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1. Introdução 
 

 XML é um padrão da W3C largamente utilizado por vários tipos de 
aplicações para representação de informação semi-estruturada e troca de 
dados pela Internet. Com o crescimento do uso de XML e do intercâmbio de 
informações pela Internet, torna-se comum a necessidade de buscar uma 
mesma informação sobre várias fontes XML relativas a um mesmo domínio de 
problema. No intuito de representar a informação dessas várias fontes XML, o 
programador é obrigado a escolher entre muitas estruturas hierárquicas 
possíveis na criação dos esquemas de seus documentos XML. Um mesmo 
domínio de informação, desta maneira, pode então ser representado de 
diferentes formas nas diversas fontes de dados XML existentes [W3C99].  

Uma das utilizações do formato XML é a persistência de dados de 
aplicativos como processadores de texto, planilhas ou ferramentas de 
desenvolvimento entre outras. Desta forma, arquivos XML, que são arquivos 
texto simples e de tamanho pequeno, podem ser intercambiados entre usuários 
e aplicações que desejam utilizar esses dados [W3C99].  

No contexto deste trabalho, o foco são dados no formato xml que 
representam esquemas relacionais. Muitas ferramentas de projeto de bancos 
de dados relacionais persistem o resultado do desenvolvimento, ou seja, o 
esquema relacional, em formato XML. É o caso de ferramentas comerciais 
como a ERWIN [ERC07] e a Rational Rose [IBM07]; ou gratuitas, como 
DBDesigner [DBD07] e a brasileira brModelo [CHC05], desenvolvida no Grupo 
de Banco de Dados da UFSC.  Porém, cada ferramenta segue um esquema 
proprietário para a disposição destas informações no arquivo XML. Isto torna 
extremamente caro o trabalho de extrair o esquema relacional destes arquivos 
XML (na intenção de gerar o modelo físico para um SGBD específico), na 
impossibilidade de se ter acesso à ferramenta que criou este arquivo XML.  

Assim sendo, este trabalho tem por objetivo criar uma ferramenta de apoio 
ao mapeamento e extração de esquemas relacionais especificados em 
arquivos XML, bem como a geração dos comandos SQL para criação das 
tabelas componentes do esquema físico do banco de dados.  

Existem alguns trabalhos relacionados com o tema deste trabalho, mas em 
todos os trabalhos pesquisados o objetivo final é mapear esquemas 
estruturados em XML para estruturas de tabelas relacionais 
[AME04b,VAR04,MAR00]. Nesses trabalhos, na criação do esquema físico, é 
necessário que a entrada seja um XML Schema conhecido que define a 
estrutura dos dados XML. Já neste trabalho, a intenção é gerar apenas o 
esquema físico relacional e não realizar o mapeamento de esquemas XML-
relacional, que acaba por limitar o mapeamento apenas a documentos XML 
válidos com relação a um único esquema.  

Assim sendo, a finalidade deste trabalho é permitir um mapeamento flexível 
de esquemas relacionais representados em XML, ou seja, um método de 
mapeamento que seja executado diretamente sobre um arquivo XML. Esta 
abordagem é particularmente interessante, uma vez que o arquivo XML 
Schema que se deseja mapear pode simplesmente não estar disponível.  



Uma possível solução para o problema (adotada neste trabalho) é a 
utilização da linguagem XSLT, que tem como finalidade transformar 
documentos XML em outros documentos XML ou outros documentos texto 
[W3C99b], em substituição aos processadores de anotações propostos em 
outras ferramentas. XSLT pode ser utilizada tanto para realizar as 
transformações nos arquivos XML de entrada (segundo as regras de 
mapeamento definidas pelo usuário) em um arquivo XML semanticamente 
compreensível para a fase de geração do SQL de criação de tabelas, quanto 
na geração do script SQL, que é a saída da ferramenta. Tal solução evita a 
necessidade de construir um processador de anotações fixas (associadas a um 
esquema XML) e torna a ferramenta mais aberta, uma vez que XSLT já possui 
processadores disponíveis livremente, como é o caso dos projetos Saxon 
[SXO07] e Xalan [AXA07]. Outras soluções são baseadas na definição de um 
conjunto de regras padrão para a extração de esquemas e dados relacionais a 
partir de arquivos XML, em vez de extrair os esquemas relacionais de arquivos 
XML Schema.  Estas soluções geralmente são mais complexas e já existem 
propostas na literatura [ARP01, MEN01]. A solução proposta aqui também 
define um conjunto de regras para extração de esquemas relacionais a partir 
de arquivos XML. Porém, o fato deste conjunto de regras basear-se no 
princípio de que o conteúdo dos arquivos XML é sempre uma representação de 
um esquema relacional, possibilita que o usuário defina um conjunto bastante 
reduzido de regras de extração para cada arquivo XML. Isto reduz 
significativamente a complexidade desta etapa. 

Uma aplicação prática para a ferramenta aqui proposta é o seu uso em 
conjunto com a ferramenta brModelo [CHC05], já citada anteriormente e 
utilizada na disciplina INE 5623 - Projeto de Banco de Dados, ministrada na 
UFSC, como ferramenta de apoio à aprendizagem de modelagem de bancos 
de dados. A ferramenta brModelo trata da modelagem dos esquemas 
conceitual e lógico, persistindo estes esquemas em arquivos XML. A 
ferramenta proposta aqui poderá receber o esquema lógico gerado pelo 
brModelo e transformá-lo em um script SQL para a geração do esquema 
relacional. 

No intuito de facilitar, e ao mesmo tempo assegurar a corretude da tradução 
do esquema relacional para os comandos SQL, a transformação do arquivo 
XML de entrada se dá em duas fases. O objetivo da primeira fase é gerar, a 
partir do arquivo de entrada, um arquivo XML em conformidade com um 
arquivo XML Schema que descreve a BNF [BNF96] do comando SQL Create 
Table. Na segunda fase, com base neste arquivo intermediário, é gerado o 
script SQL de criação das tabelas. Uma vez estando o arquivo XML 
intermediário de acordo com o arquivo XML Schema que descreve a BNF do 
comando SQL Create Table, garante-se que a sintaxe do comando SQL 
resultante está correta. Tanto na primeira como na segunda fase, as 
transformações são especificadas utilizando a linguagem XSLT. 

Maiores detalhes sobre o tradutor proposto estão descritos nos próximos 
capítulos. O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica para este trabalho, 
incluindo trabalhos relacionados e algumas comparações com este trabalho. O 
capítulo 3 descreve o método de mapeamento e tradução propostos. No 
capítulo 4, apresenta-se a proposta preliminar da ferramenta, sua arquitetura e 
como ocorre a interação do usuário com a mesma. O capítulo 5 é dedicado às 
considerações finais e trabalhos futuros. 

 



2. Fundamentação Teórica 
 

Este capítulo apresenta conceitos e tecnologias empregados neste 
trabalho, assim como um breve estudo de trabalhos relacionados ao tema, 
incluindo ferramentas que se assemelham em alguns aspectos com a 
ferramenta aqui proposta. 

 
2.1 Conceitos e tecnologias 
 

 2.1.1 BNF 

A forma de Backus-Naur (também conhecido como BNF, o formalismo de 
Backus-Naur, forma normal Backus, ou forma de Panini-Backus) é uma meta-
sintaxe usada para expressar gramáticas livres de contexto, isto é, um modo 
formal de descrever linguagens [BNF96].  

A BNF é amplamente usada como notação para as gramáticas de 
linguagens de programação, conjuntos de instruções e protocolos de 
comunicação, e também como notação para representar partes de gramáticas 
de linguagens naturais. A maioria dos livros-texto para teoria de linguagem de 
programação e/ou semântica documenta linguagens em BNF.  

Uma especificação BNF é um conjunto de regras de derivação, escritas na 
forma: 

<simbolo> : = <expressão> 

onde <simbolo> é um não-terminal e <expressão> consiste em sequências de 
símbolos e/ou sequências separadas pela barra vertical ('|'), indicando uma 
escolha. Esta notação indica as possibilidades de substituição para o símbolo 
na esquerda da expressão. Símbolos que nunca aparecem no lado esquerdo 
são ditos terminais [BNF96]. 

  
 2.1.2 XML 
      

XML (eXtensible Markup Language) define um conjunto de regras (você 
também pode encará-las como convenções ou diretrizes) para projetar 
formatos de texto que permitam estruturar seus dados [W3C99a]. XML não é 
uma linguagem de programação e você não precisa ser um programador para 
usá-la ou aprendê-la. XML torna simples para o computador gerar e ler dados, 
e garantir que sua estrutura não seja ambígua.  

Da mesma forma que a HTML, XML usa marcadores ou tags (palavras 
envoltas pelos sinais '<' e '>') denominados elementos. Um elemento, por sua 
vez, pode conter atributos (descritos na forma nome="valor"). Um valor em um 
documento XML pode ser expresso por um elemento ou por um atributo. As 
Figuras 1 e 2 mostram documentos XML diferentes, sendo que na primeira 
figura, o valor “assunto” está expresso como sendo atributo do elemento 
“recado”.  



