

A interface tem como parâmetros de entrada a consulta do usuário em SQL
nos termos do ECG e também um indicador booleano chamado coordenador, para
que o mediador execute a consulta, coordenando-a e enviando a consulta para
todos os demais mediadores.
Este parâmetro de nome coordenador é necessário porque todos os bancos
de dados expostos por meio de um mediador tem seu respectivo Web Service
disponível para o usuário que consome as informações. Além do usuário, é dessa
forma que os mediadores se comunicam. Existe uma diferença fundamental na
comunicação do usuário e na comunicação entre mediadores, e ela se da por meio
deste parâmetro coordenador.
O usuário sempre chama um mediador (Web Service) com o parâmetro
coordenador como true, neste caso o mediador se comunica com os outros
mediadores chamando-os com o parâmetro coordenador como false e repassando
a consulta do usuário. Assim, somente o mediador chamado pelo usuário atuará
como coordenador daquela consulta.
Para representar a resposta do mediador sobre a consulta do usuário, foram
criadas duas estruturas de dados, a primeira denominada Mediador (Figura 25) e a
segunda RespostaMediador (Figura 26). O objeto RespostaMediador corresponde
a resposta do usuário, dada pelo mediador após o processamento da consulta do
usuário. Neste objeto, além do conjuntos de dados recuperado no respectivo banco
de dados local do mediador e de outros mediadores que participaram da consulta,
uma lista de objetos Mediador é também retornada.
Nessa lista de objetos Mediador, informações adicionais e de exceções
ocorridas durante o processamento da consulta do usuário por cada mediador
participante é retornada. Por exemplo: Nome do mediador, nome do banco de dados
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local, status do processamento, campos e tabelas não encontrados. Portanto, temse todos os dados obtidos dos bancos de dados locais, mais informações adicionais
que ajudaram o usuário na interpretação deste resultado.

Figura 25 – Classe Mediador

Figura 26 – Classe RespostaMediador

O algoritmo para a capacidade consultaGlobal, que é responsável por chamar
todos os demais componentes já citados, conforme diagrama de sequência da
Figura 14, é descrito no Quadro 14.
Quadro 14 – Algoritmo consultaGlobal
Algoritmo: consultaGlobal

Entrada: consulta e
coordenador

Saída: Resposta Mediador

1. Executa as funcionalidades do Mediador:
Chama operação sqlParse.verificaSQL(consulta).
Se o resultado for falso existe um erro de sintaxe, então:
Retorna uma exceção com a mensagem “Erro no parse da consulta”.
Fim.
Caso Contrário, Se coordenador for igual a “Verdadeiro”, então:
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Quadro 14 – Algoritmo consultaGlobal (continuação)
Chama operação mediadoresConhecidos.chamaMediadores(consulta).
Carrega lista com campos e tabelas não reconhecidos pelo ECG.
Carrega lista com campos e tabelas não reconhecidos pelo ECL.
Chama operação reescrita.reescrita(consulta).
Se foi possível reescrever consulta, então:
Chama operação bdLocal.consultaLocal(consultaLocal).
Se existirem informações no ResultadoLocal, então:
Chama operação tradutor.traduzir(ResultadoLocal).
//Monta Retorno.
Mediador.Sucesso = “Verdadeiro”
Mediador.DadosRetornados = RespostaGlobal
Mediador.NomeMediador = bdLocal.getNomeMediador()
Mediador.NomeBDLocal = bdLocal.getNomeBDLocal()
Adicionar a Lista de Mediadores a variável Mediador.
Enquanto mediadoresConhecidos.completo for igual a “Falso”.
Esperar 100 milissegundos.
//Time-out
Loop.
Para cada Mediador Participante da Lista de Resposta dos Mediadores
Conhecidos:
Unir Mediador.DadosRetornados com Mediador
Participante.DadosRetornados.
Adicionar a Lista de Mediadores a variável Mediador Participante.
Retornar Mediador
Fim.

A Figura 27 consolida, por meio de um diagrama de componente, a visão de
como todos os componentes vitais para o funcionamento do mediador se relacionam
e que de maneira organizada atuam para resolver o problema da mediação de
dados.
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Figura 27 – Diagrama de Componente do Mediador

3.4

Conclusão
Dado os requisitos da Tabela 8, que foram baseados na revisão bibliográfica,

foi possível observar alguns aspectos importantes do que se esperar e o que devese prover um mediador de dados distribuídos e heterogêneos.
Este capítulo encerra-se após a especificação de cada componente que deve
ser considerado em uma implementação de mediador para acesso a banco de
dados heterogêneos. Evidencia-se também a dependência destes componentes e
que integrados funcionam de forma a constituir uma solução de mediação de dados.
Os componentes que foram especificados são:


Banco de dados do mediador;



Parser SQL;
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Comunicação com outros mediadores;



Comunicação com o banco de dados local;



Reescrita de consulta;



Tradução de valores; e



Mediador;

Entende-se possível, com base nesta especificação, o desenvolvimento do
mediador. Contribuindo com o objetivo deste trabalho, que é oferecer os detalhes
para que seja possível promover o aspecto prático deste importante tema.
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4
4.1

