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RESUMO 

O volume de dados em computadores torna-se cada vez maior nos dias 

atuais, principalmente com o advento da Web e das fontes de dados 

disponíveis por meio dela. Entretanto, dados oriundos de fontes diferentes são 

geralmente heterogêneos e definidos nos mais diferentes formatos e 

estruturas. Um exemplo de formato bastante comum são documentos XML.  

Tal cenário requer a definição de mecanismos que estejam voltados à 

integração e ao acesso a estes dados semi-estruturados.  

Este trabalho usa como base a abordagem de integração de fontes de 

dados XML BInXS (Bottom-up Integration of XML Sources) e tem como foco 

principal a criação de uma ferramenta genérica que possa também ser utilizada 

numa de suas etapas, sendo esta ferramenta responsável pela extração de 

Restrições de Integridade (RI’s) das fontes de dados XML a serem integradas. 

Em linhas gerais, a ferramenta tem como objetivo a extração das RI’s 

através da análise de instâncias XML, por meio de um procedimento centrado 

na aplicação de um algoritmo de descoberta de conhecimento baseado no 

algoritmo clássico de Data Mining, chamado Apriori. 

As RI’s obtidas como resultado deste processo podem ser incorporadas  

aos esquemas conceituais gerados pelo BInXS, sendo estas RIs especificadas 

na linguagem SWRL (uma extensão da OWL, que é a linguagem de 

especificação de esquemas conceituais utilizada pelo BInXs). Com tal 

informação a semântica destes esquemas torna-se mais rica. 

 

Palavras-chaves: XML SCHEMA, BInXS, Restrições de Integridade, Data 

Mining, Apriori, SWRL, OWL.  
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Abstract 

 The computer's data volume is becoming bigger, specially after the WEB 

discovery and data's resources which are available thru it. However, data who 

came from different sources are usually heterogeneous and determinated in to 

many different formats and structures. XML documents are a very usual 

example of this form. 

Such scene requires the definition of mechanisms that are come back to 

the integration and the access to these half-structuralized data. 

This research uses as base the boarding of integration of data’s sources 

XML BInXS (Bottom-up Integration of XML Sources) and has as main focus the 

creation of a generic tool that can also be used in one of its stages, being this 

responsible tool for the extraction of Restrictions of Integrity (s LAUGHS') of the 

data’s source XML to be integrated. 

In general lines, the tool has as objective the extraction of the RI' s 

through the analysis of instances XML, thru a procedure centered in the 

application of an algorithm of discovery of knowledge based on the classic 

algorithm of Date Mining, called Apriori. 

The RI's resulted of this process can be incorporated to the conceptual 

projects generated by the BInXS, a time that are presented semantically 

converted into language SWRL (an extension of the OWL used for the BInXs) 

becoming  more complete through the incorporation of RI's to the same ones. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço da tecnologia possibilitou a criação e a posterior popularização 

da Internet que, por sua vez, representou um grande e importante avanço nas 

comunicações. A rede mundial de computadores fez com que a 

disponibilização e o intercâmbio de dados se tornasse viável nos dias atuais 

por sistemas computacionais.  

Porém, devido a sua heterogeneidade, os dados (de natureza semi-

estruturada) (ABITEBOUL, 97) disponíveis na Web apresentam-se definidos 

nos mais diferentes formatos e estruturas (dependendo da fonte na qual estão 

definidos), bem como relacionados aos mais diferentes domínios de aplicação 

e tecnologias na Web, como por exemplo:  

– Comércio eletrônico (CXML, ebXML); 

– Sistemas de informação geográfica (SVG, GML); 

– Referências bibliográficas (DBLP, SIGMOD, etc); 

– Dispositivos móveis (WAP/WML); 

– Mensagens e processos (SOAP, WSDL). 
 

XML é o formato mais utilizado para representar tais fontes de dados 

(W3C, 2006). Contudo, devido a esta alta heterogeneidade, é necessário que 

se definam mecanismos de integração de dados XML em um mesmo domínio 

de aplicação, de modo que eles possam ser consultados para as mais 

diferentes finalidades. 

No contexto de integração de dados XML na Web existe, na literatura, 

uma abordagem chamada BInXS (Bottom-up Integration of XML Sources) 

(MELLO, 2002). Por meio de um processo botton-up, o BInXS gera um 

esquema conceitual global a partir da integração de esquemas XML de 

diferentes fontes de dados. Este esquema global serve como base para a 

realização de consultas a estas fontes, excluindo a necessidade de se 

conhecer a origem e a estruturação específica dos dados XML de cada fonte 

(MELLO, 2005). 

BInXS é constituído de duas etapas: (i) conversão dos esquemas XML 

(representados em XML Schema) em esquemas conceituais; e (ii) integração 

semântica destes esquemas conceituais. Este trabalho descreve uma 
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ferramenta a ser incorporada ao processo de integração do BInXS, utilizada 

como complemento à primeira etapa. Ela é responsável por extrair possíveis 

Restrições de Integridade de domínio (RIs) (DATE, 1991) presentes nos 

esquemas XML, bem como em documentos XML baseados nestes esquemas 

e presentes nas fontes de dados XML, a serem integrados. A base teórica para 

o desenvolvimento da ferramenta são as regras e processos definidos em 

(RODRIGUES, 2007). 

Considerar RIs num processo de integração como o BInXS é relevante 

pois oferece mais informações sobre os esquemas XML em nível conceitual, 

melhorando a compreensão da semântica dos dados. 

 

1.1   Objetivo Geral 

 

Este trabalho visa a construção de uma ferramenta voltada à extração 

de RIs de dados XML a partir da análise de documentos XML existentes em 

uma fonte de dados XML. Tal ferramenta é genérica e a principal motivação 

para seu desenvolvimento é a sua incorporação ao BInXS. 

 

1.2   Objetivos Específicos 

 

• Descobrir e extrair RIs através da análise de instâncias de documentos 

XML definidos em XML Schema; 

• Armazenar as restrições extraídas em uma notação pré-determinada em 

SWRL (uma extensão do OWL, sendo uma proposta recente da W3C 

para a definição de regras semânticas), uma vez que documentos OWL 

são utilizados pelo BInXS para descrever os esquemas XML em nível 

conceitual; 

• Desenvolver um mecanismo de extração que seja o mais automático 

possível, a fim de que se tenha uma intervenção mínima do usuário no 

processo; 

• Disponibilizar uma interface de interação amigável com o usuário; 
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• Realizar um estudo sobre todos os tópicos a serem abordados e 

utilizados como base para este desenvolvimento; 

• Confeccionar um documento que mostre todo o embasamento teórico 

utilizado e descreva a ferramenta desenvolvida, bem como os benefícios 

e resultados alcançados. 

 

1.3 Justificativa do Trabalho 

 

RI’s são fundamentais em qualquer banco ou fonte de dados, uma vez 

que garantem a consistência semântica dos dados neles presentes. Assim, 

torna-se importante a qualquer processo de integração de esquemas (como o 

BINXS, por exemplo), a existência de uma ferramenta capaz de extrair estas 

RI’s para que estas possam incorporadas a estes esquemas. Desta forma, a 

semântica dos dados fica mais clara, facilitando a posterior formulação e 

decomposição de consultas às fontes de dados XML.   

Para que tal ferramenta consiga atingir ao objetivo a que se propõe, é 

imprescindível que seu processo seja o mais transparente e simples possível 

aos olhos do usuário, exigindo pouca ou quase nenhuma interferência do 

mesmo.  

 

1.4 Motivação 

 

As Ri’s quando nos referimos a dados XML, além de serem 

fundamentais à garantia da consistência dos dados, também são responsáveis 

por aumentar sua disponibilidade (deste formato) em diversas fontes de dados 

(principalmente na Web). 

Sendo assim, a definição ou extração destas restrições de dados XML, 

representa uma importante atividade nos processos de integração de dados e 

esquemas de fontes de dados XML heterogêneas (exemplo: BInXS) e também 

em qualquer Bancos de Dados XML, facilitando a formulação de suas 

consultas, tornando então sua semântica mais clara. 
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Neste contexto, surge a necessidade da criação de uma ferramenta, 

capaz de implementar um processo (que no nosso caso, refere-se ao 

procedimento definido como uma Proposta de uma Dissertação de Mestrado 

do GBD/UFSC [RODRIGUES, 2007]), capaz de encontrar e extrair tais RI’s, 

afim de que todas as suas vantagens e benefícios possam ser obtidos e 

incorporados aos seus esquemas. 

 

 

1.5  Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira. No capítulo 2 são 

apresentados os conceitos relacionados ao trabalho: a linguagem XML e 

restrições de integridade. 

No capítulo 3 é feita uma apresentação do BInXS e do seu processo de 

integração. 

O capítulo 4 apresenta o conceito de Data Mining e esclarece o 

funcionamento do algoritmo Apriori que foi utilizado para a implementação da 

ferramenta. 

O capítulo 5 descreve detalhadamente todo o processo realizado pela 

ferramenta: suas entradas e saídas, suas etapas, subetapas, e a interface com 

o usuário. Ao longo deste capítulo, são apresentados exemplos que ajudam a 

esclarecer cada passo apresentado. 

O capítulo 6 apresenta as considerações referentes aos trabalhos 

relacionados encontrados.  

Por fim o capítulo 7 as conclusões obtidas no decorrer do 

desenvolvimento de todo o trabalho. 
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2 Conceitos Relacionados 

2.1 XML 

A XML (Extensible Markup Language) é uma linguagem de marcação 

que utiliza tags para delimitação das informações.  Ela foi desenvolvida pelo 

World Wide Web Consortium (W3C), um consórcio formado por acadêmicos e 

empresários com o objetivo de troca de conhecimento e definição padrões para 

as linguagens utilizadas na Web (W3C, 2006). 

A XML é bastante utilizada na representação e transferência de dados 

semi-estruturados na Web. Dados descritos em XML estão contidos em um 

documento texto chamado documento XML (TESCH, 2002). De natureza 

estruturada, porém não formatada, um documento XML possui inúmeras 

possibilidades de utilização, como por exemplo, o intercâmbio de dados 

presentes em BDs diferentes. A simplicidade da XML faz com que ela seja 

acessível a todos os níveis de programadores, tornando-a cada vez mais 

difundida e utilizada (DEITEL, 2003). 

Cada dado contido num documento XML recebe o nome de elemento e 

é constituído de uma tag inicial, de um conteúdo e de uma tag final, além de 

alguns atributos. XML é um dado semi-estruturado cujas principais 

características são:  (i) representação estrutural heterogênea, ou seja, não é 

completamente não–estruturado, porém não pode ser considerado como um 

dado totalmente tipado; (ii) dados auto-descritivos, ou seja, seu esquema de 

representação está presente explicitamente. Pela análise destes dados, pode-

se encontrar e extrair sua estrutura (ABITEBOUL, 97).  

Um documento XML, para ser considerado “Bem Formado”, deve 

obedecer a especificação da sintaxe XML. Tal documento contém um ou mais 

elementos delimitados pelas tags, aninhados adequadamente um dentro do 

outro, formando uma árvore hierárquica simples (MARTIN, 2001).  

A Figura 1 apresenta o elemento raiz chamado “currículo-vitae”, que 

possui um subelemento  de nome  “endereco” e seus atributos “rua”, “numero” 
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e “complemento”, sendo este um típico exemplo de documento XML bem 

formado, ou seja, sintaticamente correto (FRANTZ, 2004). 

 

 

Figura 1 – Exemplo de documento XML bem formado (FRANTZ, 2004) 

2.2 DOM (Document Object Model) 

 

O DOM (Document Object Model) é um modelo de objeto que especifica 

um “padrão de manipulação e navegação do conteúdo e estrutura” de 

documentos XML. Ele é o resultado de especificações criadas pela W3C e 

voltadas à padronização do acesso e manipulação de estrutura dos 

documentos na WEB (MARTIN, 2001). 

O DOM disponibiliza uma interface API (Application Program Interface) 

com uma série de métodos (conforme alguns exemplos apresentados na 

Figura 2), possibilitando ao programador a realização de várias operações 

básicas nos documentos, tais como leitura, pesquisa, adição, etc (W3C, 2006). 

Em suma, seus métodos nada mais são do que operações de navegação, 

consulta e modificação de estruturas XML. 

No exemplo apresentado na Figura 2, a 1ª linha mostra a criação de um 

elemento de nome “teste”. Depois, em elemento2 é armazenado o elemento 

filho de “teste” com nome “aluno”. Por fim, a última linha exemplifica o método 

que retorna o atributo “nome” do elemento “teste”. 

 



 19 

 

Figura 2 – Exemplos de métodos DOM 

Neste modelo, o documento processado é lido em apenas um passo por 

um parser DOM. Ele separa o conteúdo do documento XML em elementos 

dispostos em forma de árvore, armazenando-o em memória logo a seguir. A 

estrutura de árvore permite que se acesse elementos, como nós pais, filhos e 

irmãos, possibilitado inclusive que a árvore seja percorrida de forma recursiva, 

utilizando como parâmetro de busca não só o nome do elemento, mas sua 

relação com outros elementos.  

 

2.3 XML SCHEMA 

O XML Schema (recomendado desde 2001 pela W3C) consiste num 

conjunto de regras com o objetivo de padronizar a estrutura de um documento 

XML bem formado, porém com algumas facilidades a mais como, por exemplo, 

o suporte a tipos de dados e extensão de tipos (BRADLEY,2003). 

Além das facilitadas citadas anteriormente, o XML Schema conta com  

recursos adicionais voltados a restrições de valores de dados como, por 

exemplo, a definição de qual deve ser a estrutura e conteúdo dos dados, além 

de número e ordem de sua ocorrência. 

 

2.3.1 Conceitos da XML Schema 

 

O XML Schema possui em sua composição um elemento chamado 

“schema”, que é o elemento raiz (conforme mostra a Figura 3). Ele pode conter 

um atributo opcional chamado de “version” usado para a identificação da 

versão atual do esquema (BRADLEY,2003). 
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Figura 3 – Definição do elemento raiz num documento XML Schema  

Outro elemento que forma um XML Schema recebe o nome de 

“Elemento annotation” (Figura 4). Ele é utilizado tanto para a inserção de 

anotações e/ou comentários julgados necessários, como para a inclusão de 

informações de processamento automático. 

 

Figura 4 – Definição do elemento annotation num XML SCHEMA  

Outras duas importantes declarações da XML Schema são chamadas de   

element  e attribute, usadas para a definição de elementos e seus atributos, 

respectivamente. Tanto os atributos como os elementos devem possuir a 

definição de seus nomes e tipos.  No exemplo apresentado na Figura 5, o 

elemento “nome” foi definido como sendo do tipo simples “string”.   

Conforme mencionado anteriormente, o XML Schema permite definir 

tipos de dados, podendo estes serem simples ou complexos. Um elemento é 

dito simples quando contém apenas texto (ou seja, string, boolean, etc...) ou 

qualquer outro tipo personalizado definido pelo próprio usuário. O tipo simples 

não pode conter outros elementos (elementos filhos) nem atributos no seu 

conteúdo conforme apresentado na Figura 5. 



 21 

 

Figura 5 – Definição do element (simples) num XML SCHEMA  

Já a Figura 6 mostra um exemplo de declaração de um elemento 

complexo sendo o elemento “pai” de nome “nome” e os elementos filhos 

correspondendo a “primeiroNome” e “sobrenome”. Estes filhos, pela definição 

do construtor de ordem <sequence>, devem aparecer na ordem definida, ou 

seja, primeiro deve vir o “primeiroNome” e depois o “sobrenome”. Além do 

construtor ‘<seqüence>’, pode ser utilizado o construtor “<choice>” que 

especifica que somente um dos elementos filhos (definidos no grupo) pode 

aparecer em cada instância. Além destes, ainda podemos citar o contrutor 

"<all>” define que os elementos do grupo podem aparecer uma vez desde que 

juntos (em qualquer ordem) ou então nenhuma vez. 

 

Figura 6 – Definição do element (complexo) num XML SCHEMA  

A Figura 7 apresenta alguns tipos especiais do XML Schema, como por 

exemplo, o elemento “Any” que permite declarar um elemento pode possuir 
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qualquer conteúdo, permitindo que este contenha qualquer um dos elementos 

já declarados ou texto. Ainda pode ser definido um elemento vazio como sendo 

do tipo “Empty”. 

 

Figura 7 – Exemplo de tipos especiais 

O exemplo apresentado na Figura 8 mostra como declarar atributos 

dentro de elementos complexos. Neste exemplo, pode-se notar que o atributo 

“testeAtributo” é do tipo “decimal” e obrigatório, tendo como default o valor 0 

(zero). 

 

Figura 8 – Definição de atributos dentro de um elemento num XML SCHEMA 

O XML Schema possibilita também a derivação dos tipos simples, 

utilizada como forma de limitação do intervalo de valores dos tipos simples já 

existentes, conforme apresentado no exemplo na Figura 9. Nesta figura, o 

elemento simples de nome “salario” pode conter, no máximo, vinte dígitos para 

a parte inteira e dois dígitos para a parte decimal, devendo ter sempre valor 

igual ou superior a zero.  



 23 

 

Figura 9 – Derivação por restrição de tipo Simples num XML SCHEMA 

Há ainda duas alternativas para a criação dos tipos complexos:  

1 - A derivação por extensão de outros tipos complexos: conforme 

apresentado no exemplo da Figura 10, o elemento “endereco” é criado a partir 

do elemento “tipoEndereco”, com a adição do atributo chamado “bairro”. 

 

Figura 10 – Derivação por extensão de outros tipos complexos  num XML SCHEMA 

2 - A derivação por restrição de outros tipos complexos: neste caso, 

ocorre a restrição de determinadas características do elemento “pai” para o 

elemento “filho”, conforme apresentado no exemplo da Figura 11. 
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Figura 11 – Derivação por restrição de outros tipos complexos  num XML SCHEMA 

O XML Schema possibilita, ainda, a criação de grupos de atributos e 

elementos complexos que, uma vez declarados, podem ser reutilizados. Para 

isto, basta que estes sejam referenciados dentro do XML Schema, conforme 

mostra Figura 12. Uma vez definido um grupo, podem ocorrer referências a ele 

dentro da definição de outros grupos ou tipos complexos.  

