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RESUMO 
 

OLAP (On-Line Analytical Processing) permite a análise de informação 

segundo o modelo multidimensional, isto é, utilizando dados organizados em 

células fato, de acordo com diversas dimensões descritivas, para facilitar a 

visualização interativa da informação em diferentes focos e níveis de agregação. 

GIS (Geographical Information Systems) são sistemas especializados no 

processamento de informações geográficas, isto é, informações onde o aspecto 

geográfico desempenha um papel relevante. GIS manipulam coordenadas 

geográficas e mapas. A integração dessas duas tecnologias permite explorar o 

dinamismo do OLAP para mudança de foco e níveis de agregação com 

apresentações na forma de mapas providas pelas ferramentas de GIS.  

Este trabalho relata o desenvolvimento de uma aplicação OLAP sobre a 

Web para a análise de dados do vestibular da UFSC. Esta aplicação foi 

desenvolvida utilizando ferramentas livres e padrões de sistemas abertos, 

explorando soluções para a composição de módulos de diferentes fabricantes. O 

trabalho também apresenta o resultado de estudos voltados para a integração 

entre OLAP e GIS nesta aplicação. 

 

Palavras-chave: OLAP, GIS, XMLA, MDX, Pentaho. 
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ABSTRACT 
 

OLAP (On-Line Analytical Processing) enables the exploration of data 

according to the multidimensional model, i.e., using data organized in cells fact 

and according to several descriptive dimensions to facilitate information 

visualization information in different focus and aggregation levels in interactive 

way. GIS (Geographical Information Systems) are systems specialized in the 

processing of geographic information, i.e., information where the geographic 

aspect plays an important role. GIS can manipulate geographic coordinates and 

maps. The interaction of these two technologies allows one to explore the 

dynamism of the OLAP for changing the focus and the information aggregation 

levels with presentations in the form of maps provided for the GIS tools. 

This work reports the development of an OLAP application on the Web for 

analysing data of the UFSC admission exams. This application was developed 

using open source tools and open systems standards, trying different solution for 

composing modules from distinct sources. In addition, some studies were realized 

about the integration of OLAP and GIS in this application. 

 

Key words: OLAP, GIS, XMLA, MDX, Pentaho. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

A análise e a interpretação de dados é uma tarefa que requer grande 

habilidade para se conseguir extrair informações relevantes ao seu negócio das 

mais diversas fontes. Neste intuito, muitos esforços vêm sendo aplicados na 

tentativa de se reunir diversas formas de apresentação dos dados, tais como, 

tabelas, gráficos e mapas para facilitar a sua interpretação. 

 Nesta linha de pensamento o objetivo principal deste trabalho é realizar 

um estudo buscando ferramentas que possam realizar a interação entre OLAP, 

que é uma tecnologia de processamento para gerar respostas rápidas para as 

consultas analíticas sobre um modelo multidimensional, e GIS, sistema 

especializado na manipulação de dados geográficos. Com isso, dados contidos 

em uma base dimensional poderão ser apresentados em mapas construídos de 

acordo com os valores retornados por uma consulta analítica, facilitando assim a 

interpretação dos dados. 

Para realizar a interação entre essas tecnologias é necessário encontrar 

ferramentas que possibilitem a troca de informações nos padrões específicos de 

cada tecnologia. 

Interpretar os dados provenientes da ficha de inscrição e dos resultados 

obtidos pelos candidatos nos vestibulares da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) ajudará a instituição a detectar possíveis deficiências do seu 

processo seletivo. 

Este estudo mostra todo o processo necessário para a exibição dos dados, 

resultantes da inscrição e desempenho dos candidatos nos vestibulares da UFSC, 

na ferramenta Open Source Pentaho BI e propõe uma forma de interagir com 

ferramentas GIS. 
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O objetivo geral deste trabalho é aplicar as tecnologias OLAP e GIS para 

ajudar na análise dos dados do vestibular da UFSC, facilitando o descobrimento 

de possíveis tendências e falhas do processo seletivo. Os objetivos específicos 

são os seguintes: 

 

• Busca, análise e seleção de ferramentas OLAP para a análise de 

dados do vestibular da UFSC, preferencialmente de domínio público 

e código aberto, visando minimizar os gastos para implementação 

do projeto. 

• Realizar a modelagem dimensional e elaborar um esquema em 

formato estrela para a data warehouse. 

• Criar scripts para o processo de extração, transformação e carga 

dos dados do vestibular de 2006 para a data warehouse. 

• Implementar a interface OLAP em uma das ferramentas. 

• Estudos sobre a integração OLAP-GIS para a apresentação de 

algumas visões OLAP em forma de mapas. 

 

A Figura 1 mostra em branco e com setas pretas os módulos da arquitetura 

integrando OLAP-GIS que foram implementados no âmbito desse trabalho. 

Tratam-se dos módulos referentes à DW e à apresentação de visões OLAP dos 

dados sobre a Web. A implementação dos módulos referentes à visualização 

cartográfica fica para trabalhos futuros. Este trabalho fornece no entanto algumas 

diretrizes para tal desenvolvimento futuro.  
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Figura 1 – Arquitetura OLAP-GIS realçando (em branco) o que foi realizado 

 

O trabalho tem seqüência com a Seção 2, que apresenta os principais 

conceitos envolvidos no trabalho. Em seguida, a Seção 3 descreve a base de 

dados utilizada e como foi feita a ETC (Extração, Transformação e Carga) para a 

geração do Data Warehouse. A Seção 4 mostra como foi implementada uma 

solução usando a ferramenta Pentaho, com toda sua configuração. A Seção 5 

descreve como poderá ser feita a interação do Pentaho com ferramentas GIS. A 

Seção 6 descreve e discute alguns trabalhos relacionados. Por fim, a Seção 7 

apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 
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2- PRINCIPAIS CONCEITOS 
Este capítulo descreve diversos conceitos envolvidos neste trabalho, os 

quais facilitarão o seu entendimento. 

 

2.1. DATA WAREHOUSE 
 

Segundo Inmon [1], “Data warehouse (DW) é um conjunto de dados 

baseado em assuntos, integrado, não-volátil e variável em relação ao tempo, para 

apoio às decisões gerenciais". Por estas características, entende-se: 

 

Baseado em assuntos: Significa que o DW tem seu foco nas principais 

entidades do negócio. 

Integrado: Significa que os dados estão armazenados de maneira 

consistente (ou seja, especificando convenções, restrições de domínio, atributos 

físicos e medições). 

Não volátil: Significa que os dados são gravados de maneira persistente 

no DW. Esses dados não são atualizados on-line e raramente modificados depois 

de incluídos no DW. Os novos dados podem ser adicionados periodicamente ao 

DW, integrando-se àqueles previamente armazenados.  

Variante no tempo: Significa que os dados estão associados a um ponto 

no tempo, como por exemplo, ano, semestre, mês, trimestre, período de 

pagamento, etc... 

Para complementar essa definição, podemos citar Ralph Kimball [3], que 

diz que um DW é uma base de dados típica para suporte à decisão que é 

normalmente implementada sobre o Modelo Dimensional [1]. Um DW é 

organizado sobre as tabelas de fatos e as tabelas de dimensões. As tabelas de 
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fatos são centrais, armazenam todas as chaves primárias das dimensões, são 

essencialmente normalizadas e registram as medidas do negócio. As tabelas de 

dimensões são periféricas, possuem apenas a sua chave primária, são 

normalmente desnormalizadas e armazenam as informações descritivas sobre as 

medidas do negócio. Em “The Data Warehouse Toolkit”, Kimball [3] define três 

tipos de medidas: 

• Aditivas: são as medidas mais comuns, podem ser somadas cruzando-se 

qualquer uma de suas dimensões. Exemplo: nota_candidato. 

• Semi aditivas: essas medidas podem ser somadas através de apenas 

algumas de suas dimensões. Exemplo: quantidade de um produto em 

estoque (não faz sentido somar através da dimensão tempo) 

• Não aditivas: são medidas que não podem ser somadas por nenhuma de 

suas dimensões. Exemplo: valores percentuais. 

 

 A Figura 2 [3] ilustra um esquema dimensional na forma de estrela para um 

DW de vendas, com as dimensões tempo, região, produto, vendedor e cliente. 

As medidas da tabela de fatos (e.g., valor das vendas, média das vendas) são 

armazenadas para diversas combinações de valores dessas dimensões. 
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Figura 2 - Modelo Estrela 

 

Algumas vantagens do modelo dimensional sobre os modelos relacionais 

convencionais para aplicações de Data Warehouse são citadas por Poe et al. [14] 

e Bispo [15] e descritas abaixo: 

    • Permite a criação de um projeto de banco de dados que fornece respostas 

rápidas, com menos tabelas e índices; 

    • Permite ao administrador do banco de dados trabalhar com projetos mais 

simples e assim produzir melhores planos de execução; e 

    • Possui uma estrutura mais intuitiva, assemelhando o projeto do banco de 

dados com a forma como o usuário final pensa e usa os dados. 

 

Para se elaborar um esquema dimensional deve-se levar em conta a 

granularidade desejada para a análise. Granularidade se define como o nível com 

que os dados estão sumarizados [11]. O grão é o maior nível de detalhamento. O 
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nível adequado de granularidade deve ser definido de tal forma que atenda as 

necessidades do usuário, tendo como limitação os recursos disponíveis. 

Podemos nos referir ao DW como sendo a evolução dos Ambientes de 

Apoio à Decisão. O grande interesse das empresas por essa tecnologia está 

relacionado à necessidade de garantir respostas e ações rápidas, baseadas em 

informação confiável e de fácil assimilação e análise, assegurando a 

competitividade de mercado [12]. Alguns fatores que contribuíram para esse 

interesse merecem destaque: os avanços tecnológicos, as mudanças 

organizacionais e estruturais nos negócios, a abertura de mercados e a 

globalização da economia. 

A arquitetura do DW é constituída de estrutura de dados, mecanismos de 

comunicação, processamento e apresentação da informação para o usuário final 

[13]. A Figura 3 [13] apresenta a arquitetura padrão deste ambiente. 

Normalmente, as arquiteturas de DW consistem de ferramentas que respondem 

desde a carga até ao processamento de consultas, e também de repositórios de 

dados, como o DW e Data Marts (DM). Essas ferramentas podem ser dividas em 

dois grupos: (i) as que são relacionadas pela carga inicial e atualizações 

periódicas do DW, isto é responsáveis pelo processo de Extração, Transformação 

e Carga (ETC) dos dados de diferentes sistemas operativos; e (ii) as ferramentas 

relacionadas com as consultas, orientadas para o usuário final, que são 

responsáveis pela elaboração de relatórios, pesquisas informativas, análise e 

"data mining". 
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Figura 3 – Arquitetura do DW 

 

Quanto aos repositórios, o DW funciona como um grande centralizador dos 

dados, enquanto os DM permitem uma visão mais direcionada de um problema, 

funcionando como repositórios menores, orientados a áreas específicas [13].  

O processo de ETC em inglês ETL, de Extraction, Transformation and Load 

consiste no processo de extrair dados das fontes (e.g., um banco de dados 

transacional legado), transformá-los de alguma forma e inseri-los em banco de 

dados especial, o DW [4]. A transformação pode ser uma limpeza dos dados, 

alteração de acordo com regras de negócios, tradução, etc. 

A etapa de extração consiste na captura dos dados, que serão alocados no 

DW, posteriormente. As fontes de dados podem ser desde documentos texto até 

sistemas transacionais.  Os dados capturados podem ser armazenados 

primeiramente em um local intermediário entre a fonte de dados relacionais e o 
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DW, chamada de área de estagiamento (staging area) com o intuito de termos um 

histórico das transações realizadas. Os dados capturados nem sempre são 

íntegros e podem apresentar diferentes problemas, como inconsistências e 

duplicidade, por isso precisam ser tratados. 

Após a extração de todos os dados, começa a etapa de transformação, 

realizando conversões para formatos consistentes e tornando íntegros os dados, 

além de realizar o processo de limpeza, onde os erros encontrados são 

eliminados ou tratados.  

A etapa de carga começa logo após se ter a garantia de consistência dos 

dados, movendo-os para a área de estagiamento, caso os dados tenham sido 

extraídos das fontes de dados transacionais, ou para o DW, caso a extração 

tenha sido feita da área de estagiamento. O processo de ETC pode ocorrer ainda 

se fizermos DataMarts específicos para cada setor. A Figura 4 representa o 

processo de ETC e mostra onde a área de estagiamento se localiza nesse 

processo.  

 

Figura 4 - Processo de ETC 
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2.2. OLAP 
 

Com o DW pronto precisamos recuperar e exibir os dados de alguma 

maneira. O principal meio é através de ferramentas OLAP (do inglês On-Line 

Analytical Processing) que é uma categoria da tecnologia de software que permite 

que, analistas, gerentes e executivos obtenham, de maneira rápida, consistente e 

interativa, o acesso a uma variedade de visualizações possíveis das informações 

[1]. 

Kimball [3] realizou estudos sobre as funcionalidades específicas que todas 

as ferramentas OLAP deveriam ter e listou essas características, apresentadas 

abaixo: 

• Visibilidade: a ferramenta deverá apresentar de forma clara e, se possível, 

em uma mesma tela, as dimensões, as restrições sobre essas dimensões 

e as tabelas de fatos disponíveis para análise. As edições realizadas no 

relatório pelo usuário também devem ser facilmente visualizadas por ele 

apenas com poucos cliques de mouse. 