 

<recado assunto = “Meu aniversario”> 
 <destinatario>Claudio</destinatário> 
 <remetente>Marcos</remetente> 
 <texto>Não esqueça que meu aniversário será comemorado 
hoje</texto> 
</recado>  

Figura 1 – Exemplo de um arquivo XML (I) 
 

Já na Figura 2, o valor “assunto” é representado por um elemento 
interno ao elemento “recado”. 

  
<recado > 
 <assunto>Meu aniversario</assunto> 
 <destinatario>Claudio</destinatário> 
 <remetente>Marcos</remetente> 
 <texto>Não esqueça que meu aniversário será comemorado 
hoje</texto> 
</recado>  

Figura 2 – Exemplo de um arquivo XML (II) 

 
Entretanto, enquanto HTML especifica o que cada marcador e atributo 

significam e geralmente como seu conteúdo aparece em um navegador, XML 
usa os marcadores apenas para delimitar conteúdos de dados, deixando a 
interpretação destes dados completamente à cargo da aplicação que os lê 
[W3C99a].  

Programas que produzem planilhas, listas de endereços e outros dados 
estruturados, freqüentemente gravam estes dados em disco utilizando um 
formato binário ou textual. Uma vantagem do formato textual é que ele permite 
ao usuário ver os dados sem usar o programa que os produziu, ou seja, você 
pode ler um formato textual com o seu editor de textos favorito. Além disso, um 
documento textual XML não ocupa demasiado espaço, podendo ser facilmente 
transferido entre pessoas e aplicações [W3C99a]. 

 
Por estes motivos, cresce o numero de aplicativos que persistem seus 

dados em XML e um destes usos é justamente a persistência de esquemas 
relacionais, que é o foco deste trabalho. 

 
 2.1.3 XML Schema  

 

XML Schema é um documento XML que descreve o esquema de um ou 
mais documentos XML [W3C99c]. O propósito de um documento XML Schema 
é definir a estrutura de um XML, possibilitando a validação de documentos de 
dados XML através de programas denominados parsers XML. 

Um documento XML Schema define basicamente: 

• Os elementos que podem aparecer em um documento XML;  
• Os atributos de elementos; 



• A hierarquia permitida de elementos, ou seja, quais elementos são 
elementos filhos de outros; 

• A ordem na qual os elementos filhos aparecem em uma hierarquia; 
• O uso de um elemento em substituição a outro, ou a escolha entre duas 

ou mais opções de elementos de elementos filhos. 
• A quantidade mínima e máxima de elementos filhos em uma hierarquia 

(cardinalidade);  
• Se um elemento deve ser vazio, pode incluir texto puro misturado com 

marcações, ou pode ter conteúdo livre; 
• Os tipos de dados dos elementos simples (que não possuem uma 

hierarquia de elementos); 
• Os valores padrão e valores fixos para elementos e atributos.  

A Figura 3 exemplifica um arquivo XML Schema para um elemento do tipo 
“PurchaseOrderType” chamado “PurchaseOrder”. Este arquivo especifica a 
estrutura que um elemento do tipo “PurchaseOrderType” deve obedecer 
quando presente em um arquivo XML. 
 
<xs:element name="PurchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/> 
 
<xs:element name="gift"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="birthday" type="xs:date"/> 
   <xs:element ref="PurchaseOrder"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 

Figura 3 – XML Schema “PurchaseOrder” . Fonte: [W3C99c] 
 
 

O elemento “gift” por sua vez é constituído de dois elementos, sendo um 
deles uma referencia pra um elemento “PurchaseOrder” e um elemento com o 
nome de “birthday”. Além de especificar que o nome deste ultimo elemento de 
“gift” como sendo “birthday”, o XML Schema define que o tipo do dado para o 
elemento “birthday” será o tipo date. Tanto o nome do elemento, como o tipo, 
estão definidos no trecho <xs:element name="birthday" type="xs:date"/>. 
 
2.1.4 XPATH - XML Path Language 

XPath é um conjunto de regras de sintaxe para o acesso a partes de um 
documento XML [W3C99e]. XPath usa caminhos para definir elementos XML. 
Alguns consideram-na uma linguagem de consulta para documentos XML, uma 
vez que a interpretação de um caminho XPath retorna o valor do elemento ou 
atributo para o qual este caminho está apontando. XPath trata documentos 
XML como uma estrutura de diretórios, especificando caminhos onde os 
elementos são separados por um caractere “/”. Os elementos, atributos ou 
valores são chamados de nós. Em XPath, existem  sete tipos de nós: 
elementos, atributos, texto, contexto (namespace), comentários e  nós raiz. 
Documentos XML são tratados como arvores de nós. As expressões mais 



comuns na linguagem XPath e que são utilizadas neste trabalho são as 
seguintes: 

Expressão 
 

Descrição 

/ Seleciona a partir da raiz do documento 
// Seleciona nós em um documento a partir do nó atual que 

obedeça ao critério especificado, não importando onde ele 
esteja na hierarquia do documento XML (não precisa estar no 
nó atual). 

. Seleciona o nó atual 

.. Seleciona o nó pai do nó atual 
@ Seleciona um atributo 
  

 
Alguns exemplos com base na Figura 1: 
 

• /recado/@assunto - Seleciona o atributo “assunto” do elemento 
“recado”. 

• /@assunto – Também irá selecionar o atributo “assunto” do elemento 
recado, uma vez que o elemento “recado” é o elemento raiz do 
documento. 

• /recado/remetente – Seleciona o elemento remetente. 
 
Os exemplos acima mostram como a sintaxe de XPath retorna nós a partir de 
caminhos, porém existe uma grande diferença entre retornar um nó, com todos 
os seus dados (elementos filhos, atributos e valores) ou retornar apenas um 
valor específico. Para retornar valores, (no nosso caso, mais específico, 
valores do tipo texto) usa-se a função text() da XPath: 
 

• /recado/remetente/text() 
 
Neste caso, baseado na Figura 1 a função text() retorna  o texto “Claudio”. 
 
2.1.5 XSLT - Extensible Stylesheet Transformations 

XSLT é uma linguagem para transformar documentos XML em outros 
documentos XML ou documentos texto em outros formatos [W3C99b]. 

A XSLT está contida na XSL, que é a linguagem de folhas de estilo 
(stylesheets) para XML. Além da XSLT,  a XSL inclui um vocabulário XML para 
especificar formatação. A XSL especifica a estilização de um documento XML, 
podendo utilizar a XSLT para descrever como o documento é transformado em 
outro documento XML que usa este vocabulário de estilização. 

Uma transformação expressa em XSLT descreve regras para transformar 
uma estrutura XML hierárquica fonte (árvore fonte) em uma árvore resultado. A 
transformação é obtida associando-se padrões com gabaritos. Um padrão é 
confrontado com elementos na árvore fonte. Um gabarito define o conteúdo do 
documento resultado. A árvore resultado é gerada separadamente da árvore 



fonte, podendo ser completamente diferente da estrutura da árvore fonte. Na 
construção da árvore resultado, os elementos da árvore fonte podem ser 
filtrados e reordenados, com a possibilidade de adicionar ainda outras 
estruturas arbitrárias.  
 A Figura 4 mostra um exemplo de documento XML. Para fins de exemplo, 
este documento será transformado em algo que possa ser visualizado em um 
browser comum, ou seja, um documento HTML. 
 
<?xml version="1.0"?> 
<greeting> 
Hello, World! 
</greeting> 

Figura 4 – XML “Hello World” greeting.xml. Fonte: [TI D01] 

 
A Figura 5 a seguir apresenta um documento XSLT que define as regras 

de transformação do documento XML da Figura 4. 
 
<xsl:stylesheet 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
version="1.0"> 
<xsl:output method="html"/> 
<xsl:template match="/"> 
<xsl:apply-templates select="greeting"/> 
</xsl:template> 
<xsl:template match="greeting"> 
<html> 
<body> 
<h1> 
<xsl:value-of select="."/> 
</h1> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
Figura 5 – arquivo greeting.xsl com as instruções XSLT para o arquivo XML  “Hello World”. Fonte: [TID01] 

 
O processador XSLT transforma o documento apresentado na Figura 5 

da seguinte forma: 
1. Primeiramente, o arquivo XSL passa por um parser para ser 
convertido em uma estrutura em forma de árvore (isto ocorre 
internamente ao processador, em tempo de execução); 
2. O documento XML passa pelo mesmo processo do documento XSL 
do item 1; 
3. O processador XSLT se posiciona então na raiz da arvore do 
documento XML. Este então é o contexto original; 
4. Existe um xsl:template que coincide com a raiz do documento, 
indicada por “/”: 

 
<xsl:template match="/"> 
<xsl:apply-templates select="greeting"/> 
</xsl:template> 



 
5. Neste momento, o processo procura instruções dentro do elemento 
xsl:template. A única instrução aqui é aplicar para qualquer elemento 
que se encontre na raiz o template para elementos “greeting”. Havendo 
um elemento “greeting” na raiz do documento, o processador XSLT deve 
tratá-lo. 