 

Figura 12 – Criação de Grupos em um XML Schema 

2.4 Restrições de Integridade  

 

Restrições de Integridade (RIs) em BDs têm o objetivo de garantir a 

consistência dos dados em relação ao domínio da aplicação.  Uma RI é uma 

regra definida, geralmente, na forma de um predicado que é consistido pelo 

SGBD para manter um ou mais dados íntegros toda vez que o BD é atualizado 

(DATE, 1991). 
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 Nos próximos tópicos são apresentados os conceitos de RIs aplicados a 

BDs relacionais (mais conhecidas), sendo apresentado, na seqüência, como as 

RIs podem ser aplicadas em dados XML. 

 

2.4.1 Restrições de Integridade de Bancos de Dados 

Relacionais 

 

Há uma enorme variedade de RIs em BDs relacionais. Estas RIs podem 

ser classificadas da seguinte forma (LAZZARETTI, 2005) (DATE, 2004):  

 

� Restrição de tipo: é a declaração de que um determinado atributo 

seja de um tipo específico. Por exemplo, um atributo de 

DATANASCIMENTO só pode aceitar valores do tipo DATE; 

 

� Restrição de atributo: consiste na enumeração dos possíveis 

valores aceitos para um atributo. Como exemplo, pode-se citar o 

atributo IDADE, cuja restrição é ser maior do que 0 (zero); 

 

� Restrição de variáveis de relação (tuplas): refere-se apenas a 

uma tupla específica, podendo considerar os vários atributos da 

mesma. Por exemplo, uma PESSOA só pode conter o número de 

sua carteira de motorista se possuir IDADE superior a 18 (anos) e 

seu status for APROVADO nos exames ou se o status da carteira 

estiver como VENCIDO; 

 

� Restrição de BD: esta restrição considera a análise de mais de 

uma tupla distinta. Por exemplo, o somatório de número de itens 

“filhos” na tabela “Filhos” não pode ser diferente do valor do 

atributo “numeroFilhos” da tabela “Funcionario”.  

 

� Restrição de transição de estados: garante que a transição de 

estado de um dado para outro seja válida. Como exemplo, pode-

se citar a mudança de nível de instrução de uma pessoa. A 
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passagem do estado “2º grau completo” para “Nível superior 

incompleto” é válida. Porém, a passagem do estado “Nível 

superior completo” para “2º grau completo” não é válida; 

 

� Restrição de integridade referencial: garante que todas as chaves 

estrangeiras façam referência a chaves primárias válidas; 

 

� Restrição de integridade da entidade: garante que nenhum 

atributo que compõe a chave primária tenha valor nulo e que a 

chave primária seja única; 

 

� Restrição quanto ao momento de verificação: refere-se ao 

momento no qual a verificação deve ser realizada. Classifica-se 

em duas categorias: 

a) Imediato: verificação ocorre no instante da atualização; 

b) Postergado: verificação ocorre em algum momento 

posterior. 

 

2.4.2 Restrições de Integridade para Dados XML 

 

A tecnologia XML não é semelhante à tecnologia de SGBD devido a 

algumas limitações ainda existentes no gerenciamento de dados XML como, 

por exemplo, o controle de RIs em documentos XML. Entretanto, é fato que as 

RIs tornam um BD mais robusto e confiável. Assim, a pesquisa e o 

desenvolvimento de BDs para documentos XML (ou BDs XML) deve considerar 

a gerência de RIs. (MARTIN, 2001). 

Num BD XML, RIs a nível sintático referem-se às regras que garantem a 

correta estrutura do documento XML, ou seja, se a definição de elementos no 

documento é válida. Por este motivo, a W3C definiu a recomendação XML 

Schema mencionada no capítulos anteriores. 

As RIs referenciais previstas em BDs relacionais podem ser definidas 

em esquemas XML tanto por meio de atributos ID/IDREF(S) ou key/keyref; 

como por links internos ou externos ao documento XML. Entretanto, devido à 
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alta complexidade para realizar este gerenciamento, BDs XML limitam-se ao 

controle de integridade referencial apenas em nível interno do documento ou, 

no máximo, entre documentos mantidos dentro de um mesmo BD (BOURRET, 

2007). 

RIs em nível semântico, por sua vez, englobam as restrições de tipo de 

dado e atributo, além dos valores e transições válidos. Estas RIs podem ser 

facilmente implementadas em BDs relacionais por meio de gatilhos e cláusulas 

check. Porém, estas RIs tornam-se mais complexas de serem tratadas em BDs 

XML, devido à carência de recursos neste tipo de BD. Assim, é possível 

somente a implementação de alguns controles básicos.  

Os problemas aqui apresentados acabam prejudicando o controle de RIs 

em BDs XML, deixando uma lacuna que precisa ser preenchida, a fim de tornar 

tais BDs mais robustos e confiáveis. Em função disto, diversas propostas de 

linguagens de definição de RIs para XML vêm sendo apresentadas. 

 

2.4.2.1  Linguagens de Definição de RI’s 
 

Algumas propostas de modelos e linguagens para definição das RIs em 

XML que podem ser encontradas na literatura são os seguintes: 

• XML Schema: recomendação W3C que dá suporte a RIs sintáticas, 

porém não consegue atender totalmente às RIs semânticas. Ela 

considera basicamente o controle de ordem de elementos, tipos de 

dados e  cardinalidade de relacionamentos (JACINTO, 2003); 

• SCHEMATRON: implementação open source capaz de executar RIs 

sintáticas juntamente com um framework de validação semântica 

(JACINTO, 2003); 

•  XCSL: modelo de validação semântica de RIs que combina alta 

capacidade de validação com sintaxe e implementação simples. Ela 

define duas contribuições: uma linguagem e um algoritmo de 

processamento, tendo como ponto principal a utilização da tecnologia 

XSLT (JACINTO, 2003); 

• OWL: linguagem usada quando a interpretação da informação 

contida nos documentos é realizada por máquinas e não por seres 
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humanos. Desta forma, são possíveis consultas exatas e a 

integração da informação na Web.  A OWL baseia-se na capacidade 

de criação de tags XML customizadas, sendo destinada 

principalmente à representação de esquemas de dados com maior 

semântica, como ontologias e esquemas conceituais (W3C, 2006).  

• SWRL : consiste numa linguagem voltada para WEB Semântica, 

resultante da combinação da OWL DL e OWL Lite com a RuleML 

(Rule Markup Language). Propõe uma maneira formal para a 

representação regras em ontologias OWL. A representação de regras 

segundo esta abordagem é feita da forma antecedente → 

conseqüente. (HORROCKS, 2007).  

 

Com base nos estudos das linguagens para especificação de RIs 

mencionadas acima, verifica-se que estas apresentam inúmeros pontos 

positivos, como por exemplo: (i) alto poder de expressão (em ordem de poder 

de expressão, tem-se XML Schema, Schematron e XCSL); (ii) alto nível de 

especificação (ao contrário de uma linguagem como XSLT (XSL, 2006), que 

permite especificação, mas é considerada de mais baixo nível e pouco legível 

para seres humanos).  

Conclui-se, também, que quanto maior o poder de expressão da 

linguagem, maior é a sua complexidade de implementação. Com isto, a 

escolha deste trabalho foi a especificação de RIs em SWRL. Os principais 

motivos desta escolha são: (i) a incorporação desta linguagem ao ambiente de 

integração chamado BinXS, cuja especificação já se encontra em OWL; (ii) a 

simplicidade de implementação de RIs nesta notação, uma vez que existem 

construtores predefinidos para definição de restrições; e (iii) A SWRL é a 

proposta mais atual da W3C para definição da WEB Semântica. 
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3 BINXS 

 

A Web mantém um número cada vez maior de dados no formato XML. 

Desta forma, são necessários mecanismos que permitam a integração e o 

acesso a estes dados, uma vez que os mesmos podem estar presentes em 

fontes de dados distintas e heterogêneas. 

A problemática de integração, em particular, exige um tratamento 

específico das diferenças sintáticas e semânticas, além da mera redundância 

de dados. O ambiente BInXS (Bottom-up Integration of XML Sources) é uma 

proposta de solução para o problema de integração de dados XML (MELLO, 

2005). Ele consiste em um processo botton-up que gera um esquema 

conceitual global a partir da integração de esquemas XML referentes a fontes 

de dados heterogêneas em um mesmo domínio de aplicação. Este esquema 

global serve de base para a formulação de consultas a estas fontes de dados 

de forma transparente, ou seja, sem ser necessário conhecer a origem e a 

estruturação específica dos dados XML em cada fonte. 

O processo de integração do BInXS ocorre em duas etapas (Figura 3): 

Conversão e Integração (MELLO, 2005). Regras e heurísticas são aplicadas 

para a conversão de cada esquema XML em um esquema canônico conceitual 

para que possa se realizar, posteriormente, a integração semântica destes 

esquemas.  

A primeira etapa, chamada de Conversão, é detalhada na Seção 3.1. A 

etapa de Integração Semântica gera o esquema conceitual global resultante da 

integração de vários esquemas conceituais que representam esquemas XML 

de fontes de dados heterogêneas, através da execução das seguintes tarefas: 

• Análise semântica de esquemas conceituais (diferentes) gerados na 

etapa anterior, com a finalidade de identificar equivalências entre eles; 

• Aplicação de regras para unificação, gerando, desta forma, conceitos 

e relacionamentos globais; 

• Realização de ajustes finais para gerar o esquema conceitual global 

definitivo. 
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3.1 Conversão 

A primeira etapa do processo, conforme ilustrado na Figura 13, é 

responsável pela transformação dos esquemas XML das fontes em esquemas 

canônicos conceituais que seguem o modelo ORM/NIAM (Object with Roles 

Model/Natural Language Information Analysis Method). Tal modelo foi 

escolhido devido às semelhanças com o modelo XML, tornando o processo 

menos complexo (MELLO, 2005). 

 

Figura 13 – O processo de Integração de Esquemas XML (MELLO, 2005) 

O resultado desta etapa, ou seja, o esquema conceitual canônico, é 

armazenado em um documento OWL, que serve de entrada para a etapa 

seguinte. 

A conversão possui três subetapas (MELLO, 2002): pré-processamento, 

aplicação de regras de conversão e reestruturação. A primeira subetapa visa 

gerar um esquema XML mais simples, ou seja, sem detalhes técnicos de 

estruturação que sejam considerados irrelevantes para o entendimento da 

semântica dos dados. Nesta subetapa são executadas tarefas como: remoção 

de elementos componentes e atributos sem intenção semântica, tratamento de 

estruturas aninhadas que representam um conceito semanticamente relevante 

e alteração de nomes de elementos e atributos. 
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A subetapa de conversão é considerada o núcleo desta primeira etapa. 

Ela recebe o esquema já previamente processado pela etapa anterior e a partir 

da aplicação (no âmbito de um algoritmo de conversão) de regras de 

conversão, transforma elementos e atributos em conceitos ORM/NIAM que irão 

constituir um esquema conceitual preliminar.  

A idéia básica da conversão está representada pela Figura 14, supondo 

um esquema XML descrito através de uma DTD. Ela transforma um elemento 

composto por subelementos em conceitos não-léxicos (modelam dados que 

agregam outros dados), representado na Figura 14 por quadrados contínuos. 

Já elementos com conteúdo texto (#PCDATA) e atributos são convertidos em 

conceitos léxicos (modelam dados que possuem valores atômicos), ilustrados 

na Figura 14 por quadrados tracejados.  

 

 

Figura 14 – Princípio Geral da Conversão (MELLO, 2002) 

  
Um elemento não-léxico possui relacionamentos que podem ser de 

herança (representado na Figura 14 pela seta do elemento especializado para 

o genérico) ou de associação (representado por uma linha) com os conceitos 

de seus subelementos e/ou atributos. As cardinalidades diretas destes 

relacionamentos são definidas a partir da análise dos operadores regulares 

(“?”, “*”, “+”) da DTD ou das cardinalidades definidas em um XML Schema. Já a 

cardinalidade inversa é representada pelo símbolo “CardI” e necessita de uma 

análise de documentos XML e validação de um usuário especialista para que 

possa ser determinada.  

Caso ocorra uma escolha (choice), que na definição de um elemento E é 

representado por um “|”, uma disjunção é definida para os relacionamentos 



 32 

envolvendo E e os subelementos no choice (aparecendo na Figura 14 como 

uma curva com um “X”). Os atributos de E tornam-se conceitos léxicos 

associados ao conceito correspondente a E, com cardinalidade direta 

obrigatória ou opcional, dependendo de sua definição. 

For fim, a terceira subetapa realiza alguns ajustes que se fazem 

necessários para que o esquema conceitual possa ser considerado definitivo. 

Exemplos são: ajustes de cardinalidade, tipo de relacionamento, 

generalizações e modificações de conceitos e nomes de relacionamentos. 

A ferramenta apresentada neste trabalho se propõe a ser genérica, 

podendo ser aplicada a várias ferramentas de integração de esquemas, 

inclusive ao BInXS, especificamente nesta etapa de Conversão, como um 

complementador semântico que incorpora RIs nestes esquemas conceituais. 
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4 DATA MINING 

Data Mining (ou Mineração de dados) é uma importante fase do KDD 

(Knowledge Discovery in Databases), sendo responsável pela extração e 

mineração de conhecimento existente em grandes bases de dados. 

O KDD, conforme apresentado na Figura 15 e segundo (FAYYAD, 

2003), é um processo amplo sendo que cada uma de suas etapas (como por 

exemplo, a incorporação de conhecimentos prévios, Data Mining e a 

interpretação dos resultados) são fundamentais para a garantia do seu 

sucesso.  As etapas que compõem o KDD são (FAYYAD, 2003): 

 

 
 

Figura 15 – Processo de KDD (FAYYAD, 2003) 

 

a) Consolidação dos dados: consolidação dos dados de fontes diversas, 

num grande repositório de dados (que recebe o nome de Data Warehouse); 

b) Seleção e pré-processamento: nesta etapa ocorre a consolidação e 

seleção do conjunto de dados (ou amostra de dados) considerados relevantes 

e que devem ser analisados. Também é nesta etapa que ocorre o tratamento 

dos dados, a fim de reduzir os ruídos e outros problemas (que consistem nos 

dados inconsistentes e/ou desnecessários, outliers, a falta de informações em 



 34 

alguns campos, etc), bem como a transformação destes dados, a fim de 

adequá-los à ferramenta de DM utilizada; 

c) Mineração dos dados: de acordo com Fayyad (FAYYAD, 2003), a 

“Mineração de Dados é um passo no processo de KDD que consiste na 

aplicação de análise de dados e algoritmos de descobrimento que produzem 

uma enumeração de padrões (ou modelos) particular sobre os dados”.  

Para este processo de “descoberta” de padrões podem ser utilizadas 

várias técnicas, como por exemplo, estatísticas, probabilísticas e de inteligência 

artificial. 

Um exemplo do que seriam estes padrões que podem ser descobertos 

através do DM, tem-se aquela famosa avaliação do “carrinho de compras”, ou 

seja, verificar que sempre que o consumidor compra o produto X leva também 

o produto Y. Diante destas informações, pode-se traçar estratégias de 

marketing extremamente valiosas para o comércio em geral. 

No caso da ferramenta proposta neste trabalho, optou-se pela 

Mineração de Regras de Associação, através da utilização do algoritmo Apriori 

(ROMÃO, 2007). Este algoritmo é detalhado na Seção 4.1. 

d) Interpretação e Avaliação: etapa final, cujo principal objetivo é a 

validação e interpretação do conhecimento obtido a partir das etapas 

anteriores. 

  

 

4.1 Algoritmo Apriori 

O algoritmo Apriori é um dos mais conhecidos algoritmos para a 

mineração de regras de associação em grandes bancos de dados.  

Este algoritmo é basicamente composto por 2 laços, sendo : 

� Primeiro laço : gera todas as combinações possíveis, encontrando 

os itens candidatos e eliminando aqueles que não sejam 

considerados freqüentes. Para esta “poda" utiliza um parâmetro 

chamado suporte mínimo, que nada mais é do que uma 

referência para a eliminação dos não-freqüentes. 
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� Segundo laço : extrai as regras de associação relevantes 

existentes entre eles, utilizando para este procedimento o 

parâmetro chamado confiança mínima que serve para medir o 

grau, a certeza (ou valor) da associação, consistindo num  limite 

para a filtragem das associações descobertas. 

Desta forma, o algoritmo visa encontrar todas as regras de associação 

relevantes (do tipo X_antecedente → Y_conseqüente) entre os itens 

analisados. 

O processo todo é realizado através de diversas passadas sobre os 

dados, a fim de encontrar todos os conjuntos de itens freqüentes.  

Conforme descrito em Pitoni (PITONI, 2002), na primeira passagem 

ocorre o cálculo do suporte para cada item separadamente (conjunto-de-1-

item), sendo selecionados então todos aqueles que alcançarem o suporte 

mínimo (formando assim os conjuntos-de-1-item freqüentes chamado L1).  

Já na segunda iteração, ocorre a geração dos conjuntos-de-2-itens 

através da junção dos conjuntos-de-1-item freqüentes encontrados no passo 

anterior, sendo seus suportes determinados pela pesquisa no banco de dados. 

Desta forma, define-se conjuntos-de-2-itens freqüentes.  

O algoritmo continua esse processo, de forma iterativa, até que o 

conjunto-de-k-itens freqüentes encontrado corresponda a um conjunto vazio, 

ou seja, até que não seja mais possível determinar associações para os seus 

elementos.  

A Figura 16 (PITONI, 2002) apresenta, de forma simplificada, o 

fluxograma do processo descrito acima. 