• Browse/Navegação: a ferramenta deve permitir ao usuário “navegar” de 

forma intuitiva pelos dados e deve fazê-lo compreender e explorar as 

dimensões disponíveis. 

• Valores nulos: refere-se à maneira como a ferramenta trata a ausência de 

valor numa determinada coluna, seja colocando espaços em branco ou 

alguma mensagem como, por exemplo, “não aplicável”. 

• Interface de ajuda: a ferramenta deve se preocupar não só em apresentar 

sua documentação e explicação detalhada das funções disponíveis e como 

executá-las, mas também ter um “repositório” ou dicionário dos dados com 

explicações feitas na terminologia do negócio. 
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• Comparações Pré-definidas: alguns tipos de comparação devem estar 

sempre disponíveis, tais como, diferença numérica, diferença percentual, 

proporção, fator de crescimento durante N períodos de tempo e outras. 

• Drill-Down, Drill-Across: Drill down e drill across são recursos 

fundamentais para uma análise efetiva por parte do usuário. Fazer um drill-

down significa obter mais informações sobre os dados que estão sendo 

apresentados, seja descendo numa hierarquia ou adicionando dimensões 

que complementem a análise dos dados. Drill-across é fazer com que duas 

ou mais tabelas de fato que compartilham dimensões sejam combinadas 

num único relatório. 

• Manipulação de exceções: está relacionado à capacidade da ferramenta 

de proporcionar alertas ou marcadores para itens excepcionais, limitar o 

relatório apenas às linhas com valores nulos, determinar faixas de valores 

numéricos ou percentuais, demarcar limites superior e inferior, etc. 

• Interação com agregados: a ferramenta deve saber gerenciar valores 

agregados pré-armazenados de forma que, quando da navegação do 

usuário pelos dados, principalmente usando drill-down, o fato de o dado ser 

pré-armazenado ou não seja transparente. 

• Análise/Restrições de Comportamento: capacidade da ferramenta de 

rastrear um determinado comportamento de forma a utilizar essa 

informação em outro relatório (Exemplo: isolar um grupo especial de 

clientes para utilizá-lo num relatório mais complexo). 

• Rotacionamento/Visualização: cabeçalhos de linhas e colunas devem 

poder ser misturados em combinações arbitrárias fazendo com que os 

dados do relatório sejam reorganizados de uma forma que tenha mais 
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sentido para o usuário. Além disso, a ferramenta deve ter disponíveis 

vários modos de apresentação tais como planilhas, gráficos, matrizes, etc. 

• Operação Batch: refere-se à possibilidade de agendar o processamento 

de consultas já definidas, principalmente se o tempo de resposta destas for 

demorado. 

 

Podemos classificar as ferramentas OLAP quanto à forma de acesso aos 

dados, suas principais características são descritas abaixo (Fonte: Anotações de 

aula TODESCO, José Leomar): 

 

Multidimensional OLAP (MOLAP): Contêm dados pré-calculados, 

considerando todas as possíveis respostas para um dado conjunto de questões. 

Propicia bom desempenho, independente da quantidade de dimensões da 

consulta. Algumas alterações levam à necessidade de recalcular o banco de 

dados. Cubos podem ficar muito grandes à medida que novas dimensões e dados 

detalhados são acrescentados. Recomendado quando os usuários têm problemas 

dentro de um escopo (eles querem perguntar as mesmas questões todo dia / 

semana / mês).  

 

Figura 5 – Modelo da visão MOLAP 

 

VISÃO  
DO USUÁRIO

DADOS DETALHADOS 
E AGREGADOS
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Relational OLAP (ROLAP): Não contêm dados pré-calculados. Intercepta a 

consulta e apresenta a questão para o banco de dados relacional com o objetivo 

de obter os dados que respondem à questão. Em algumas situações, é mais lento 

que a tecnologia MOLAP. Adequado para grandes volumes de dados e 

necessidade de dados detalhados. Recomendado quando os usuários não sabem 

exatamente o que vão perguntar ao longo do tempo. 

 

 

Figura 6 – Modelo da visão ROLAP 

 

 

Hybrid OLAP (HOLAP): Tecnologia que combina as vantagens do MOLAP e 

do ROLAP. 

 

 

Figura 7 – Modelo da visão HOLAP 

 

VISÃO  
DO USUÁRIO

DADOS DETALHADOS 
E AGREGADOS 

DADOS 
 DETALHADOS 

VISÃO  
DO USUÁRIO

DADOS 
AGREGADOS 
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Como visto acima, toda ferramenta OLAP provê uma visão 

multidimensional dos dados, com isso podemos imaginar que os dados estão 

alocados em um cubo pré-calculado que contém todas as respostas possíveis 

para um determinado âmbito, onde a ferramenta OLAP irá percorrer de acordo 

com a visão que o usuário solicitar. A Figura 8 [22] apresenta um cubo OLAP com 

o número de pacotes movimentados entre diferentes rotas ao longo do tempo e 

as datas das últimas movimentações efetuadas. 

Para melhor entendimento de um cubo OLAP devemos primeiramente 

entender seus principais componentes, descritos abaixo: 

Dimensões: São o topo ou as mais altas categorias de um cubo. Contêm 

subcategorias conhecidas como níveis ou medidas. Uma dimensão pode ter 

múltiplas hierarquias e pode ser usada em vários cubos. Um cubo pode ter até 64 

dimensões. 

Hierarquia: Uma dimensão pode ser categorizada com diferentes 

hierarquias.  

Níveis: São categorias para organização dentro da dimensão. Níveis são 

hierárquicos, e cada nível descendente é um componente do nível acima. Por 

exemplo, a dimensão tempo pode conter os seguintes níveis: Ano, Trimestre, 

Mês, Semana e Dia. 

Membro: É um componente de um nível e é análogo a um valor deste 

nível. Por exemplo, o nível Ano tem os membros “2005”, “2006”, etc... 
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Figura 8 – Cubo OLAP 

 

2.3. MDX e XMLA 
 

Multidimensional Expressions (MDX) [17] é uma poderosa linguagem que 

possibilita consultar objetos multidimensionais e disponibiliza comandos para 

recuperar e manipular dados multidimensionais desses objetos. MDX é projetada 

para facilitar o acesso aos dados de múltiplas dimensões. Essa linguagem provê 

funcionalidades para criar e consultar estruturas com várias dimensões chamadas 

“cubos”. É a linguagem padrão para se fazer consultas em ambientes OLAP. 

A sintaxe do MDX é similar à SQL e fornece recurso para controlar 

estruturas de dados, isto é, Data Definition Language (DDL). Entretanto, esses 

recursos do MDX podem ser mais complexos e robustos que os recursos 

correspondentes do SQL. 
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A sintaxe básica das consultas MDX usa o comando SELECT, composto 

pelas seguintes clausulas: 

WITH (opcional): Permite criar membros calculados ou nomes durante o 

processamento da clausula SELECT e WHERE. 

SELECT: Define os campos desejados para o retorno da consulta. 

FROM: Define o nome do cubo onde os campos desejados serão 

procurados.  

WHERE (opcional): Restringe o resultado da consulta de acordo com o que 

o usuário solicitou. 

 

 A seguir temos um exemplo de consulta MDX que cria um membro 

chamado media, que é o valor total dividido pelo numero_ocorrencias e faz um 

SELECT para buscar as medidas (Measures) não vazias (NON EMPTY) das 

colunas, fazendo Crossjoin entre região, departamento e posição (regionSelects, 

departmentSelects, positionSelects ) do cubo Quadrant Analysis. 

 

WITH  MEMBER media AS ‘total / numero_ocorrencias’ 

SELECT NON EMPTY {[Measures].[maxima], [Measures].[Media notas]} ON 

COLUMNS, NON EMPTY Crossjoin({ {regionSelects} },  

Crossjoin({ {departmentSelects} }, { {positionSelects} } ) ) ON ROWS 

FROM [Quadrant Analysis]]] 

 

O resultado desta consulta, no nosso caso, será retornado em um 

esquema XMLA (eXtensible Markup Language for Analysis) que é um padrão que 

permite a comunicação de um cliente com uma fonte de dados OLAP. XMLA é um 

padrão baseado em XML para fornecer processamento OLAP através de APIs 
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implementadas como serviços Web (Web services). Esses serviços podem ser 

definidos como aplicações que se comunicam pela Internet, implementadas de 

forma flexível e fracamente acoplada, ou seja, sistemas de software distribuídos 

que podem ser disponibilizados, localizados e executados através da Web. Toda 

a descrição do web service, como por exemplo, o formato dos métodos e de seus 

parâmetros, é feita através da linguagem WSDL (Web Services Definition 

Language) [18], que é uma linguagem baseada em XML, a qual fornece detalhes 

dos serviços, respondendo as perguntas “onde” e “como” acessar os serviços. A 

publicação de um web service é feita através do UDDI (Universal Description, 

Discovery and Integration) [19], onde o fornecedor de um serviço disponibiliza 

informações sobre o mesmo. Podemos fazer analogia a um catálogo de web 

services. Já a troca de dados entre um servidor e um cliente é realizada por meio 

do protocolo de comunicação SOAP (Simple Object Application Protocol) [20], o 

qual envia e recebe informações codificadas em XML, encapsulando as 

chamadas e retornos dos métodos, utilizando o protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol).  

A especificação XMLA define dois métodos de acesso aos serviços, 

definidos abaixo: 

 Discover: É usado para obter informações e metadados de um Web 

service. Essa informação pode ser a lista de fontes de dados disponíveis ou 

dados sobre uma fonte específica. 

 

Execute: É usado para executar uma consulta MDX ou outro comando 

específico do servidor XMLA. 
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O diagrama da Figura 9 [10] mostra a arquitetura de uma possível 

aplicação usando XMLA.  

 

 

Figura 9 – Arquitetura de uma aplicação XMLA 

 

O cliente provido da URL para o servidor do serviço Web envia os 

comandos Discover e Execute para o servidor, usando os protocolos SOAP e 

HTTP. O servidor recebe esses comandos e realiza a chamada buscando os 

dados, empacota-os em XML e então emite os dados no formato XML para o 

cliente. 

O método Discover possui três parâmetros de entrada descritos a seguir: 

• RequestType - Determina a estrutura e o conteúdo a ser retornado. A Tabela 

1 apresenta os principais valores aceitos para esse parâmetro e a descrição 

de cada opção. 

 

Valor Descrição 

DISCOVER_DATASOURCES Retorna uma lista de fontes de dados 

XMLA disponíveis no servidor. 

DISCOVER_PROPERTIES Retorna uma lista de informações e 

valores sobre a propriedade requisitada 
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Valor Descrição 

que é suportada pela fonte de dados 

específica. 

DISCOVER_SCHEMA_ROWSETS Retorna os nomes, valores e outras 

informações de todos os valores do 

RequestTypes suportadas pelo servidor de 

dados, inclusive as descritas nesta tabela. 

DISCOVER_ENUMERATORS Retorna uma lista de nomes, tipos de 

dados e valores possíveis dos 

enumeradores suportados por uma fonte 

de dados específica. 

DISCOVER_KEYWORDS Retorna uma lista de palavras reservadas 

do servidor. 

DISCOVER_LITERALS Retorna informações sobre os literais 

suportados pela fonte de dados. 

Schema Rowset Constant Corresponde a uma constante que define 

um dos esquemas que será usado. Alguns 

dos possíveis valores são: 

MDSCHEMA_CUBES, 

MDSCHEMA_DIMENSIONS, 

MDSCHEMA_HIERARCHIES, 

MDSCHEMA_LEVELS, 

MDSCHEMA_MEMBERS 

Tabela 1 – Possíveis valores para o RequestType. 
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Restrictions – Este parâmetro permite o usuário restringir o escopo dos 

dados que serão retornados. 

Properties – Este parâmetro é formado por uma lista de propriedades que 

possibilitam o usuário controlar alguns aspectos do método Discover, tais como, o 

formato do retorno e o tempo máximo de processamento.  

Abaixo temos um exemplo onde o cliente envia um comando Discover para 

um servidor Microsoft OLAP, requisitando a lista de cubos do catalogo FoodMart 

2000. 

<SOAP-ENV:Envelope  

   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <Discover xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis"  

  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <RequestType>MDSCHEMA_CUBES</RequestType> 

   <Restrictions> 

    <RestrictionList> 

     <CATALOG_NAME> 

       FoodMart 2000 

     </CATALOG_NAME> 

    </RestrictionList> 

   </Restrictions> 
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<Properties> 

    <PropertyList> 

     <DataSourceInfo> 

      Provider=MSOLAP;Data Source=local; 

     </DataSourceInfo> 

     <Catalog> 

      Foodmart 2000 

     </Catalog> 

     <Format> 

      Tabular 

     </Format> 

    </PropertyList> 

   </Properties> 

  </Discover> 

Figura 10 – Exemplo da chamada do método Discover 

 

O retorno do resultado terá o formato descrito  abaixo: 

<?xml version="1.0"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

  <DiscoverResponse xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis"> 

   <return> 
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    <root xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis:rowset"> 

     <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

      <!-- The XML schema definition of the result comes here --> 

      ... 

     </xsd:schema> 

     <row> 

      <CATALOG_NAME>FoodMart 2000</CATALOG_NAME> 

      <CUBE_NAME>Sales</CUBE_NAME> 

      ... 

     </row> 

     <row> 

      <CATALOG_NAME>FoodMart 2000</CATALOG_NAME> 

      <CUBE_NAME>Warehouse</CUBE_NAME> 

      ... 

     </row> 

     ... 