 
O template que se aplica ao elemento “greeting” é o xsl:template cujo 

atributo match é igual a “greeting”,  definido por: 
 

<xsl:template match="greeting"> 
<html> 
<body> 
<h1> 
<xsl:value-of select="."/> 
</h1> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 

 
6. Uma vez no template para o elemento “greeting”, os primeiros três 
elementos neste template (<html>, <body>, e <h1>) são elementos 
HTML. Neste caso o processador os leva inalterados para o arquivo de 
saída; 
No meio do template, tem-se um elemento xsl:value-of. Este elemento 
escreve o valor de algo no arquivo de saída. Neste caso o caractere “.” 
Indica o nodo atual. O processador XSLT procura no nodo atual (o 
elemento “greeting”) e imprime seu conteúdo no arquivo de saída Após a 
impressão dos demais elementos (</h1>,</body> e </html>) o controle 
do processamento volta ao template da raiz do documento (processo 
chamador); 
7. De volta ao template da raiz do documento, são processados todos os 
elementos “greeting”; 
8. Não havendo mais elementos no contexto atual (raiz), o 
processamento se encerra [TID01]. 

 
O resultado da aplicação das transformações XSLT gera o arquivo 

HTML mostrado na Figura 6.  
 
<html> 
<body> 
<h1> 
Hello, World! 
</h1> 
</body> 
</html> 

Figura 6 – arquivo greeting.html resultante do processamento. Fonte: [TID01] 
 



2.1.5.1  Estruturas de controle (ou de decisão) em XSLT 
 
Três elementos XSLT são utilizados como estruturas de decisão : 

<xsl:if>, <xsl:choose>, and <xsl:for-each>. 
Os dois primeiros são muito parecidos com com uma declaração do tipo 

case encontradas em outras linguagens, enquanto que o elemento <xsl: for-
each> , que significa "para cada elemento faça.." é significativamente diferente 
de uma estrutura do-while encontrada em outras linguagens. O detalhamento 
destas estruturas é a seguinte: 

 
a) Elemento <xsl:if> 

 
O elemento <xsl:if> possui a seguinte estrutura: 
 
<xsl:if test="condição"> 
<xsl:apply-templates select="template a ser aplicado"/> 
</xsl:if> 
 

O elemento <xsl:if> implementa uma declaração de um if. O elemento if 
possue um único elemento test. Se o valor de test for verdadeiro todos os 
elementos contidos em  <xsl:if> ...</xsl:if> são processados. Se test é avaliado 
como falso, o conteudo do elemento <xsl:if> é ignorado. 
 
b) Elemento <xsl:choose>   
 

Este elemento equivale a uma declaração case ou switch em outras 
linguagens de programação. Ele pode também ser usado para executar 
instruções do tipo if-then-else, contendo ao menos um elemento <xsl:when>  
(logicamente equivalente a um elemento <xsl:if>), com um elemento opcional 
<xsl:otherwise> . O atributo de teste de cada elemento <xsl:when>  é avaliado 
até que o processador XSLT encontre um que seja avaliado como verdadeiro. 
Quando isso acontece, o conteúdo do elemento <xsl:when>  é avaliado. Se 
nenhuns dos elementos <xsl:when>  tiver um teste que seja verdadeiro, os 
conteúdos do elemento <xsl:otherwise>  (caso existam) são processados. 
 
c) Elemento <xsl:for-each>   
 
 Caso se deseje processar todos os nós que combinam determinados 
critérios, podemos usar o elemento  <xsl:for-each>. Tal elemento não é um laço 
tradicional, ou seja, não se pode pedir que o processador XSLT faça algo 
como: 

for i = 1 to 10 do 
 
 O elemento <xsl:for-each> seleciona um conjunto de nós e executa um 
determinado processamento para cada um deles. Um outro ponto importante é 
que o nó atual muda com cada iteração através do elemento de <xsl:for-each>. 
O elemento <xsl:for-each> possue a seguinte estrutura: 
 
<xsl:for-each select="tipo de elemento a ser processado"> 
<xsl:apply-templates select="template a ser aplicado"/> 
</xsl:for-each> 



 
Na estrutura acima, o elemento <xsl:for-each> é usado para definir o template 
a ser aplicado para cada elemento encontrado que pertença ao tipo de 
elemento citado. 
  
 2.1.6 SQL DDL 

 
SQL é uma linguagem que foi inicialmente concebida para a consulta a 

BDs relacionais [ISO03]. Atualmente, ela apresenta diversas funcionalidades 
no que diz respeito à definição e manipulação destes BDs. A SQL se divide em 
subconjuntos de comandos: 
 

• Data Definition Language (DDL) (Linguagem de Definição de Dados). A 
SQL DDL fornece comandos para definição e modificação de esquemas 
de relação, remoção de relações e criação de índices e restrições de 
integridade (constraints). Os principais comandos que fazem parte da 
DDL são: CREATE, ALTER e DROP;  

• Data Manipulation Language (DML) (Linguagem de Manipulação de 
Dados). A SQL DML inclui uma linguagem de consulta baseada na 
álgebra relacional e no cálculo relacional. Ela compreende também 
comandos para inserir, remover e modificar informações em um banco 
de dados. Os comandos básicos da DML são: SELECT, INSERT, 
UPDATE e DELETE; 

• Data Control Language (Linguagem de Controle de Dados). Conjunto de 
comandos que faz o cadastramento de usuários e determina seu nível 
de privilégio para os objetos do BD. Os principais comandos são: 
GRANT e REVOKE; 

• Transaction control (Controle de Transações). Comandos para 
tratamento de transações. Diversas implementações permitem o 
isolamento explícito de dados para o controle de concorrência. Os 
comandos principais são COMMIT, ROLLBACK e SAVEPOINT. 

 
Neste trabalho, apenas um subconjunto da DDL é considerado, mais 

especificamente o comando CREATE TABLE, uma vez que a intenção 
deste trabalho é gerar o esquema das tabelas em SQL.  

A estrutura básica de um comando SQL Create Table é descrita em BNF 
como segue: 

 
 <definição da tabela>::=CREATE TABLE <nome da tabela> (<lista de 
atributos da tabela>)  

 
O comando Create Table é melhor explicado em capítulos posteriores, 

quando da sua definição em um arquivo XML Schema. 
 

  
 2.1.7 SAX 
 

SAX (Simple API for XML) é um analisador baseado em eventos – o 
analisador lê um fluxo de entrada XML e, na ocorrência de eventos, o 



analisador chama métodos ou rotinas com nomes semelhantes no programa 
host, que tomam decisões apropriadas. 

SAX não é um padrão do W3C, mas o resultado de um desenvolvimento 
conjunto dos membros do grupo XML-DEV [XDE07]. Há diversos analisadores 
SAX para diferentes linguagens de programação, como Java, C++, Perl e 
Delphi. 

 
 2.1.8 DOM 

 
DOM (Document Object Model) é uma interface de programação de 

aplicação completa para documentos XML [W3C99d]. Essa interface permite 
não apenas navegar dentro de documentos XML, mas também obter, 
acrescentar, modificar ou excluir elementos e conteúdo. 

Como já foi comentado anteriormente, dados XML são definidos através de 
elementos, que por sua vez podem ser compostos de outros elementos. 
Arquivos XML, por apresentarem este tipo de estrutura, podem ser 
representados em forma de uma arvore. 

Os métodos disponibilizados pelo DOM permitem manipular os nodos desta 
arvore. Alguns destes métodos e seus respectivos propósitos são: 
 
1. Busca de elementos 

A função document.GetElementByName (string id), onde o parâmetro id 
é o nome do elemento que se pretende obter, procura o elemento cujo nome é 
igual a id fornecida. Se houver mais de um elemento com o mesmo nome a 
função cria um vetor de elementos e as modificações podem ser feitas sobre 
todo o grupo de uma só vez. 
 
2. Alteração de elementos 

A função document.setAttribute (string name, string value) é um exemplo 
de função modificadora de elementos. Neste caso, ela altera o valor de um 
atributo cujo nome é definido pelo parâmetro name, substituindo o pelo valor 
especificado no parâmetro value. 

Para fins de exemplo, considerando a Figura 1, o atributo “assunto” pode 
ser alterado pela função setAtributte da seguinte forma: 

 
document.setAttribute (assunto, ‘Ano novo’) 

 
Assim, onde antes se lia <recado assunto = “Meu aniversario”>,  ler-se-

á:  
 
 <recado assunto = “Ano novo”> 
 
3. Criação de novos elementos 
 
      Elementos são criados usando as funções CreateElement() e 
CreateTextNode(). CreateElement (string type) cria um elemento do tipo 
especificado no argumento type. CreateTextNode (string text) gera o texto 
especificado no parâmetro text dentro elemento atual. 