EXPERIMENTO
Introdução
Neste capítulo é realizado as configurações e testes do mediador, por meio de

um mediador desenvolvido com base na especificação do capítulo acima, para
demonstrar na prática como ele responde a consultas do usuário.
No que diz respeito a implementação do mediador, algumas escolhas técnicas
foram feitas para que ele fosse constituído, tais como:
1. Linguagem de programação: C#
2. Versão do Framework: .Net 4
3. Framework ORM (Mapeamento Objeto-Relacional): Entity Framework
4. Banco de Dados: SQL Server Express
5. Parser SQL: General SQL Parser (GUDU. 2012)
6. Servidor Web: IIS (Microsoft Internet Information Server)
O item 3 (ORM) refere-se a técnica de programação para representar as
tabelas do banco de dados como classes – comumente usadas na orientação a
objetos. Utilizando-se desta técnica, parte do esforço necessário para manipular as
informações de um banco de dados por uma aplicação é economizado.
O código fonte do projeto do mediador e o script SQL para criação do banco de
dados

estão

disponibilizados

publicamente

no

endereço

da

internet

http://sourceforge.net/projects/datamediator. A partir deste endereço é possível
fazer o download dos arquivos para reproduzir este experimento, ou até mesmo,
modificá-lo.

4.2

Ambiente
Um ambiente controlado para realização do experimento foi construído,

simulando uma organização quem tem informações acerca de seus funcionários em
3 bancos de dados distribuídos e heterogêneos. Portanto, 3 mediadores e 3 bancos
de dados locais conforme esquema da Figura 28, representam este cenário.

73

Cada um dos bancos de dados dos mediadores possuem um registro com o
endereço dos outros mediadores, possibilitando que eles se localizem e se
comuniquem entre si, uma vez que recebam uma consulta do usuário.

Local1

ECL

Local3

Mediador - C

Mediador - A

ECG

bdmediador

ECL

bdmediador

Mediador - B
bdmediador

ECL

Local2

Figura 28 – Ambiente do experimento

Foi realizada uma configuração inicial em cada mediador, que corresponde a
inserção de informações no banco de dados do mediador. Estas informações
descrevem o ECG, a lista de mediadores existentes, o ECL do banco de dados local
e como ele é mapeado com o ECG.
O ECG deste experimento corresponde à modelagem Entidade Relacional da
Figura 29. Como já explicado, o ECG é único e esta configurado no banco de dados
de cada mediador.
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pessoa
cargo

cpf

cd_cargo
cargo
salario

rg
first_name
last_name
email
sexo
altura
endereco
CEP
cd_cargo (FK)

Figura 29 – Modelo ER do ECG

O ECG tem a entidade Pessoa e Pargo. Na entidade pessoa o domínio do
atributo sexo é Feminino e Masculino. A escala do atributo altura é representada
em

metros. Na entidade cargo o atributo salário é expresso em reais. Essas

informações são importantes porque quando comparadas com os ECLs podem
apresentar alguma heterogeneidade.
Cada banco de dados local, neste caso três, tem seu respectivo ECL. Para
cada ECL deste experimento foi especificado um respectivo Modelo Entidade
Relacional com o respectivo mapeamento para o ECG.
O ECL do banco de dados Local1 é composto por apenas uma entidade de
nome Empregado. Durante o mapeamento entre ECL (Figura 30) e ECG (Figura 29)
foram encontradas algumas heterogeneidades.

empregado
rg
nome
dataNascimento
endereco
altura
sexo
PIS
Figura 30 – Modelo ER do ECL do banco de dados Local1
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Conforme pode ser visto na Figura 31, que representa o mapeamento, pode-se
ver uma heterogeneidade onde um atributo chave no ECL é um atributo simples no
ECG; há também diferenças entre nomes de atributo e entidade. Outras
heterogeneidades são: o atributo altura do ECL usa a escala em centímetros e o
domínio do atributo sexo é M e F.
Fórmulas de conversão foram cadastradas no mediador para tratar estes tipos
de heterogeneidades. O resultado deste mapeamento é uma visão GAV e uma visão
LAV. Isso porque o mapeamento relaciona uma entidade do ECL com outra do ECG.

Figura 31 – Mapeamento entre ECG e ECL do Local1

O ECL do banco de dados Local2 (Figura 32) tem apenas uma entidade,
chamada

Colaborador.

Heterogeneidades

foram

identificadas

durante

o

mapeamento deste ECL com o ECG, são elas: nomes de atributos diferentes e em
especial o atributo salário que no ECG é representado em reais e no ECL é
representado em dólares.
Neste caso, além do mapeamento das relações entre os atributos, foram
cadastradas as regras para a conversão do atributo salário. A Figura 33 mostra
como foi o mapeamento entre o ECG e ECL.
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colaborador
cpf
nome
sobrenome
nasc
altura
cargo
endereco
cidade
estado
salario

Figura 32 – Modelo ER do ECL do banco de dados Local2

Este mapeamento resultou em uma visão LAV e duas visões GAV, isso porque
duas entidades do ECG foram mapeados com um única entidade do ECL.