 



 36 

 

Figura 16 – Fluxograma do Algoritmo Apriori (PITONI, 2002) 

  

A Figura 17 (AGRAWAL, 1994) mostra o pseudo-código do Algoritmo 

Apriori. Através dele pode-se comprovar a ocorrência dos procedimentos 

descritos anteriormente, ou seja, podemos verificar que o primeiro passo 

constitui a geração dos conjuntos de itens freqüentes e que posteriormente, 

para cada próximo passo k, ocorrem as seguintes  operações: 

• Os conjuntos de itens candidatos de tamanho K são gerados, tendo 

como base o conjunto de itens freqüentes encontrados anteriormente 

(ou seja, no passo anterior k - 1) através do método “apriori-gen”;  

• O suporte de cada candidato “c” é calculado (através de uma 

contagem “c.count++”); 

• Por fim, o conjunto dos itens freqüentes Lk (que atingirem o suporte 

mínimo desejado) é gerado, cuja união constitui a “saída” do 

algoritmo. 
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Figura 17 – Pseudo-código do Algoritmo Apriori (AGRAWAL, 1994). 

 

4.1.1 Suporte e Confiança 

Tanto o suporte como a confiança são medidas fundamentais e 

imprescindíveis para qualquer Regra de Associação.  

O suporte mínimo que é passado como parâmetro ao algoritmo Apriori serve 

como referência para eliminar as associações consideradas irrelevantes. Para 

calcular o Suporte X═>Y, deve-se realizar o cálculo do número de registros que 

contém X e Y dividido pelo número total de registros. 

Já a Confiança mede a certeza ou valor da associação, ou seja, a 

confiança de X═>Y corresponde ao número de registros que contém X e Y 

dividido por número de registros que contém X. 

Sendo assim, a confiança mínima configurada no Apriori constitui um 

limite para filtragem de associações descobertas. 
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5 FERRAMENTA DE EXTRAÇÃO DE RESTRIÇÕES DE 

INTEGRIDADE DE DADOS XML 

Este trabalho tem como foco principal a implementação de uma 

Ferramenta voltada à Extração de RIs de esquemas e documentos XML, 

chamada FERI.  

Vale lembrar que a ferramenta implementada é capaz de extrair alguns 

casos de RIs para as seguintes categoria :  

� “RIs existenciais”: a existência de um elemento depende de 

outros elementos (ou de um conjunto); 

� “RIs quantitativas”: o valor de um elemento é maior do que o valor 

de outro elemento ou uma coleção de elementos é composta por 

mais elementos que outra; 

� “RIs qualitativas” : um elemento tem seus valores possíveis 

restritos a um conjunto, ou seu valor é o mesmo de outro 

elemento. 

O processo implementado pela ferramenta seguiu os passos e conceitos 

definidos por uma dissertação de mestrado do PPGCC/UFSC (ROGRIGUES, 

2007). 

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento da 

ferramenta foi a Java, utilizando como apoio as bibliotecas Swing (SWING, 

2006), WEKA (WEKA, 2007) e JDom (JDOM, 2007). O ambiente de 

desenvolvimento utilizado foi o Eclipse, em conjunto com o NetBeans (este 

último usado somente para a elaboração das telas). 

Este capítulo apresenta uma descrição de todo o processo adotado pela 

ferramenta, bem como as principais RI’s identificadas.  

5.1 Processo 

A Figura 18 mostra o processo de extração seguido pela ferramenta. Ela 

recebe como entrada um conjunto de instâncias XML e, utilizando como base 

estas instâncias XML, realiza a etapa de pré-processamento. Esta etapa é 

responsável pela construção da estrutura em forma de árvore (estrutura 

sumarizada), chamada de CDX_TREE (Complete Domain XML Tree), que 
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serve de base para a extração das RI`s e para o arquivo de saída da 

ferramenta que passa pela validação do usuário. 

Na seqüência, é aplicada a etapa de descoberta. Nesta etapa é 

executada uma extensão do algoritmo Apriori, a fim de extrair as regras 

propriamente ditas. Por fim, a etapa de conversão é responsável pela 

catalogação das regras encontradas na linguagem SWRL, permitindo de que 

os resultados sejam compatíveis com abordagens de integração de fontes de 

dados XML, como o BinXs. Nas próximas seções estas etapas são detalhadas.  

 

 

Figura 18 – O processo seguido pela ferramenta de extração de RIs. 

5.1.1 Entradas 

 
A Figura 19 mostra a tela de entrada da FERI.  Nela, inicialmente o 

usuário informa o diretório onde estão as instâncias XML que serão analisadas. 
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Figura 19 – Tela de entrada da FERI. 

Caso o usuário selecione a execução do algoritmo Apriori, é necessário 

que ele indique também os valores de suporte mínimo, confiança e número 

máximo de saídas (rules) a serem encontradas, que são obrigatórios para a 

sua execução. 

Para o início do processo de extração, após a indicação das regras que 

devem ser aplicadas e dos campos mencionados acima, basta que o usuário 

clique no botão “Extrair”. 

5.1.2 Pré-processamento 

A etapa de pré-processamento consiste de 5 subetapas. Cada uma 

destas é responsável pela aplicação de uma regra específica sobre as 

instâncias XML de entrada, montando desta forma uma estrutura em forma de 

árvore unificada (CDX_TREE). A CDX_TREE é uma estrutura XML utilizada 

como base para a obtenção dos resultados objetivados pela ferramenta.  

 

As sub-etapas do pré-processamento são as seguintes: 

a) Criação da estrutura sumarizada CDX_TREE e transformação dos 

atributos em elementos simples: faz-se uma varredura nas instâncias presentes 

no diretório previamente determinado pelo usuário, para construir uma árvore 



 41 

que represente a estrutura de todas elas, ou seja, todos os elementos e 

atributos presentes nelas. 

Em paralelo a essa construção, à medida que os atributos dos 

elementos são encontrados, estes são transformados em elementos simples, 

conforme mostrado nas Figuras 20 e 21. Neste exemplo, os atributos “código” e 

“nome” presentes na instância analisada (Figura 20) são transformados em 

elementos simples, sendo incorporados à estrutura base CDX_TREE (Figura 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Arquivo origem.xml com atributos 
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Figura 21 – Resultado CDX_tree subetapa 1 

 
 

b) Transformação de elementos que se repetem numa coleção de 

subelementos, em apenas 1 subelemento simples: nesta sub-etapa verifica-se 

quais elementos são elementos considerados coleção (elementos complexos).  

Para estes casos, os subelementos que o compõem são transformados em um 

único elemento, conforme mostram as Figuras 22 e 23. Neste exemplo, o 

elemento <filho>, que aparece 2 vezes na instância “origem.xml” (Figura 22) 

dentro da coleção <filhos> foi transformado num elemento único, aparecendo 

somente uma vez no CDX_TREE (Figura 23). 
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Figura 22- Arquivo origem.xml com 2subelementos <filho>. 

 

c) Definição do número de filhos que compõem as coleções que foram 

transformadas em elementos simples:, nesta sub-etapa, analisa-se as 

instâncias XML para se determinar qual o número máximo de subelementos 

em cada coleção. Depois, o valor encontrado é adicionado à estrutura 

CDX_TREE através de um subelemento pré-definido “<childamount>”. No 

exemplo apresentado anteriormente (Figura 22), a coleção <filhos> possui 3 

subelementos <filho>. Desta forma, o valor 3 é armazenado na CDX_TREE 

(Figura 24). 
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Figura 23 – Estrutura CDX_tree resultante da sub-etapa 2. 

 

 

Figura 24 – Estrutura CDX_tree resultante da sub-etapa 3. 
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d) Discretização dos elementos numéricos: a ferramenta verifica quais 

elementos são numéricos e aplica um processo de discretização nestes 

elementos, com a finalidade de mapear estes elementos contínuos em 

elementos discretos. Estes resultados são utilizados no algoritmo “Apriori” da 

etapa seguinte.  

Para a discretização, foi utilizado o método “Discretize” da biblioteca 

WEKA (WEKA, 2007). Este método define intervalos iguais para discretizar 

dados, transformando a categoria numérica em um intervalo nominal 

correspondente. 

A Figura 25 apresenta o trecho de código da FERI que chama o método.  

Essa invocação passa os seguintes parâmetros:  

a) “-R” : quais os atributos a serem discretizados; 

b) “-B” : número máximo de valores discretos a serem encontrados; 

c) “-i” : arquivo de entrada; 

d) “-o” : arquivo de saída.  

 

Figura 25 – Trecho de código do FERI que invoca o método de discretização. 

 

A Figura 26 apresenta um exemplo de uma tabela contendo valores 

encontrados nas instâncias XML para o elemento “idade”. Já a Figura 27 

mostra estes valores discretizados. Nota-se, por exemplo, que a idade 45, foi 

transformada no intervalo (36-inf), indicando que o valor é maior que 36 e 

menor que infinito. Vale lembrar que este formato é utilizado por ser o formato 

definido pelo WEKA (utilizado neste trabalho) como padrão para o retorno do 

seu método de discretização. 

 
Figura 26 – Valores do elemento idade nas instâncias XML. 
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Figura 27 – Valores do elemento idade discretizados. 

 

e) Limpeza dos dados para o seu envio ao Apriori: nesta subetapa são 

feitos alguns ajustes nos dados que serão enviados ao Apriori para a extração 

das RI`s.  

Primeiramente, faz-se uma busca para encontrar elementos constantes, 

ou seja, que não apresentam diferença de valores em todas as instâncias. Eles 

elementos devem ser descartados do processo, pois não irão contribuir para 

identificação de novas regras, já que todos os seus valores são iguais.  

Logo em seguida, também são identificados e descartados os elementos 

que aparecem com valores sempre diferentes em todas as instâncias, uma vez 

que a utilização destes pode prejudicar a identificação de padrões no algoritmo. 

5.1.3 Descoberta 

Esta etapa é responsável pela aplicação do algoritmo de mineração de 

dados Apriori aos valores dos elementos nas instâncias. Ele utiliza como base 

a estrutura CDX_TREE gerada na etapa anterior. 

A finalidade desta etapa é extrair os padrões existentes, a fim de definir 

as restrições de integridade propriamente ditas. Conforme mencionado no 

capítulo 4, o Apriori é um dos algoritmos mais conhecidos para a mineração 

das regras de associação em grandes bancos de dados 

(VASCONCELOS,2004). 

Utilizou-se o algoritmo Apriori implementado na biblioteca WEKA 

(WEKA, 2007) para a realização desta operação. Por isto, neste ponto do 

processo também é gerado um arquivo do tipo “arff”, que é o arquivo padrão do 

WEKA para o envio dos dados que devem ser analisados. 

 

 

 

5.1.3.1 Montagem do arquivo arff 
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Segundo especificações do WEKA (WEKA, 2007), o arquivo “.arff” é um 

arquivo de texto simples (Figura 28), contendo as seguintes partes : 

a) “@relation”: é a primeira linha do arquivo e contém o nome da tarefa 

que está sendo analisada. Para o FERI, “@relation” é sempre o nome do 

elemento “root” da CDX_TREE; 

b) “@attribute”: define cada um dos atributos a serem passados. Cada 

linha é composta pelo nome e tipo do atributo; 

c) “@data”: apresenta os dados a serem analisados. Cada linha 

corresponde a uma instância e possui os valores separados por vírgula 

correspondentes (e na mesma ordem) dos atributos definidos na seção 

“@attribute”. 

 

 

Figura 28 – Exemplo de arquivo arff. 

 
 
 

5.1.3.2 Execução do algoritmo Apriori do WEKA 
 

A Figura 29 mostra uma parte do códido da FERI que é responsável pela 

chamada do Apriori do WEKA, passando como parâmetro o arquivo 

"arquivoWekaTodosDiscretizado.arff". 
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Figura 29 – Executando o Apriori. 

 

O primeiro comando cria o arquivo para o WEKA, com o nome 

“arquivoWekaTodosDiscretizado.arff”, usando como base os dados presentes 

nas instâncias (já discretizados). 

Depois, o elemento “AlgoritmoApriori” é invocado, sendo definido o 

suporte mínimo, a confiança e o número máximo de regras a serem obtidas 

com a execução do algoritmo. 

O comando seguinte cria o objeto DataSource, enviando o arquivo 

WEKA criado anteriormente.Logo em seguida, é invocado o método 

“buildAssociations” que é responsável por encontrar as associações existentes 

(com a confiança mínima desejada) entre os itens candidatos que atendam ao 

suporte mínimo definido pelo usuário. 

A Figura 30 apresenta um exemplo dos resultados obtidos com a 

execução do procedimento descrito acima. 

 

 

 Figura 30 – resultados Apriori. 
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Pode-se identificar que, segundo as instâncias analisadas neste 

exemplo (um exemplo de instância é apresentada na Figura 22), que o 

elemento “temFilhos” igual a “sim” ou “não”, implica na existência ou não do 

elemento “Filhos”, respectivamente. O estado civil do funcionário também 

implica na sua “CargaHorariaDiaria”. Ainda, o nível hierárquico do cargo 

exercido pelo funcionário também tem implicações na sua faixa de salário. 

 

5.1.4 Conversão 

Na etapa de conversão, os resultados encontrados com a aplicação do 

algoritmo da etapa anterior são traduzidos para a linguagem SWRL e 

apresentados ao usuário para validação.  

O usuário, então, pode avaliar os resultados obtidos, alterando-os e 

corrigindo-os se necessário, para que posteriormente estes sejam salvos no 

diretório que desejar. 

A etapa de conversão está dividida em 2 subetapas, chamadas Junção 

de Regras e Tradução. 

 

5.1.4.1  Junção de Regras Semelhantes 
 

Nesta subetapa, primeiramente são selecionados os resultados obtidos 

com o Apriori que possuem algum intervalo em sua composição. Depois, são 

selecionados somente os resultados com antecedentes iguais (dado e valor). 

Logo em seguida são identificados aqueles cujo intervalo constitua uma 

seqüência, como por exemplo: 

 

RI1:cargo=analista → salario=(1000-3000) 

RI2: cargo=analista → salario=(3000-5000) 

 

Estes intervalos sofrem uma junção, ou seja, são transformados em um 

intervalo único, evitando desta forma, a ocorrência de regras redundantes. No 

exemplo apresentado, a regra final seria a seguinte: 

 

RI: cargo=analista → salario=(1000-5000) 
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 O mesmo deve ocorrer com os resultados com conseqüentes 

iguais e que possuam antecedentes com intervalos seqüenciais, conforme 

apresentado no exemplo a seguir: 

RI1: salario=(1000-2000) → nivel=-(inf-2)  

RI2: salario=(2000-2500) → nivel=-(inf-2) 

 

Estes intervalos também passam pelo processo de junção, resultando 

numa única regra, conforme apresentado abaixo:  

 

RI: salario=(1000-2500)→ nivel=-(inf-2) 

  

 

5.1.4.2  Tradução 
 

As regras encontradas anteriormente são traduzidas para a linguagem 

SWRL e são incorporadas à estrutura CDX_TREE. 

Primeiramente são identificados os intervalos. No exemplo abaixo, 

identifica-se o intervalo (1000-5000). 

 

RI: cargo=analista → salario=(1000-5000) 

  

Depois, são verificados quais os níveis superior e inferior do intervalo em 

questão, que no caso seriam, respectivamente, 5000 e 1000. O nível inferior é 

transformado em “greaterThan” (no caso do intervalo ser só maior que) ou 

“greaterEqualThan” (no caso de ser maior ou igual a). No exemplo, o nível 

infeior fica “greaterThan(?salario,1000)”. 

Já para o nível superior, é utilizado “lessThan” (no caso do intervalo ser 

só menor que) ou “lessEqualThan” (no caso de ser menor ou igual a). No 

exemplo, o nível superior fica “lessThan(?salario,5000)”. 
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As regras que não possuem intervalo são traduzidas para cláusulas 

“Has”. No exemplo, “cargo=analista” é transformado em “Has(?cargo, 

“analista”)”. 

Ao final, a expressão totalmente traduzida fica da seguinte forma : 

 

SWRL: Has(?cargo, “analista”) → lessThan(?salario,5000) ^  

greaterThan(?salario,1000) 

 

 Após a conclusão da tradução das regras, os resultados são 

incorporados à CDX_TREE, através da inclusão do elemento “<ic_rules_set>”, 

que define a coleção dos elementos “<rule>” que contém as regras 

identificadas. 
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5.1.5 Saídas e Validação pelo Usuário 

 
A Figura 31 apresenta a tela de saída da FERI. Ela apresenta ao usuário 

a estrutura CDX_TREE completa, permitindo ao usuário analisar e alterar o 

resultado, caso seja necessário. Depois, basta que o usuário escolha o 

diretório e o nome do arquivo que deseja salvar o resultado, clicando em 

“salvar”. Desta forma, o processo é concluído. 

 

 

Figura 31 – Tela de saída FERI. 
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6 Estudo de Caso 

Este capítulo apresenta um exemplo completo da execução da 

ferramenta. 

A Figura 32 apresenta o exemplo de arquivo de entrada que foi utilizado 

para apresentação do processo da ferramenta durante todo este documento. 

Resumidamente o XML foi construído com as seguintes principais 

características: 

� Um funcionário que exerça um cargo de nível mais alto, possui 

um salário mais elevado também.  

� O elemento “temFilhos” define a existência ou não do elemento 

“filhos”. 

� Um funcionário “casado” tem carga horária diária de trabalho 

diferenciada do funcionário  “solteiro”. 

� Se o estado civil do funcionário for “casado” implica na existência 

do elemento “cônjuge”. 

 

 

Figura 32 – Exemplo de arquivo de entrada. 
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Como resultados (Figura 33), a FERI obteve como saída a seguinte 

estrutura da CDX_Tree (usando como entradas, suporte de 50% e confiança 

de 100%), contendo as informações básicas sobre as instâncias do XML 

analisado, acrescidas das restrições encontradas (já traduzidas para SWRL) 

com a aplicação do algoritmo de mineração de dados (incluídos através do 

novo subelemento definido como “ic_rules_set”). 