    </root> 

   </return> 

  </DiscoverResponse> 

 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
Figura 11 – Exemplo do retorno do método Discover 

 

O segundo método do XMLA, Execute, é usado para mandar requisições 

de ações para o servidor. Isso inclui requisições que envolvam transferência de 

dados, como recuperação e atualização de dados no servidor. Este método 

possui dois parâmetros de entrada que são: 
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Command – Este parâmetro obrigatório é a definição da consulta a ser 

processada. 

Properties – Igual ao parâmetro de mesmo nome do método do Discover.  

 

A Figura 12 apresenta um exemplo da chamada do método Execute, 

solicitando a execução de um SELECT em MDX. 

 

<SOAP-ENV:Envelope 

 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <Execute xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-analysis"  

  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <Command> 

     <Statement> 

       select [Measures].members on Columns from Sales 

     </Statement> 

   <Command> 

   <Properties> 

     <PropertyList> 

        <DataSourceInfo> 

           Provider=Essbase;Data Source=local; 

        </DataSourceInfo> 
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        <Catalog>Foodmart 2000</Catalog> 

        <Format>Multidimensional</Format> 

        <AxisFormat>ClusterFormat</AxisFormat> 

     </PropertyList> 

   </Properties> 

  </Execute> 

 </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Figura 12 – Exemplo da chamada do método Execute 

 

2.4. GIS 
 

GIS (Geographic Information System) [5] ou em português SIG (Sistemas 

de Informações Geográficas) é um sistema de informações baseado em 

computador que permite a captura, modelagem, manipulação, recuperação, 

análise e apresentação de dados georreferenciados. 

Segundo Ferreira [21], a coleta de informações sobre a distribuição 

geográfica de recursos minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma 

parte importante das atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, 

no entanto, isto era feito apenas em documentos e mapas em papel. Sendo 

assim, as informações eram geralmente de fácil acesso e manipulação, mas 

dificultavam uma análise que combinasse diversos mapas e dados. Isto se tornou 

possível com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade do século XX, 

de tecnologias em diversas áreas: computadores, bancos de dados, computação 
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gráfica, cartografia automatizada, geodésia, topografia, pesquisa operacional, 

otimização em redes. Os GIS representam a consolidação de todos esses 

desenvolvimentos sob a forma de ferramentas práticas, de utilidade real, cujo uso 

é economicamente viável em diversas situações. 

De modo geral a arquitetura de um sistema de informações geográficas 

deve ter os seguintes componentes:  

a) interface com usuário;  

b) entrada e integração de dados;  

c) consulta e análise espacial;  

d) visualização e plotagem;  

e) armazenamento e recuperação de dados sob a forma de um banco de 

dados geográficos. 

 

A Figura 13 mostra como estes componentes formam uma hierarquia. 

 

Figura 13 – Arquitetura geral de GIS. 
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 Para exibir informações em um mapa usando GIS, devemos primeiro pegar 

um mapa da região que iremos trabalhar. Este será a base para “pintarmos” as 

informações em nosso mapa. Cada informação é adicionada ao mapa base, 

formando camadas de informações. Essas camadas se sobrepõem, formando um 

mapa com as informações desejadas pelo usuário. A Figura 14 [23] exemplifica 

isso. 

 

 

Figura 14 – Representação da estrutura para apresentação de dados em mapas. 
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3- A BASE DE DADOS  
 

3.1. FONTE DE DADOS 
 

Os dados para este estudo são provenientes da coleta feita através da 

ficha de inscrição e do boletim de desempenho dos candidatos que realizaram o 

vestibular da UFSC no ano de 2006. Estão sendo considerados apenas os 

candidatos que realizaram todas as provas e não faltaram em nenhum dia de 

prova, visto que, apenas esses candidatos terão nota da redação. Inicialmente 

foram incluídos somente os dados de 2006, para facilitar o processo de ETC. 

Como a partir de 2006 a inscrição foi realizada exclusivamente via Internet, 

eliminou-se muitos problemas e erros de preenchimento, o que iria ocasionar um 

processo de tratamento de dados muito desgastante e está fora do escopo 

principal deste trabalho. Além disso, mudanças no processo do vestibular 

implicaram em modificações na base de dados em relação a outros anos, tais 

como, número de questões por prova, quantidade de dias de provas, inclusão de 

questões discursivas, entre outras. 

  A ficha de inscrição, preenchida pelo candidato, contém informações 

relacionadas com questões descritivas e sócio-econômicas, tais como, raça, sexo, 

idade, estado civil, etc. O boletim de desempenho é uma tabela contendo as 

notas que cada candidato obteve em cada disciplina das provas, incluindo nota da 

redação e questões discursivas. 
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3.2. DATA WAREHOUSE 
 

A criação de um DW envolve algumas fases onde se faz todo o 

planejamento, projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção do mesmo. 

Seguir essas etapas é importante, pois, torna a criação do DW mais fácil e ajuda 

o descobrimento de falhas durante todo o processo, além de facilitar a solução de 

eventuais erros. 

Com as fases de planejamento e definição dos requisitos completas, 

fizemos a modelagem dimensional do nosso DW de acordo com a definição dos 

requisitos do nosso negócio, chegando ao esquema estrela da Figura 15. 

A dimensão candidato é formada por sua chave e por mais doze campos 

descritivos do candidato, todos retirados e/ou calculados com base na ficha de 

inscrição. Já a dimensão disciplinaProva é formada por sua chave e por mais dois 

campos que representam a área da disciplina e a disciplina das provas. Por 

exemplo, as disciplinas matemática e física são da área das ciências exatas. A 

dimensão curso tem uma chave e mais três campos, que são área do curso, 

centro ao qual o curso pertence e o nome do curso. 

A tabela de fatos tem sua chave composta pelas chaves das tabelas 

dimensões e por mais quatro campos que representam o número de candidatos, 

a soma, o máximo e o mínimo de cada nota do boletim de desempenho. Essas 

são as medidas que serão analisadas. 

Com a finalidade de preservar a privacidade dos candidatos, os campos 

escolhidos para formar as tabelas de dimensões constituem uma agregação tal 

que não possibilitem o reconhecimento de um candidato específico através dos 

dados contidos no DW. 
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Figura 15 - Esquema do DW de dados do vestibular 

 

3.3. O PROCESSO DE ETC 
 

Um sistema de ETC é um programa que realiza o processo de extração, 

transformação e carga. Os projetos de data warehouse são formados por dados 

de diferentes fontes. A maioria dessas fontes são bancos de dados relacionais de 

sistemas transacionais legados ou flat files (arquivos texto). O sistema de ETC 

deve ser capaz de se comunicar com as diferentes bases de dados envolvidas e 

também ler diversos formatos de arquivos utilizados pela organização. O 

processo de ETC é uma das etapas mais criticas de um DW, pois envolve a fase 

de movimentação dos dados [4] e também deve gerar dados precisos e 

consistentes.  

O processo de ETC do nosso trabalho foi realizado por meio de um 

programa escrito em linguagem JAVA com SQL embutido via JDBC. Uma 

consulta SQL à base de dados da Comissão Permanente do Vestibular 
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(COPERVE), retorna todos os campos desejados para o nosso DW, como 

mostrado abaixo. 

 
SELECT  count(*) AS num_candidatos,  

   t10.de_faixa AS idade,   
  t1.nu_ano2grau,  
  t1.cd_sexo,  

t1.fl_experiencia,  
t3.nm_unidadeFed AS uf_nascimento,  
t1.en_cidade,  
t2.nm_unifed AS en_estado,  
substring(cd_grade,1,1) as questao01,  
substring(cd_grade,12,1) as questao09,  
substring(cd_grade,39,1) as questao34,  
t6.nm_curso,  
t7.nm_raca,  
t9.nm_rede,  
sum(t4.nu_acertosBLG) as soma_BLG,  
sum(t4.nu_acertosGEO) as soma_GEO,  
sum(t4.nu_acertosMTM) as soma_MTM,  
sum(t4.nu_acertosLLE) as soma_LLE,  
sum(t4.nu_acertosPTG) as soma_PTG,  
sum(t4.nu_notaRedacao) as soma_RED,  
sum(t4.nu_acertosFSC) as soma_FSC,  
sum(t4.nu_acertosHST) as soma_HST,  
sum(t4.nu_acertosQMC) as soma_QMC,  
sum(t4.nu_notaDiscurs1) as soma_DIS1,  
sum(t4.nu_notaDiscurs2) as soma_DIS2,  
sum(t4.nu_notaDiscurs3) as soma_DIS3,  
max(t4.nu_acertosBLG) as max_BLG,  
max(t4.nu_acertosGEO) as max_GEO,  
max(t4.nu_acertosMTM) as max_MTM,  
max(t4.nu_acertosLLE) as max_LLE,  
max(t4.nu_acertosPTG) as max_PTG,  
max(t4.nu_notaRedacao) as max_RED,  
max(t4.nu_acertosFSC) as max_FSC,  
max(t4.nu_acertosHST) as max_HST,  
max(t4.nu_acertosQMC) as max_QMC,  
max(t4.nu_notaDiscurs1) as max_DIS1,  
max(t4.nu_notaDiscurs2) as max_DIS2,  
max(t4.nu_notaDiscurs3) as max_DIS3,  
min(t4.nu_acertosBLG) as min_BLG,  
min(t4.nu_acertosGEO) as min_GEO,  
min(t4.nu_acertosMTM) as min_MTM,  
min(t4.nu_acertosLLE) as min_LLE,  
min(t4.nu_acertosPTG) as min_PTG,  
min(t4.nu_notaRedacao) as min_RED,  
min(t4.nu_acertosFSC) as min_FSC,  
min(t4.nu_acertosHST) as min_HST,  
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min(t4.nu_acertosQMC) as min_QMC,  
min(t4.nu_notaDiscurs1) as min_DIS1,  
min(t4.nu_notaDiscurs2) as min_DIS2,  
min(t4.nu_notaDiscurs3) as min_DIS3  

FROM  candidatoAlocado t1  
JOIN felipe_idades t10  

  ON (datediff(yy,t1.dt_nascimento,\"12/12/2005\")  
  BETWEEN t10.vl_inicio AND t10.vl_fim),  
 unidadeFederacao t2,  
 unidadeFederacaoGuia t3,  

boletimDesempenho t4,  
opcaoCandidato t5,  
curso t6,  
raca t7,  
estabelecimentoEnsino t8,  
redeEscola t9  

WHERE  t1.cd_evento = t4.cd_evento  
AND t4.cd_evento = t5.cd_evento  
AND t5.cd_evento = t6.cd_evento  
AND t6.cd_evento = 13  
AND t1.nu_candidato = t4.nu_candidato  
AND t1.nu_candidato = t5.nu_candidato  
AND t5.cd_opcao = t6.cd_curso  
AND t5.nu_opcao = \"1\"  
AND t1.nu_unidadeFed = t3.nu_unidadeFed  
AND t1.cd_raca = t7.cd_raca  
AND t1.cd_evento = t8.cd_evento  
AND t1.cd_estabelecimento = t8.cd_estabelecimento  
AND t8.cd_rede = t9.cd_rede  
AND t1.cd_unifed = t2.cd_unifed  
AND t1.fl_correcaoRedacao = \"S\"  
AND t4.cd_faltante1 = ''  
AND t4.cd_faltante2 = ''  
AND t4.cd_faltante3 = ''  

GROUP BY t10.de_faixa,  
  t1.nu_ano2grau,  

t1.cd_sexo,  
t1.fl_experiencia,  
t3.nm_unidadeFed,  
t1.en_cidade,  
t2.nm_unifed,  
substring(cd_grade,1,1),  
substring(cd_grade,12,1),  
substring(cd_grade,39,1),  
t6.nm_curso,  
t7.nm_raca,  
t9.nm_rede 
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O resultado desta consulta é armazenado na memória do computador, 

servindo como Staging Area, e então é feita a carga total das tabelas localizadas 

em um banco de dados MySQL, que constitui o repositório de dados da DW, de 

acordo com o esquema ilustrado na Figura 15.  

Os valores máximos, mínimos e a soma das notas dos candidatos foram 

obtidos no próprio SELECT, através das funções MAX, MIN e SUM, 

respectivamente. A faixa de idade foi calculada usando uma tabela auxiliar 

contendo as faixas definidas. Os campos provenientes do questionário sócio-

econômico (estado_civil, fonteConhecimentoVest e motivo_optarUFSC) foram 

obtidos com a função substring, pois, as respostas dos candidatos na hora da 

inscrição são concatenadas, formando uma única string. 

Como a inscrição dos candidatos para o Vestibular 2006 foi realizada 

exclusivamente via Internet, toda a verificação dos campos e também dos valores 

desejados nos campos (ver Anexo III) foi feita antes desses serem gravados no 

banco de dados. Com isso, o processo de ETC foi simplificado, não havendo 

valores discrepantes.  
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4- IMPLEMENTAÇÃO SOBRE O PENTAHO 
 

Como descrito nos objetivos deste trabalho, uma das tarefas realizadas foi 

a busca e análise de ferramentas OLAP para a implementação de nosso projeto. 

Após algumas buscas encontramos um conjunto de ferramentas que atende todas 

as nossas necessidades, o Pentaho. 

Pentaho é um projeto de código aberto para Business Intelligence (BI), com 

um conjunto de ferramentas que facilitam a implementação de soluções para 

apoio a decisões, tais como, servidor e interface OLAP, mineração de dados e 

geração de relatórios.  