Existem muitas outras funções na API fornecida por DOM, como estas 
utilizadas aqui como exemplo, propiciando diversas maneiras de manipular 
arquivos xml [W3C99d]. 
 
2.2 Trabalhos Relacionados 

 
Em geral os trabalhos existentes na literatura tratam a questão da 

persistência e recuperação de arquivos XML em bancos de dados relacionais. 
Não se encontrou nenhum trabalho que trate especificamente de arquivos 

XML cujo conteúdo seja a especificação de esquemas relacionais.  Os 
trabalhos aqui estudados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 propõem-se a realizar o 
mapeamento para esquema relacional de qualquer arquivo XML, não 
importando seu conteúdo. 

Porém, a busca da melhoria de algumas características e a superação de 
algumas das limitações destes trabalhos, impulsionou o desenvolvimento de 
soluções utilizadas no tradutor proposto. 

Já no caso do item 2.2.3, o trabalho estudado não tem como objetivo o 
mapeamento XML-relacional, mas contribuiu de forma relevante para a criação 
de uma estratégia de tradução em dois passos com o uso de um formato de 
troca, melhor exposta no capítulo 4. 

 
2.2.1 X-Database 
 

 O X-Database [VAR04] tem como base um arquivo XML Schema que 
descreve o esquema lógico dos dados a serem trocados. Inicialmente, o 
sistema analisa a sintaxe do XML Schema e gera a base de dados relacional. A 
partir daí, processa a decomposição em tuplas de tabelas de arquivos XML 
válidos de acordo com o XML Schema. De forma contrária, ele também realiza 
a composição de arquivos XML a partir de dados extraídos da base relacional, 
como pode ser visto na Figura 8 [VAR04]. 
 

 
Figura 8 – Arquitetura do sistema X-Database. Fonte: [VAR04] 

 



 
2.2.2 ShreX 

   
ShreX é um sistema para decomposição e carga de documentos XML em 

BDs relacionais. No ShreX, o mapeamento é definido por anotações em 
arquivos XML Schema que indicam quais elementos e atributos devem ser 
armazenados no BD relacional. O processador de anotações executa o parsing 
do arquivo XML Schema com as anotações, verifica a validade do mapeamento 
e cria o esquema relacional correspondente. Informações de mapeamento são 
guardadas em um repositório de mapeamento [AME04]. 
 

Os componentes principais do sistema podem ser vistos na Figura 9. 
 

   
Figura 9 – Arquitetura do sistema ShreX de Amer-Yahia. Fonte: [AME04] 

 
O decompositor de documentos aceita como entrada um documento e usa a 

API (Application Programmer Interface) de mapeamento para acessar a 
informação no repositório de mapeamento para gerar as tuplas e povoar as 
tabelas do esquema relacional. O repositório de mapeamento é acessado pelo 
tradutor de consultas, que gera as consultas SQL a partir das consultas XML. 
 

Na Figura 10, temos um exemplo de um XML Schema anotado e uma visão 
geral sobre as definições de mapeamento do framework. Outline, tablename, 
columnname, sqltype. Anotações são usadas para especificar como elementos 
individuais e atributos em um documento são representados  no esquema 
relacional. A Figura 11 mostra a configuração para o esquema anotado da 
Figura 10. A anotação outline=“true” no elemento TITLE indica que ele deve ser 
mapeado para uma tabela em separado,  e a anotação tablename especifica 
que esta tabela deve se chamar Showtitle. O elemento  YEAR, por outro lado , 
tem o seu  atributo outline marcado como falso, conseqüentemente ele é 
alinhado com a tabela que corresponde ao seu elemento pai, SHOW. As 
anotações  sqltype e columnname no elemento YEAR especifica que este deve 
ser mapeado para uma coluna chamada  Showyear e o tipo SQL NUMBER(4).  
 



 
Figura 10 – XML Schema com anotações. Fonte: [AME04] 

  
 

 
Figura 11– Esquema relacional. Fonte: [AME04] 

 
Escrever as anotações para cada elemento ou atributo seria muito 

trabalhoso. Especialmente em esquemas muito grandes. ShreX provê um 
conjunto de regras padrão. Este conjunto de regras padrão é usado para 
completar as especificações do mapeamento e com elas o sistema está apto 
em alguns casos a realizar o mapeamento de forma totalmente automática, 
sem a intervenção do usuário. 

 
 Um exemplo da utilização destas regras padrão está na anotação 

shrex:edgemapping=”true” na Figura 10. Esta marcação indica ao sistema que 
o elemento “REVIEW” e seus descendentes serão decompostos de acordo 
com o padrão conhecido como Edge mapping. Egge mapping é uma técnica de 
mapeamento que transforma um arquivo XML em uma arvore e gera o 
esquema relacional para esta árvore [FDK99]. 

 
 
Na atual implementação, o tradutor de consultas suporta um subconjunto do 

XPath. O tradutor de consultas utiliza a informação fornecida pela API de 
mapeamento para decidir dinamicamente como executar a tradução. 

 
 
2.2.3 Trabalho de Boshernitsan 
 



O trabalho de Boshernitsan apresenta um formato de troca, baseado em 
XML, entre as ferramentas componentes de um framework denominado 
Harmonia. O Harmonia é um framework para construção de ferramentas de 
programação em diversas linguagens, existindo nele a necessidade da 
transferência de código escrito pelo programador entre as ferramentas internas 
do framework. O formato de troca modela a representação de um programa no 
Harmonia através de uma árvore sintática [BOS00].  

Esta abordagem permite criar uma visão abstrata da arvore sintática, 
satisfatória para troca de dados entre ferramentas. 

A Figura 12 mostra um fragmento de um programa em Java sendo 
submetido a uma análise sintática e produzindo um gráfico de arvore sintática 
(Abstract Syntax Graphs - ASG). 
 

 
Figura 12 – Programa em Java representado por (a) texto  (b) AST e (c) ASG. Fonte: [BOS00] 

 
Uma opção para codificar ASGs em XML é empregar um gráfico de uso 

geral. Neste tipo de codificação, o fragmento MethodCall na Figura 12 pode ser 
representado em XML da seguinte forma: 
 

<node id=l name=MethodCall> 
<edge target=2 type=child/> 
<edge target=4 type=child/> 
<edge target=3 type=child/> 
<edge target=6 type=child/> 
</node> 
<node id=2 name=Name> 
<edge target=3 type=child/> 
<edge target=42 type=decl/> 
</node> 
<node id=3 name=IDENT text="f"/> 
<node id=4 name=LPAREN text="("/> 



<node id=5 name=Args></node> 
<node id=6 name=RPAREN text=")"/> 

 
onde decl é uma referencia a uma declaração de método cujo nó é 42 na 
arvore sintática. Os elementos edge denotados no trecho acima indicam a 
identificação das arestas da arvore sintática, e cada elemento node possui o 
atributo id para especificar em qual aresta este se localiza. 
 
Como alternativa, a arvore pode ser codificada diretamente, explorando o fato 
de que a sintaxe do XML é por definição uma forma de representar dados 
hierárquicos [BOS00]. 
Abaixo uma amostra da codificação da arvore usando a estrutura implícita no 
formato XML: 

<node id=l name=MethodCall> 
<node id=2 name=Name decl=42> 
</node> 
<node id=4 name=LPAREN text="("/> 
<node id=5 name=Args> 
</node> 
<node id=6 name=RPAREN text=")"/> 
</node> 

 
 
       O padrão de troca apresentado em [BOS00] baseia-se em uma definição 
de tipo de documento (Document Type Definition - DTD), para ser distribuído 
junto do arquivo de dados, para que seja possível validar os dados através da 
ferramenta que irá processá-los. 

Um exemplo simplificado de como é expresso o DTD do código na 
linguagem Java da Figura 12, considerando a seguinte especificação para a 
chamada de método “MethodCall” é a seguinte: 
 
<!ELEMENT Methodcall (Name, LPAREN,Expr’, RPAREN)> 
<!ELEMENT Name (IDENT)> 
<!ATTLIST Methodcall id ID #REQUIRED> 
<!ATTLIST Name id ID #REQUIRED 

     decl IDREF #REQUIRED> 
 
Esta abordagem amarra o formato de troca à gramática da linguagem, 
requerendo que as ferramentas sejam capazes de interpretar esquemas assim 
como os dados [BOS00]. 

 
 

2.2.4 Análise Comparativa 
 

  Este capítulo traz uma análise comparativa entre os trabalhos relacionados 
descritos no capítulo anterior e outra, entre os trabalhos relacionados e o 
tradutor proposto.  Este capítulo tem o intuito de proporcionar um melhor 
entendimento da relação dos trabalhos relacionados descritos no capítulo 
anterior com o presente trabalho, e os avanços propostos. 