Figura 33 – Mapeamento entre ECG e ECL do Local2

O ECL do banco de dados Local3 é o que tem mais entidades (Figura 34), um
total de 3, o que torna o processo de reescrita para este mediador o mais complexo.
Isso porque no final do mapeamento, o resultado será duas ou mais visões GAV e
LAV, respondendo uma única consulta ao global.
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endereco
funcionario
id_funcionario
rg
cpf
nome
email
altura
id_endereco (FK)
id_cargo (FK)

id_endereco
endereco
cidade
estado
CEP

cargo
id_cargo
nome_cargo
salario_cargo
nivel

Figura 34 – Modelo ER do ECL do banco de dados Local3

Além das heterogeneidades de nome que também foram encontradas neste
mapeamento (Figura 35), há uma heterogeneidade no atributo endereço, que no
ECL é uma entidade e no ECG um atributo simples. Há outra heterogeneidade no
atributo altura, que no ECL é representado em centímetros, enquanto no ECG é em
metros.
Após o mapeamento, são geradas duas visões GAV e três visões LAV. Isso
quer dizer que em uma mesma consulta global, para obter os resultados
relacionados a uma consulta nas entidades Pessoa e Cargo, a reescrita de consulta
produzirá duas consultas locais e deverá unificá-las.
A configuração então termina com: o Mediador A configurado para integrar o
banco de dados Local1, o Mediador B configurado para integrar o banco de dados
Local2 e o Mediador C configurado para integrar o banco de dados Local3. A
próxima sessão faz uma série de testes, realizando algumas consultas ao Mediador
A.
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Figura 35 – Mapeamento entre ECG e ECL do Local3

4.3

Testes
Depois que o ambiente está configurado, podemos submeter algumas

consultas aos mediadores, para verificar como o retorno será apresentado, dado que
o usuário pode selecionar os campos de uma ou mais tabelas do ECG, bem como
aplicar filtros quando desejado.
As instâncias de dados dos bancos de dados Local1, Local2 e Local3 estão
disponíveis nos Apêndices A, B e C. Apenas para efeito de teste, estes bancos
possuem 10 registros cada, sendo que alguns registros tratam de uma mesma
pessoa.
Foi desenvolvida uma interface cliente (Figura 36) para acesso aos
mediadores. Esta interface foi configurada para chamar o Mediador A quando uma
consulta for feita. O mediador deve estar previamente configurado, conforme
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descrito na sessão anterior. Ou seja, o ECG, o respectivo ECL, o mapeamento entre
ambos e a indicação de possíveis heterogeneidades deverão estar configurados.

Figura 36 – Interface Cliente para consulta ao Mediador.

Para consultar pessoas no ECG, deve-se escrever a consulta em linguagem
SQL, e respeitando os termos do ECG; sendo assim, a consulta produzida no
Quadro 15, resulta nos dados mostrados na Figura 37.
Quadro 15 – Consulta 1 do usuário para o Mediador A.
select rg, cpf, first_name, last_name, email, sexo, altura, endereco, CEP
from pessoa
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Figura 37 – Consulta Pessoas.

O resultado do Mediador A, que é exibido na Figura 37 mostra 30 registros
retornados, ou seja, os registros reunidos de todos os bancos de dados locais.
Portanto, o Mediador A fez a mesma pergunta para todos os outros mediadores (B e
C), obteve os seus respectivos resultados e uniu-os para entrega ao usuário.
Os campos que estão vazios devem-se à inexistência do respectivo atributo no
ECL de origem daquele registro. Outro dado importante é a coluna altura que mostra
todos os valores em metros, respeitando assim o ECG e traduzindo de forma correta
os valores em centímetros dos bancos de dados Local1 e Local3.
A heterogeneidade do atributo sexo, que no banco de dados Local1 tem o
domínio M e F e no ECG é Masculino e Feminino, na Figura 37, mostra que este
tipo de problema também está sendo tratado.
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Outras duas constatações deste resultado podem também ser feitas. A primeira
diz respeito à duplicidade de informações; a pessoa Eduardo Dias aparece 3 vezes,
pois ela está presente em cada um dos bancos de dados locais. A segunda, o
atributo cpf, que é chave primária da entidade Pessoa do ECG, mesmo sendo
obrigatório e não aceitando duplicidade segundo o modelo Entidade Relacional
(Figura 28), na resposta (Figura 37) mostra que existem valores duplicados.
Isso acontece porque o ECG é virtual, pois não tem uma réplica dos dados
existentes nos bancos de dados locais, e o fato de não materializar esses dados
antes de transferi-los ao usuário significa que nenhuma crítica ligada a restrições
será emitida pelo banco de dados. Uma maneira de garantir essa restrição é a
implementação de uma lógica no mediador, que em tempo de execução, faça algum
tipo de tratamento em situações como esta.
O próximo teste faz uma consulta com filtros (Figura 38), restringindo o
resultado para aqueles que atendam a critérios preestabelecidos, neste caso
deseja-se consultar as pessoas que tem a altura maior que 1,60m e sejam do sexo
masculino. A consulta SQL correspondente é a exibida no Quadro 16.
Quadro 16 – Consulta 2 do usuário para o Mediador A.
select rg, cpf, first_name, last_name, email, sexo, altura, endereco, CEP
from pessoa
where altura > 1.60 and sexo = ‘Masculino’”

A Figura 38 mostra um resultado com 23 registros, significando que o filtro foi
aplicado e, dos 30 registros disponíveis, apenas 23 atenderam ao critério da
consulta. Esse resultado também mostra o que acontece quando um atributo do
ECG é filtrado na consulta e para este atributo não existe um outro atributo
correspondente no ECL. Que neste caso ocorre com o atributo sexo.
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Figura 38 – Consulta Pessoas utilizando filtros.