 
 

 
 

Figura 33 – Exemplo de arquivo de saída. 
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7 Trabalho Relacionados 

 

Foram encontrados alguns trabalhos relacionados que realizam a 

extração de esquemas ou identificadores (chaves) para dados XML, como por 

exemplo:  

� B. Chidlovskii, “Schema Extraction from XML Collections”, 

ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, ACM Press, 

� J. Hegewald, F. Naumann, M. Weis, “XStruct: Efficient Schema 

Extraction from Multiple and Large XML Documents” International 

Conference on Data Engineering Workshops, U.S.A. 2006. 

 

Porém, não foram encontrados trabalhos voltados à extração de RIs 

semânticas para dados XML, conforme a ferramenta proposta neste trabalho 

(FERI). 
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8 Conclusão 

Este trabalho teve como principal foco a implementação de uma 

ferramenta genérica que seja capaz de extrair RI’s de fontes de dados XML e 

especificá-las em SWRL. 

Diante dos tópicos (bem como dos exemplos de resultados) 

apresentados, pode-se constatar que os objetivos pretendidos foram 

alcançados, inclusive com uma intervenção mínima do usuário final, o que faz 

com que sua execução seja bastante simples e facilitada. 

Como as RI’s são fundamentais em qualquer banco ou fonte de dados, a 

ferramenta criada vêm contribuir significativamente com qualquer processo de 

integração de esquemas e dados, uma vez que possibilita que a semântica dos 

dados fique mais clara, facilitando desta forma a formulação e decomposição 

de suas consultas.   

 Como trabalhos futuros, pode-se citar o estudo das possibilidades de 

melhoria do desempenho da ferramenta, através por exemplo da inclusão de 

filtros de número máximo de elementos presentes nos antecedentes e/ou 

conseqüentes utilizados na geração das regras pelo Apriori, diminuindo o 

número de conjuntos analisados e conseqüentemente diminuindo também o 

tempo de processamento.  

Também poderá ser realizada  a inclusão de novas regras, a fim de que 

um número cada vez maior de restrições possa ser encontrado, uma vez que 

as regras que hoje são encontradas pela FERI referem-se somente às 

encontradas com o Apriori,  que foram exemplificadas no capítulo anterior. 

Desta forma poderá ocorrer a diminuição ainda maior da necessidade de 

validação dos resultados pelo usuário e melhorando a eficiência da FERI. 

Outro ponto importante a ser incluído em trabalhos futuros refere-se à 

extração de RI`s descobertas em esquemas definidos em XML Schema. Pode-

se também incluir novas linguagens de representação de conhecimento na 

etapa de conversão, possibilitando a interação da FERI com outros sistemas 

que necessitem extrair RI’s de documentos XML em formatos específicos. 
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Resumo 

O volume de dados em computadores torna-se cada vez maior nos dias atuais, principalmente com o 
advento da Web e das fontes de dados disponíveis por meio dela. Entretanto, tais dados são geralmente 
heterogêneos e definidos nos mais diferentes formatos e estruturas, como por exemplo ocorre com os 
documentos XML. Há então a necessidade de definição de mecanismos voltados à integração e ao acesso 
a estes dados semi-estruturados.  
Este trabalho usa como base a abordagem de integração de fontes de dados XML BInXS  e volta-se à 
criação de uma ferramenta genérica, responsável pela extração de Restrições de Integridade (RI’s) através 
da análise de instâncias XML, por meio de um procedimento centrado na aplicação de um algoritmo de 
descoberta de conhecimento baseado no algoritmo clássico Apriori. 
As RI’s obtidas como resultado deste processo podem ser incorporadas a aos esquemas conceituais 
gerados pelo BInXS, sendo estas RIs especificadas na linguagem SWRL , tornando desta forma mais rica 
a semântica destes esquemas. 

Palavras-chaves: XML SCHEMA, BInXS, Restrições de Integridade, Data Mining, Apriori, SWRL, 
OWL.  

 
 

1111 INTRODUÇÃO 
 
O avanço da tecnologia possibilitou a criação e a posterior popularização da Internet que, por sua vez, 
representou um grande e importante avanço nas comunicações. A rede mundial de computadores fez com que 
a disponibilização e o intercâmbio de dados se tornasse viável nos dias atuais por sistemas computacionais.  
Porém, devido a sua heterogeneidade, os dados (de natureza semi-estruturada) (ABITEBOUL, 97) disponíveis 
na Web apresentam-se definidos nos mais diferentes formatos e estruturas (dependendo da fonte na qual estão 
definidos. 
XML é o formato mais utilizado para representar tais fontes de dados (W3C, 2006). Contudo, devido a esta 
alta heterogeneidade, é necessário que se definam mecanismos de integração de dados XML em um mesmo 
domínio de aplicação, de modo que eles possam ser consultados para as mais diferentes finalidades. 
No contexto de integração de dados XML na Web existe, na literatura, uma abordagem chamada BInXS 
(Bottom-up Integration of XML Sources) (MELLO, 2002). Por meio de um processo botton-up, o BInXS gera 
um esquema conceitual global a partir da integração de esquemas XML de diferentes fontes de dados. Este 
esquema global serve como base para a realização de consultas a estas fontes, excluindo a necessidade de se 
conhecer a origem e a estruturação específica dos dados XML de cada fonte (MELLO, 2005). 
Este trabalho descreve uma ferramenta a ser incorporada ao processo de integração do BInXS, sendo 
responsável por extrair possíveis Restrições de Integridade de domínio (RIs) (DATE, 1991) presentes nos 
esquemas XML, bem como em documentos XML baseados nestes esquemas e presentes nas fontes de dados 
XML, a serem integrados. A base teórica para o desenvolvimento da ferramenta são as regras e processos 
definidos em (RODRIGUES, 2007). 
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1.1 OBJETIVO  
 
Construção de uma ferramenta genérica voltada à extração de RIs de dados XML a partir da análise de 
documentos XML existentes em uma fonte de dados XML. 
 
1.2 JUSTIFICATIVA 
 
RI’s são fundamentais em qualquer banco ou fonte de dados, uma vez que garantem a consistência 
semântica dos dados neles presentes. Assim, torna-se importante a qualquer processo de integração de 
esquemas (como o BINXS, por exemplo), a existência de uma ferramenta capaz de extrair estas RI’s para 
que estas possam incorporadas a estes esquemas. Desta forma, a semântica dos dados fica mais clara, 
facilitando a posterior formulação e decomposição de consultas às fontes de dados XML.   
Para que tal ferramenta consiga atingir ao objetivo a que se propõe, é imprescindível que seu processo 
seja o mais transparente e simples possível aos olhos do usuário, exigindo pouca ou quase nenhuma 
interferência do mesmo. 

 

2222 FERI 
 
Este trabalho tem como foco principal a implementação de uma Ferramenta voltada à Extração de RIs de 
esquemas e documentos XML, chamada FERI. O processo implementado pela ferramenta seguiu os 
passos e conceitos definidos por uma dissertação de mestrado do PPGCC/UFSC (ROGRIGUES, 2007). 
A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento da ferramenta foi a Java, utilizando como 
apoio as bibliotecas Swing (SWING, 2006), WEKA (WEKA, 2007) e JDom (JDOM, 2007). O ambiente 
de desenvolvimento utilizado foi o Eclipse, em conjunto com o NetBeans (este último usado somente 
para a elaboração das telas). 

 
2.1 PROCESSO 

 
A Figura 1 mostra o processo de extração seguido pela ferramenta. Ela recebe como entrada um conjunto 
de instâncias XML e, utilizando como base estas instâncias XML, realiza a etapa de pré-processamento. 
Esta etapa é responsável pela construção da estrutura em forma de árvore, chamada de CDX_TREE, que 
serve de base para a extração das RI`s e para o arquivo de saída da ferramenta que passa pela validação 
do usuário. 
Na seqüência, é aplicada a etapa de descoberta. Nesta etapa é executada uma extensão do algoritmo 
Apriori, a fim de extrair as regras propriamente ditas. Por fim, a etapa de conversão é responsável pela 
catalogação das regras encontradas na linguagem SWRL, permitindo de que os resultados sejam 
compatíveis com abordagens de integração de fontes de dados XML, como o BinXs.  
 

 
Figura 1 – O processo seguido pela ferramenta de extração de RIs. 
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2.1.1. ENTRADAS 
 
A na tela de entrada da FERI, inicialmente o usuário informa o diretório onde estão as instâncias XML 
que serão analisadas. Caso o usuário selecione a execução do algoritmo Apriori, é necessário que ele 
indique também os valores de suporte mínimo, confiança e número máximo de saídas (rules) a serem 
encontradas, que são obrigatórios para a sua execução. 
Para o início do processo de extração, após a indicação das regras que devem ser aplicadas e dos campos 
mencionados acima, basta que o usuário clique no botão “Extrair”. 

 
2.1.2. PRÉ-PROCESSAMENTO 
 
A etapa de pré-processamento consiste de 4 subetapas, sendo responsáveis pela aplicação de regras 
específicas sobre as instâncias XML, com a finalidade de montar uma estrutura em forma de árvore 
unificada (CDX_TREE).  As sub-etapas do pré-processamento são as seguintes: 
 
a) Criação da estrutura sumarizada CDX_TREE e transformação dos atributos em elementos simples: faz-
se uma varredura nas instâncias presentes no diretório previamente determinado pelo usuário, para 
construir uma árvore que represente a estrutura de todas elas, ou seja, todos os elementos e atributos 
presentes nelas. Em paralelo a essa construção, ocorre a transformação dos atributos em elementos 
simples. 
 
b) Transformação de elementos que se repetem numa coleção de subelementos, em apenas 1 subelemento 
simples: nesta sub-etapa verifica-se quais elementos são elementos considerados coleção.  Para estes 
casos, os subelementos que o compõem são transformados em um único elemento. 
 
c) Definição do número de filhos que compõem as coleções que foram transformadas em elementos 
simples:, nesta sub-etapa, analisa-se as instâncias XML para se determinar qual o número máximo de 
subelementos em cada coleção. Depois, o valor encontrado é adicionado à estrutura CDX_TREE através 
de um subelemento pré-definido “<childamount>”.  
 
d) Discretização dos elementos numéricos: a ferramenta verifica quais elementos são numéricos e aplica 
um processo de discretização nestes elementos, com a finalidade de mapear estes elementos contínuos em 
elementos discretos. Estes resultados são utilizados no algoritmo “Apriori” da etapa seguinte.  
Para a discretização, foi utilizado o método “Discretize” da biblioteca WEKA (WEKA, 2007). Este 
método define intervalos iguais para discretizar dados, transformando a categoria numérica em um 
intervalo nominal correspondente. 
 
e) Limpeza dos dados para o seu envio ao Apriori: nesta subetapa primeiramente, faz-se uma busca para 
encontrar elementos constantes, ou seja, que não apresentam diferença de valores em todas as instâncias. 
Eles elementos devem ser descartados do processo, pois não irão contribuir para identificação de novas 
regras, já que todos os seus valores são iguais.  
Logo em seguida, também são identificados e descartados os elementos que aparecem com valores 
sempre diferentes em todas as instâncias, uma vez que a utilização destes pode prejudicar a identificação 
de padrões no algoritmo. 

 
2.1.3. DESCOBERTA 
 
Aplicação do algoritmo de mineração de dados Apriori aos valores dos elementos nas instâncias, 
utilizando como base a estrutura CDX_TREE gerada na etapa anterior. 
A finalidade desta etapa é extrair os padrões existentes, a fim de definir as restrições de integridade 
propriamente ditas.  
Utilizou-se o algoritmo Apriori implementado na biblioteca WEKA (WEKA, 2007) para a realização 
desta operação.  
 
2.1.4. CONVERSÃO 

 
Na etapa de conversão, os resultados encontrados com a aplicação do algoritmo da etapa anterior são 
traduzidos para a linguagem SWRL e apresentados ao usuário para validação.  
O usuário, então, pode avaliar os resultados obtidos, alterando-os e corrigindo-os se necessário, para que 
posteriormente estes sejam salvos no diretório que desejar. 
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A etapa de conversão está dividida em 2 subetapas, chamadas : 
• Junção de Regras : Nesta subetapa, primeiramente são selecionados os resultados obtidos com o 

Apriori que possuem algum intervalo em sua composição. Depois, são selecionados somente os 
resultados com antecedentes iguais (dado e valor). 

 
• Tradução: As regras encontradas anteriormente são traduzidas para a linguagem SWRL e são 

incorporadas à estrutura CDX_TREE. 
 

2.1.5. SAÍDAS 
 

A tela de saída da FERi apresenta a estrutura CDX_TREE completa, permitindo ao usuário analisar e 
alterar o resultado, caso seja necessário. Depois, basta que o usuário escolha o diretório e o nome do 
arquivo que deseja salvar o resultado, clicando em “salvar”. Desta forma, o processo é concluído. 
 
 

3333 CONCLUSÃO 
 
O foco principal do trabalho foi a implementação de uma ferramenta genérica que seja capaz de extrair 
RI’s de fontes de dados XML e especificá-las em SWRL. 
Diante dos tópicos (bem como dos exemplos de resultados) apresentados, pode-se constatar que os 
objetivos pretendidos foram alcançados, inclusive com uma intervenção mínima do usuário final, o que 
faz com que sua execução seja bastante simples e facilitada. 
Como as RI’s são fundamentais em qualquer banco ou fonte de dados, a ferramenta criada vêm contribuir 
significativamente com qualquer processo de integração de esquemas e dados, uma vez que possibilita 
que a semântica dos dados fique mais clara, facilitando desta forma a formulação e decomposição de suas 
consultas.   
 Como trabalhos futuros, pode-se citar o estudo das possibilidades de melhoria da performance da 
ferramenta, través por exemplo da inclusão de filtros de número máximo de elementos presentes nos 
antecedentes e/ou conseqüentes utilizados na geração das regras pelo Apriori, diminuindo o número de 
conjuntos analisados e conseqüentemente diminuindo também o tempo de processamento.  
Também poderá ser realizada  a inclusão de novas regras, a fim de que um número cada vez maior de 
restrições possa ser encontrado, uma vez que as regras que hoje são encontradas pela FERI referem-se 
somente às encontradas com o Apriori,  que foram exemplificadas no capítulo anterior. Desta forma 
poderá ocorrer a diminuição ainda maior da necessidade de validação dos resultados pelo usuário e 
melhorando a eficiência da FERI. 
Outro ponto importante a ser incluído em trabalhos futuros refere-se à extração de RI`s descobertas em 
esquemas definidos em XML Schema. Pode-se também serem incluídas novas linguagens de 
representação de conhecimento na etapa de conversão, possibilitando a interação da FERI com outros 
sistemas que necessitem extrair RI’s de documentos XML em formatos específicos. 
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package feri; 
 
import feri.controller.VerificadorController; 
import feri.view.VerificadorView; 
 
public class FeriApplication { 
 
 public static VerificadorController verificadorController; 
 
 public static void main(String[] args) { 
  verificadorController = new VerificadorController();   
 } 
 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
 
import feri.model.VerificadorModel; 
 
public abstract class Regra { 
 private String nome = new String(); 
 
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 
 public abstract void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos); 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Element; 
import org.jdom.JDOMException; 
import org.jdom.xpath.XPath; 
 
import weka.associations.Apriori; 
import weka.associations.AprioriItemSet; 
import weka.core.SelectedTag; 
import weka.core.Tag; 
import weka.core.Utils; 
import weka.core.converters.ConverterUtils.DataSource; 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.AlgoritmoApriori; 
import feri.util.Variaveis; 
 
public class RegraApriori extends Regra { 
  
 public RegraApriori(){ 
  setNome("RegraApriori"); 
 } 
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  try { 
   // pega a estrutura (árvore) que resultou das etapas executads 
   // anteriormente 
   Element root2_model = verificador.getRoot2(); 
   // Pega a hash que contém os verificados 
   Map<String, Element> listaVerificaModel = new 
LinkedHashMap<String, Element>(); 
   listaVerificaModel = verificador.getListaVerificados(); 
   // inclui os elementos support e relevance ao CDX-TREE 
   for (String path : listaVerificaModel.keySet()) { 
    Element elementoVerificado = listaVerificaModel.get(path); 
    String chave2 = ("/" + path.replaceAll("/$", "")); 
    chave2 = chave2.replaceAll("@", ""); 
    Element elementoRoot2 = (Element) 
XPath.selectSingleNode(root2_model, chave2); 
    Element relevancia = new Element("relevance"); 
   
 relevancia.setText(elementoVerificado.getChild("relevance").getText()); 
    if (elementoRoot2 == null) { 
     continue; 
    } 
    elementoRoot2.addContent(relevancia); 
 
    Element support = new Element("support"); 
 
   
 support.setText(elementoVerificado.getChild("relevance").getText()); 
    elementoRoot2.addContent(support); 
 