 
 
        
É importante resumir aqui algumas características fundamentais dos 

trabalhos relacionados, sendo estas: o que é, ou a que finalidade a que se 
destina o trabalho; a entrada ; e a saída ou resultado que produz. A Figura  13 
ilustra estas características no formato de uma tabela.  

 

 
Figura 13 : Comparativo entre os trabalhos relacionados 

 
A parte da arquitetura do ShreX que é similar ao nosso trabalho é a criação 

do esquema relacional, porém, no lugar de fazer anotações no arquivo de 
entrada, cria-se um arquivo XSLT para para processar os elementos de 
entrada. 

 
No presente trabalho, pretende-se aplicar transformações XSLT 

diretamente sobre o arquivo XML de entrada, dispensando a criação de um 
processador de anotações próprio, ou seja, a intenção do presente trabalho é 
utilizar os processadores XML já disponíveis, com o objetivo de reduzir a 
complexidade da solução. 
 

Ainda, a ferramenta proposta neste trabalho define, interativamente como o 
usuáro, um conjunto de regras para a realização do mapeamento, com o 
objetivo de guiar o usuário da ferramenta. ShreX também possui estas regras 
padrão, pois escrever as anotações para cada elemento ou atributo seria muito 
trabalhoso. Este conjunto de regras padrão é usado para complementar as 
especificações do mapeamento e com elas o sistema está apto em alguns 
casos a realizar o mapeamento de forma totalmente automática, sem a 
intervenção do usuário [AME04]. 
 Entretanto, as regras a serem criadas para este trabalho são específicas 
para o mapeamento de arquivos XML que descrevam esquemas relacionais. 
As regras padrão de ShreX são na verdade estratégias de mapeamento XML-



relacional existentes na literatura que prevêem o mapeamento automático de 
elementos e ShreX as implementa. 
 
 A proposta de [BOS00] se assemelha em muito ao tratamento dado no 
presente trabalho para a etapa de conversão do arquivo XML, que realiza a 
transformação para o esquema relacional segundo a gramática do comando 
create table para o script SQL correspondente. Porém, o uso do formato DTD 
como forma de validação do arquivo XML segundo a gramática da linguagem 
somente pode garantir que o arquivo XML em questão não está mal formado. 
  Arquivos DTD não provêm o grau de validação sobre os dados que um XML 
Schema pode prover [W3C99c]. O fato deste trabalho usar XML Schema, em 
vez de um DTD, faz com que o nível de controle sobre a validação do arquivo 
XML seja bem maior, evitando não só arquivos XML mal formados, mas 
também aqueles com conteúdo (dados) que não possam ser aceitos pela 
gramática da linguagem SQL. 
  

Uma vez que o formato de troca é baseado na gramática da linguagem, 
precisa-se de uma forma das ferramentas utilizarem diferentes gramáticas para 
a mesma linguagem ou diferentes versões da mesma gramática, para que os 
dados entre elas façam sentido. Os autores acreditam que essas questões 
possam ser tratadas empregando ferramentas disponíveis baseadas em XSLT. 
Com relação a isto, o presente trabalho se apresenta mais uma vez como um 
passo adiante sobre o trabalho de Boshernitsan [BOS00], pois usando um 
processador XSLT, como sugerido pelo autor e proposto aqui neste trabalho, a 
inclusão do tratamento destas versões diferentes de uma mesma gramática, na 
ferramenta aqui proposta, pode ter sua implementação facilitada. 
 
 Em comum entre este trabalho e o X-Database há o fato de que ambos 
contêm um processo para gerar os comandos de criação do modelo físico a 
partir de documentos XML. Porém, como o X-Database trata dados XML com 
conteúdo restrito a um esquema, torna-se necessário obter o XML Schema dos 
arquivos de entrada para poder gerar o modelo relacional. No caso do presente 
trabalho, os dados contidos nos arquivos de entrada já definem o esquema 
relacional alvo. Portanto, a extração do modelo relacional ocorre a partir de um 
arquivo XML de dados, dispensando a necessidade de um esquema para os 
dados. 
 
A Figura 14 apresenta os principais pontos fracos detectados em cada trabalho 
e a nossa solução para cada um deles. 

 
 
 
 



 
Figura 14 : Comparativo com o Tradutor Proposto 



3  A Ferramenta de Tradução Proposta 
 
3.1 Visão Geral  
 
Neste trabalho é proposto um tradutor de uma especificação XML de um 

esquema relacional em um conjunto de comandos SQL que permitem a 
geração deste esquema em um SGBD relacional. Para tanto, ele recebe como 
entrada um arquivo XML cujo conteúdo é uma especificação de um esquema 
relacional. Este arquivo é transformado em um arquivo XML cujo conteúdo está 
em conformidade com um esquema em XML Schema construído para 
representar a sintaxe do comando SQL Create Table. 

Vale observar que a gramática formal da XML é apresentada na 
especificação XML do W3C pelo uso de notação na forma estendida de 
Backus-Naur, a EBNF (Extended Backus-Naur Form) [BNF96]. Da mesma 
forma, o padrão SQL-92 também está especificado pelo uso da notação BNF 
pela Organização Internacional para Padronização (International Organization 
for Standardization - ISO) no padrão ISO/IEC 9075:1992. 

Existem programas que transformam automaticamente um conjunto de 
regras BNF/EBNF em um parser, tornando a BNF/EBNF uma opção bastante 
eficiente para representação de sintaxe de linguagens. 

Além disto, a geração de código utilizando a definição formal da linguagem 
é a garantia de que o resultado final é uma expressão válida naquela 
linguagem. Por isso, utiliza-se como ponto de partida para a geração do código 
SQL um arquivo XML Schema que contenha a definição do comando Create 
Table diretamente da especificação em BNF contida no padrão ISO/IEC 
9075:1992 da ISO. 

Assim sendo, é necessário transformar o arquivo XML de entrada em um 
arquivo XML compatível com tal XML Schema (XML intermediário). A partir 
deste XML intermediário, a geração do código SQL se torna automática e 
totalmente livre de erros de sintaxe.   

Entretanto, os parsers não reconhecem a semântica contida nos arquivos 
de entrada. Eles cuidam apenas da verificação da sintaxe do documento, ou 
seja, da aderência do documento às regras de sintaxe da linguagem. Em 
função disto, na etapa de importação do arquivo de entrada é indispensável a 
interação de um usuário especialista com o tradutor para definir aspectos 
semânticos da importação. Para guiar o usuário em suas decisões foram 
definidas regras de mapeamento específicas para o caso de arquivos XML que 
contenham esquemas relacionais, automatizando tanto quanto possível, a 
tarefa de tradução. Adiante, na Seção 4.3, esta interação é exemplificada.  
  

3.2 Gramática da SQL 
 
 A BNF reduzida do comando SQL Create table, a partir do que é extraído 
o esquema em XML Schema, é mostrado na Figura 15. 



 
 
BNF SQL CREATE TABLE REDUZIDO 
 
<table definition>::=CREATE TABLE <table name> <table element list>  
<table name>::=<identifier>  
<table element list>::=<left paren> <table element> [ { <comma> <table 
element> }... ] <right paren> 
<table element>::=<column definition> 
<column definition>::=<column name> <data type> 
<column name>::=<identifier> 
<identifier>::=<SQL_terminal_character>  
<data type>::=<character string type> 
<character string type>::= 
  CHARACTER [ <left paren> <length> <right paren> ] 
 |CHAR [ <left paren> <length> <right paren> ] 
 |CHARACTER VARYING [ <left paren> <length> <right paren> ] 
 |CHAR VARYING [ <left paren> <length> <right paren> ] 
 |VARCHAR [ <left paren> <length> <right paren> ]  
<length>::=<unsigned integer>  
<unsigned integer>::=<digit> ...  
<SQL_terminal_character>::= 
 <simple_Latin_letter>... 
 |<digit>... 
<simple_Latin_letter> ::= 
 <simple_Latin_upper_case_letter> 
 |<simple_Latin_lower_case_letter> 
<simple_Latin_upper_case_letter>::=  
 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | 
W | X | Y | Z 
<simple_Latin_lower_case_letter> ::=  
 a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | 
z 
<digit>::= 
 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  
<left paren>::=( 
<right paren>::=) 
<comma>::=, 

Figura 15 : BNF Reduzido do comando Create Table. 
 

Para a extração do XML Schema a partir de um BNF, leva-se em conta a 
similaridade conceitual existente entre estas duas linguagens. Desta forma, 
assume-se que o elemento inicial do arquivo XML é o símbolo inicial da 
gramática contida naquele arquivo em particular. Os elementos são os não 
terminais da linguagem e as relações entre os elementos pai e filho são as 
produções. 