Esta suíte de ferramentas foi escolhida por ser de código aberto e também 

por ser uma das mais aceitas no mercado, contando com algum suporte e 

manuais de instalação e configuração. 

 

4.1. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 

Para nossa demonstração foi utilizada a instalação pré-configurada, que é 

uma instalação completa projetada para avaliar as características da Plataforma 

de BI Pentaho. Inclui um servidor de aplicação Web pré-configurado (JBoss), 

servidor OLAP (Mondrian), bases de dados pré-povoadas e amostras de 

interfaces OLAP plenamente funcionais. Esta versão conta também com um JRE 

(Java SE Runtime Environment). 

Após baixar o arquivo de instalação (pentaho_demo-1.5.2.625-0.zip), 

através do site http://www.pentaho.org/download/latest.php, o arquivo é 

descompactado em uma pasta qualquer, no nosso caso C:\pentaho-demo. Dentro 

dessa pasta existe o arquivo para iniciar o Pentaho (start-pentaho.bat). O 
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processo de inicialização é um pouco demorado, pois é necessário iniciar todos 

os módulos já mencionados. Com o Pentaho iniciado, basta acessar de qualquer 

browser o site http://localhost:8080, caso tenha sido iniciado na máquina local.  

Com isso temos um sistema de BI pronto para ser testado e avaliado. 

Para que seja mais fácil entender o processo de customização da 

aplicação, devemos antes entender como é estruturada uma solução no Pentaho. 

Um projeto não é um único arquivo e sim uma coleção de documentos que 

formam um agrupamento lógico de recursos. No nosso caso a solução se baseia 

no componente  JPivot, o qual fornece os recursos necessários para a exibição de 

dados provenientes de um cubo OLAP  na forma de tabelas e gráficos.  

Dentro da pasta contendo nosso projeto existem arquivos importantes, 

descritos abaixo: 

index.properties e index.xml: são os arquivos de apresentação. Eles são 

carregados quando se acessar a página com a lista dos componentes 

disponíveis. O arquivo index.properties (figura 16) contém a descrição e o titulo 

que serão exibidos para o projeto e o arquivo index.xml (figura 17) contém as 

propriedades do projeto. Abaixo temos exemplos dos arquivos: 

Figura 16 - Conteúdo do arquivo index.properties 

 

 

 

description= Analysis Pivot Page: Você pode navegar em um banco multi-

dimensional. Através do toolbar você pode navegar pelo cubo, ver a consulta 

MDX, fazer drill-down, imprimir e gerar relatórios. 

title= Exemplos de análises 
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Figura 17 - Conteúdo do arquivo index.xml 

 O arquivo index.xml faz referência aos atributos contidos no arquivo 

index.properties, define uma imagem como ícone do projeto, diz se está visível ou 

não e define o modo de exibição das soluções, podendo ser lista ou em forma de 

ícones. 

Para fazermos a análise de dados usando o módulo JPivot, devemos ter 

ainda três arquivos, descritos abaixo, possivelmente com nomes mais apropriados 

para uma boa organização, desde que a extensão dos arquivos sejam 

respeitadas. 

query1.properties: Mesmo propósito que o arquivo index.properties, isto é, 

fornecer uma descrição e um titulo, mas para uma análise específica, e não o 

projeto como um todo. 

Figura 18 - Conteúdo do arquivo query1.properties 

<index> 

 <name>%name</name> 

 <description>%description</description> 

 <icon>analysis.png</icon> 

 <visible>true</visible> 

 <display-type>list</display-type> 

</index> 

description=  Analise com as dimensões Curso do candidato, Endereço do 

candidato e Desempenho do candidato na prova. 

 

title=  Cidade/Estado do candidato 
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query1.xaction: Chamado de Seqüência de Ação, é um arquivo XML que, 

além de fazer referência aos atributos do properties, contém toda a lógica de 

negócio, isto é, define a ação básica a ser executada pela análise. Este arquivo é 

composto por duas partes. A primeira é o documento principal, onde se especifica 

informações como autor, titulo e descrição (Figura 19) e também quais são as 

entradas (inputs) e as saídas (outputs) desta seqüência de ação (Figura 20). A 

segunda parte do arquivo é composta por ações que serão executas para nossa 

análise. Explicaremos em detalhes a seguir. 

Figura 19 - query1.xaction parte com informações. 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<action-sequence>  

  <title>%title</title> 

  <version>1</version> 

  <documentation>  

    <author>Felipe Shigunov</author>   

    <result-type>report</result-type>   

    <description>%description</description>   

    <icon>slicedice.png</icon>  

  </documentation> 
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Figura 20 - Entradas e saídas configuradas no arquivo query1.xaction 

 

 

<inputs>  

    <curso type="string-list">  

      <default-value/>   

      <sources>  

        <request>curso</request>  

      </sources>  

    </curso>   

    <candidato type="string-list">  

      <default-value/>   

      <sources>  

        <request>candidato</request>  

      </sources>  

    </candidato>   

    <disciplinaprova type="string-list">  

      <default-value/>   

      <sources>  

        <request>disciplinaprova</request>  

      </sources>  

    </disciplinaprova>   

    <mdx type="string">  

      <default-value/>   

      <sources>  

        <request>MDX</request>  

      </sources>  

    </mdx>   

… 

  <outputs>  

    … 

  </outputs> 
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 Podemos notar na figura 20 que as dimensões estão representadas como 

entradas da nossa solução (curso, candidato, disciplinaProva). Temos também 

uma entrada chamada MDX que representa a consulta que será realizada. 

A segunda parte do arquivo query1.xaction é composta por ações que 

nossa solução irá executar. Na figura 21 temos o exemplo da ação responsável 

por promover a interação entre o cliente e a tabela de dados formada com o 

resultado da consulta. Esta interação permite o cliente fazer, por exemplo, drill-

down. Esta ação é formada pelo componente JavascriptRule, que fornece a 

possibilidade do usuário inserir um código Javascript na página da solução. No 

exemplo o script está destacado em azul. Podemos ver também que está solução 

tem três action-outputs, que serão usados pelo componente do JPivot que 

veremos a seguir. 
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Figura 21 - query1.xaction componente JavascriptRule 

<actions>  
    <action-definition>  
      <component-name>JavascriptRule</component-name> 
      <action-type>JavaScript</action-type> 
      <action-inputs>  
        <curso type="string"/>   
        <candidato type="string"/>   
        <disciplinaprova type="string"/>  
      </action-inputs> 
      <action-outputs>  
        <cursoSelects type="string"/>   
        <candidatoSelects type="string"/>   
        <disciplinaSelects type="string"/>  
      </action-outputs> 
      <component-definition>  
        <script><![CDATA[function getSelects( baseStr, values ) { 
    rtnStr = baseStr; 
    if ( values == null ) { 
        // Do nothing and the baseStr will be returned 
    } 
    else if ( typeof( values ) == "string" ) { 
        rtnStr += values; 
    } 
    else { 
        rtnStr = baseStr; 
        if ( (values != null) && (values.length >= 1) ) { 
            rtnStr += values[0]; 
            for ( i = 1; i < values.length; ++i ) { 
                rtnStr += ", " + baseStr + values[i]; 
            } 
        } 
    } 
java.lang.System.out.println( rtnStr ); 
    return( rtnStr ); 
} 
cursoSelects = getSelects( "[Curso].[All Cursos]", curso ); 
candidatoSelects = getSelects( "[Candidato].[All Candidatos]", candidato ); 
disciplinaSelects = getSelects( "[disciplinaprova].[All disciplinaprovas]", 
disciplinaprova );]]></script>  
      </component-definition>  
    </action-definition> 
... 
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 Na Figura 22 temos o exemplo da ação responsável por exibir nossa 

solução. A ação é executada pelo componente PivotViewComponent, que fornece 

a possibilidade de visualização dos dados de um cubo OLAP em forma de tabela 

e gráficos, permitindo também, com a ajuda do Javascript anterior, a interação 

entre o usuário e esse cubo. Podemos ver em vermelho que este componente faz 

referência ao arquivo que cria o cubo OLAP no servidor Mondrian 

(query1.mondrian.xml) e também especifica a conexão JNDI (Java Naming and 

Directory Interface) que será usada. Dentro do elemento options está especificado 

quais os meios de interação o usuário tem disponível, os quais irão aparecer em 

forma de botões na página da solução, tais como: ver e editar a consulta MDX; 

navegar através do cubo OLAP; criar um arquivo do Excel com os dados do 

resultado; etc... 

Por fim, dentro do elemento query está nossa consulta MDX inicial, que 

será usada no momento que o usuário acessar nossa solução. Esta consulta 

busca a nota máxima, calcula o número de candidatos e cria uma nova medida 

(Media notas), que representa a média das notas dos candidatos e especifica que 

se a média for maior que 4.0 a cor da célula da tabela com o resultado deverá ser 

verde e se for menor que 2.0 deverá ser vermelha. 
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   <action-definition>  
<component-name>PivotViewComponent</component-name> 
 <action-inputs>  

<cursoSelects type="string"/>   
 <candidatoSelects type="string"/>   
 <disciplinaSelects type="string"/>  

  </action-inputs> 
  <action-outputs>  

 … 
  </action-outputs> 
  <component-definition>  
        <title>Drill Down to Pivot Table</title>   
        <viewer>Pivot</viewer>   
        <model>samples/analysis/query1.mondrian.xml</model>   
        <jndi>dw_tcc</jndi>   
        <options>  
              <personal/>   
              <cube-nav/>   
              <mdx-edit/>   
              <spacer/>   
              <excel/>  
               … 
        </options>   
        <query><![CDATA[  

WITH MEMBER     [Measures].[Num Candidatos] AS '([Measures].[num] / 12)'  
MEMBER [Measures].[Media notas] AS  

'([Measures].[soma] / [Measures].[num])',  
FORMAT_STRING = IIf(((([Measures].[soma] / [Measures].[num])) > 4.0), 

"|##.0|style='green'",  
IIf(((([Measures].[soma] / [Measures].[num])) < 2.0), 

"|##.0|style='red'", "##.0"))  
SELECT NON EMPTY    {[Measures].[Num Candidatos],  

[Measures].[maxima],  
[Measures].[Media notas]} ON COLUMNS,  

NON EMPTY Crossjoin({ {cursoSelects} },  
Crossjoin({ {candidatoSelects} },  

{ {disciplinaSelects} } ) ) ON ROWS  
FROM      [Quadrant Analysis]]]  > 

</query>  
</component-definition>   
<action-name>Pivot View</action-name>   
… 

   </action-definition> 
… 

Figura 22 - Componente PivotViewComponent configurado no arquivo  

query1.xaction 
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4.2. VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO PENTAHO  
 

 Agora que já sabemos como é estruturada uma solução no Pentaho, 

podemos mostrar os passos seguidos para possibilitar a visualização de alguns 

exemplos de visões dos dados do vestibular através do componente JPivot: 

1. Criação de uma Fonte de Dados ODBC que realizará a comunicação com 

o banco de dados Mysql, onde se encontra nosso DW; 

2. Criação do arquivo XML contendo as especificações para acesso à base 

usando JNDI (Figura 23), este arquivo deve ser colocado na pasta deploy 

do JBoss, no nosso caso C:\pentaho-demo\jboss\server\default\deploy ; 

3. Criação do arquivo properties contendo um nome e uma breve descrição 

(query1.properties); 

4. Criação do arquivo XML contendo a especificação do nosso cubo OLAP, 

usado pelo servidor Mondrian (query1.mondrian.xml). É neste arquivo onde 

se cria o cubo propriamente dito, com suas dimensões e fatos (medidas). 

5. Pegando como base o arquivo xaction default que vem com a instalação do 

Pentaho, modificar o arquivo para atender nossa solução, isto é, modificar 

o Javascript para fazer referencia às nossas dimensões e criar a consulta 

MDX de acordo com nosso interesse. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<datasources> 
  <local-tx-datasource> 
    <jndi-name>dw_tcc</jndi-name> 
    <connection-url>jdbc:odbc:dw_tcc</connection-url> 
    <driver-class>sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver</driver-class> 
    <user-name>felipe</user-name> 
    <password>tcc321</password> 
  </local-tx-datasource> 
</datasources> 

Figura 23 – Arquivo dw_tcc-ds.xml para configuração do JNDI 
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Após essas etapas, o Pentaho conseguirá publicar nossa solução, 

possibilitando analise através do JPivot, que é o módulo que realiza a ação de 

renderizar as informações retornadas pela consulta MDX ao cubo OLAP. O JPivot 

fornece a possibilidade de interagir com as tabelas criadas pelo próprio módulo, 

permitindo realizar as operações de drill-down e roll-up, isto é, mudar o foco do 

nosso cubo, expandindo ou escondendo os detalhes de cada nível de agregação, 

como mostra as figuras abaixo. 

 

Figura 24 – Exemplo da visualização dos dados do vestibular no JPivot 

 

 A figura 24 mostra a tela da nossa solução, no momento em que o cliente 

entrou na mesma. Podemos notar que a tabela com os dados do resultado da 

consulta é a forma mais agregada que temos, isto é, não ocorreu drill-down ainda 

e isto é definido através da consulta MDX que consta no arquivo query1.xaction. 