Os atributos usados no filtro foram sexo e altura. Todos os ECLs tem o
atributo altura, mas apenas o ECL do banco de dados Local1 tem o atributo sexo. A
reescrita da consulta gerou os critérios de busca, respeitando os termos do ECL.
Por isso nota-se, na Figura 38, que no banco de dados Local1 o filtro sexo e
altura foi aplicado e retornou apenas os registros que atendem este critério,
enquanto os bancos de dados Local2 e 3 filtraram apenas o atributo altura.
Este tratamento dado aos atributos que não existem no ECL, mas pelo fato de
existirem no ECG, participam como critérios de seleção em uma consulta, foi uma
escolha de implementação. Pode-se não desejar trazer os registros de bancos de
dados locais que não possuem o atributo, e portanto não é possível fazer a restrição.
Neste caso, o mais indicado é que dentre as configurações do mediador exista
um indicador que o informe, para o cenário que ele está operando, qual o a decisão
deve ser tomada. Trazer os registros que não foram possíveis filtrar, de acordo com
o que foi preestabelecido na consulta, ou simplesmente desconsiderá-los na
resposta.
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Na busca por informações do ECG deverá ser comum consultas com joins
entre tabelas. O ECG usado neste experimento possuí 2 entidades, e pode-se
querer obter a informação de pessoas e seus respectivos cargos. Essa consulta
pode ser feita em SQL conforme Quadro 17 e seu resultado é visto na Figura 39.
Quadro 17 – Consulta 3 do usuário para o Mediador A.
select rg, cpf, first_name, last_name, email, sexo, altura, endereco, CEP,
cargo, salario
from pessoa, cargo
where pessoa.cd_cargo = cargo.cd_cargo

Figura 39 – Consulta Pessoas e seus respectivos Cargos.

Mais uma vez, a resposta (Figura 39) retorna todos os registros, acrescentados
com informações da entidade Cargo, que são nome do cargo e salário. Os bancos
de dados Local2 e Local3, que possuem estes dados, os informa. O atributo salário
no banco de dados Local2 tem o valor em dólar e a fórmula para tratamento desta
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heterogeneidade multiplica este valor por 2 para exibi-lo em reais. Pode-se constatar
o tratamento da heterogeneidade consultando o valor original no Apêndice B.
Refinando um pouco mais esta mesma consulta, pode-se acrescentar diversos
filtros para entender um pouco melhor o comportamento do mediador. Ao incluir na
consulta os critérios salário maior que 6000, altura maior que 1,60m e sexo igual a
Masculino, é gerada a consulta SQL do Quadro 18.
Quadro 18 – Consulta 4 do usuário para o Mediador A.
select rg, cpf, first_name, last_name, email, sexo, altura, endereco, CEP,
cargo, salario
from pessoa, cargo
where pessoa.cd_cargo = cargo.cd_cargo
and salario > 6000
and altura > 1.60
and sexo = 'Masculino'

Apenas 16 registros foram retornados (Figura 40) de acordo com os filtros
estabelecidos, satisfazendo assim a consulta informada e dentro do entendimento
do que já foi relatado nas consultas anteriores.

Figura 40 – Consulta Pessoas e seus respectivos Cargos com filtros.
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4.4

Conclusão
Após as escolhas técnicas para a implementação do mediador, pôde-se

apresentá-lo de forma operacional e observar seu comportamento dado diferentes
consultas do usuário nos termos do ECG.
A configuração prévia do mediador, necessária para sua operação, também foi
apresentada e é o ponto chave para que o mediador consiga reescrever consultas,
traduzir resultados e tratar possíveis heterogeneidades de forma correta.
Os testes puderam mostrar o funcionamento quanto à comunicação de um
mediador com os demais mediadores, a reescrita de um ECG para diferentes ECLs,
a tradução com tratamento de heterogeneidades, bem como o uso do mapeamento
para este fim. E finalmente, a entrega dessas informações para o usuário.
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Nas seções anteriores, Especificação do Mediador e Experimento, obteve-se

uma série de dados relacionados à especificação, desenvolvimento e testes de um
mediador. A seguir esses dados são discutidos e também cruzados com o
levantamento bibliográfico.