Para fins de exemplo, a produção expressa por: 
  

<table definition>::=CREATE TABLE <table name> <table element list>  
 



pode ser expressa em um XML Schema da seguinte forma: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:element name="table_definition"> 
  <xs:complexType> 
                          <xs:simpleType> 
   <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="CREATE TABLE"/> 
   </xs:restriction> 
   </xs:simpleType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element ref="table_name"/> 
    <xs:element ref="table_element_list"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 

 



3.3 Funcionamento do Tradutor 
 
 Este capítulo discorre sobre o funcionamento do tradutor e as etapas do 
processo de tradução. 
 A ferramenta executa a tradução do arquivo XML de entrada em dois 
passos, onde cada transformação XSLT representa a conclusão de um 
passo, conforme ilustra a Figura 16: 
 
 

 
Figura 16 – Tradução em dois passos 

 
 No primeiro passo, utilizando o mapeamento realizado pelo usuário e 
transformações XSLT, o objetivo é criar um arquivo XML em um formato 
que atenda às especificações da sintaxe do comando SQL Create Table. A 
estrutura deste arquivo facilitará a geração do script SQL no passo 
seguinte.  
 Uma vez que o formato intermediário gerado no primeiro passo é 
conhecido da ferramenta, o passo seguinte consiste em meramente aplicar 
transformações XSLT sobre este, para gerar o script SQL. 
 O arquivo XSLT executado no segundo passo pode ser fixo, ou ser 
substituído caso haja a necessidade de alterações no resultado da saída do 
tradutor.  
 A Figura 17 apresenta o fluxograma de funcionamento da ferramenta de 
tradução. 
 



 
 

Figura 17 – Fluxograma da ferramenta 
 
 

Como se pode ver na Figura 17, o tradutor necessita que o usuário 
primeiramente informe se já existe um XSLT com mapeamentos definidos 
para esta fonte de dados. Se já houver um arquivo XSLT para este tipo de 
XML de entrada, o tradutor pode simplesmente executar o primeiro passo 
de transformação, gerando o arquivo XML intermediário. Se não houver, o 
processo seguinte é o de auxiliar o usuário na definição dos mapeamentos 
através de uma base de regras padrão (seu funcionamento é melhor 
detalhado no item 3.3.2.1). 

De posse dos mapeamentos definidos pelo usuário o tradutor 
complementa o XSLT base para geração do XML intermediário com os 
XPaths necessários. Após a geração do XML intermediário, o passo 
seguinte pode ser executado de maneira totalmente automática, uma vez 
que o XSLT utilizado para o segundo passo (geração do script SQL) tem 
seu formato pré-definido e encontra-se sempre pronto para utilização, pois 
foi definido para atuar sobre um XML conhecido, o XML intermediário. 
 
Para uma explanação mais eficiente do funcionamento do tradutor, 
dividimos o fluxograma apresentado na Figura 17 em etapas, conforme 
ilustra a Figura 18, e passamos a descrever cada uma das etapas em 
detalhes. 



 
 

 
Figura 18 – Etapas do tradutor 

 
 

3.3.1 Etapa 1 – Aquisição do Arquivo XML de Entrada  
 

Este arquivo representa um esquema relacional persistido em XML, 
quase sempre vindo de uma ferramenta de modelagem como as citadas na 
introdução deste trabalho. A Figura 19 a seguir ilustra a forma e o conteúdo 
de um arquivo deste tipo, neste caso, um arquivo proveniente da ferramenta 
brModelo [CHC05]. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<MER> 
 <Informacoes> 
  <Posicao Left="0" Top="0"/> 
  <TotalItens Valor="16"/> 
  <Tipo Valor="LOGICO"/> 
  <Versao Valor="1.0.0"/> 
 </Informacoes> 
 <Tabelas> 
    <Tabela nome="Estados" id="1"> 
      <Left Valor="582"/> 
      <Top Valor="178"/> 
      <Width Valor="134"/> 
      <Height Valor="66"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 



      <Anexos/> 
      <Color Valor="12632256"/> 
      <Campos> 
        <Campo nome="sigla" id="2"> 
          <Left Valor="582"/> 
          <Top Valor="197"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="-1"/> 
          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="varchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
        <Campo nome="nome" id="3"> 
          <Left Valor="582"/> 
          <Top Valor="215"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="0"/> 
          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="nvarchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
      </Campos> 
    </Tabela> 
    <Tabela nome="Municipios" id="4"> 
      <Left Valor="905"/> 
      <Top Valor="180"/> 
      <Width Valor="134"/> 
      <Height Valor="66"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 
      <Anexos/> 
      <Color Valor="12632256"/> 
      <Campos> 
        <Campo nome="nome" id="5"> 
          <Left Valor="905"/> 
          <Top Valor="199"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="-1"/> 



          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="nvarchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
        <Campo nome="estado" id="6"> 
          <Left Valor="905"/> 
          <Top Valor="217"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="0"/> 
          <IsFKey Valor="-1"/> 
          <Tipo Valor="varchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
      </Campos> 
    </Tabela> 
  </Tabelas> 
 <LigacaoEntreTabelas> 
    <LigaTabela nome="Estados_Municipios_1" id="7"> 
      <Left Valor="802"/> 
      <Top Valor="221"/> 
      <Width Valor="15"/> 
      <Height Valor="10"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 
      <Anexos/> 
      <Ligacoes> 
        <Ligacao Destino_ID="1"> 
          <MostraCardinalidade Valor="-1" Card_id="8"/> 
          <Cardinalidades Cardinalidade="3"> 
            <Cardinalidade nome="" id="8"> 
              <Left Valor="716"/> 
              <Top Valor="196"/> 
              <Width Valor="40"/> 
              <Height Valor="20"/> 
              <Fonte default="-1"/> 
              <Dicionario></Dicionario> 
              <Nula Valor="0"/> 
              <Observacao></Observacao> 
              <Anexos/> 
              <Cor Valor="15780518"/> 
              <TamAuto Valor="-1"/> 
              <Tipo Valor="0"/> 
              <TextAlin Valor="0"/> 
              <Card Valor="3"/> 
              <Fixa Valor="0"/> 
              <Ligacoes/> 
            </Cardinalidade> 
          </Cardinalidades> 
          <Orientacao Valor="0"/> 
          <Fraca Valor="0"/> 
        </Ligacao> 
        <Ligacao Destino_ID="4"> 



          <MostraCardinalidade Valor="-1" Card_id="9"/> 
          <Cardinalidades Cardinalidade="3"> 
            <Cardinalidade nome="" id="9"> 
              <Left Valor="867"/> 
              <Top Valor="198"/> 
              <Width Valor="40"/> 
              <Height Valor="20"/> 
              <Fonte default="-1"/> 
              <Dicionario></Dicionario> 
              <Nula Valor="0"/> 
              <Observacao></Observacao> 
              <Anexos/> 
              <Cor Valor="15780518"/> 
              <TamAuto Valor="-1"/> 
              <Tipo Valor="0"/> 
              <TextAlin Valor="0"/> 
              <Card Valor="3"/> 
              <Fixa Valor="0"/> 
              <Ligacoes/> 
            </Cardinalidade> 
          </Cardinalidades> 
          <Orientacao Valor="0"/> 
          <Fraca Valor="0"/> 
        </Ligacao> 
      </Ligacoes> 
    </LigaTabela> 
  </LigacaoEntreTabelas> 
 <Texto> 
 </Texto> 
</MER> 

Figura 19: Exemplo de arquivo XML de entrada. 
 
O arquivo da Figura 19 descreve duas tabelas extremamente simples e 

uma relação de chave estrangeira entre elas, cuja definição pode ser 
melhor compreendida na Figura 20.  

 

 
Figura 20 – Tabelas Estados e Municípios. 

 
Apesar das tabelas representadas por este arquivo serem simples, o 

método de persistência da ferramenta brModelo necessita guardar mais 
informações em seu arquivo XML do que apenas o esquema relacional em 
si, ou seja, ele mantém dados sobre a apresentação do esquema dentro da 
interface do programa dentre outras informações, que não terão utilidade 
para o nosso processo e são ignorados. 



A etapa que se dedica a resolver estas questões é a nossa próxima 
etapa. 

 
3.3.2 Etapa 2  – Definição dos Mapeamentos a partir das Decisões do 
Usuário e Regras Padrão  

 
Nesta etapa, o usuário é questionado sobre os elementos do arquivo de 

entrada a fim de definir os mapeamentos corretos das estruturas XML para o  
esquema relacional a ser gerado. O objetivo desta etapa é responder à 
ferramenta perguntas como: 

• Quais elementos deste arquivo devem ser considerados tabelas, e de 
qual atributo ou elemento deve-se extrair os nomes destas tabelas? 

• Quais elementos (ou atributos) simbolizam os campos de uma tabela, 
e de qual atributo ou elemento deve-se extrair os nomes dos campos 
e os tipos de dados a serem armazenados?  