 Já na Figura 25 podemos ver a consulta MDX, que sofreu alterações desde 

a consulta inicial definida no arquivo query1.xaction. Podemos ver também que o 

cubo sofreu drill-down na sua dimensão disciplinaProva e também o efeito da cor 

verde nas células com média acima de 4.0. Nesse exemplo podemos ver a nota 

média em biologia e química dos candidatos, bem como a nota máxima obtida e o 

número de candidatos. 
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Figura 25 – Operação de drill-down nos dados do vestibular 

 

Com isso verificamos que nossa solução está sendo processada de forma 

adequada, possibilitando aos clientes navegarem e analisarem um cubo com os 

dados obtidos do DW criado com os dados do vestibular das UFSC 2006. 
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5- INTERAÇÃO ENTRE PENTAHO E FERRAMENTAS GIS 
 

O foco deste trabalho é realizar um estudo de como prover a interação 

entre dois importantes sistemas para apoio a tomada de decisão, OLAP e GIS. 

Com este intuito, foi feito um estudo aprofundado dos padrões usados para a 

comunicação entre essas tecnologias, a fim de entender como seria possível a 

agregação de mapas na visualização dos dados gerados pelo servidor OLAP. 

Após o entendimento dos diversos padrões envolvidos nessas tecnologias, 

chegamos a uma solução prática para o nosso objetivo, como será descrito neste 

capitulo. 

Como visto no capitulo “Principais Conceitos”, a interação de um cliente 

com o servidor OLAP é feita por meio de uma requisição do cliente, através de 

uma consulta MDX. A resposta do servidor é um arquivo XMLA que trafega 

através do protocolo SOAP, que por sua vez utiliza o protocolo HTTP para realizar 

a comunicação. Analisando os padrões e protocolos envolvidos nesta operação, 

podemos notar que a comunicação é feita através de serviços Web. Por que não 

utilizar esta mesma tecnologia para realizar a comunicação entre um sistema 

OLAP e um sistema GIS? 

Como não encontramos uma resposta negativa para a pergunta acima, 

buscamos conhecer mais a fundo a arquitetura do Pentaho, nossa suíte de 

ferramentas para BI, a fim de encontrar um meio de interação entre nossa solução 

OLAP com alguma ferramenta GIS usando serviços Web. 

Vasculhando a documentação disponível no próprio site do projeto 

Pentaho, encontramos algo muito interessante e que tem tudo a ver com nosso 

objetivo: a possibilidade de se criar um componente novo para atender nossas 

necessidades, isto é, realizar a comunicação OLAP-GIS através de Web services.  
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Os componentes de BI do Pentaho são executados como resultado de uma 

requisição de algo ou alguém ao Pentaho Solution Engine para executar uma 

seqüência de ações. As seqüências de ações podem ser executadas por 

usuários, Web services, workflows ou por chamadas de API. Em todos os casos o 

chamador pode fornecer parâmetros à seqüência de ação ou os parâmetros 

podem ser definidos ou provenientes de outros lugares, como por exemplo, de 

uma sessão. Abaixo descrevemos resumidamente a ordem dos eventos enquanto 

uma seqüência de ações é executada. A Figura 26 [9] apresenta a arquitetura 

para a execução dessas ações: 

 

Figura 26 – Arquitetura de componentes do Pentaho. 
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1. O inicio se dá quando uma chamada é feita a um objeto na camada de 

serviços, que pede a execução de uma seqüência da ação. Nesse 

momento, é criada uma instância de org.pentaho.solution.SolutionEngine e 

é chamado o método ‘execute’, especificando o caminho e o nome da 

seqüência de ação a ser executada e também os parâmetros necessários. 

2. A Solution Engine checa o caminho e o nome da seqüência de ações 

especificada e chama o repositório de soluções (Solution Repository) para 

carregar a seqüência de ações. Se a seqüência de ações não for 

encontrada, um erro é retornado. É nesta etapa que é feita toda a 

verificação e validação da seqüência de ações, bem como tudo o que for 

requisito para executar a ação. 

3. É criada uma instância de um componente para cada ação definida na 

seqüência de ações, isto é, se tivermos duas ações que usem o 

componente PivotView, duas instâncias desse componente serão criadas.  

4. Cada componente faz a validação da configuração do sistema e também 

verifica se as entradas (inputs) e saídas (outputs) disponíveis são 

suficientes para este ser executado. 

5. Depois de feita toda a verificação e validação, o componente é iniciado, 

tendo disponível todos os parâmetros definidos no arquivo da seqüência de 

ações. 
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Há quatro maneiras de se criar um componente do Pentaho:  

1. Criar um componente de BI do zero, 

2. Converter uma classe existente em um componente, 

3. Criar uma subclasse de ComponentBase 

(org.pentaho.plugin.ComponentBase),  

4. Criar uma subclasse de SimpleComponent 

(org.pentaho.plugin.core.SimpleComponent). 

 

Para se transformar em um componente de BI, a classe Java deve 

implementar a interface org.pentaho.core.component.IComponent. A interface 

IComponent estende outras duas interfaces: org.pentaho.core.audit.IAuditable e 

org.pentaho.util.logging.ILogger. O Pentaho provê classes que implementam 

essas interfaces.  

 

Hierarquia de classes do Pentaho: 

i. org.pentaho.core.system.PentahoBase (implementa ILogger e Serializable) 

ii. org.pentaho.core.system.PentahoMessenger 

iii. org.pentaho.plugin.ComponentBase (implementa IComponent e IAuditable) 

iv. org.pentaho.plugin.core.SimpleComponent 

v. Outros componentes de BI Pentaho 
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 Abaixo descreveremos as quatro maneiras de se criar um componente 

novo de BI da nossa suíte: 

 

Estender SimpleComponent: Esta é a maneira mais fácil para se criar um 

componente novo e o jeito recomendado para se começar. Os passos são: 

1 - Criar uma classe Java nova que seja subclasse (estenda) 

org.pentaho.plugin.core.SimpleComponent. 

2- Implementar um método executeAction e um método getLogger. 

 

Estender ComponentBase: Se seu componente necessitar validar suas entradas 

e/ou configurações do sistema ou necessitar executar alguma inicialização, você 

deve estender org.pentaho.plugin.ComponentBase. Os passos são: 

1 - Criar uma classe Java nova que seja um subclasse (estenda) 

org.pentaho.plugin.ComponentBase. 

2 - Adicionar código apropriado aos métodos init, validateSystemSettings, 

validateAction, executeAction, done e getLogger. 

 

Converter uma classe Java em um componente do BI: Se você tiver uma 

classe existente que você deseje converter em um componente do Pentaho há 

duas opções. Criar uma nova classe que seja subclasse de sua classe existente e 

implemente as interfaces requeridas. Ou mudar sua classe para implementar as 

interfaces requeridas. 

A melhor opção para sua classe dependerá de suas necessidades 

específicas, mas, é recomendado criar uma subclasse somente se for para 

manter o tamanho do código da fonte manejável. 
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Para facilitar a implementação da nova classe Java, existe uma classe 

(org.pentaho.plugin.ComponentSubclassExample) que contém o código 

necessário para isso. 

Para converter uma classe Java em um componente do BI: 

1 – Copiar os imports, as variáveis e os métodos de 

org.pentaho.plugin.ComponentSubclassExample para a sua classe Java. 

2 - Adicionar código apropriado aos métodos init, validateSystemSettings, 

validateAction, executeAction, done e getLogger. 

 

Criar componentes do zero: Para se criar um componente do zero, deve-se 

criar uma nova classe que implemente a interface 

org.pentaho.core.component.IComponent. A implementação de todas a interfaces 

requer aproximadamente 30 métodos, então, não é recomendado usar esta opção 

para se criar um componente do Pentaho e não deve haver nenhuma 

necessidade tendo as três opções citadas acima. 

 

 Nossa proposta é a criação de um componente que estenda a classe  

SimpleComponent, o que torna a implementação mais simples e rápida. Essa 

nossa classe faria a integração do OLAP com algum Web service GIS. Nosso 

componente manda o arquivo XMLA, com os dados OLAP recebidos do 

Mondrian, para o Web service GIS, que gera o mapa de acordo com nossos 

dados e o retorna como anexo de uma mensagem SOAP para nosso 

componente, o qual disponibiliza o mapa para o JPivot exibir ao usuário, como 

mostra a Figura 27. 
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Figura 27 – Exemplo da integração OLAP-GIS no JPivot 
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6- TRABALHOS RELACIONADOS 
 

 A maioria dos trabalhos relacionados com este estudo tenta definir 

padrões para a construção de sistemas OLAP+GIS completos, sugerindo 

frameworks para este propósito. 

Um grupo se destaca com um framework de código aberto baseado na web 

para processar dados geográficos e multidimensionais [6] que é uma instância da 

arquitetura GOLAPA (Geographical Online Analytical Processing Architecture) [7]. 

Os autores propõem uma arquitetura completa para integração e visualização dos 

dados analíticos e geográficos, o que torna o projeto muito interessante. Porém, 

torna a aplicação restrita e de difícil evolução, isto é, fica difícil acompanhar as 

tecnologias mais recentes, pois isso implicaria em mudar a arquitetura do 

framework ou então mudar formatos e protocolos usados. Na solução proposta 

neste trabalho, por outro lado, cada componente, incluindo o servidor OLAP, front-

end, e ferramenta GIS, pode ser substituído por um componente equivalente de 

outro fornecedor, desde que esse componente atenda aos padrões definidos. 

Em Ferreira [21], os autores propõem um framework conceitual com 

suporte para integração GIS e OLAP. Tal modelo conceitual é independente de 

ferramenta ou tecnologia para sua implementação, se concentrando apenas nas 

características conceituais para integração dos dois ambientes. Os autores 

propõem que o modelo seja implementado em uma arquitetura de três camadas, 

na qual uma camada é responsável por fornecer os dados para análise. Esta 

camada é formada basicamente pelos dados já existentes nas aplicações GIS e 

também nas aplicações OLAP. Outra camada é a de interface com o usuário, ou 

seja, que contém as aplicações que fornecem funcionalidades de visualização 

similares às existentes individualmente em ferramentas GIS e OLAP. Finalmente, 
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temos a camada responsável pela comunicação entre a camada de interface com 

o usuário e a camada de dados. 
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7- CONCLUSÕES 
 

A construção de sistemas que integrem mais de uma tecnologia vem sendo 

cada vez mais estudada pelo mundo acadêmico, pois o mercado vem exigindo 

soluções mais completas, de baixo custo e customizáveis. 

O projeto apresentado aqui visa prover sistemas existentes hoje - que 

possibilitam visualizar e controlar informações multidimensionais e interagir com 

sistemas já existentes para a carga de dados - a possibilidade de visualizar e 

manipular dados geográficos. Também é parte do nosso objetivo permitir a cada 

grupo de trabalho escolher as melhores ferramentas de acordo com suas 

necessidades e conhecimento.  

A contribuição desse trabalho, além da implementação da solução OLAP 

para análise dos dados do vestibular, é uma proposta para a realização da 

integração OLAP-GIS, com a criação de um componente para a suíte de 

ferramentas para BI do Pentaho. Esse componente pode ser feito em linguagem 

Java e se comunicar com um serviços Web GIS, usando o padrão XMLA, para 

passar os dados da visão OLAP recebidos do servidor Mondrian, para o Web 

service GIS, que por sua vez retorna uma imagem com o mapa gerado de acordo 

com os dados passados. 

Como trabalhos futuros, ficam a necessidade de se fazer o ETC nos dados 

de todos os outros vestibulares da UFSC, bem como melhorar e automatizar esse 

processo. Outro trabalho será a implementação do componente que irá realizar a 

integração com o Web service GIS. 

Além de aplicar muito dos conhecimentos adquiridos durante todo o curso 

de Sistemas de Informação da UFSC, este trabalho ajudou a conhecer novas 

tecnologias, bem como, despertou o interesse por novos desafios. 
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A discussão da melhor maneira de se integrar as tecnologias envolvidas 

neste trabalho ainda tem muito a amadurecer, pois, a cada dia surgem novos 

formatos e APIs, criados por grupos em diferentes lugares do mundo, mas, que 

ao longo do tempo vão evoluindo e convergindo para padrões abertos, muitas 

vezes implementados em ferramentas de domínio público, que precisam ser 

aperfeiçoadas ou modificadas para atender as demandas de diferentes setores. 
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RESUMO. OLAP (On-Line Analytical Processing) permite a análise de 
informação segundo o modelo multidimensional, isto é, utilizando dados 
organizados em células fato de acordo com diversas dimensões descritivas, 
para facilitar a visualização interativa da informação em diferentes focos e 
níveis de agregação. GIS (Geographical Information Systems) são sistemas 
especializados no processamento de informações geográficas, isto é, 
informações onde o aspecto geográfico desempenha um papel relevante. GIS 
manipulam coordenadas geográficas e mapas. A integração dessas duas 
tecnologias permite explorar o dinamismo do OLAP para mudança de foco e 
níveis de agregação com apresentações na forma de mapas providas pelas 
ferramentas de GIS.  
Este trabalho relata o desenvolvimento de uma aplicação OLAP sobre a 
Web para a análise de dados do vestibular da UFSC. Esta aplicação foi 
desenvolvida utilizando ferramentas livres e padrões de sistemas abertos, 
explorando soluções para a composição de módulos de diferentes 
fabricantes. O trabalho também apresenta o resultado de estudos voltados 
para a integração entre OLAP e GIS nesta aplicação. 
 
Palavras-chave: OLAP, GIS, XMLA, MDX, Pentaho. 
 