   } 
 
   for (String chave : verificador.getOcorrenciasDados().keySet()) { 
   
 verificador.getTodosOsDados().addAtributoNominal(chave.replaceAll("@", "A-"), 



 72 

     
 verificador.getOcorrenciasDados().get(chave).keySet()); 
   } 
  
 verificador.getTodosOsDados().setNomeRelacao(root2_model.getName()); 
   // Executa o algoritmo Apriori nos elementos da matriz 
   // (encontrados nas instâncias) 
   verificador.getTodosOsDados().criaArquivoWeka( 
     Variaveis.getCaminhoBaseFeri()+ 
"arquivoWekaTodosDiscretizado.arff"); 
   AlgoritmoApriori apriori = new AlgoritmoApriori(); 
  
 apriori.setLowerBoundMinSupport(Variaveis.getSuporteMinimoFracao()); 
   apriori.setNumRules(Variaveis.getNUM_SAIDAS()); 
   apriori.setMinMetric(Variaveis.getConfiancaMinimaFracao()); 
   DataSource loader = new DataSource(Variaveis.getCaminhoBaseFeri() 
+      "arquivoWekaTodosDiscretizado.arff"); 
   apriori.buildAssociations(loader.getDataSet());    
   verificador.setAlgoritmoApriori(apriori); 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.Variaveis; 
 
public class RegraCinco extends Regra { 
 
 public RegraCinco(){ 
  setNome("RegraCinco"); 
 } 
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  // Função da Regra 5: Limpeza dos dados para envio ao Apriori 
  try { 
   Map<String, Map<String, String>> todosDados = 
verificador.getTodosOsDados().getListaDados(); 
   Map<String, Map<String, Integer>> ocorrencias = new 
LinkedHashMap<String, Map<String, Integer>>(); 
   for (Map<String, String> dados : todosDados.values()) { 
    // verificar elementos que podem ser descartados 
    for (String chaveDados : dados.keySet()) { 
     String valor = dados.get(chaveDados); 
     if (!ocorrencias.containsKey(chaveDados)) { 
      ocorrencias.put(chaveDados, new 
LinkedHashMap<String, Integer>()); 
     } 
     if (!ocorrencias.get(chaveDados).containsKey(valor)) { 
      ocorrencias.get(chaveDados).put(valor, 0); 
     } 
     int contador = ocorrencias.get(chaveDados).get(valor) + 
1; 
     ocorrencias.get(chaveDados).put(valor, contador); 
    } 
   } 
   List<String> colunasARemover = new ArrayList<String>(); 
   Integer suporteMinimo = (todosDados.size() * 
Variaveis.getSUPORTE_MINIMO()) / 100; 
   for (String nomeColuna : ocorrencias.keySet()) { 
    Map<String, Integer> valores = ocorrencias.get(nomeColuna); 
//    System.out.println("coluna : "+nomeColuna+" valores : 
"+valores); 
    // Não considerar quando todos são iguais (constantes) 
    if (valores.size() == 1) { 
     colunasARemover.add(nomeColuna); 
//     System.out.println("primeira regra "+nomeColuna); 
    } else 
    // Não considerar quando todos são diferentes 
    if (valores.size() == todosDados.size()) { 
     colunasARemover.add(nomeColuna); 
//     System.out.println("segunda regra "+nomeColuna); 
     
    } else { 
     // Não considerar quando nenhum valor único atingiu o 
     // suporte minimo 
     Boolean possuiQuantMinima = false; 
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     for (Integer quantidade : valores.values()) { 
      if (quantidade >= suporteMinimo) { 
       possuiQuantMinima = true; 
       break; 
      } 
     } 
     if (!possuiQuantMinima) { 
      colunasARemover.add(nomeColuna); 
//      System.out.println("terceira regra 
"+nomeColuna); 
     } 
    } 
   } 
   for (Map<String, String> registro : todosDados.values()) { 
    for (String nomeColuna : colunasARemover) { 
     registro.remove(nomeColuna); 
    } 
   } 
   for (String nomeColuna : colunasARemover) { 
    ocorrencias.remove(nomeColuna); 
   } 
   verificador.setOcorrenciasDados(ocorrencias); 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Element; 
 
import feri.dom.weka.ResultadoApriori; 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.AlgoritmoApriori; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class RegraConversao extends Regra { 
 
 public RegraConversao() { 
  setNome("RegraConversao"); 
 } 
 
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  try { 
   Element root2 = verificador.getRoot2(); 
   AlgoritmoApriori apriori = verificador.getAlgoritmoApriori(); 
   List<ResultadoApriori> resultadosApriori = 
apriori.tratarResultadosApriori(); 
   for (ResultadoApriori resultadoA : resultadosApriori) { 
    String swrl = resultadoA.toSWRL(); 
    List<String> listaChaves = new 
ArrayList<String>(resultadoA.gerNomeAntecedentes()); 
    listaChaves.addAll(resultadoA.gerNomeConsequentes()); 
    for (String chave : listaChaves) { 
     Element elemento = XmlUtil.getElemento(root2, chave); 
     Element elementoIcRulesSet = null; 
     try { 
      elementoIcRulesSet = 
elemento.getChild("ic_rules_set"); 
     } catch (RuntimeException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
     if (elementoIcRulesSet == null) { 
      elementoIcRulesSet = new 
Element("ic_rules_set"); 
      elemento.addContent(elementoIcRulesSet); 
     } 
     Element rule = new Element("rule"); 
     rule.setText(swrl); 
     elementoIcRulesSet.addContent(rule); 
    } 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Element; 
import org.jdom.xpath.XPath; 
 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class RegraDois extends Regra { 
 
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  // Função da Regra 2 : transformar elementos compostos, em elementos 
  // simples 
  // criando assim a uma nova estrutura 
  // Cria o objeto file do arquivo 
  try { 
   // pega a estrutura que resultou das etapas executads anteriormente 
   Element root2_model = verificador.getRoot2(); 
   // Pega a hash que contém os verificados 
   Map<String, Element> lista_verifica_model = new 
LinkedHashMap<String, Element>(); 
   lista_verifica_model = verificador.getListaVerificados(); 
   extraiRIAux(root2_model, lista_verifica_model); 
   verificador.setRoot2(root2_model); 
   verificador.setListaVerificados(lista_verifica_model); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private void extraiRIAux(Element pai2, Map<String, Element> lista_verifica_model) 
throws Exception { 
  Iterator iter = lista_verifica_model.keySet().iterator(); 
  while (iter.hasNext()) { 
   String chave = (String) iter.next(); 
   Element elemento = (Element) lista_verifica_model.get(chave); 
   Element filho = elemento.getChild("colecao"); 
   if (filho.getText() == "sim") { 
    // se for uma coleção, transforma em elemento simples 
    String chave2 = ("/" + chave.replaceAll("/$", "")); 
    XPath x = XPath.newInstance(chave2); 
    Element elemento_colecao = (Element) 
x.selectSingleNode(XmlUtil.obterDocument(pai2)); 
    if (elemento_colecao != null) { 
     Element filhos_colecao = new 
Element(elemento_colecao.getName()); 
     criarFilhosColecao(elemento_colecao, filhos_colecao, 
lista_verifica_model); 
     elemento_colecao.removeContent(); 
    
 elemento_colecao.addContent(filhos_colecao.cloneContent()); 
    } 
 
   } 
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  } 
 
 } 
 
 private void criarFilhosColecao(Element elemento_colecao, Element filhos_colecao, 
   Map<String, Element> lista_verifica_model) { 
  for (Element elemento : (List<Element>) elemento_colecao.getChildren()) { 
   String caminhoteste = XmlUtil.getPath(elemento, 
filhos_colecao.getName()); 
   if (lista_verifica_model.get(caminhoteste) != null) { 
    if ((!elemento.getChildren().isEmpty()) 
      && 
(!lista_verifica_model.get(caminhoteste).getChild("colecao").getText().equals("sim"))) { 
     criarFilhosColecao(elemento, filhos_colecao, 
lista_verifica_model); 
    } else { 
     String caminho = XmlUtil.getPath(elemento, 
filhos_colecao.getName()); 
     caminho = caminho.replaceAll("/$", ""); 
     caminho = caminho.replaceAll("/", "."); 
     filhos_colecao.addContent(new Element(caminho)); 
    } 
   } else { 
    if ((!elemento.getChildren().isEmpty())) { 
     criarFilhosColecao(elemento, filhos_colecao, 
lista_verifica_model); 
    } else { 
     String caminho = XmlUtil.getPath(elemento, 
filhos_colecao.getName()); 
     caminho = caminho.replaceAll("/$", ""); 
     caminho = caminho.replaceAll("/", "."); 
     filhos_colecao.addContent(new Element(caminho)); 
    } 
   } 
 
  } 
 
 } 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Attribute; 
import org.jdom.Element; 
import org.jdom.Text; 
import org.jdom.xpath.XPath; 
 
import weka.filters.unsupervised.attribute.Discretize; 
 
import feri.dom.weka.ArquivoWeka; 
import feri.dom.weka.Atributo; 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.Variaveis; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class RegraQuatro extends Regra { 
 
 public RegraQuatro(){ 
  setNome("RegraQuatro"); 
 } 
  
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  // Função da Regra 4 : Discretização 
  // Primeiro o sistema deve criar o arquivo arff 
  // Depois o sistema de usar o weka para discretizer os valores 
  try { 
   // Pega a hash que contém os verificados numéricos 
   Map<String, Element> listaVerificaModelNum = new 
LinkedHashMap<String, Element>(); 
   listaVerificaModelNum = verificador.getListaVerificadosNumericos(); 
 
   // Pega a hash que contém todos os verificados 
   Map<String, Element> listaVerificaModel = new 
LinkedHashMap<String, Element>(); 
   listaVerificaModel = verificador.getListaVerificados(); 
 
   // pega a estrutura (árvore) que resultou das etapas executads 
   // anteriormente 
   Element root2_model = verificador.getRoot2(); 
 
   // Arquivo para ser enviado ao WEKA 
   ArquivoWeka todosOsDados = new ArquivoWeka(); 
   Integer contador = 0; 
   for (int i = 0; i < arquivos.length; i++) { 
    File arquivoXml2 = arquivos[i]; 
    // Gera o Document XML a partir do caminho especificado na 
tela 
    // e passado como parâmetro 
    if (arquivoXml2.isDirectory() || 
!arquivoXml2.getName().matches(".*xml")) { 
     continue; 
    } 
    // Aqui obtem o elemento ROOT do xml origem 
    Element root_model = XmlUtil.obterRoot(arquivoXml2); 
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    montarTodosDados(listaVerificaModel, root_model, 
todosOsDados, contador++, verificador); 
 
   } 
   todosOsDados.criaArquivoWeka(Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + 
"arquivoWekaTodos.arff"); 
   // Cria o arquivo que o Weka irá utilizar no método de discretização 
   criatArquivoWekaDiscretiza(listaVerificaModel, listaVerificaModelNum, 
todosOsDados, root2_model); 
   // Discretizar os elementos numéricos encontrados 
   Discretize.main(new String[] { "-R", "2-last", "-B", "3", "-i", 
     Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + "arquivoWeka.arff", 
"-o", 
     Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + 
"arqWekaDiscretizado.arff" }); 
   List<Map<String, String>> retornoDiscretizado = 
ArquivoWeka.retornaListaResultadosDiscr( 
     Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + 
"arqWekaDiscretizado.arff", listaVerificaModelNum); 
   verificador.setTodosOsDados(todosOsDados);   
   // Substitui os valores dos atributos numéricos, pelos intervalor 
   // obtidos pela discretização 
   for (Map<String, String> retorno : retornoDiscretizado) { 
    String chaveIdDado = retorno.get("id_dado"); 
    Map<String, String> dadosCompleto = 
todosOsDados.getListaDados().get(chaveIdDado); 
    for (String atributo : retorno.keySet()) { 
     // inclui na tabela geral, os novos "valores" para os 
     // atributos numéricos, agora já discretizados 
     dadosCompleto.put(atributo, retorno.get(atributo)); 
    } 
   } 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private void montarTodosDados(Map<String, Element> listaVerificaModel, Element 
root_model, 
   ArquivoWeka todosOsDados, Integer contador, VerificadorModel 
verificador) throws Exception { 
  Map<String, String> dadosWeka = new LinkedHashMap<String, String>(); 
  for (String chave : verificador.getListaFinaisEAtributos()) { 
   String chave2 = ("/" + chave.replaceAll("/$", "")); 
   XPath xPath = XPath.newInstance(chave2); 
   Object conteudo = xPath.selectSingleNode(root_model); 
   if (conteudo != null) { 
    if (conteudo instanceof Element) { 
     Element elemento = (Element) conteudo; 
     String texto = elemento.getText().replaceAll(",", ""); 
     dadosWeka.put(chave, (texto.replaceAll(" ","_"))); 
 
    } else { 
     Attribute atributo = (Attribute) conteudo; 
     String texto = atributo.getValue().replaceAll(",", ""); 
     dadosWeka.put(chave, texto.replaceAll(" ","_")); 
    } 
   } else { 
    dadosWeka.put(chave, "null"); 
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   } 
  } 
  dadosWeka.put("id_dado", contador + ""); 
  todosOsDados.addDados(dadosWeka); 
 
 } 
 
 private void criatArquivoWekaDiscretiza(Map<String, Element> listaVerificaModel, 
   Map<String, Element> listaVerificaModelNum, ArquivoWeka 
arquivoWeka, Element root2_model) 
   throws Exception { 
  ArquivoWeka arquivoWekaNum = new ArquivoWeka(); 
  arquivoWekaNum.setNomeRelacao(root2_model.getName()); 
  arquivoWekaNum.addAtributoNumerico("id_dado"); 
  for (String chave : listaVerificaModelNum.keySet()) { 
   arquivoWekaNum.addAtributoNumerico(chave); 
  } 
  for (Map<String, String> dados : arquivoWeka.getListaDados().values()) { 
   Map<String, String> dadosWeka = new LinkedHashMap<String, 
String>(); 
   dadosWeka.put("id_dado", dados.get("id_dado")); 
   for (String chave : listaVerificaModelNum.keySet()) { 
    dadosWeka.put(chave, dados.get(chave)); 
   } 
   arquivoWekaNum.addDados(dadosWeka); 
  } 
  arquivoWekaNum.criaArquivoWeka(Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + 
"arquivoWeka.arff"); 
 } 
 
} 
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Attribute; 
import org.jdom.Element; 
 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.NumericoString; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class RegraUm extends Regra { 
 
 public RegraUm(){ 
  setNome("RegraUm"); 
 } 
  
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  // Função da Regra 1 : transformar atributos em elementos, 
  // criando assim a uma nova estrutura 
  // Cria o objeto file do arquivo 
  try { 
   // Elementos obrigatórios 
   // Support 
   // original path 
   Element root2_model = verificador.getRoot2(); 
   Map<String, Element> listaVerificaModel = 
verificador.getListaVerificados(); 
   Map<String, Element> listaVerificaModelNum = 
verificador.getListaVerificadosNumericos(); 
   List<String> listaFinaisEAtributos = 
verificador.getListaFinaisEAtributos(); 
 
   int j = 0; 
   for (int i = 0; i < arquivos.length; i++) { 
    File arquivoXml2 = arquivos[i]; 
    // Gera o Document XML a partir do caminho especificado na 
tela 
    // e passado como parâmetro 
    if (arquivoXml2.isDirectory() || 
!arquivoXml2.getName().matches(".*xml")) { 
     continue; 
    } 
    // Aqui obtem o elemento ROOT do xml origem 
    Element root_model = XmlUtil.obterRoot(arquivoXml2); 
    if (j == 0) { 
     // root do CDX_TREE 
     root2_model.setName(root_model.getName()); 
     j++; 
    } 
    extraiRIAux(root_model, root2_model, listaVerificaModel, 
listaVerificaModelNum, 
      listaFinaisEAtributos); 
   } 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
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 } 
 
 private void extraiRIAux(Element pai1, Element pai2, Map listaVerificaModel, Map 
listaVerificaModelNum, 
   List<String> listaFinaisEAtributos) { 
  for (Element elemento : (List<Element>) pai1.getChildren()) { 
   // incluindo o nome para o elemento filho que será 
   // adicionado posterioemente 
   Element elemento_children = new Element(elemento.getName()); 
   // verifica se o elemento filho já está contido na árvore, 
   // se 
   // não estiver então inclui, caso contrário não será 
   // necessário realizar a inclusão 
   String path1 = XmlUtil.getPath(elemento); 
   if (!listaVerificaModel.containsKey(path1)) { 
    pai2.addContent(elemento_children); 
    // Adiciona o caminho 
    Element dados = new Element("dados"); 
    Element colecao = new Element("colecao"); 
    Element child_amount = new Element("child_amount"); 
    Integer size = elemento.getChildren().size(); 
    if ((elemento.getChildren() != null && 
!elemento.getChildren().isEmpty())) { 
     String nome = ((Element) 
elemento.getChildren().get(0)).getName(); 
     if (elemento.getChildren(nome).size() == size && size > 
1) { 
      colecao.setText("sim"); 
      child_amount.setText(size.toString()); 
     } else { 
      colecao.setText("nao"); 
     } 
    } 
 
    if (NumericoString.soTemDigito(elemento.getText())) { 
     listaVerificaModelNum.put(path1, dados); 
    } 
    if (elemento.getChildren() == null || 
elemento.getChildren().isEmpty()) { 
     if (!elemento.getText().trim().equals("")) { 
      listaFinaisEAtributos.add(path1); 
     } 
    } 
    Element relevance = new Element("relevance"); 
    relevance.setText("1"); 
    dados.addContent(colecao); 
    dados.addContent(child_amount); 
    dados.addContent(relevance); 
    listaVerificaModel.put(path1, dados); 
 
   } else { 
    if (!NumericoString.soTemDigito(elemento.getText())) { 
     listaVerificaModelNum.remove(path1); 
    } 
 
    Integer relevancia = new Integer(0); 
    relevancia = Integer.parseInt(((Element) 
listaVerificaModel.get(path1)).getChild("relevance") 
      .getText()); 
    relevancia = relevancia + 1; 
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    ((Element) 
listaVerificaModel.get(path1)).getChild("relevance").setText(relevancia.toString()); 
   } 
   // Se o elemento tiver atributos, entao vai escrever os 
   // atributos 
   if (elemento.getAttributes() != null && 
!elemento.getAttributes().isEmpty()) { 
    for (Attribute atributo : (List<Attribute>) elemento.getAttributes()) 
{ 
     Element atributo_elemento = new 
Element(atributo.getName()); 
     // verifica se o elemento atributo já está contido 
     // na árvore, se 
     // não estiver então inclui, caso contrário não será 
     // necessário realizar a inclusão 
     if 
(!listaVerificaModel.containsKey(atributo_elemento.getName())) { 
      // Adiciona o caminho 
      String path = new 
String((XmlUtil.getPath(elemento) + "@" + atributo.getName())); 
      Element original_path = new 
Element("original_path"); 
      original_path.setText(path); 
      atributo_elemento.addContent(original_path); 
      // Adiciona o elemento gerado a partir do 
      // atributo 
     
 elemento_children.addContent(atributo_elemento); 
      // adiciona o nome do elemento atributo gerado 
      Element dados = new Element("dados"); 
      Element colecao = new Element("colecao"); 
      colecao.setText("nao"); 
      Element child_amount = new 
Element("child_amount"); 
      Element relevance = new Element("relevance"); 
      relevance.setText("1"); 
      dados.addContent(colecao); 
      dados.addContent(child_amount); 
      dados.addContent(relevance); 
      listaVerificaModel.put(path, dados); 
      if 
(NumericoString.soTemDigito(atributo.getValue())) { 
       listaVerificaModelNum.put(path, 
dados); 
      } 
      listaFinaisEAtributos.add(path); 
     } else { 
      String path = new 
String((XmlUtil.getPath(elemento) + "@" + atributo.getName())); 
      Integer relevancia = new Integer(0); 
      relevancia = Integer.parseInt(((Element) 
listaVerificaModel.get(path1)).getChild( 
        "relevance").getText()); 
      relevancia = relevancia + 1; 
      ((Element) 
listaVerificaModel.get(path)).getChild("relevance").setText( 
        relevancia.toString()); 
      if 
(!NumericoString.soTemDigito(atributo.getValue())) { 
       listaVerificaModelNum.remove(path); 
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      } 
     } 
    } 
   } 
   if (!elemento.getChildren().isEmpty()) { 
    extraiRIAux(elemento, elemento_children, listaVerificaModel, 
listaVerificaModelNum, 
      listaFinaisEAtributos); 
   } 
  } 
 