 
Neste ponto, pode-se concluir que existe um conjunto mínimo de 

informações que esta etapa deve obter para que se possa prosseguir para a 
etapa seguinte. Este conjunto mínimo de informações é especificado em um 
conjunto de diretivas aqui chamadas de regras padrão da ferramenta. Estas 
regras são utilizadas como um guia para o usuário da ferramenta, pré-definindo 
relacionamentos entre as entidades a serem mapeadas e estabelecendo as 
informações necessárias para o restante da tradução.  

 



3.3.2.1  Regras Padrão de Tradução 
 
Considerando que o conteúdo dos arquivos XML de entrada sempre 

contém esquemas relacionais, sabe-se que existem restrições para os 
conceitos do modelo relacional que precisam ser respeitadas para um correto 
mapeamento dos elementos do arquivo de entrada. Portanto, o primeiro passo 
para a obtenção das regras padrão a serem utilizadas nesta ferramenta é a 
representação destes conceitos..A Figura 21  sumariza os conceitos do modelo 
relacional e seus relacionamentos. 

Os conceitos da Figura 21  servem de base para as informações que 
devem ser identificadas pelo usuário nos elementos dos arquivos XML, bem 
como para os relacionamentos que devem ser respeitados. Por exemplo, o 
elemento “Tabela” na Figura 21  contêm um campo “nome”. Portanto, sabe-se 
que uma das regras padrão a serem implementadas é a seguinte: ser 
identificado um elemento no arquivo de entrada como sendo uma tabela, este 
elemento deve possuir um valor, sub-elemento ou atributo que defina o seu 
nome. 

 

 
Figura 21  – Representação dos Conceitos do Modelo Relacional e seus Relacionamentos. 

 
A fim de facilitar a especificação de maneira mais formal destas regras 

padrão, utilizam-se siglas no lugar dos nomes das entidades da Figura 21 . A 
Tabela 1 ilustra essas siglas. 
 

Tabela 1 – Siglas utilizadas para os Conceitos do Modelo Relacional. 
Elemento Descrição Sigla 



Tabela Elemento identificador de uma tabela T 
Tabela.nome Elemento ou atributo que contém o nome da 

tabela definida por T 
TA1 

Campo Elemento que identifica um campo de uma 
tabela definida por T 

C 

Campo.nome Elemento ou atributo que contém o nome do 
campo definido por C 

CA1 

Campo.tipo Elemento ou atributo que contém o tipo de 
dado do campo definido por C 

CA2 

Campo.nome_tabela Elemento ou atributo que contém o nome da 
tabela definida por T ao qual o campo 

pertence 

CA3 

Campo.chave_primaria Elemento ou atributo que define a condição 
de chave primária para o campo definido por 

C 

CA4 

Relacionamentos Par de elementos do tipo C, definindo um 
relacionamento entre eles 

R 

 
 Antes de se definir o conjunto de regras padrão, deve-se salientar quais 
tipos de relacionamentos, dentre os relacionamentos possíveis de ocorrerem 
entre elementos de um arquivo XML, são suportados pela ferramenta proposta.  
  
 Diversos tipos de relacionamento entre elementos podem ocorrer em um 
arquivo XML. O mais comum é o relacionamento entre um elemento pai e um  
elemento filho, onde o elemento filho está contido no elemento pai 
 Outro relacionamento comum é entre um elemento e seus atributos, pois os 
atributos referem-se sempre ao elemento que os contém. A ferramenta aqui 
proposta irá tratar estes dois tipos de relacionamento, utilizando a sintaxe da 
XPath para especificá-los. 
 Assim sendo, as definições de regras padrão são descritas a seguir. 
 

A definição de elementos pelo usuário deve obedecer uma ordem de 
precedência pré-definida, denotada por A > B, onde A e B são elementos 
quaisquer, tal que A deve estar definido para que se possa definir B. Assim a 
primeira regra é a seguinte: 
 
[1] T > C > R 
 
Uma vez respeitada a regra [1], deve-se respeitar, adicionalmente, as 
seguintes regras:  
 
[2] T só pode ser considerado definido quando estiver acompanhado de uma 
definição de TA1, sendo T um elemento qualquer e TA1 um dos caminhos 
XPath genéricos a seguir: 

a) //T/“elemento de T”/text() ou 
b) //T/“elemento de T”/@”atributo”/text() ou  
c) //T/@“atributo de T”/text(). 

 
[3] C só pode ser considerado definido quando estiver acompanhado das 
definições de CA1 ,CA2 ,CA3 e, opcionalmente, CA4. C é definido por: 



a) //T/“elemento de T” ou  
b) //”elemento” 
 

[4] CA1 é definido por: 
a) //“elemento de C”/text() ou  
b) //“elemento de C”/@”atributo”/text() ou  
c) //C/@“atributo de C”/text(). 
 

[5] CA2 é definido por: 
a) //“elemento de CA1”/text() ou  
b) //“elemento de CA1”/@”atributo”/text() ou  
c) //“atributo de CA1”/text(). 

 
[6] CA3 é definido por: 

a) (inferido automaticamente a partir da definição (a) de C. Uma vez 
que esta definição de C é dependente de uma definição de T, 
cada definição de C denota uma definição CA3, onde CA3 = T e 
C ∈ T, ou   

b) //“elemento de C”/text()² ou  
c) //“elemento de C”/@”atributo”/text()² ou  
d) //“atributo de C”/text()². 
 

 ²Ocorre nos casos em que C é especificado pela definição (b). 
  
[7] CA4 é definido por: 

a) //“elemento de CA1”/text() ou  
b) //“elemento de CA1”/@”atributo”/text() ou  
c) //@“atributo de CA1”/text() ou  
d) //“elemento de C”/text()³ ou  
e) //“elemento de C”/@”atributo”/text()³ ou  
f) //@“atributo de C”/text()³ 
 

³Esta regra só é utilizada se text() = CA1. 
 
[8] R é definido por: 
 

a) um conjunto de pares (origem, destino), onde tanto origem como 
destino são elementos CA1, tal que: 

CA1(origem).T <> CA1(destino).T  
e  
CA1(origem).CA2 = CA1(destino).CA2 

 
Para a inclusão do suporte a #REFID, é necessário incluir o tratamento do valor 
do tipo #REFID. Este tratamento não é realizado por enquanto. 
 



 
3.3.3 Etapa 3 – Intervenção do Usuário e Aplicação de Regras Padrão 

 
Nesta etapa, o usuário é questionado sobre alguns elementos do arquivo de 

entrada. O primeiro questionamento ao usuário diz respeito à identificação dos 
elementos do arquivo que representam tabelas. 

No caso do arquivo exemplo (Figura 19), estes elementos são: 
 
     <Tabela nome="Estados" id="1"> 

... 
</Tabela> 

 
 e 
     

<Tabela nome="Municipios" id="4"> 
 ... 
 </Tabela> 

A partir deste questionamento, o tradutor é capaz de inferir, através da 
consulta à base de regras padrão de mapeamento em conjunto com a resposta 
do usuário, que todo elemento Tabela define uma tabela relacional.  

De mesma forma, o usuário pode ser questionado sobre os campos de 
cada tabela, sendo que mais uma vez, as regras padrão serão observadas, 
evitando mapeamentos incorretos, ou que se tornariam impossíveis de serem 
tratados na fase seguinte. O mapeamento pelo usuário precisa ser feito apenas 
para um elemento ou atributo de cada tipo contido no arquivo XML de entrada. 
Através desse aprendizado por amostragem, a ferramenta libera o usuário de 
definir todos os componentes do esquema relacional até o final do arquivo 
XML. Isto evita também que sejam definidos mapeamentos manuais errôneos  
se as regras padrão não existissem e o usuário pudesse definir um elemento 
de duas maneiras diferentes dentro do mesmo arquivo. 

Essas decisões do usuário preenchem os requisitos mínimos para que o 
sistema esteja apto a executar a próxima etapa do processo, que é a execução 
do arquivo de transformação XSLT que irá processar o arquivo XML de 
entrada. 

O arquivo XSLT citado aqui é um arquivo que transforma o arquivo XML de 
entrada no arquivo XML interno. Este arquivo XSLT é específico para a fonte 
mapeada em questão e sua construção é detalhada na próxima etapa. 

 
 

3.3.4 Etapa 4 – Geração do arquivo XSLT de Transfor mação 
 
Com base nas decisões de mapeamento adquiridas na fase anterior, gera-

se um arquivo XSLT contendo os comandos de transformação a serem 
aplicados sobre o arquivo XML de entrada. Este arquivo é armazenado como 
um arquivo padrão de transformação para todo arquivo XML proveniente de 
uma  mesma fonte, como é o caso da ferramenta de modelagem brModelo. 
Desta forma, não são necessárias novas intervenções do usuário para definir 
traduções sobre este formato. 