5.1

Heterogeneidade
Um dos principais problemas que neste trabalho vem sendo discutido é o da

heterogeneidade entre esquemas, o que representa um desafio para se estabelecer
uma mediação de consultas de usuários a bancos de dados distribuídos.
Na Tabela 1 de Bento (2003) foi apresentado uma lista de possíveis
heterogeneidades que podem aparecer durante a integração de dados. Estas
heterogeneidades são tratadas pelo componente Tradução (seção 3.1.2.6); porém
nem todas as heterogeneidades foram contempladas.
Na Tabela 9 a seguir, é apresentado quais heterogeneidades foram resolvidas
e quais não foram:
Tabela 9 – Conflitos conceituais atendidos pelo mediador
Conflito

Nome

Estrutura

Domínio

Descrição
Possíveis problemas
com a nomenclatura
atribuída aos
elementos.
Diferentes
construções de
modelagem ou
diferentes restrições
de integridade
usados para um
mesmo elemento do
mundo real.
O mesmo atributo
poder possuir
diferentes domínios
e precisões.

Sub-Tipos
Homonímia
Sinonímia
Tipo
Chave

Resolvido pelo mediador?
Sim
Sim
Sim
Parcialmente
Parcialmente

Relacionamento
Tamanho de campo

Sim

Tipo de dados

Sim

Escala

Sim

Unidade de medida

Sim

Fonte: adaptado de Bento, R. B. A (2003, p.22)
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Vale ressaltar que estas não são todas as heterogeneidades possíveis, mas
representam as mais comuns. Com o mediador sendo apto a tratar quase todas as
heterogeneidades, (Tabela 9), pode-se dizer que ele cumpre com o seu papel frente
a esquemas heterogêneos.
O tipo de heterogeneidade Relacionamento da Tabela 9, quando se diz
parcial, é devido ao fato de não ter sido realizados testes com um tipo de
cardinalidade muitos-para-muitos (n:n), muito comum entre entidades. No entanto,
este tipo de relacionamento pode ser reduzido para uma cardinalidade muitos-paraum (n:1) e um-para-muitos (1:n), o que coloca esta situação passível de solução pelo
mediador conforme já apresentado.
Ocorre algo similar com o tipo de heterogeneidade Chave, em que o
mediador consegue transformar uma chave em atributo simples e um atributo
simples na sua chave; porém ele não foi construído com a capacidade de eliminar
duplicidades e uma mesma chave pode ser exibida em vários registros diferentes.
A identificação de registros duplicados, escolha do melhor registro a ser
exibido ou até mesmo a criação de um registro novo, que consolida todos os
registros duplicados para obter um registro de melhor qualidade é na verdade a
disciplina de qualidade de dados. Não é objetivo deste trabalho o tratamento deste
tipo de ocorrência, e portanto, todos os possíveis registros duplicados serão
exibidos.

5.2

Requisitos do Mediador
Na especificação do mediador estabelece-se uma lista de requisitos

funcionais para guiar sua especificação. Após o desenvolvimento do mediador, bem
como seus testes, pode-se afirmar se o requisito foi atendido ou não, conforme
Tabela 10.
Tabela 10 – Conclusão sobre os requisitos do mediador

Número
Requisito
1

Nome do Requisito

Resultado após experimento

Visão Global dos
Dados

Requisito atendido - Sem interface para cadastro,
configurado no banco de dados do mediador.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Banco de meta-dados
do mediador
Mapeamento
Consulta (Query)
Recepção de
Consultas
Validação de
Consultas
Reescrita
Comunicação com
outros Mediadores
Comunicação com o
Banco de Dados Local
Tradução de
Resultados
Unificação de
Resultados
Entrega de resultado
ao usuário

Requisito atendido.
Requisito atendido - Sem interface para cadastro,
configurado no banco de dados do mediador.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.
Requisito atendido.

O mediador executa sua principal função, que é a de mediar a consulta global
do usuário com todos os bancos de dados locais integrados. No entanto, a interface
de usuário para configuração do mediador não foi implementada por este trabalho.
Esta tarefa foi feita por meio de inserções manuais de dados, contendo dados
do ECG, mapeamento com o ECL entre outros, direto no banco de dados do
mediador. Este procedimento dificulta a utilização do mediador por usuários ou
especialistas do domínio que não sejam técnicos.

5.3

GAV e LAV
Neste trabalho optou-se pelo uso da técnica GLAV, para que GAV ou LAV

pudessem ser usados quando fosse mais adequado, usufruindo assim das
vantagens das duas técnicas. Durante a especificação foi determinado quando se
deve utilizar GAV ou LAV no processo de rescrita de consultas.
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O método LAV tem como principal vantagem o fato de que em um ambiente
mais dinâmico, Peer-to-Peer por exemplo, no que pode-se esperar a entrada e saída
a qualquer momento de mediadores, não implicar em alterações no ECG. No
entanto, em um ambiente corporativo, em que a disponibilização dos bancos de
dados distribuídos, por meio de um mediador, deve ocorrer de maneira organizada e
controlada.
Por isso, a escolha do uso de LAV por este trabalho, levou em consideração
muito mais a facilidade para reescrever certas consultas. Isso porque o LAV se
mostrou melhor quando, dada um consulta, apenas uma visão LAV é identificada
como sua correspondente. Assim como no GAV, onde a decisão em utilizá-lo passa
pelo mesmo critério. Isto quer dizer, que o processo de reescrita escolhe sempre a
técnica de reescrita que executa o menor número de etapas, seja LAV ou GAV.
O GAV se mostrou especialmente útil quando a consulta global resulta em uma
consulta local que relaciona duas ou mais tabelas do local, porque, na visão GAV
essa relação já está descrita. Isto reduz a necessidade de um processo mais
complexo durante a reescrita, para montar o join.