 } 
 
} 
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package feri.dom.weka; 
 
 
public class AtributoNominal extends Atributo{ 
 public AtributoNominal(){ 
  setTipo(NOMINAL); 
 }  
 public String toString(){ 
  String valores = 
getAlternativas().toString().substring(1,getAlternativas().toString().length() - 1); 
  valores = "{"+valores+"}"; 
  return super.toString() + valores; 
 }   
} 
 
 
 
package feri.dom.weka; 
 
public class AtributoNumerico extends Atributo{ 
 public AtributoNumerico(){ 
  setTipo(NUMERICO); 
 }  
 public String toString(){ 
  return super.toString() + "real";   
 }  
} 
 
 
package feri.dom.weka; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
public class ResultadoApriori { 
 private Map<String, String> antecedentes = new LinkedHashMap<String, String>(); 
 
 private Map<String, String> consequentes = new LinkedHashMap<String, String>(); 
 
 public void addAntecedente(String nome, String valor) { 
  antecedentes.put(nome, valor); 
 } 
 
 public void addConsequente(String nome, String valor) { 
  consequentes.put(nome, valor); 
 } 
 
 public String toString() { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  retorno.append(toStringAntecedente()); 
  retorno.append("->"); 
  retorno.append(toStringConsequente()); 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String toStringAntecedente() { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  for (String nome : antecedentes.keySet()) { 
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   retorno.append(" " + nome + "="); 
   retorno.append(antecedentes.get(nome)); 
  } 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String toStringConsequente() { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  for (String nome : consequentes.keySet()) { 
   retorno.append(" " + nome + "="); 
   retorno.append(consequentes.get(nome)); 
  } 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String toStringAtributosAntecedentes() { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  for (String nome : antecedentes.keySet()) { 
   retorno.append(" " + nome); 
  } 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String toStringAtributosConsequentes() { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  for (String nome : consequentes.keySet()) { 
   retorno.append(" " + nome); 
  } 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public Boolean consequenteEhFaixa() { 
  String expressao = "(\\(|\\[).*\\-.*(\\)|\\])"; 
  if (consequentes.size() > 1) { 
   return false; 
  } 
  for (String valor : consequentes.values()) { 
   if (valor.matches(expressao)) { 
    return true; 
   } 
  } 
  return false; 
 } 
 public Boolean antecedenteEhFaixa() { 
  String expressao = "(\\(|\\[).*\\-.*(\\)|\\])"; 
  if (antecedentes.size() > 1) { 
   return false; 
  } 
  for (String valor : antecedentes.values()) { 
   if (valor.matches(expressao)) { 
    return true; 
   } 
  } 
  return false; 
 } 
 public Boolean isIntervalo(String elemento) { 
  String expressao = "(\\(|\\[).*\\-.*(\\)|\\])"; 
  return elemento.matches(expressao); 
 } 
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 public String juntarFaixasRedundantes(String faixaParaComparar) { 
  String expressao = "\\(|\\[|\\)|\\]"; 
  String faixa1 = consequentes.values().iterator().next(); 
  String[] faixa1Array = faixa1.replaceAll(expressao, "").split("\\-"); 
  String[] faixa2Array = faixaParaComparar.replaceAll(expressao, "").split("\\-"); 
  if (faixa1Array[0].equals("-inf")) { 
   if (faixa1Array[1].equals(faixa2Array[0])) { 
    return montarFaixa(faixa1, faixa1Array[0], faixa2Array[1], 
faixaParaComparar); 
   } 
   return null; 
  } 
  if (faixa2Array[0].equals("-inf")) { 
   if (faixa2Array[1].equals(faixa1Array[0])) { 
    return montarFaixa(faixaParaComparar, faixa2Array[0], 
faixa1Array[1], faixa1); 
   } 
   return null; 
  } 
  if (faixa1Array[1].equals("inf")) { 
   if (faixa1Array[0].equals(faixa2Array[1])) { 
    return montarFaixa(faixaParaComparar, faixa2Array[0], 
faixa1Array[1], faixa1); 
 
   } 
   return null; 
  } 
  if (faixa2Array[1].equals("inf")) { 
   if (faixa2Array[0].equals(faixa1Array[1])) { 
    return montarFaixa(faixa1, faixa1Array[0], faixa2Array[1], 
faixaParaComparar); 
   } 
   return null; 
  } 
  if (faixa1Array[1].equals(faixa2Array[0])) { 
   return montarFaixa(faixa1, faixa1Array[0], faixa2Array[1], 
faixaParaComparar); 
  } 
  if (faixa2Array[1].equals(faixa1Array[0])) { 
   return montarFaixa(faixaParaComparar, faixa2Array[0], faixa1Array[1], 
faixa1); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 private String montarFaixa(String inicio, String valorIncial, String valorFinal, String fim) { 
  String retorno = inicio.substring(0, 1) + valorIncial + "-" + valorFinal + 
fim.substring(fim.length() - 1); 
  return retorno; 
 } 
 
 public Map<String, String> getAntecedentes() { 
  return antecedentes; 
 } 
 
 public Map<String, String> getConsequentes() { 
  return consequentes; 
 } 
 
 public String toSWRL() { 
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  StringBuilder retorno = new StringBuilder(); 
  retorno.append(toSWRL(antecedentes)); 
  retorno.append("->"); 
  retorno.append(toSWRL(consequentes)); 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String toSWRL(Map<String, String> elemento) { 
  StringBuilder retorno = new StringBuilder(""); 
  for (String nome : elemento.keySet()) { 
   if (!retorno.toString().equals("")) { 
    retorno.append("^"); 
   } 
   String nomeSwrl = nome.replaceAll("/$", ""); 
   nomeSwrl = nomeSwrl.substring(nomeSwrl.lastIndexOf("/")+1); 
   String valor = elemento.get(nome); 
   if (isIntervalo(valor)) { 
    String expressaoInicio = expressaoSWRL(valor.substring(0, 1)); 
    String expressaoFim = 
expressaoSWRL(valor.substring(valor.length() - 1)); 
    retorno.append(expressaoFim + "(?" + nomeSwrl + ","); 
    // pegar o valor final e adicionar no retorno 
    retorno.append(pegarValorFinal(valor) + ")"); 
    retorno.append("^"); 
    // pegar o valor inicial e adicionar no retorno 
    retorno.append(expressaoInicio + "(?" + nomeSwrl + ","); 
    retorno.append(pegarValorInicial(valor) + ")"); 
   } else { 
     retorno.append("Has(?"+nomeSwrl+",\""+valor+"\")"); 
   } 
 
  } 
  return retorno.toString(); 
 } 
 
 public String pegarValorFinal(String intervalo) { 
  return pegarValorIntervalo(intervalo, 1); 
 } 
 
 public String pegarValorInicial(String intervalo) { 
  return pegarValorIntervalo(intervalo, 0); 
 } 
 
 public String pegarValorIntervalo(String intervalo, int index) { 
  String expressao = "\\(|\\[|\\)|\\]"; 
  String intervalo2 = intervalo.replaceAll(expressao, ""); 
  intervalo2 = intervalo2.replaceAll("^-inf", "menosInf");   
  String[] faixa1Array = intervalo2.split("\\-"); 
  try { 
   return faixa1Array[index]; 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public String expressaoSWRL(String caracter) { 
 
  if (caracter.equals("(")) { 
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   return "greaterThan"; 
  } 
  if (caracter.equals(")")) { 
   return "lessThan"; 
  } 
  if (caracter.equals("[")) { 
   return "greaterEqualThan"; 
  } 
  if (caracter.equals("]")) { 
   return "lessEqualThan"; 
  } 
  return null; 
 
 } 
  
 public Collection<String> gerNomeAntecedentes (){ 
  return antecedentes.keySet(); 
 } 
 public Collection<String> gerNomeConsequentes (){ 
  return consequentes.keySet(); 
 } 
  
} 
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package feri.model; 
 
import java.io.File; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Document; 
import org.jdom.Element; 
 
import feri.dom.Regra; 
import feri.dom.weka.ArquivoWeka; 
import feri.util.AlgoritmoApriori; 
import feri.util.Variaveis; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class VerificadorModel { 
 // criando o CDX_TREE para montar a base da árvore para extração 
 private Element root2; 
 
 private Element root; 
 
 private Document doc_tree; 
 
 private Map<String, Element> listaVerificados; 
 
 private Map<String, Element> listaVerificadosNumericos; 
 
 private List<String> listaFinaisEAtributos; 
 
 // ocorrenciasDados será setado na regra 5 
 private Map<String, Map<String, Integer>> ocorrenciasDados; 
 
 private AlgoritmoApriori algoritmoApriori; 
 
 private ArquivoWeka todosOsDados; 
 
 public String executaExtracao(HashMap<String, Regra> regrasSelec) { 
  try { 
   // criando o CDX_TREE para montar a base da árvore para extração 
   root2 = new Element("root2"); 
 
   root = new Element("root"); 
 
   doc_tree = new Document(); 
 
   listaVerificados = new LinkedHashMap<String, Element>(); 
 
   listaVerificadosNumericos = new LinkedHashMap<String, Element>(); 
 
   listaFinaisEAtributos = new ArrayList<String>(); 
 
   // ocorrenciasDados será setado na regra 5 
    ocorrenciasDados = new LinkedHashMap<String, Map<String, 
Integer>>(); 
    
   File arquivoXml = new File(Variaveis.getCaminhoBase()); 
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   File[] arquivos = arquivoXml.listFiles(); 
   String nmArquivo = null; 
   for (Iterator iter = regrasSelec.values().iterator(); iter.hasNext();) { 
    Regra regrax = (Regra) iter.next(); 
    regrax.extraiRI(this, arquivos); 
    // salvando um arquivo com os resultados obtidos em cada uma 
das 
    // etapas 
    nmArquivo = Variaveis.getCaminhoBaseFeri() + 
regrax.getNome() + root.getName() + ".xml"; 
    System.out.println(nmArquivo); 
    XmlUtil.gravarArquivo(nmArquivo, root2); 
   } 
   return XmlUtil.getFormatedXML(root2); 
 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
 } 
 
 public Element getRoot2() { 
  return root2; 
 } 
 
 public void setRoot2(Element root2) { 
  this.root2 = root2; 
 } 
 
 public Document getDoc_tree() { 
  return doc_tree; 
 } 
 
 public void setDoc_tree(Document doc_tree) { 
  this.doc_tree = doc_tree; 
 } 
 
 public Element getRoot() { 
  return root; 
 } 
 
 public void setRoot(Element root) { 
  this.root = root; 
 } 
 
 public Map<String, Element> getListaVerificados() { 
  return listaVerificados; 
 } 
 
 public void setListaVerificados(Map<String, Element> listaVerificados) { 
  this.listaVerificados = listaVerificados; 
 } 
 
 public Map<String, Element> getListaVerificadosNumericos() { 
  return listaVerificadosNumericos; 
 } 
 
 public void setListaVerificadosNumericos(Map<String, Element> 
listaVerificadosNumericos) { 
  this.listaVerificadosNumericos = listaVerificadosNumericos; 
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 } 
 
 public ArquivoWeka getTodosOsDados() { 
  return todosOsDados; 
 } 
 
 public void setTodosOsDados(ArquivoWeka todosOsDados) { 
  this.todosOsDados = todosOsDados; 
 } 
 
 public List<String> getListaFinaisEAtributos() { 
  return listaFinaisEAtributos; 
 } 
 
 public void setListaFinaisEAtributos(List<String> listaFinaisEAtributos) { 
  this.listaFinaisEAtributos = listaFinaisEAtributos; 
 } 
 
 
 public Map<String, Map<String, Integer>> getOcorrenciasDados() { 
  return ocorrenciasDados; 
 } 
 
 public void setOcorrenciasDados(Map<String, Map<String, Integer>> 
ocorrenciasDados) { 
  this.ocorrenciasDados = ocorrenciasDados; 
 } 
 
 public AlgoritmoApriori getAlgoritmoApriori() { 
  return algoritmoApriori; 
 } 
 
 public void setAlgoritmoApriori(AlgoritmoApriori algoritmoApriori) { 
  this.algoritmoApriori = algoritmoApriori; 
 } 
}



 93 

package feri.dom.weka; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import java.util.List; 
 
public abstract class Atributo { 
 protected static final String NOMINAL = "NOMINAL"; 
 protected static final String NUMERICO = "NUMERICO";  
 private String nome; 
 private String tipo; 
 private int ordem; 
 private Collection<String> alternativas = new ArrayList<String>(3); 
  
 public Collection<String> getAlternativas() { 
  return alternativas; 
 } 
  
 public String getNome() { 
  return nome; 
 } 
 public void setNome(String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 protected String getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
 protected void setTipo(String tipo) { 
  this.tipo = tipo; 
 } 
  
 public boolean isNominal(){ 
  return tipo.equals(NOMINAL); 
 } 
 public int getOrdem() { 
  return ordem; 
 } 
 public void setOrdem(int ordem) { 
  this.ordem = ordem; 
 }  
  
 public void addAlternativas(String alternativa){ 
  alternativas.add(alternativa); 
 } 
  
 public String toString(){ 
  return "@attribute " + nome + " ";   
 } 
 
 public void setAlternativas(Collection<String> alternativas) { 
  this.alternativas = alternativas; 
 } 
} 
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package feri.dom.weka; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Element; 
 
import feri.util.NumericoString; 
 
public class ArquivoWeka { 
 
 private String nomeRelacao; 
 
 private List<Atributo> atributos = new ArrayList<Atributo>(3); 
 
 private static ArquivoWeka currentInstance; 
 
 // matriz de dados analizados 
 private Map<String, Map<String, String>> listaDados = new 
LinkedHashMap<String,Map<String, String>>(3); 
 
 public Atributo addAtributoNominal(String nomeAtributo, Collection<String>alternativas) 
{ 
  AtributoNominal atrib = new AtributoNominal(); 
  atrib.setAlternativas(alternativas); 
  return addAtributo(nomeAtributo, atrib); 
 } 
 
 public Atributo addAtributoNumerico(String nomeAtributo) { 
  AtributoNumerico atrib = new AtributoNumerico(); 
  return addAtributo(nomeAtributo, atrib); 
 } 
 
 private Atributo addAtributo(String nomeAtributo, Atributo atrib) { 
  atrib.setNome(nomeAtributo); 
  atrib.setOrdem(atributos.size()); 
  atributos.add(atrib); 
  return atrib; 
 } 
 
 public void addDados(Map<String, String> dados) { 
  listaDados.put(dados.get("id_dado"), dados); 
 } 
 
 public void criaArquivoWeka(String caminho) { 
  try { 
   PrintWriter arquivoFinal = new PrintWriter(caminho); 
   arquivoFinal.println(toString()); 
   for (Atributo atributo : atributos) { 
    arquivoFinal.println(atributo.toString()); 
   } 
   arquivoFinal.println("@data"); 
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   for (Map<String, String> dados : listaDados.values()) { 
    arquivoFinal.println(NumericoString.toStringMap(dados)); 
   } 
   arquivoFinal.println(); 
   arquivoFinal.flush(); 
   arquivoFinal.close(); 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 public static List<Map<String, String>> retornaListaResultadosDiscr(String 
nomeArquivo, Map<String, Element> listaVerificaModelNum){ 
  try { 
   List<Map<String, String>> listaFinalRetorno = new 
ArrayList<Map<String, String>>(); 
   FileReader fr = new FileReader(nomeArquivo); 
   BufferedReader br = new BufferedReader(fr); 
   String linha = ""; 
   while ((linha=br.readLine())!=null){ 
                if ((!linha.startsWith("@")) && (!linha.trim().equals(""))){ 
                    linha = linha.replaceAll("\'\\\\'|\\\\'\'", ""); 
                    String[] subLinha = linha.split(","); 
                    int cont = 0; 
                    Map<String, String> mapDados = new LinkedHashMap<String, String>(); 
                    mapDados.put("id_dado", subLinha[cont++]); 
                    for(String chave : listaVerificaModelNum.keySet()) { 
                        mapDados.put(chave, subLinha[cont++]); 
                    } 
                    listaFinalRetorno.add(mapDados); 
                } 
   } 
   return listaFinalRetorno; 
  } catch (Exception e) { 
 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return null; 
   
 } 
 
 public String getNomeRelacao() { 
  return nomeRelacao; 
 } 
 
 public void setNomeRelacao(String nomeRelacao) { 
  this.nomeRelacao = nomeRelacao; 
 } 
 
 public String toString() { 
  return "@relation " + nomeRelacao; 
 } 
 
 public static ArquivoWeka getCurrentInstance() { 
  if (currentInstance == null) { 
   currentInstance = new ArquivoWeka(); 
  } 
  return currentInstance; 
 } 
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 public void montarArquivoWeka(Element root2, File[] arquivos) { 
 
 } 
 
 public Map<String, Map<String, String>> getListaDados() { 
  return listaDados; 
 } 
 