ABSTRACT. OLAP (On-Line Analytical Processing) enables the 
exploration of data according to the multidimensional model, i.e., using data 
organized in cells fact and according to several descriptive dimensions to 
facilitate information visualization information in different focus and 
aggregation levels in interactive way. GIS (Geographical Information 
Systems) are systems specialized in the processing of geographic 
information, i.e., information where the geographic aspect plays an 
important role. GIS can manipulate geographic coordinates and maps. The 
interaction of these two technologies allows one to explore the dynamism of 
the OLAP for changing the focus and the information aggregation levels 
with presentations in the form of maps provided for the GIS tools. 
This work reports the development of an OLAP application on the Web for 
analysing data of the UFSC admission exams. This application was 
developed using open source tools and open systems standards, trying 
different solution for composing modules from distinct sources. In addition, 
some studies were realized about the integration of OLAP and GIS in this 
application. 
 
Key words: OLAP, GIS, XMLA, MDX, Pentaho. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

A análise e a interpretação de dados é uma tarefa que requer grande habilidade para se 
conseguir extrair informações relevantes ao seu negócio das mais diversas fontes. Neste 
intuito, muitos esforços vêm sendo aplicados na tentativa de se reunir diversas formas de 
apresentação dos dados, tais como, tabelas, gráficos e mapas para facilitar a sua 
interpretação. 

 Nesta linha de pensamento o objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo 
buscando ferramentas que possam realizar a interação entre OLAP, que é uma tecnologia 
de processamento para gerar respostas rápidas para as consultas analíticas sobre o modelo 
multidimensional, e GIS, sistema especializado na manipulação de dados geográficos. 
Com isso, dados contidos em uma base dimensional poderão ser apresentados em mapas 
construídos de acordo com os valores retornados por uma consulta analítica, facilitando 
assim a interpretação dos dados. 

Para realizar a interação entre essas tecnologias é necessário encontrar ferramentas 
que possibilitem a troca de informações nos padrões específicos de cada tecnologia. 

Interpretar os dados provenientes da ficha de inscrição e dos resultados obtidos 
pelos candidatos nos vestibulares da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
ajudará a instituição a detectar possíveis deficiências do seu processo seletivo. 

Este estudo mostra todo o processo necessário para a exibição dos dados, 
resultantes da inscrição e desempenho dos candidatos nos vestibulares da UFSC, na 
ferramenta Open Source Pentaho BI e propõe uma forma de interagir com ferramentas 
GIS. 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar as tecnologias OLAP e GIS para ajudar na 
análise dos dados do vestibular da UFSC, facilitando o descobrimento de possíveis 
tendências e falhas do processo seletivo. Os objetivos específicos são os seguintes: 

 
• Busca, análise e seleção de ferramentas OLAP para a análise de dados do 

vestibular da UFSC, preferencialmente de domínio público e código aberto, 
visando minimizar os gastos para implementação do projeto. 

• Realizar a modelagem dimensional e elaborar um esquema em formato 
estrela para a data warehouse. 

• Criar scripts para o processo de extração, transformação e carga dos dados 
do vestibular de 2006 para a data warehouse. 

• Implementar a interface OLAP em uma das ferramentas. 
• Estudos sobre a integração OLAP-GIS para a apresentação de algumas 

visões OLAP em forma de mapas. 
 

A Figura 1 mostra em branco e com setas pretas os módulos da arquitetura 
integrando OLAP-GIS que foram implementados no âmbito desse trabalho. Tratam-se dos 
módulos referentes à DW e à apresentação de visões OLAP dos dados sobre a Web. A 
implementação dos módulos referentes à visualização cartográfica fica para trabalhos 
futuros. Este trabalho fornece no entanto algumas diretrizes para tal desenvolvimento 
futuro.  
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Figura 1 – Arquitetura OLAP-GIS realçando (em branco) o que foi realizado 
 
O trabalho tem seqüência com a Seção 2, que apresenta os principais conceitos 

envolvidos no trabalho. Em seguida, a Seção 3 descreve a base de dados utilizada e como 
foi feita a ETC (Extração, Transformação e Carga) para a geração do Data Warehouse. A 
Seção 4 mostra como foi implementada uma solução usando a ferramenta Pentaho, com 
toda sua configuração. A Seção 5 descreve como poderá ser feita a interação do Pentaho 
com ferramentas GIS. A Seção 6 descreve e discute alguns trabalhos relacionados. Por fim, 
a Seção 7 apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 
 

2- PRINCIPAIS CONCEITOS 

2.1. DATA WAREHOUSE 
 

Segundo Inmon [1], “Data warehouse (DW) é um conjunto de dados baseado em 
assuntos, integrado, não-volátil e variável em relação ao tempo, para apoio às decisões 
gerenciais". Por estas características, entende-se: 

Baseado em assuntos: Significa que o DW tem seu foco nas principais entidades 
do negócio. 

Integrado: Significa que os dados estão armazenados de maneira consistente (ou 
seja, especificando convenções, restrições de domínio, atributos físicos e medições). 

Não volátil: Significa que os dados são gravados de maneira persistente no DW. 
Esses dados não são atualizados on-line e raramente modificados depois de incluídos no 
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DW. Os novos dados podem ser adicionados periodicamente ao DW, integrando-se 
àqueles previamente armazenados.  

Variante no tempo: Significa que os dados estão associados a um ponto no tempo, 
como por exemplo, ano, semestre, mês, trimestre, período de pagamento, etc... 

 
Em “The Data Warehouse Toolkit”, Kimball [3] define três tipos de medidas: 

• Aditivas: são as medidas mais comuns, podem ser somadas cruzando-se qualquer 
uma de suas dimensões. Exemplo: nota_candidato. 

• Semi aditivas: essas medidas podem ser somadas através de apenas algumas de suas 
dimensões. Exemplo: quantidade de algum produto em estoque (não faz sentido 
somar através da dimensão tempo) 

• Não aditivas: são medidas que não podem ser somadas por nenhuma de suas 
dimensões. Exemplo: valores percentuais. 

 
 A Figura 2 [3] ilustra um esquema dimensional na forma de estrela para um DW de 
vendas, com as dimensões tempo, região, produto, vendedor e cliente. As medidas da 
tabela de fatos (e.g., valor das vendas, média das vendas) são armazenadas para diversas 
combinações de valores dessas dimensões. 

 
Figura 2 - Modelo Estrela 

 
Para se elaborar um esquema dimensional deve-se levar em conta a granularidade 

desejada para a análise. Granularidade se define como o nível com que os dados estão 
sumarizados [11]. O grão é o maior nível de detalhamento. O nível adequado de 
granularidade deve ser definido de tal forma que atenda as necessidades do usuário, tendo 
como limitação os recursos disponíveis. 

O processo de ETC em inglês ETL, de Extraction, Transformation and Load 
consiste no processo de extrair dados das fontes (e.g., um banco de dados transacional 
legado), transformá-los de alguma forma e inseri-los em banco de dados especial, o DW 
[4]. A transformação pode ser uma limpeza dos dados, alteração de acordo com regras de 
negócios, tradução, etc. 

A etapa de extração consiste na captura dos dados, que serão alocados no DW, 
posteriormente. As fontes de dados podem ser desde documentos texto até sistemas 
transacionais.  Os dados capturados podem ser armazenados primeiramente em um local 
intermediário entre a fonte de dados relacionais e o DW, chamada de área de estagiamento 
(staging area) com o intuito de termos um histórico das transações realizadas. Os dados 



 71

capturados nem sempre são íntegros e podem apresentar diferentes problemas, como 
inconsistências e duplicidade, por isso precisam ser tratados. 

Após a extração de todos os dados, começa a etapa de transformação, realizando 
conversões para formatos consistentes e tornando íntegros os dados, além de realizar o 
processo de limpeza, onde os erros encontrados são eliminados ou tratados.  

A etapa de carga começa logo após se ter a garantia de consistência dos dados, 
movendo-os para a área de estagiamento, caso os dados tenham sido extraídos das fontes 
de dados transacionais, ou para o DW, caso a extração tenha sido feita da área de 
estagiamento. O processo de ETC pode ocorrer ainda se fizermos DataMarts específicos 
para cada setor. A Figura 3 representa o processo de ETC e mostra onde a área de 
estagiamento se localiza nesse processo.  

 
Figura 3 - Processo de ETC 

2.2. OLAP 
 

Com o DW pronto precisamos recuperar e exibir os dados de alguma maneira. O principal 
meio é através de ferramentas OLAP (do inglês On-Line Analytical Processing) que é uma 
categoria da tecnologia de software que permite que, analistas, gerentes e executivos 
obtenham, de maneira rápida, consistente e interativa, o acesso a uma variedade de 
visualizações possíveis das informações [1]. 

Podemos classificar as ferramentas OLAP quanto à forma de acesso aos dados, suas 
principais características são descritas abaixo (Fonte: Anotações de aula TODESCO, José 
Leomar): 

 
Multidimensional OLAP (MOLAP): Contêm dados pré-calculados, considerando 

todas as possíveis respostas para um dado conjunto de questões. Propicia bom 
desempenho, independente da quantidade de dimensões da consulta. Algumas alterações 
levam à necessidade de recalcular o banco de dados. Cubos podem ficar muito grandes à 
medida que novas dimensões e dados detalhados são acrescentados. Recomendado quando 
os usuários têm problemas dentro de um escopo (eles querem perguntar as mesmas 
questões todo dia / semana / mês).  

Relational OLAP (ROLAP): Não contêm dados pré-calculados. Intercepta a consulta 
e apresenta a questão para o banco de dados relacional com o objetivo de obter os dados 
que respondem à questão. Em algumas situações, é mais lento que a tecnologia MOLAP. 
Adequado para grandes volumes de dados e necessidade de dados detalhados. 
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Recomendado quando os usuários não sabem exatamente o que vão perguntar ao longo do 
tempo. 

Hybrid OLAP (HOLAP): Tecnologia que combina as vantagens do MOLAP e do 
ROLAP. 

 
Toda ferramenta OLAP provê uma visão multidimensional dos dados, com isso 

podemos imaginar que os dados estão alocados em um cubo pré-calculado que contém 
todas as respostas possíveis para um determinado âmbito, onde a ferramenta OLAP irá 
percorrer de acordo com a visão que o usuário solicitar. A Figura 4 [22] apresenta um cubo 
OLAP com o número de pacotes movimentados entre diferentes rotas ao longo do tempo e 
as datas das últimas movimentações efetuadas. 

Para melhor entendimento de um cubo OLAP devemos primeiramente entender 
seus principais componentes, descritos abaixo: 

Dimensões: São o topo ou as mais altas categorias de um cubo. Contêm 
subcategorias conhecidas como níveis ou medidas. Uma dimensão pode ter múltiplas 
hierarquias e pode ser usada em vários cubos. Um cubo pode ter até 64 dimensões. 

Hierarquia: Uma dimensão pode ser categorizada com diferentes hierarquias.  
Níveis: São categorias para organização dentro da dimensão. Níveis são 

hierárquicos, e cada nível descendente é um componente do nível acima. Por exemplo, a 
dimensão tempo pode conter os seguintes níveis: Ano, Trimestre, Mês, Semana e Dia. 

Membro: É um componente de um nível e é análogo a um valor deste nível. Por 
exemplo, o nível Ano tem os membros “2005”, “2006”, etc... 

 

 
Figura 4 – Cubo OLAP 

 

2.3. MDX e XMLA 
 

Multidimensional Expressions (MDX) [17] é uma poderosa linguagem que possibilita 
consultar objetos multidimensionais e disponibiliza comandos para recuperar e manipular 
dados multidimensionais desses objetos. MDX é projetada para facilitar o acesso aos dados 
de múltiplas dimensões. Essa linguagem provê funcionalidades para criar e consultar 
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estruturas com várias dimensões chamadas “cubos”. É a linguagem padrão para se fazer 
consultas em ambientes OLAP. 

A sintaxe do MDX é similar à SQL e fornece recurso para controlar estruturas de 
dados, isto é, Data Definition Language (DDL). Entretanto, esses recursos do MDX podem 
ser mais complexos e robustos que os recursos correspondentes do SQL. 

A sintaxe básica das consultas MDX usa o comando SELECT, composto pelas 
seguintes clausulas: 

WITH (opcional): Permite criar membros calculados ou nomes durante o 
processamento da clausula SELECT e WHERE. 

SELECT: Define os campos desejados para o retorno da consulta. 
FROM: Define o nome do cubo onde os campos desejados serão procurados.  
WHERE (opcional): Restringe o resultado da consulta de acordo com o que o 

usuário solicitou. 
 

 Abaixo temos um exemplo de consulta MDX que cria um membro chamado 
media, que é o valor total dividido pelo numero_ocorrencias e faz um SELECT para 
buscar as medidas (Measures) não vazias (NON EMPTY) das colunas, fazendo Crossjoin 
entre região, departamento e posição (regionSelects, departmentSelects, positionSelects ) 
do cubo Quadrant Analysis. 
 