5.4

Reescrita
Uma dificuldade em relação à reescrita é que a maioria dos trabalhos que

falam sobre algoritmos de reescrita de consulta usando visões usa Datalog. Este
trabalho teve que fazer uma adaptação para que seu funcionamento fosse em
linguagem SQL.
Os artigos acadêmicos, desta forma, se revelaram um pouco distantes de uma
aplicação real, que é o objetivo deste trabalho, que pode ser uma visão aplicada
deste assunto.
Ainda sobre os algoritmos de reescrita, na revisão bibliográfica foi apresentado
um algoritmo para GAV (Unfolding) e outro para LAV (Minicon). Durante a
especificação e desenvolvimento ficou claro que, quando da possibilidade do uso de
GAV, o processo de reescrita por meio do algoritmo unfolding executa menos
passos que o Minicon, justificando novamente o uso de LAV somente quando for
conveniente, como já explicado na seção anterior.
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5.5

Tradução
A lógica de tradução de resultados, que faz com que os resultados do ECL

sejam traduzidos nos termos do ECG, foi aplicada também na reescrita de consulta,
algo que não aparece claramente durante a revisão bibliográfica e foi apenas
detectado durante o desenvolvimento. Isso porque quando um filtro é inserido na
consulta global, como where altura = 1.70, dependendo do ECL, a reescrita deverá
converter o valor usado no filtro, caso haja alguma heterogeneidade no respectivo
atributo.
O componente de reescrita passa então a utilizar o componente de tradução
nestes casos, e desta forma qualquer filtro de pesquisa é passível de tradução. O
conceito de tradução de ida e volta foi criado para isso. Significa que um problema
de heterogeneidade é representado por uma fórmula do ECG para o ECL, e outra do
ECL para o ECG.
No que diz respeito às possibilidades de fórmulas para tratamento de
heterogeneidades, o fato destas fórmulas serem armazenadas no banco de dados
do mediador e serem representadas por uma string, habilita o cadastro de uma
ampla variedade de tipos de transformações. Essa string é uma expressão lógica,
que quando executada retorna um determinado valor. Este tipo de solução deu
bastante capacidade, no que diz respeito aos tipos de heterogeneidades que podem
ser resolvidas, ao componente de tradução.

5.6

Mediador
Como já foi dito anteriormente (seção 4.3), o mediador em si executa as

funções que a ele competem e que são o objetivo deste trabalho. No entanto,
durante os testes observa-se que o tempo de resposta das consultas é relativamente
alto, em torno de 1000ms. O agravante é que o número de registros é baixo, ao
todo 30 registros distribuídos em 3 bancos de dados diferentes, cada um com 10
registros.
No entanto, deve-se considerar as condições de teste, que ocorreram em um
ambiente configurado em uma única maquina, onde bancos de dados e mediadores
envolvidos são executados e compartilham os mesmos recursos. O que pode ter
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influenciado diretamente na performance do mediador, aumentando o tempo de
resposta consideravelmente.
Em um ambiente corporativo espera-se que a infraestrutura disponível para
todos os componentes envolvidos, mediador e bancos de dados, seja mais robusta e
que com a distribuição dos recursos e a execução dos mediadores ocorrendo de
forma assíncrona, torne o processo mais escalável do ponto de vista de
desempenho.
O comportamento do mediador em ambientes onde o volume de dados é
grande não foi verificado, assim como os ganhos ou perdas de seu funcionamento
em um ambiente completamente distribuído.

5.7

Conclusão
A análise dos resultados reuniu alguns dos achados durante o capítulo

Experimento e os discutiu de forma crítica. Foi apresentado um mapa das
heterogeneidades que este trabalho conseguiu atender e foi comparado o mediador
implementado frente aos requisitos que um mediador deve atender. Isso para
mostrar as funcionalidades do mediador que foram bem exploradas e para
evidenciar aquelas que podem ser futuramente temas para outros trabalhos.
Apesar do extenso material teórico científico sobre mediadores e os assuntos
correlatos, a prática deste trabalho mostrou ser complexa e foi construída com certa
dificuldade. Isso porque, não foram encontrados muitas artigos que abrissem a caixa
de ferramenta, ou seja, exemplificassem de forma prática certas implementações.
Apesar desta dificuldade os resultados apresentados, como o uso mais
adequado que se concluiu neste trabalho para as técnicas de reescrita usando GAV
e LAV, acredita-se ser de grande importância e geram uma contribuição para outros
trabalhos que possam se basear neste para resolver outros problemas.
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6
6.1