}
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package feri.util; 
 
import java.io.File; 
 
public class Variaveis { 
 private static String CAMINHO_BASE ; 
 private static Integer SUPORTE_MINIMO ;  
 private static Integer CONFIANCA_MINIMA ; 
 private static Integer NUM_SAIDAS ; 
  
 public static String getCaminhoBase(){ 
  return CAMINHO_BASE; 
 } 
  
 public static String getCaminhoBaseFeri(){ 
  return CAMINHO_BASE+"/Feri/"; 
 } 
  
 public static void setCaminhoBase(String diretorio){   
  CAMINHO_BASE = diretorio; 
  File feri = new File(getCaminhoBaseFeri()); 
  if (!feri.exists()){ 
   feri.mkdir(); 
  } 
 } 
 
 public static Integer getCONFIANCA_MINIMA() { 
  return CONFIANCA_MINIMA; 
 } 
 
 public static void setCONFIANCA_MINIMA(String confianca_minima) { 
  CONFIANCA_MINIMA = new Integer(confianca_minima); 
 } 
 
 public static Integer getNUM_SAIDAS() { 
  return NUM_SAIDAS; 
 } 
 
 public static void setNUM_SAIDAS(String num_saidas) { 
  NUM_SAIDAS = new Integer(num_saidas); 
 } 
 
 public static Integer getSUPORTE_MINIMO() { 
  return SUPORTE_MINIMO; 
 } 
 
 public static void setSUPORTE_MINIMO(String suporte_minimo) { 
  SUPORTE_MINIMO = new Integer(suporte_minimo); 
 } 
  
 public static Double getSuporteMinimoFracao(){ 
  return SUPORTE_MINIMO.doubleValue() / 100.0; 
 } 
 public static Double getConfiancaMinimaFracao(){ 
  return CONFIANCA_MINIMA.doubleValue() / 100.0; 
 } 
}
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package feri.util; 
 
import java.util.Map; 
 
public class NumericoString { 
 
 public static boolean soTemDigito(String conteudo){ 
//   adiciona a lista de elementos numéricos, se contém só números 
  char[] numero_char = conteudo.toCharArray(); 
  boolean soTemDigito = true; 
  for (int k = 0; k < numero_char.length; k++) { 
   if (!Character.isDigit(numero_char[k])) { 
    soTemDigito = false; 
    break; 
   } 
  } 
  return soTemDigito; 
 } 
 public static String toStringMap(Map<String, String> dados){ 
  String retorno = ""; 
  for (String valor:dados.values()){ 
   if (valor.length()>0){ 
    retorno+= ","+valor.trim();  
   }else{ 
    retorno+= ","+"";  
   } 
    
  } 
  return retorno.substring(1); 
 } 
}
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package feri.util; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import weka.associations.Apriori; 
import weka.associations.AprioriItemSet; 
import feri.dom.weka.ResultadoApriori; 
 
public class AlgoritmoApriori extends Apriori { 
 
 public List<ResultadoApriori> tratarResultadosApriori() { 
  List<ResultadoApriori> listaResultadoApriori = montarResultadoApriori(); 
  Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> antIguais = 
retornaAntecedentesIguais(listaResultadoApriori); 
  Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> consIguais = 
retornaConsequentesIguais(listaResultadoApriori); 
  tratarAntecedentesIguais(antIguais, listaResultadoApriori); 
  tratarConsequentesIguais(consIguais, listaResultadoApriori); 
  return listaResultadoApriori; 
 } 
 
 public List<ResultadoApriori> montarResultadoApriori() { 
  List<ResultadoApriori> lista = new ArrayList<ResultadoApriori>(); 
  for (int i = 0; i < m_allTheRules[0].size(); i++) { 
   ResultadoApriori resultadoApriori = new ResultadoApriori(); 
   AprioriItemSet itemSetAntecedente = (AprioriItemSet) 
m_allTheRules[0].elementAt(i); 
   // adiciona o antecedente 
   for (int j = 0; j < m_instances.numAttributes(); j++) { 
    if (itemSetAntecedente.items()[j] != -1) { 
    
 resultadoApriori.addAntecedente(m_instances.attribute(j).name(), 
m_instances.attribute(j) 
       .value(itemSetAntecedente.items()[j])); 
    } 
   } 
   AprioriItemSet itemSetConsequente = (AprioriItemSet) 
m_allTheRules[1].elementAt(i); 
   // adiciona o consequente 
   for (int j = 0; j < m_instances.numAttributes(); j++) { 
    if (itemSetConsequente.items()[j] != -1) { 
    
 resultadoApriori.addConsequente(m_instances.attribute(j).name(), 
m_instances.attribute(j) 
       .value(itemSetConsequente.items()[j])); 
    } 
   } 
   lista.add(resultadoApriori); 
 
   System.out.println(resultadoApriori); 
 
  } 
 
  System.out.println(retornaAntecedentesIguais(lista)); 
  return lista; 
 
 } 
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 private Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> 
retornaAntecedentesIguais(List<ResultadoApriori> lista) { 
  Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> retorno = new 
LinkedHashMap<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>>(); 
 
  for (ResultadoApriori resultadoApriori : lista) { 
   // regras para não verificação do retornoApriori para junção dos 
   // resultados com intervalos redundantes 
   if ((resultadoApriori.getConsequentes().size() > 1) || 
(!resultadoApriori.consequenteEhFaixa())) { 
    continue; 
   } 
   if (!retorno.containsKey(resultadoApriori.toStringAntecedente())) { 
    retorno.put(resultadoApriori.toStringAntecedente(), 
      new LinkedHashMap<String, 
List<ResultadoApriori>>()); 
   } 
   Map<String, List<ResultadoApriori>> antecedentes = 
retorno.get(resultadoApriori.toStringAntecedente()); 
 
   if 
(!antecedentes.containsKey(resultadoApriori.toStringAtributosConsequentes())) { 
   
 antecedentes.put(resultadoApriori.toStringAtributosConsequentes(), 
      new ArrayList<ResultadoApriori>()); 
   } 
  
 antecedentes.get(resultadoApriori.toStringAtributosConsequentes()).add(resultadoAprio
ri); 
 
  } 
  for (String antecedente : new ArrayList<String>(retorno.keySet())) { 
   // percorre os antecedentes para ver os seus consequentes 
   for (String consequente : new 
ArrayList<String>(retorno.get(antecedente).keySet())) { 
    // remove os consequentes que aparecem so 1 vez 
    if (retorno.get(antecedente).get(consequente).size() == 1) { 
     retorno.get(antecedente).remove(consequente); 
    } 
   } 
   // se nao sobrou nenhum consequente na lista do antecedente, remove 
   // este antecedente também 
   if (retorno.get(antecedente).isEmpty()) { 
    retorno.remove(antecedente); 
   } 
 
  } 
  return retorno; 
 } 
 
 private void tratarAntecedentesIguais( 
   Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> 
listaAntecedentesIguais, List<ResultadoApriori> lista) { 
  for (String antecedente : listaAntecedentesIguais.keySet()) { 
   for (String consequente : 
listaAntecedentesIguais.get(antecedente).keySet()) { 
    boolean temJuncao = false; 
    List<ResultadoApriori> consequentes = 
listaAntecedentesIguais.get(antecedente).get(consequente); 
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    do { 
     temJuncao = false; 
     for (int i = 0; i < consequentes.size() - 1; i++) { 
      for (int j = i + 1; j < consequentes.size(); j++) { 
       ResultadoApriori raI = 
consequentes.get(i); 
       ResultadoApriori raJ = 
consequentes.get(j); 
       String faixa = 
raI.juntarFaixasRedundantes(raJ.getConsequentes().values().iterator() 
         .next()); 
       if (faixa != null) { 
        consequentes.remove(i); 
        lista.remove(raI); 
 
        String chave = 
raJ.getConsequentes().keySet().iterator().next(); 
       
 raJ.getConsequentes().put(chave, faixa); 
        temJuncao = true; 
        break; 
       } 
      } 
      if (temJuncao) { 
       break; 
      } 
     } 
 
    } while (temJuncao); 
 
   } 
  } 
 } 
 private Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> 
retornaConsequentesIguais(List<ResultadoApriori> lista) { 
  Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> retorno = new 
LinkedHashMap<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>>(); 
 
  for (ResultadoApriori resultadoApriori : lista) { 
   // regras para não verificação do retornoApriori para junção dos 
   // resultados com intervalos redundantes 
   if ((resultadoApriori.getAntecedentes().size() > 1) || 
(!resultadoApriori.antecedenteEhFaixa())) { 
    continue; 
   } 
   if (!retorno.containsKey(resultadoApriori.toStringConsequente())) { 
    retorno.put(resultadoApriori.toStringConsequente(), 
      new LinkedHashMap<String, 
List<ResultadoApriori>>()); 
   } 
   Map<String, List<ResultadoApriori>> consequentes = 
retorno.get(resultadoApriori.toStringConsequente()); 
 
   if 
(!consequentes.containsKey(resultadoApriori.toStringAtributosAntecedentes())) { 
   
 consequentes.put(resultadoApriori.toStringAtributosAntecedentes(), 
      new ArrayList<ResultadoApriori>()); 
   } 
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 consequentes.get(resultadoApriori.toStringAtributosAntecedentes()).add(resultadoAprio
ri); 
 
  } 
  for (String consequente : new ArrayList<String>(retorno.keySet())) { 
   // percorre os consequentes para ver os seus antecedentes 
   for (String antecedente : new 
ArrayList<String>(retorno.get(consequente).keySet())) { 
    // remove os antecedentes que aparecem so 1 vez 
    if (retorno.get(consequente).get(antecedente).size() == 1) { 
     retorno.get(consequente).remove(antecedente); 
    } 
   } 
   // se nao sobrou nenhum antecedente na lista do consequente, remove 
   // este consequente também 
   if (retorno.get(consequente).isEmpty()) { 
    retorno.remove(consequente); 
   } 
 
  } 
  return retorno; 
 } 
  
 private void tratarConsequentesIguais( 
   Map<String, Map<String, List<ResultadoApriori>>> 
listaConsequentesIguais, List<ResultadoApriori> lista) { 
  for (String consequente : listaConsequentesIguais.keySet()) { 
   for (String antecedente : 
listaConsequentesIguais.get(consequente).keySet()) { 
    boolean temJuncao = false; 
    List<ResultadoApriori> antecedentes = 
listaConsequentesIguais.get(consequente).get(antecedente); 
    do { 
     temJuncao = false; 
     for (int i = 0; i < antecedentes.size() - 1; i++) { 
      for (int j = i + 1; j < antecedentes.size(); j++) { 
       ResultadoApriori raI = 
antecedentes.get(i); 
       ResultadoApriori raJ = 
antecedentes.get(j); 
       String faixa = 
raI.juntarFaixasRedundantes(raJ.getAntecedentes().values().iterator() 
         .next()); 
       if (faixa != null) { 
        antecedentes.remove(i); 
        lista.remove(raI); 
 
        String chave = 
raJ.getAntecedentes().keySet().iterator().next(); 
       
 raJ.getAntecedentes().put(chave, faixa); 
        temJuncao = true; 
        break; 
       } 
      } 
      if (temJuncao) { 
       break; 
      } 
     } 
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    } while (temJuncao); 
 
   } 
  } 
 }  
}
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package feri.dom; 
 
import java.io.File; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.LinkedHashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
 
import org.jdom.Element; 
import org.jdom.xpath.XPath; 
 
import feri.model.VerificadorModel; 
import feri.util.XmlUtil; 
 
public class RegraTres extends Regra { 
 
 public RegraTres(){ 
  setNome("RegraTres"); 
 } 
  
 public void extraiRI(VerificadorModel verificador, File[] arquivos) { 
  // Função da Regra 3 : preencher o child_amount dos elementos coleção 
  try { 
   // pega a estrutura que resultou das etapas executads anteriormente 
   Element root2_model = verificador.getRoot2(); 
   // Pega a hash que contém os verificados 
   Map<String, Element> listaVerificaModel = new 
LinkedHashMap<String, Element>(); 
   listaVerificaModel = verificador.getListaVerificados(); 
   extraiRIAux(root2_model, listaVerificaModel); 
   verificador.setRoot2(root2_model); 
   verificador.setListaVerificados(listaVerificaModel); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private void extraiRIAux(Element pai2, Map listaVerificaModel) throws Exception { 
  Iterator iter = listaVerificaModel.keySet().iterator(); 
  while (iter.hasNext()) { 
   String chave = (String) iter.next(); 
   Element elemento = (Element) listaVerificaModel.get(chave); 
   Element filho = elemento.getChild("colecao"); 
   if (filho.getText() == "sim") { 
    // se for uma coleção, incluir o child_amount 
    Element filho2 = elemento.getChild("child_amount"); 
    String chave2 = ("/" + chave.replaceAll("/$", "")); 
    XPath x = XPath.newInstance(chave2); 
    Element elemento_colecao = (Element) 
x.selectSingleNode(XmlUtil.obterDocument(pai2)); 
    Element filho3 = new Element(filho2.getName()); 
    if (elemento_colecao != null){ 
     filho3.setText(filho2.getText()); 
     elemento_colecao.addContent(filho3);   
   
    }     
   } 
 
  } 
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 } 
 
 private void criarFilhosColecao(Element elemento_colecao, Element filhos_colecao) { 
  for (Element elemento : (List<Element>) elemento_colecao.getChildren()) { 
   if (!elemento.getChildren().isEmpty()) { 
    criarFilhosColecao(elemento, filhos_colecao); 
   } else { 
    String caminho = XmlUtil.getPath(elemento, 
filhos_colecao.getName()); 
    caminho = caminho.replaceAll("/$", ""); 
    caminho = caminho.replaceAll("/", "."); 
    filhos_colecao.addContent(new Element(caminho)); 
   } 
  } 
 
 } 
} 
 



 106 

/* 
 * Verificador.java 
 * 
 * Created on 21 de Março de 2007, 21:12 
 */ 
 
package feri.view; 
 
import javax.swing.DefaultListModel; 
import javax.swing.JFileChooser; 
import javax.swing.JList; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.ListModel; 
 
import feri.controller.ResultadosController; 
 
/** 
 *  
 * @author Mônica 
 */ 
public class ResultadosView extends javax.swing.JFrame { 
 
 private DefaultListModel listaTodasRegras = new DefaultListModel(); 
 
 private ResultadosController resultadosController; 
 
 /** Creates new form Principal */ 
 public ResultadosView() { 
  initComponents(); 
  setSize(630, 518); 
 } 
 
 /** Creates new form Principal */ 
 public ResultadosView(ResultadosController resultadosController) { 
  this(); 
  this.resultadosController = resultadosController; 
 } 
 
 JFileChooser jFile = new JFileChooser("./"); 
 
 /** 
  * This method is called from within the constructor to initialize the form. 
  * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
  * regenerated by the Form Editor. 
  */ 
 // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">//GEN-
BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
        jbotConfirmar = new javax.swing.JButton(); 
        jPanelPrincipal = new javax.swing.JPanel(); 
        jPanelBase = new javax.swing.JPanel(); 
        jScrTodasRegras = new javax.swing.JScrollPane(); 
        jtResultados = new javax.swing.JTextArea(); 
        jPainelInformacoes = new javax.swing.JPanel(); 
        jlabelDiretorio = new javax.swing.JLabel(); 
        jlabelNomeArquivo = new javax.swing.JLabel(); 
        btEscolheDir = new javax.swing.JButton(); 
        jtfDiretorio = new javax.swing.JTextField(); 
        jtfNomeArquivo = new javax.swing.JTextField(); 
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        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 
 
        getContentPane().setLayout(null); 
 
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
        setTitle("FERI"); 
        jbotConfirmar.setText("Salvar"); 
        jbotConfirmar.setToolTipText("Salvar resultados no arquivo e diret\u00f3rio selecionados"); 
        jbotConfirmar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbotConfirmarActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        getContentPane().add(jbotConfirmar); 
        jbotConfirmar.setBounds(450, 452, 80, 23); 
 
        jPanelPrincipal.setLayout(null); 
 
        
jPanelPrincipal.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.Be
velBorder.RAISED)); 
        jPanelBase.setLayout(null); 
 
        jPanelBase.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Regras Utilizadas")); 
        jPanelBase.setToolTipText("Resultados obtidos"); 
        jtResultados.setColumns(20); 
        jtResultados.setRows(5); 
        jScrTodasRegras.setViewportView(jtResultados); 
 
        jPanelBase.add(jScrTodasRegras); 
        jScrTodasRegras.setBounds(10, 20, 560, 320); 
 
        jPanelPrincipal.add(jPanelBase); 
        jPanelBase.setBounds(10, 80, 580, 350); 
 
        jPainelInformacoes.setLayout(null); 
 
        
jPainelInformacoes.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Informa\u00e7\u0
0f5es para armazenamento dos resultados")); 
        jlabelDiretorio.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jlabelDiretorio.setText("Diret\u00f3rio :"); 
        jPainelInformacoes.add(jlabelDiretorio); 
        jlabelDiretorio.setBounds(30, 20, 90, 18); 
 
        jlabelNomeArquivo.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jlabelNomeArquivo.setText("Nome do arquivo :"); 
        jlabelNomeArquivo.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jPainelInformacoes.add(jlabelNomeArquivo); 
        jlabelNomeArquivo.setBounds(10, 40, 110, 20); 
 
        btEscolheDir.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Documents and Settings\\Sony\\My 
Documents\\monica_ufsc\\TCC\\Projeto\\Extracao_RI\\Imagens\\abrir.gif")); 
        btEscolheDir.setToolTipText("Selecionar o diret\u00f3rio no qual deve ser salvo o arquivo 
contendo os resultados obtidos"); 
        btEscolheDir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                btEscolheDirActionPerformed(evt); 
            } 
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        }); 
 
        jPainelInformacoes.add(btEscolheDir); 
        btEscolheDir.setBounds(500, 18, 22, 21); 
 
        jtfDiretorio.setEditable(false); 
        jtfDiretorio.setToolTipText("Selecionar o diret\u00f3rio no qual deve ser salvo o arquivo 
contendo os resultados obtidos"); 
        jPainelInformacoes.add(jtfDiretorio); 
        jtfDiretorio.setBounds(120, 20, 380, 18); 
 
        jtfNomeArquivo.setToolTipText("Nome do arquivo para salvar os resultados. Escolha a 
extens\u00e3o do arquivo tamb\u00e9m"); 
        jPainelInformacoes.add(jtfNomeArquivo); 
        jtfNomeArquivo.setBounds(120, 40, 380, 18); 
 
        jPanelPrincipal.add(jPainelInformacoes); 
        jPainelInformacoes.setBounds(10, 10, 580, 70); 
        jPainelInformacoes.getAccessibleContext().setAccessibleName("Informa\u00e7\u00f5es 
para Armazenamento dos Resultados"); 
 
        getContentPane().add(jPanelPrincipal); 
        jPanelPrincipal.setBounds(10, 10, 600, 440); 
 
        jButton1.setText("Fechar"); 
        jButton1.setToolTipText("Fechar tela "); 
        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jButton1ActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        getContentPane().add(jButton1); 
        jButton1.setBounds(530, 452, 80, 23); 
 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_jButton1ActionPerformed 
  resultadosController.fecharResultados(); 
 }// GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed 
 
 private void jbotConfirmarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_jbotConfirmarActionPerformed 
/*  jFile.showOpenDialog(this); 
  String nomeArquivo = null; 
  if (jFile.getSelectedFile() != null) { 
   nomeArquivo = jFile.getSelectedFile().getAbsolutePath(); 
  } 
  resultadosController.salvarArquivo(nomeArquivo, jtResultados.getText());*/ 
 
 resultadosController.salvarArquivo(jtfDiretorio.getText()+"/"+jtfNomeArquivo.getText(), 
jtResultados.getText()); 
  JOptionPane.showMessageDialog(this, "O arquivo foi salvo com sucesso!"); 
 }// GEN-LAST:event_jbotConfirmarActionPerformed 
 
 private void btEscolheDirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_btEscolheDirActionPerformed 
  // TODO add your handling code here: 
  jFile.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY); 
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  jFile.showOpenDialog(this); 
  if (jFile.getSelectedFile() != null) { 
   // String nomeArquivo = jFile.getSelectedFile().getName(); 
   // String pasta = jFile.getSelectedFile().getParent(); 
   jtfDiretorio.setText(jFile.getSelectedFile().getAbsolutePath()); 
  } 
 }// GEN-LAST:event_btEscolheDirActionPerformed 
 