WITH  MEMBER media AS ‘total / numero_ocorrencias’ 
SELECT NON EMPTY {[Measures].[maxima], [Measures].[Media notas]} ON 
COLUMNS, NON EMPTY Crossjoin({ {regionSelects} },  
Crossjoin({ {departmentSelects} }, { {positionSelects} } ) ) ON ROWS 
FROM [Quadrant Analysis]]] 
 

O resultado desta consulta, no nosso caso, será retornado em um esquema XMLA 
(eXtensible Markup Language for Analysis) que é um padrão que permite a comunicação 
de um cliente com uma fonte de dados OLAP. XMLA é um padrão baseado em XML para 
fornecer processamento OLAP através de APIs implementadas como serviços Web (Web 
services). Esses serviços podem ser definidos como aplicações que se comunicam pela 
Internet, implementadas de forma flexível e fracamente acoplada, ou seja, sistemas de 
software distribuídos que podem ser disponibilizados, localizados e executados através da 
Web. Toda a descrição do web service, como por exemplo, o formato dos métodos e de 
seus parâmetros, é feita através da linguagem WSDL (Web Services Definition Language) 
[18], que é uma linguagem baseada em XML, a qual fornece detalhes dos serviços, 
respondendo as perguntas “onde” e “como” acessar os serviços. A publicação de um web 
service é feita através do UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [19], 
onde o fornecedor de um serviço disponibiliza informações sobre o mesmo. Podemos fazer 
analogia a um catálogo de web services. Já a troca de dados entre um servidor e um cliente 
é realizada por meio do protocolo de comunicação SOAP (Simple Object Application 
Protocol) [20], o qual envia e recebe informações codificadas em XML, encapsulando as 
chamadas e retornos dos métodos, utilizando o protocolo HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol).  
 

2.4. GIS 
 

Por fim, definimos GIS (Geographic Information System) [5] ou em português SIG 
(Sistemas de Informações Geográficas) como sendo um sistema de informações baseado 
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em computador que permite a captura, modelagem, manipulação, recuperação, análise e 
apresentação de dados georreferenciados. 

Segundo Davis [21], a coleta de informações sobre a distribuição geográfica de 
recursos minerais, propriedades, animais e plantas sempre foi uma parte importante das 
atividades das sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito apenas 
em documentos e mapas em papel. Sendo assim, as informações eram geralmente de fácil 
acesso e manipulação, mas dificultavam uma análise que combinasse diversos mapas e 
dados. Isto se tornou possível com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade do 
século XX, de tecnologias em diversas áreas: computadores, bancos de dados, computação 
gráfica, cartografia automatizada, geodésia, topografia, pesquisa operacional, otimização 
em redes. Os GIS representam a consolidação de todos esses desenvolvimentos sob a 
forma de ferramentas práticas, de utilidade real, cujo uso é economicamente viável em 
diversas situações. 

De modo geral a arquitetura de um sistema de informações geográficas deve ter os 
seguintes componentes: a) interface com usuário; b) entrada e integração de dados; c) 
consulta e análise espacial; d) visualização e plotagem; e) armazenamento e recuperação de 
dados sob a forma de um banco de dados geográficos. 
 Para exibir informações em um mapa usando GIS, devemos primeiro pegar um 
mapa da região que iremos trabalhar. Este será a base para “pintarmos” as informações em 
nosso mapa. Cada informação é adicionada ao mapa base, formando camadas de 
informações. Essas camadas se sobrepõem, formando um mapa com as informações 
desejadas pelo usuário. A Figura 5 [23] exemplifica isso. 

 
Figura 5 – Representação da estrutura para apresentação de dados em mapas. 
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3- A BASE DE DADOS  

3.1. FONTE DE DADOS 
 

Os dados para este estudo são provenientes da coleta feita através da ficha de inscrição e 
do boletim de desempenho dos candidatos que realizaram o vestibular da UFSC no ano de 
2006. Estão sendo considerados apenas os candidatos que realizaram todas as provas e não 
faltaram em nenhum dia de prova, visto que, apenas esses candidatos terão nota da 
redação. Inicialmente foram incluídos somente os dados de 2006, para facilitar o processo 
de ETC. Como a partir de 2006 a inscrição foi realizada exclusivamente via Internet, 
eliminou-se muitos problemas e erros de preenchimento, o que iria ocasionar um processo 
de tratamento de dados muito desgastante e está fora do escopo principal deste trabalho. 
Além disso, mudanças no processo do vestibular implicaram em modificações na base de 
dados em relação a outros anos, tais como, número de questões por prova, quantidade de 
dias de provas, inclusão de questões discursivas, entre outras. 

  A ficha de inscrição, preenchida pelo candidato, contém informações relacionadas 
com questões descritivas e sócio-econômicas, tais como, raça, sexo, idade, estado civil, etc. 
O boletim de desempenho é uma tabela contendo as notas que cada candidato obteve em 
cada disciplina das provas, incluindo nota da redação e questões discursivas. 

 

3.2. DATA WAREHOUSE 
 

A criação de um DW envolve algumas fases onde se faz todo o planejamento, projeto, 
desenvolvimento, implantação e manutenção do mesmo. Seguir essas etapas é importante, 
pois, torna a criação do DW mais fácil e ajuda o descobrimento de falhas durante todo o 
processo, além de facilitar a solução de eventuais erros. 

Com as fases de planejamento e definição dos requisitos completas, fizemos a 
modelagem dimensional do nosso DW de acordo com a definição dos requisitos do nosso 
negócio, chegando ao esquema estrela da Figura 6. 

A dimensão candidato é formada por sua chave e por mais doze campos descritivos 
do candidato, todos retirados e/ou calculados com base na ficha de inscrição. Já a dimensão 
disciplinaProva é formada por sua chave e por mais dois campos que representam a área da 
disciplina e a disciplina das provas. Por exemplo, as disciplinas matemática e física são da 
área das ciências exatas. A dimensão curso tem uma chave e mais três campos, que são 
área do curso, centro ao qual o curso pertence e o nome do curso. 

A tabela de fatos tem sua chave composta pelas chaves das tabelas dimensões e por 
mais quatro campos que representam o número de candidatos, a soma, o máximo e o 
mínimo de cada nota do boletim de desempenho. Essas são as medidas que serão 
analisadas. 
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Figura 6 - Esquema do DW de dados do vestibular 

 

3.3. O PROCESSO DE ETC 
 

Um sistema de ETC é um programa que realiza o processo de extração, transformação e 
carga. Os projetos de data warehouse são formados por dados de diferentes fontes. A 
maioria dessas fontes são bancos de dados relacionais de sistemas transacionais legados ou 
flat files (arquivos texto). O sistema de ETC deve ser capaz de se comunicar com as 
diferentes bases de dados envolvidas e também ler diversos formatos de arquivos utilizados 
pela organização. O processo de ETC é uma das etapas mais criticas de um DW, pois 
envolve a fase de movimentação dos dados [4] e também deve gerar dados precisos e 
consistentes.  

O processo de ETC do nosso trabalho foi realizado por meio de um programa 
escrito em linguagem JAVA com SQL embutido via JDBC. Uma consulta SQL à base de 
dados da Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE), retorna todos os campos 
desejados para o nosso DW. 

O resultado da consulta é armazenado na memória do computador, servindo como 
Staging Area, e então é feita a carga total das tabelas localizadas em um banco de dados 
MySQL, que constitui o repositório de dados da DW, de acordo com o esquema ilustrado 
na Figura 6.  

Os valores máximos, mínimos e a soma das notas dos candidatos foram obtidos no 
próprio SELECT, através das funções MAX, MIN e SUM, respectivamente. A faixa de 
idade foi calculada usando uma tabela auxiliar contendo as faixas definidas. Os campos 
provenientes do questionário sócio-econômico (estado_civil, fonteConhecimentoVest e 
motivo_optarUFSC) foram obtidos com a função substring, pois, as respostas dos 
candidatos na hora da inscrição são concatenadas, formando uma única string. 

Como a inscrição dos candidatos para o Vestibular 2006 foi realizada 
exclusivamente via Internet, toda a verificação dos campos e também dos valores 
desejados nos campos foi feita antes desses serem gravados no banco de dados. Com isso, 
o processo de ETC foi simplificado, não havendo valores discrepantes.  
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4- IMPLEMENTAÇÃO SOBRE O PENTAHO 
 

Como descrito nos objetivos deste trabalho, uma das tarefas realizadas foi a busca e análise 
de ferramentas OLAP para a implementação de nosso projeto. Após algumas buscas 
encontramos um conjunto de ferramentas que atende todas as nossas necessidades, o 
Pentaho. 

Pentaho é um projeto de código aberto para Business Intelligence (BI), com um 
conjunto de ferramentas que facilitam a implementação de soluções para apoio a decisões, 
tais como, servidor e interface OLAP, mineração de dados e geração de relatórios.  

Esta suíte de ferramentas foi escolhida por ser de código aberto e também por ser 
uma das mais aceitas no mercado, contando com algum suporte e manuais de instalação e 
configuração. 

 

4.1. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 

Para nossa demonstração foi utilizada a instalação pré-configurada, que é uma instalação 
completa projetada para avaliar as características da Plataforma de BI Pentaho. Inclui um 
servidor de aplicação Web pré-configurado (JBoss), servidor OLAP (Mondrian), bases de 
dados pré-povoadas e amostras de interfaces OLAP plenamente funcionais. 

Após baixar o arquivo de instalação (pentaho_demo-1.5.2.625-0.zip), através do 
site http://www.pentaho.org/download/latest.php, o arquivo é descompactado em uma 
pasta qualquer, no nosso caso C:\pentaho-demo. Dentro dessa pasta existe o arquivo para 
iniciar o Pentaho (start-pentaho.bat). O processo de inicialização é um pouco demorado, 
pois é necessário iniciar todos os módulos já mencionados. Com o Pentaho iniciado, basta 
acessar de qualquer browser o site http://localhost:8080, caso tenha sido iniciado na 
máquina local.  Com isso temos um sistema de BI pronto para ser testado e avaliado. 

Para que seja mais fácil entender o processo de customização da aplicação, 
devemos antes entender como é estruturada uma solução no Pentaho. Um projeto não é um 
único arquivo e sim uma coleção de documentos que formam um agrupamento lógico de 
recursos. No nosso caso a solução se baseia no componente  JPivot, o qual fornece os 
recursos necessários para a exibição de dados provenientes de um cubo OLAP  na forma 
de tabelas e gráficos.  

Dentro da pasta contendo nosso projeto existem arquivos importantes,  o 
index.properties e o index.xml que são os arquivos de apresentação, serão carregados 
quando se acessar a página com a lista dos componentes disponíveis. O arquivo 
index.properties contém a descrição e o titulo que serão exibidos para o projeto e o arquivo 
index.xml contém as propriedades do projeto. O arquivo index.xml faz referência aos 
atributos contidos no arquivo index.properties, define uma imagem como ícone do projeto, 
diz se está visível ou não e define o modo de exibição das soluções, podendo ser lista ou 
em forma de ícones. 

Para fazermos a análise de dados usando o módulo JPivot, devemos ter ainda três 
arquivos, descritos abaixo, possivelmente com nomes mais apropriados para uma boa 
organização, desde que a extensão dos arquivos sejam respeitadas. 
query1.properties: Mesmo propósito que o arquivo index.properties. 
query1.xaction: Chamado de Seqüência de Ação, é um arquivo XML que, além de fazer 
referência aos atributos do properties, contém toda a lógica de negócio, isto é, define a 
ação básica a ser executada pela análise. Este arquivo é composto por duas partes, o 
documento principal, onde se especifica informações como autor, titulo e descrição e 
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também quais são as entradas (inputs) e as saídas (outputs) desta seqüência de ação. A 
segunda parte do arquivo é composta por ações que serão executas para nossa análise.  
 No nosso caso a ação é executada pelo componente PivotViewComponent, que 
fornece a possibilidade de visualização dos dados de um cubo OLAP em forma de tabela e 
gráficos, permitindo também, com a ajuda do componente JavascriptRule, a interação entre 
o usuário e esse cubo. O componente faz referência ao arquivo que cria o cubo OLAP no 
servidor Mondrian (query1.mondrian.xml) e também especifica a conexão JNDI (Java 
Naming and Directory Interface) que será usada. 

Por fim, dentro do elemento query está nossa consulta MDX inicial, que será usada 
no momento que o usuário acessar nossa solução. Esta consulta busca a nota máxima, 
calcula o número de candidatos e cria uma nova medida (Media notas), que representa a 
média das notas dos candidatos e especifica que se a média for maior que 4.0 a cor da 
célula da tabela com o resultado deverá ser verde e se for menor que 2.0 deverá ser 
vermelha. 

 

4.2. VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO PENTAHO  
 
Agora que já sabemos como é estruturada uma solução no Pentaho, podemos mostrar os 
passos seguidos para possibilitar a visualização de alguns exemplos de visões dos dados do 
vestibular através do componente JPivot: 

1. Criação de uma Fonte de Dados ODBC que realizará a comunicação com o banco 
de dados Mysql, onde se encontra nosso DW; 

2. Criação do arquivo XML contendo as especificações para acesso à base usando 
JNDI, este arquivo deve ser colocado na pasta deploy do JBoss, no nosso caso 
C:\pentaho-demo\jboss\server\default\deploy ; 

3. Criação do arquivo properties contendo um nome e uma breve descrição 
(query1.properties); 

4. Criação do arquivo XML contendo a especificação do nosso cubo OLAP, usado 
pelo servidor Mondrian (query1.mondrian.xml). É neste arquivo onde se cria o 
cubo propriamente dito, com suas dimensões e fatos (medidas). 

5. Pegando como base o arquivo xaction default que vem com a instalação do 
Pentaho, modificar o arquivo para atender nossa solução, isto é, modificar o 
Javascript para fazer referencia às nossas dimensões e criar a consulta MDX de 
acordo com nosso interesse. 
 