CONCLUSÃO
Resumo
Este trabalho objetiva mostrar os aspectos práticos relacionados ao tema

ligado a arquitetura de mediadores para acesso a banco de dados heterogêneos,
porque entende-se que na maioria das vezes este assunto é abordado de forma
teórica ou com destaque distinto para um ou outro de seus componentes.
Para promover o entendimento prático acerca do mediador e seus
componentes, foi criada uma especificação e foi feito um experimento que mostra
uma possível implementação e uso. Foi dedicada especial atenção aos
componentes principais do mediador. São eles: o tratamento de heterogeneidades
por meio do mapeamento entre esquemas e a reescrita de consultas.
Para o tratamento de heterogeneidade o trabalho apresenta uma solução, que
por meio da utilização do mapeamento ECG e ECL, pode-se vincular fórmulas para
tradução de valores, e consegue-se resolver um número considerável de possíveis
heterogeneidades.
GAV e LAV na maioria dos trabalhos relacionados tem suas técnicas de
reescrita de consultas discutidas utilizando-se como linguagem o Datalog, que teve
aqui uma adaptação para a linguagem SQL. Na fase de desenvolvimento destacouse quando o uso de uma técnica é mais recomendável em detrimento a outra.
Destaca-se também a escolha do mediador decentralizado, que é criado a
cada novo banco de dados local exposto, mas com um único ECG para todos. O fato
de todos os mediadores poderem exercer o papel, de coordenador e de participante
na execução de consultas, permite, caso um mediador esteja fora do ar, que o
usuário redirecione a consulta para outro mediador.
Nos testes com o mediador já operacionalizado é evidente que o seu papel é
cumprido. Todos os componentes executam suas funções comandados pelo
mediador, que além de resolver a integração local que lhe cabe, também envia a
consulta para outros mediadores e une os resultados parciais para então entregar o
resultado mais possivelmente completo ao usuário.
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6.2

Análise geral e contribuições
Este trabalho apresentou algumas contribuições para o estudo de mediadores

para acesso a banco de dados distribuídos. Para torná-las mais claras, pode-se
enumerá-las de forma resumida nos seguintes itens:


Formalismo das regras de tradução: solução criada para o componente
de tradução de resultados que atendeu de forma ampla o tratamento de
heterogeneidades.



GAV e LAV: a indicação do uso de uma visão GAV ou LAV por meio de
cenários práticos, expandindo as já conhecidas vantagens dessas duas
técnicas.



Disponibilização pública do código fonte do mediador: pode permitir que
trabalhos futuros o utilizem e possam ser acelerados, dando ênfase
apenas no que é importante a eles.



Interação entre as diversas disciplinas: o trabalho exemplifica a relação
de temas distintos, como: reescrita de consultas, mapeamento, tradução
entre outros. E que devidamente encadeados formam a solução e
viabilizam o mediador.



Bancos de dados relacionais e linguagem SQL: como intuito de usar
uma abordagem mais comum, este trabalho optou pela linguagem SQL,
apesar da utilização de Datalog por vários artigos acadêmicos. Esta
adaptação torna-se relevante neste trabalho.

Acredita-se que por meio deste trabalho e dos tópicos que relacionam sua
contribuição, pode-se obter um melhor entendimento prático sobre arquitetura de
mediadores para acesso a bancos de dados distribuídos.
Conclui-se que a contribuição em fazer um estudo em trabalhos relacionados e
oferecer uma alternativa aplicada para a questão do acesso a banco de dados
heterogêneos foi alcançada; e como ajuda para futuros trabalhos, o mediador
desenvolvido foi disponibilizado para acesso público.
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6.3

Sugestões para futuras pesquisas
Oportunidades para estudo de outros aspectos nos mediadores foram

identificados. Trabalhos podem ser desenvolvidos explorando a seguinte lista de
assuntos:


Extensão da análise do mediador explorando outras disciplinas da área
de bancos de dados distribuídos, como:
o otimização de consultas distribuídas; e
o gerenciamento de transações distribuídas, que trata de operações
realizadas no mediador que vão além da consulta, como:
inserção, atualização e exclusão de registros.



Testes e adaptações do mediador para tratamento de outras
heterogeneidades, além das apresentadas por este trabalho.



Construção de uma interface de usuário para apoio no processo de
configuração do mediador, habilitando o cadastro e configuração do
ECG, o apontamento para o banco de dados local e as entidades
envolvidas que compõe o respectivo ECL, assim como permitir que o
usuário consiga realizar o mapeamento entre o ECG e o ECL.
O mapeamento por meio de uma interface gráfica, além de permitir a
identificação de relações entre um atributo do ECG e outro do ECL, deve
oferecer

a

possibilidade

de

configuração

de

tratamento

de

heterogeneidades, para os casos identificados.
Indo um pouco mais além na questão do mapeamento por meio de
interfaces gráficas, pode-se oferecer recursos de mapeamento semiautomático (schema matching).


No sentido de apresentar este tipo de solução como viável para grandes
volumes de dados, um trabalho para analisar o tempo de resposta do
mediador e sugerir otimizações, que ajudariam a melhorar o tempo total
de execução do mediador.