 /** 
  * @param args 
  *            the command line arguments 
  */ 
 public static void main(String args[]) { 
  java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
   public void run() { 
    new ResultadosView().setVisible(true); 
   } 
  }); 
 } 
 
 public void setResultado(String xml) { 
  jtResultados.setText(xml); 
 } 
 
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton btEscolheDir; 
    private javax.swing.JButton jButton1; 
    private javax.swing.JPanel jPainelInformacoes; 
    private javax.swing.JPanel jPanelBase; 
    private javax.swing.JPanel jPanelPrincipal; 
    private javax.swing.JScrollPane jScrTodasRegras; 
    private javax.swing.JButton jbotConfirmar; 
    private javax.swing.JLabel jlabelDiretorio; 
    private javax.swing.JLabel jlabelNomeArquivo; 
    private javax.swing.JTextArea jtResultados; 
    private javax.swing.JTextField jtfDiretorio; 
    private javax.swing.JTextField jtfNomeArquivo; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
 
} 
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/* 
 * VerificadorView.java 
 * 
 * Created on 21 de Março de 2007, 21:12 
 */ 
 
package feri.view; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import javax.swing.DefaultListModel; 
import javax.swing.JFileChooser; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
import feri.controller.VerificadorController; 
 
/** 
 *  
 * @author Mônica 
 */ 
public class VerificadorView extends javax.swing.JFrame { 
 
 private DefaultListModel listaTodasRegras = new DefaultListModel(); 
 
 private VerificadorController verificadorController; 
 
 /** Creates new form Principal */ 
 public VerificadorView() { 
  initComponents(); 
  setSize(575, 349); 
 } 
 
 public VerificadorView(VerificadorController verificadorC) { 
  this(); 
  verificadorController = verificadorC; 
  jtfConfianca.setText("50"); 
  jtfNumMaxRegras.setText("50"); 
  jtfSuporte.setText("50"); 
 } 
 
 JFileChooser jFile = new JFileChooser("./"); 
 
 /** 
  * This method is called from within the constructor to initialize the form. 
  * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 
  * regenerated by the Form Editor. 
  */ 
 // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Code ">//GEN-
BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 
        jbotExtrair = new javax.swing.JButton(); 
        jPanelTopo = new javax.swing.JPanel(); 
        jlabelInstancias = new javax.swing.JLabel(); 
        jtfInstancias = new javax.swing.JTextField(); 
        jPanelRegras = new javax.swing.JPanel(); 
        jCheckBoxRegra1 = new javax.swing.JCheckBox(); 
        jCheckBoxRegra2 = new javax.swing.JCheckBox(); 
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        jCheckBoxRegra3 = new javax.swing.JCheckBox(); 
        jCheckBoxRegra4 = new javax.swing.JCheckBox(); 
        jCheckBoxRegra5 = new javax.swing.JCheckBox(); 
        jCheckBoxApriori = new javax.swing.JCheckBox(); 
        jCheckBoxConversao = new javax.swing.JCheckBox(); 
        btAbrirInstancia = new javax.swing.JButton(); 
        jtfSuporte = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 
        jtfConfianca = new javax.swing.JTextField(); 
        jtfNumMaxRegras = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 
        jbotLimpar = new javax.swing.JButton(); 
        jbotFechar = new javax.swing.JButton(); 
 
        jLabel3.setText("jLabel3"); 
 
        getContentPane().setLayout(null); 
 
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
        setTitle("FERI"); 
        jbotExtrair.setText("Extrair"); 
        jbotExtrair.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbotExtrairActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        getContentPane().add(jbotExtrair); 
        jbotExtrair.setBounds(331, 285, 75, 23); 
 
        jPanelTopo.setLayout(null); 
 
        
jPanelTopo.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelB
order.RAISED)); 
        jlabelInstancias.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jlabelInstancias.setText("Inst\u00e2ncias :"); 
        jlabelInstancias.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jPanelTopo.add(jlabelInstancias); 
        jlabelInstancias.setBounds(0, 10, 130, 18); 
 
        jtfInstancias.setEditable(false); 
        jtfInstancias.setToolTipText("Diret\u00f3rio que cont\u00e9m as inst\u00e2ncias a serem 
analisadas"); 
        jPanelTopo.add(jtfInstancias); 
        jtfInstancias.setBounds(133, 10, 380, 20); 
 
        jPanelRegras.setLayout(null); 
 
        jPanelRegras.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Regras 
Utilizadas")); 
        jPanelRegras.setToolTipText("Etapas Aplicadas"); 
        jCheckBoxRegra1.setSelected(true); 
        jCheckBoxRegra1.setToolTipText("Esta regra define a cria\u00e7\u00e3o da estrutura 
sumarizada CDX_TREE e transforma\u00e7\u00e3o dos atributos em elementos simples"); 
        jCheckBoxRegra1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxRegra1.setEnabled(false); 
        jCheckBoxRegra1.setLabel("Cria\u00e7\u00e3o do \u00edndice  CDX_TREE"); 
        jCheckBoxRegra1.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
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        jPanelRegras.add(jCheckBoxRegra1); 
        jCheckBoxRegra1.setBounds(15, 24, 250, 17); 
        jCheckBoxRegra1.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxRegra1"); 
 
        jCheckBoxRegra2.setSelected(true); 
        jCheckBoxRegra2.setText("Transforma\u00e7\u00e3o dos elementos repetidos 
(cole\u00e7\u00f5es)"); 
        jCheckBoxRegra2.setToolTipText("Esta regra define a transforma\u00e7\u00e3o de 
elementos repetidos de cole\u00e7\u00f5es em elementos simples"); 
        jCheckBoxRegra2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxRegra2.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxRegra2); 
        jCheckBoxRegra2.setBounds(15, 41, 360, 17); 
        jCheckBoxRegra2.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxRegra2"); 
 
        jCheckBoxRegra3.setSelected(true); 
        jCheckBoxRegra3.setText("C\u00e1lculo do n\u00famero de subelementos das 
cole\u00e7\u00f5es"); 
        jCheckBoxRegra3.setToolTipText("Esta regra define o c\u00e1lculo do n\u00famero de 
filhos que comp\u00f5em as cole\u00e7\u00f5es que foram transformadas em elementos 
simples"); 
        jCheckBoxRegra3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxRegra3.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxRegra3); 
        jCheckBoxRegra3.setBounds(15, 58, 370, 17); 
        jCheckBoxRegra3.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxRegra3"); 
 
        jCheckBoxRegra4.setSelected(true); 
        jCheckBoxRegra4.setText("Discretiza\u00e7\u00e3o dos elementos num\u00e9ricos"); 
        jCheckBoxRegra4.setToolTipText("Regra que define a discretiza\u00e7\u00e3o dos 
elementos num\u00e9ricos"); 
        jCheckBoxRegra4.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxRegra4.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxRegra4); 
        jCheckBoxRegra4.setBounds(15, 75, 280, 17); 
        jCheckBoxRegra4.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxRegra4"); 
 
        jCheckBoxRegra5.setSelected(true); 
        jCheckBoxRegra5.setText("Ajustes finais dos dados (Limpeza)"); 
        jCheckBoxRegra5.setToolTipText("Regra que define os ajustes finais nos dados, para 
melhorar os resultados obtidos com o Apriori"); 
        jCheckBoxRegra5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxRegra5.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxRegra5); 
        jCheckBoxRegra5.setBounds(15, 92, 290, 17); 
        jCheckBoxRegra5.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxRegra5"); 
 
        jCheckBoxApriori.setSelected(true); 
        jCheckBoxApriori.setText("Apriori"); 
        jCheckBoxApriori.setToolTipText("Apriori"); 
        jCheckBoxApriori.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxApriori.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jCheckBoxApriori.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jCheckBoxAprioriActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxApriori); 
        jCheckBoxApriori.setBounds(15, 109, 150, 17); 
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        jCheckBoxApriori.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxApriori"); 
 
        jCheckBoxConversao.setSelected(true); 
        jCheckBoxConversao.setText("Convers\u00e3o"); 
        jCheckBoxConversao.setToolTipText("Convers\u00e3o"); 
        jCheckBoxConversao.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(0, 0, 0, 
0)); 
        jCheckBoxConversao.setMargin(new java.awt.Insets(0, 0, 0, 0)); 
        jPanelRegras.add(jCheckBoxConversao); 
        jCheckBoxConversao.setBounds(15, 126, 150, 17); 
        
jCheckBoxConversao.getAccessibleContext().setAccessibleName("jCheckBoxConversao"); 
 
        jPanelTopo.add(jPanelRegras); 
        jPanelRegras.setBounds(130, 100, 390, 158); 
        jPanelRegras.getAccessibleContext().setAccessibleName(null); 
 
        btAbrirInstancia.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Documents and 
Settings\\Sony\\My Documents\\monica_ufsc\\TCC\\Projeto\\Extracao_RI\\Imagens\\abrir.gif")); 
        btAbrirInstancia.setToolTipText("Diret\u00f3rio que cont\u00e9m as inst\u00e2ncias a 
serem analisadas"); 
        btAbrirInstancia.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                btAbrirInstanciaActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        jPanelTopo.add(btAbrirInstancia); 
        btAbrirInstancia.setBounds(514, 9, 22, 21); 
 
        jtfSuporte.setToolTipText("Suporte m\u00ednimo a ser considerado"); 
        jPanelTopo.add(jtfSuporte); 
        jtfSuporte.setBounds(133, 33, 50, 20); 
 
        jLabel1.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jLabel1.setText("Suporte :"); 
        jPanelTopo.add(jLabel1); 
        jLabel1.setBounds(0, 33, 130, 18); 
 
        jLabel2.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jLabel2.setText("Confian\u00e7a :"); 
        jPanelTopo.add(jLabel2); 
        jLabel2.setBounds(0, 56, 130, 18); 
 
        jtfConfianca.setToolTipText("Confian\u00e7a a ser utilizada"); 
        jPanelTopo.add(jtfConfianca); 
        jtfConfianca.setBounds(133, 56, 50, 20); 
 
        jtfNumMaxRegras.setToolTipText("N\u00famero m\u00e1ximo de regras que 
dever\u00e3o ser apresentadas"); 
        jPanelTopo.add(jtfNumMaxRegras); 
        jtfNumMaxRegras.setBounds(133, 79, 50, 20); 
 
        jLabel4.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT); 
        jLabel4.setText("N\u00fam. sa\u00eddas Apriori :"); 
        jPanelTopo.add(jLabel4); 
        jLabel4.setBounds(0, 80, 130, 14); 
 
        getContentPane().add(jPanelTopo); 
        jPanelTopo.setBounds(10, 10, 550, 270); 
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        jbotLimpar.setText("Limpar"); 
        jbotLimpar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbotLimparActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        getContentPane().add(jbotLimpar); 
        jbotLimpar.setBounds(408, 285, 75, 23); 
 
        jbotFechar.setText("Fechar"); 
        jbotFechar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
                jbotFecharActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        getContentPane().add(jbotFechar); 
        jbotFechar.setBounds(485, 285, 75, 23); 
 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void jCheckBoxAprioriActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_jCheckBoxAprioriActionPerformed 
     if (!jCheckBoxApriori.isSelected()){ 
      jCheckBoxConversao.setEnabled(false); 
      jCheckBoxConversao.setSelected(false); 
     }else{ 
      jCheckBoxConversao.setEnabled(true); 
      jCheckBoxConversao.setSelected(true); 
     } 
    }//GEN-LAST:event_jCheckBoxAprioriActionPerformed 
 
 private void jbotFecharActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_jbotFecharActionPerformed 
  System.exit(0); 
 }// GEN-LAST:event_jbotFecharActionPerformed 
 
 private void jbotLimparActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_jbotLimparActionPerformed 
  jtfInstancias.setText(""); 
  jtfConfianca.setText("50"); 
  jtfNumMaxRegras.setText("50"); 
  jtfSuporte.setText("50"); 
  jCheckBoxRegra1.setSelected(true); 
  jCheckBoxRegra2.setSelected(true); 
  jCheckBoxRegra3.setSelected(true); 
  jCheckBoxRegra4.setSelected(true); 
  jCheckBoxRegra5.setSelected(true); 
  jCheckBoxApriori.setSelected(true); 
  jCheckBoxConversao.setSelected(true); 
 
 }// GEN-LAST:event_jbotLimparActionPerformed 
 
 private void jbotExtrairActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_jbotExtrairActionPerformed 
  if (((jtfConfianca.getText().equals(null) || 
jtfNumMaxRegras.getText().equals(null) 
   || jtfSuporte.getText().equals(null) || jtfConfianca.getText().equals("")) 
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   || jtfNumMaxRegras.getText().equals("") || 
jtfSuporte.getText().equals("")) & jCheckBoxApriori.isSelected()) { 
   JOptionPane.showMessageDialog(this, "Existem informações 
obrigatórias não infomadas!"); 
  } else { 
   if(jtfInstancias.getText().equals(null) || jtfInstancias.getText().equals("")){ 
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Informe o diretório 
onde estão localizadas as instâncias a serem analisadas!"); 
   }else{ 
   List<String> listaRegrasSel = new ArrayList<String>(); 
   if (jCheckBoxRegra1.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraUm"); 
   } 
   if (jCheckBoxRegra2.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraDois"); 
   } 
   if (jCheckBoxRegra3.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraTres"); 
   } 
   if (jCheckBoxRegra4.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraQuatro"); 
   } 
   if (jCheckBoxRegra5.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraCinco"); 
   } 
   if (jCheckBoxApriori.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraApriori"); 
   } 
   if (jCheckBoxConversao.isSelected()) { 
    listaRegrasSel.add("RegraConversao"); 
   } 
 
   verificadorController.processarExtracao(jtfInstancias.getText(), 
jtfSuporte.getText(), jtfNumMaxRegras 
     .getText(), jtfConfianca.getText(), listaRegrasSel); 
  }} 
 }// GEN-LAST:event_jbotExtrairActionPerformed 
 
 private void btAbrirInstanciaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {// GEN-
FIRST:event_btAbrirInstanciaActionPerformed 
 
  jFile.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY); 
  jFile.showOpenDialog(this); 
  if (jFile.getSelectedFile() != null) { 
   // String nomeArquivo = jFile.getSelectedFile().getName(); 
   // String pasta = jFile.getSelectedFile().getParent(); 
   jtfInstancias.setText(jFile.getSelectedFile().getAbsolutePath()); 
  } 
 
 }// GEN-LAST:event_btAbrirInstanciaActionPerformed 
 
 /** 
  * @param args 
  *            the command line arguments 
  */ 
 public static void main(String args[]) { 
  java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
   public void run() { 
    new VerificadorView().setVisible(true); 
   } 
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  }); 
 } 
 
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton btAbrirInstancia; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxApriori; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxConversao; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxRegra1; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxRegra2; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxRegra3; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxRegra4; 
    private javax.swing.JCheckBox jCheckBoxRegra5; 
    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
    private javax.swing.JLabel jLabel2; 
    private javax.swing.JLabel jLabel3; 
    private javax.swing.JLabel jLabel4; 
    private javax.swing.JPanel jPanelRegras; 
    private javax.swing.JPanel jPanelTopo; 
    private javax.swing.JButton jbotExtrair; 
    private javax.swing.JButton jbotFechar; 
    private javax.swing.JButton jbotLimpar; 
    private javax.swing.JLabel jlabelInstancias; 
    private javax.swing.JTextField jtfConfianca; 
    private javax.swing.JTextField jtfInstancias; 
    private javax.swing.JTextField jtfNumMaxRegras; 
    private javax.swing.JTextField jtfSuporte; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
 
} 
 
 