Após essas etapas o Pentaho conseguirá publicar nossa solução, possibilitando 

analise através do JPivot, que é o módulo que realiza a ação de renderizar as informações 
retornadas pela consulta MDX ao cubo OLAP. O JPivot fornece a possibilidade de 
interagir com as tabelas criadas pelo próprio módulo, permitindo realizar as operações de 
drill-down e roll-up, isto é, mudar o foco do nosso cubo, expandindo ou escondendo os 
detalhes de cada nível de agregação, como mostra as figuras abaixo. 
 Na Figura 7 podemos ver a consulta MDX, que sofreu alterações desde a consulta 
inicial definida no arquivo query1.xaction. Podemos ver também que o cubo sofreu drill-
down na sua dimensão disciplinaProva e também o efeito da cor verde nas células com 
média acima de 4.0. Nesse exemplo podemos ver a nota média em biologia e química dos 
candidatos, bem como a nota máxima obtida e o número de candidatos. 
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Figura 7 – Operação de drill-down nos dados do vestibular 

 
Com isso verificamos que nossa solução está sendo processada de forma adequada, 

possibilitando aos clientes navegarem e analisarem um cubo com os dados obtidos do DW 
criado com os dados do vestibular das UFSC 2006. 

5- INTERAÇÃO ENTRE PENTAHO E FERRAMENTAS GIS 
 

O foco deste trabalho é realizar um estudo de como prover a interação entre dois 
importantes sistemas para apoio a tomada de decisão, OLAP e GIS. Com este intuito, foi 
feito um estudo aprofundado dos padrões usados para a comunicação entre essas 
tecnologias, a fim de entender como seria possível a agregação de mapas na visualização 
dos dados gerados pelo servidor OLAP. Após o entendimento dos diversos padrões 
envolvidos nessas tecnologias, chegamos a uma solução prática para o nosso objetivo, 
como será descrito neste capitulo. 

Como visto no capitulo “Principais Conceitos”, a interação de um cliente com o 
servidor OLAP é feita por meio de uma requisição do cliente, através de uma consulta 
MDX. A resposta do servidor é um arquivo XMLA que trafega através do protocolo 
SOAP, que por sua vez utiliza o protocolo HTTP para realizar a comunicação. Analisando 
os padrões e protocolos envolvidos nesta operação, podemos notar que a comunicação é 
feita através de serviços Web. Por que não utilizar esta mesma tecnologia para realizar a 
comunicação entre um sistema OLAP e um sistema GIS? 
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Como não encontramos uma resposta negativa para a pergunta acima, buscamos 
conhecer mais a fundo a arquitetura do Pentaho, nossa suíte de ferramentas para BI, a fim 
de encontrar um meio de interação entre nossa solução OLAP com alguma ferramenta GIS 
usando serviços Web. 

Vasculhando a documentação disponível no próprio site do projeto Pentaho, 
encontramos algo muito interessante e que tem tudo a ver com nosso objetivo: a 
possibilidade de se criar um componente novo para atender nossas necessidades, isto é, 
realizar a comunicação OLAP-GIS através de Web services.  
 

Há quatro maneiras de se criar um componente do Pentaho:  
 

Estender SimpleComponent: Esta é a maneira mais fácil para se criar um componente 
novo e o jeito recomendado para se começar. Os passos são: 

1 - Criar uma classe Java nova que seja subclasse (estenda) 
org.pentaho.plugin.core.SimpleComponent. 

2- Implementar um método executeAction e um método getLogger. 
 

Estender ComponentBase: Se seu componente necessitar validar suas entradas e/ou 
configurações do sistema ou necessitar executar alguma inicialização, você deve estender 
org.pentaho.plugin.ComponentBase. Os passos são: 

1 - Criar uma classe Java nova que seja um subclasse (estenda) 
org.pentaho.plugin.ComponentBase. 

2 - Adicionar código apropriado aos métodos init, validateSystemSettings, 
validateAction, executeAction, done e getLogger. 

 
Converter uma classe Java em um componente do BI: Se você tiver uma classe 
existente que você deseje converter em um componente do Pentaho há duas opções. Criar 
uma nova classe que seja subclasse de sua classe existente e implemente as interfaces 
requeridas. Ou mudar sua classe para implementar as interfaces requeridas. 

A melhor opção para sua classe dependerá de suas necessidades específicas, mas, é 
recomendado criar uma subclasse somente se for para manter o tamanho do código da 
fonte manejável. 

Para facilitar a implementação da nova classe Java, existe uma classe 
(org.pentaho.plugin.ComponentSubclassExample) que contém o código necessário para 
isso. 

1 – Copiar os imports, as variáveis e os métodos de 
org.pentaho.plugin.ComponentSubclassExample para a sua classe Java. 
2 - Adicionar código apropriado aos métodos init, validateSystemSettings, 
validateAction, executeAction, done e getLogger. 

 
Criar componentes do zero: Para se criar um componente do zero, deve-se criar uma 
nova classe que implemente a interface org.pentaho.core.component.IComponent. A 
implementação de todas a interfaces requer aproximadamente 30 métodos, então, não é 
recomendado usar esta opção para se criar um componente do Pentaho e não deve haver 
nenhuma necessidade tendo as três opções citadas acima. 
 
 Nossa proposta é a criação de um componente que estenda a classe  
SimpleComponent, o que torna a implementação mais simples e rápida. Essa nossa classe 
faria a integração do OLAP com algum Web service GIS. Nosso componente manda o 
arquivo XMLA, com os dados OLAP recebidos do Mondrian, para o Web service GIS, que 
gera o mapa de acordo com nosso dados e o retorna como anexo de uma mensagem SOAP 
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para nosso componente, o qual disponibiliza o mapa para o JPivot exibir ao usuário, como 
mostra a Figura 8. 
 

 
Figura 8 – Exemplo da integração OLAP-GIS no JPivot 

 

6- TRABALHOS RELACIONADOS 
 
 A maioria dos trabalhos relacionados com este estudo tenta definir padrões para a 

construção de sistemas OLAP+GIS completos, sugerindo frameworks para este propósito. 
Um grupo se destaca com um framework de código aberto baseado na web para 

processar dados geográficos e multidimensionais [6] que é uma instância da arquitetura 
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GOLAPA (Geographical Online Analytical Processing Architecture) [7]. Os autores 
propõem uma arquitetura completa para integração e visualização dos dados analíticos e 
geográficos, o que torna o projeto muito interessante, porém, torna a aplicação restrita e de 
difícil evolução, isto é, fica difícil acompanhar as tecnologias mais recentes, pois isso 
implicaria em mudar a arquitetura do framework ou então mudar formatos e protocolos 
usados. Na solução proposta neste trabalho, por outro lado, cada componente, incluindo 
servidor OLAP, front-end, e ferramenta GIS, pode ser substituído por um componente 
equivalente de outro fornecedor, desde que esse componente atenda aos padrões definidos. 

Em Ferreira [21], os autores propõem um framework conceitual com suporte para 
integração GIS e OLAP. Tal modelo conceitual é independente de ferramenta ou 
tecnologia para sua implementação, se concentrando apenas nas características conceituais 
para integração dos dois ambientes. Os autores propõem que o modelo seja implementado 
em uma arquitetura de três camadas, na qual uma camada é responsável por fornecer os 
dados para análise. Esta camada é formada basicamente pelos dados já existentes nas 
aplicações GIS e também nas aplicações OLAP. Outra camada é a de interface com o 
usuário, ou seja, que contém as aplicações que fornecem funcionalidades de visualização 
similares às existentes individualmente em ferramentas GIS e OLAP. Finalmente, temos a 
camada responsável pela comunicação entre a camada de interface com o usuário e a 
camada de dados. 
 

7- CONCLUSÕES 
 
A construção de sistemas que integrem mais de uma tecnologia vem sendo cada vez 

mais estudada pelo mundo acadêmico, pois o mercado vem exigindo soluções mais 
completas, de baixo custo e customizáveis. 

O projeto apresentado aqui visa prover sistemas existentes hoje - que possibilitam 
visualizar e controlar informações multidimensionais e interagir com sistemas já existentes 
para a carga de dados - a possibilidade de visualizar e manipular dados geográficos. 
Também é parte do nosso objetivo permitir a cada grupo de trabalho escolher as melhores 
ferramentas de acordo com suas necessidades e conhecimento.  

A contribuição desse trabalho, além da implementação da solução OLAP para 
análise dos dados do vestibular, é uma proposta para a realização da integração OLAP-
GIS, com a criação de um componente para a suíte de ferramentas para BI do Pentaho. 
Esse componente pode ser feito em linguagem Java e se comunicar com um serviços Web 
GIS, usando o padrão XMLA, para passar os dados da visão OLAP recebidos do servidor 
Mondrian, para o Web service GIS, que por sua vez retorna uma imagem com o mapa 
gerado de acordo com os dados passados. 

Como trabalhos futuros ficam a necessidade de se fazer o ETC nos dados de todos 
os outros vestibulares da UFSC, bem como melhorar e automatizar esse processo. Outro 
trabalho será a implementação do componente que irá realizar a integração com o Web 
service GIS. 

Além de aplicar muito dos conhecimentos adquiridos durante todo o curso de 
Sistemas de Informação da UFSC, este trabalho ajudou a conhecer novas tecnologias, bem 
como, despertou o interesse por novos desafios. 

A discussão da melhor maneira de se integrar as tecnologias envolvidas neste 
trabalho ainda tem muito a amadurecer, pois, a cada dia surgem novos formatos e APIs, 
criados por grupos em diferentes lugares do mundo, mas, que ao longo do tempo vão 
evoluindo e convergindo para padrões abertos, muitas vezes implementados em 
ferramentas de domínio público, que precisam ser aperfeiçoadas ou modificadas para 
atender as demandas de diferentes setores. 
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ANEXO II – GLOSSÁRIO DE ACRÔNIMOS 
 

OLAP (Processamento analítico on-line) é uma categoria da tecnologia de 

software que permite que, analistas, gerentes e executivos obtenham, de maneira 

rápida, consistente e interativa, o acesso a uma variedade de visualizações 

possíveis da informação [1]; 

MDX (Multidimensional Expressions) é uma linguagem de expressão 

multidimensional definida na especificação OLE DB para OLAP [2], isto é, uma 

linguagem para consultas em ambientes OLAP; 

DW (Data Warehouse) é uma base de dados típica para suporte à decisão 

que é normalmente implementada sobre o modelo estrela. Este é organizado 

sobre as tabelas de fatos e as tabelas de dimensões, onde as tabelas de fatos 

são centrais, armazenam todas as chaves primárias das dimensões, são 

essencialmente normalizadas e registram as medidas do negócio e as tabelas de 

dimensões são periféricas, possuem apenas a sua chave primaria, são 

normalmente desnormalizadas e armazenam as informações descritivas sobre as 

medidas do negócio [3]. 

ETL (Extract, transform and load) é o processo de extrair dados de um 

sistema (um banco de dados), transformá-los de alguma forma e inseri-los em 

outro banco de dados especial, o DW. A transformação pode ser uma limpeza dos 

dados, alteração de acordo com regras de negócios, tradução, etc. [4]; 

GIS (Geographic information system) ou SIG é um sistema de informações 

baseado em computador que permite a captura, modelagem, manipulação, 

recuperação, análise e apresentação de dados georreferenciados [5]. 
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ANEXO III – DICIONÁRIO DE DADOS 
 
Campo Descrição Valores Possíveis 

faixa_idade Faixa de idade do 

candidato na época do 

vestibular. Calculada 

através do campo data 

de nascimento da ficha 

de inscrição. 

Ate 17 

18 a 20 

21 a 23 

24 a 26 

Mais de 26 

ano_2grau Ano que o candidato 

concluiu o 2º 

grau/ensino médio. 

Ano no formato yyyy, o ano 

máximo é o ano de 

realização da matrícula, caso 

o candidato seja aprovado. 

sexo Sexo do candidato. M = Masculino 

F = Feminino 

raca Raça do candidato. Branca 

Preta 

Parda 

Amarela 

Indígena 

redeEnsino Tipo de Instituição onde 

cursou o 2º grau/ensino 

médio. 

Não Informado 

Rede Estadual 

Rede Particular 

Rede Municipal 

Rede Federal 

por_experiencia Flag para indicar se o N= Não fez por experiência  
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candidato fez o 

vestibular por 

experiência ou não. 

S = Fez por experiência 

uf_nascimento Estado de nascimento. Qualquer estado brasileiro ou 

“Outro pais” 

estado_endereco Estado onde o 

candidato mora. 

Qualquer estado brasileiro. 

cidade_endereco Cidade onde o 

candidato mora. 

Nome da cidade, com 

tamanho de 20 caracteres. 

estado_civil Estado civil do 

candidato. 

1 = Solteiro 

2 = Casado 

3 = Viúvo 

4 = Desquitado 

5 = Divorciado 

6 = Outros 

fonteConhecimentoVest Principal fonte de 

informação pela qual 

tomou conhecimento do 

vestibular da UFSC 

1 = Jornal     

2 = Televisão  

3 = Rádio      

4 = Cartaz ou folder      

5 = Colégio em que estuda  

6 = Internet   

7 = Parentes, amigos    

Motivo_optarUFSC Motivo principal que o 

levou o candidato a 

optar pelo vestibular da 

1 = É a única no Estado que 

oferece o curso pretendido       

2 = É a que oferece o melhor 
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UFSC. curso pretendido     

3 = É a que oferece o curso 

pretendido em horário 

adequado    

4 = O curso pretendido é 

pouco procurado, o que 

facilita a classificação  

5 = É de fácil acesso 

(proximidade de casa, prática 

locomoção etc.)       

6 = Na realidade, gostaria de 

estudar em outra 

univerisidade   

7 = Por ser pública e gratuita, 

satisfazendo as condições 

sócio-econom. da família 

 

 

 

 

 

 

 