Tratamento de registros duplicados e registros que só deverão ser
retornados ao usuário caso passe por critérios de relevância segundo
regras pré-estabelecidas de qualidade de dados.
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Dessa maneira, ainda existem muitas possibilidades para explorar o uso de
mediadores para acesso a bancos de dados distribuídos e heterogêneos. O assunto
possuí vários tópicos que ainda podem ser estudados e diversos resultados
interessantes podem ser obtidos em outras pesquisas futuras.
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nome

Heloisa M. Dias

Eduardo P. Dias

João Abreu

Vitor Hugo

Michel dos Santos

Eduardo Bezerra

Carlos Roberto Dias

Aparecida da Silva

Claudio Gomes

Steve Jobs

rg

123456678

123451546

323343432

123123213

234454355

345223443

324234234

546577666

234234233

165498466

30/01/1962

15/08/1957

26/02/1975

14/09/1985

05/04/1977

01/07/1960

Rua Cotovia 352 - São Paulo - SP

Rua Lavandisca 756, apto 10 - Sao Paulo - SP

Rua Tuim 368 - Sao Paulo - SP

Rua Pintasilgo 55 - Sao Paulo - SP

Rua Inhambu 952, apto 80 - Sao Paulo - SP

Rua Pavão 65, apto 71 - Sao Paulo - SP

Rua Rouxinol 654, apto 5 - Sao Paulo - SP

Rua Canario 200 - Sao Paulo - SP

Rua Grauna 419, apto 105 - Sao Paulo - SP

Rua Grauna 419, apto 105 - Sao Paulo - SP

endereco

180

195

159

175

170

200

180

165

178

158

altura

M

M

F

M

M

M

M

M

M

F

sexo

31565455

35815188

8451351

56825135

59873212

35135323

32165135

213565515

126546515

31213212

PIS

APÊNDICE A:

23/06/1955

16/02/1949

11/08/1983

26/01/1980

dataNascimento
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INSTÂNCIAS DO ECL – LOCAL1

Figura 41 – Instâncias da tabela empregado do Local1

Calciolari

Pereira

Patricia

Helenita

Roberta

Fernando

Eduardo

Patricia

Heloisa

Beatriz

Angela

135464683

216565135

225412563

35021241870

519513244

546543211

843213515

898513154

Santos

Afila

Dias

Verni

nasc

14/03/1978

04/09/2009

26/01/1980

12/06/1949

11/08/1983

17/03/1982

06/02/1985

08/09/1973

02/01/1990

25/07/1967

1,73

1

1,58

1,64

1,77

1,72

1,55

1,81

1,8

1,62

altura

cargo

Estagiário

Estudante

Analista

Analista

Diretor

Diretor

Analista

Estgiário

Analista

Analista

endreco

Av Santo Amaro 876

Rua Jose Galante 759

Rua Grauna 419

Av Alameda Santos 2000, conj. 26

Rua Grauna 419

Rua Jose Galante 759

Rua Cabaxi 158

Av Ibirapuera 288

Rua Jose Galante 759

Av Morumbi, 1453

cidade

Sao Paulo

São Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

Sao Paulo

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

estado

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

650,00

-

6.000,00

4.000,00

15.000,00

20.000,00

5.000,00

1.230,00

3.000,00

800,00

salario

APÊNDICE B:

Dias

Nascimento

Dias

Vaz

121354355

sobrenome

nome

Antonio

cpf

35021241
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INSTÂNCIAS DO ECL – LOCAL2

Figura 42 – Instâncias da tabela colaborador do Local2

100

APÊNDICE C:

INSTÂNCIAS DO ECL – LOCAL3

id_cargo

nome_cargo

salario_cargo

nivel

1

Presidente

R$

30.000,00

1

2

Diretor

R$

15.000,00

1

3

Coordenador

R$

8.000,00

1

4

Analista

R$

6.000,00

1

5

Estagiário

R$

1.300,00

1

6

Gerente

R$

12.000,00

1

Figura 43 – Instâncias da tabela cargo do Local3

id_endereco

endereco

cidade

estado

CEP

1

Av Paulista 2313

Sao Paulo

SP

04013-000

2

Av Pacaembu 6432

São Paulo

SP

04552-556

3

Av João Dias 653

São Paulo

SP

04223-000

4

Av das Nações Unidas 12462

São Paulo

SP

04767-350

5

Av Faria Lima 875

São Paulo

SP

02456-555

6

Av Helio Pelegrino 154

São Paulo

SP

01154-223

7

Av Marques de São Vicente 258

São Paulo

SP

06468-121

Figura 44 – Instâncias da tabela endereco do Local3

id_cargo

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

id_funcionario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

id_endereco

cpf

35325135

265432331

219843234

241654632

321685732

654164355

984635465

135164513

321651355

5219513543

6584135432

6843216513

6581325166

2546513166

6854321414

5468421333

5498416156

5195165664

123451546 35021241870

rg

Vitorio Lima

Marcos Felipe

Marcelo Ferraz

Alexandre Field

Thiago Rossi

Georgios Grego

Kebler Kawasaki

Valeria Ramos

Eike Batista

Eduardo Dias

nome

vitoriol@gmail.com

mlipe@gmail.com

marcelo@gmail.com

alexandre@gmail.com

thiago@gmail.com

georgios@gmail.com

keblerk@gmail.com

valeria.ramos@gmail.com

eike@gmail.com

edudias@me.com

email

174

179

191

182

176

169

158

160

174

178

altura
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Figura 45 – Instâncias da tabela funcionário do Local3