O arquivo XSLT é construído ao se integrar uma estrutura de um arquivo 
XSLT (denotado na Figura 17 como XSLT base) aos caminhos XPath extraídos 



do XML de entrada na etapa de aquisição e mapeamento do arquivo XML de 
entrada. 

Como visto na Seção 2.1.5, arquivos XSLT executam instruções contidas 
nos chamados templates sobre elementos de um arquivo XML definidos por um 
caminho XPath. 

A título de ilustração, considere o arquivo XML exemplo da Figura 19. Com 
base na Etapa 2, descrita anteriormente, pode-se extrair o caminho XPath 
/MER/Tabelas/Tabela/nome como sendo o caminho que retorna o identificador 
das tabelas. O caminho descrito retorna todos os valores textuais dos atributos 
nome de qualquer elemento Tabela contido nos elementos Tabelas que o 
elemento MER venha a possuir. 

O XSLT base possui a definição dos templates a serem utilizados na 
transformação dos XPath extraídos na Etapa 2, como demonstrado na Figura 
22. 

 
... 
<xsl:for-each select=" "> 
< table_definition > 
<xsl:text>CREATE TABLE </xsl:text> 
<xsl:value-of select=" "/> 
</table_definition> 
</xsl:for-each> 
... 

Figura 22 – Descrição parcial do arquivo XSLT base para geração do XML interno. 

 
 Na Figura 22 está descrita apenas a parte do processamento que serve aos 
elementos identificados como tabelas. Note que falta preencher os valores dos 
elementos <xsl:for-each select=" "> e <xsl:value-of select=" "/>. O primeiro valor 
refere-se ao nome do elemento identificado pelo usuário como sendo o 
elemento identificador de tabelas e o segundo é o valor de onde é extraído o 
identificador de cada um destes elementos. 
 Uma vez que neste ponto do processo já se obteve o XPath 
/MER/Tabelas/Tabela.nome, se torna possível o preenchimento dos valores 
dos elementos acima citados, gerando assim um novo arquivo XSLT, 
específico para a transformação de arquivos de entrada provenientes desta 
mesma fonte. A Figura 23 mostra o trecho demonstrado na Figura 22 já com os 
valores preenchidos, ou seja, um trecho do arquivo XSLT de transformação 
específico para arquivos desta fonte. 
 Este arquivo XSLT específico fica armazenado em uma base de arquivos 
XSLT de mapeamento de fontes já conhecidas (ver Figura 17), podendo ser 
reutilizado no futuro. Portanto, como salientado anteriormente, a interação com 
o usuário na Etapa 2 é necessária apenas uma única vez para cada fonte que 
estiver sendo mapeada. 



 
... 
<xsl:for-each select="Tabela"> 
< table_definition > 
<xsl:text>CREATE TABLE </xsl:text> 
<xsl:value-of select=" Tabela/@nome "/> 
</table_definition> 
</xsl:for-each> 
... 

Figura 23 – Descrição parcial do arquivo XSLT específico desta fonte para geração do XML interno. 

 
 

 
3.3.5 Etapa 5 – Transformação do Arquivo XML de Ent rada em um XML 
Interno à ferramenta 

 
 Nesta etapa, um processador XSLT executa as transformações sobre o 
arquivo XML de entrada definidas no arquivo XSLT específico da fonte 
atualmente em processamento. O resultado desta transformação (ilustrada na 
Figura 17 como XML interno) é um arquivo XML em conformidade com o 
arquivo XML Schema que descreve a sintaxe do comando SQL Create Table. 
Após a geração deste XML interno, o mesmo é validado contra o XML Schema. 
Caso a validação seja positiva, tem-se a certeza que a geração do código SQL 
para a criação das tabelas se dará sem erros de sintaxe. 
 A execução do trecho de código ilustrado na Figura 23 produz dentro do 
XML interno os elementos <table_definition>, conforme mostra a Figura 24. 
 
... 
< table_definition > 
CREATE TABLE  Estados  
... 
</table_definition> 
 
< table_definition > 
CREATE TABLE  Municipios  
... 
</table_definition> 

Figura 24 - Trecho do arquivo XML interno. 

 
 

3.3.6 Etapa 6 – Geração do Script SQL 
 

 Nesta etapa, transformações definidas em um arquivo XSLT proveniente da 
base de arquivos XSLT para a geração da saída (ver Figura 17) são aplicadas 
ao arquivo XML interno gerado na etapa anterior. Os arquivos XSLT 
pertencentes a esta base podem ser utilizados na transformação de dados de 
qualquer fonte, uma vez que a sua execução ocorre sobre o arquivo XML 
interno. O arquivo XML interno contém um esquema relacional em formato 
conhecido pela ferramenta e já validado perante um XML Schema do comando 
Create Table. 



O resultado desta última transformação é o comando SQL de criação das 
tabelas do esquema relacional contido no arquivo XML de entrada. 

Vale observar que, uma outra vantagem do uso de transformações XSLT 
em etapas separadas durante o processo é que, no caso desta etapa, pode-se 
substituir tanto o arquivo XSLT de geração do comando SQL por arquivos que 
especifiquem a transformação para uma determinada variante da linguagem 
SQL. Na prática, isto significa dizer que é possível gerar o comando para 
SGBDs relacionais específicos, apenas definindo este arquivo quando da  
execução desta etapa do tradutor, executando todas as etapas anteriores da 
mesma forma. 

O comando SQL para o exemplo apresentado anteriormente é mostrado na 
Figura 25. 

 
CREATE TABLE Estados ( 
  sigla NVARCHAR(2), 
  nome NVARCHAR(50), 
  PRIMARY KEY(sigla) 
); 
 
CREATE TABLE Municipios ( 
  nome NVARCHAR(2), 
  estado NVARCHAR(50) NULL, 
  PRIMARY KEY(nome), 
  CONSTRAINT FK_Municipios_Estados FOREIGN KEY  
 ( estado ) REFERENCES Estados ( sigla ) 
); 

Figura 25 - Script SQL resultado da tradução.



 

4 Conclusão 
 
Este trabalho propõe a arquitetura para um tradutor de esquemas 

relacionais em XML para esquemas SQL. No desenvolvimento da solução 
buscou-se reduzir a complexidade encontrada em ferramentas semelhantes 
existentes na literatura. 

Esta redução de complexidade foi alcançada baseando a arquitetura na 
utilização de um processador XSLT qualquer para efetuar as transformações 
sobre os arquivos de entrada e intermediário. Elimina-se assim, a necessidade 
da construção de um processador de anotações próprio, como é a sugestão de 
outros trabalhos. 

Adicionalmente, a especificação de um processo de tradução em dois 
passos, com a utilização de um formato intermediário de troca, tornou este 
tradutor muito mais flexível em termos de escolha do formato de saída. 

A Etapa 6 pode ser estendida, substituindo-se o arquivo XSLT de 
transformação por outro, que especifique outra variação da linguagem SQL ou 
até outros formatos de saída como html, pdf, texto ou xml, dentre muitos 
possíveis. 

A parte mais difícil da especificação são as regras padrão, que auxiliam o 
usuário na tarefa de mapeamento. Esta especificação somente pôde ser feita 
de maneira empírica (sem um algoritmo associado), porque o domínio previsto 
nos arquivos XML de entrada é conhecido. Se o domínio não fosse especifico, 
isso se tornaria muito mais trabalhoso, e talvez impossível de ser realizado da 
maneira que aqui o foi. 

Destaca-se como contribuição a integração de tecnologias já existentes na 
solução do problema, no intuito de reduzir a complexidade da solução final. Tal 
abordagem não foi encontrada nos trabalhos pesquisados na literatura, que no 
sentido inverso, sugerem o desenvolvimento de tecnologias próprias para a 
solução do problema do mapeamento XML-relacional. 

Também podemos citar que este trabalho pode vir a se tornar uma 
ferramenta bastante útil; preenchendo uma lacuna hoje existente entra a 
modelagem e a implementação de bancos de dados e servindo de extensão 
para ferramentas de modelagem que não dão suporte à geração do Script 
DDL/SQL.  

A ferramenta encontra-se atualmente em fase de implementação, tendo 
como objetivo sua liberação segundo os modelos de licença pública adotados 
atualmente. 

Por fim, em termos de sugestão para trabalhos futuros, cabe salientar a 
construção de um modelo de persistência e recuperação de regras padrão 
(para domínios específicos ou não), que possa ser expandido com facilidade. 
Isto é necessário porque as regras padrão apresentadas neste trabalho são 
parte da lógica do sistema, e este fato torna a sua expansão e verificação mais 
trabalhosas. 

Também seria de grande valia o desenvolvimento de um método ou 
algoritmo de verificação automática de conflitos entre as regras padrão 
especificadas. Este método preveniria a definição de regras padrão 
conflitantes, que poderiam no futuro vir a impossibilitar determinado 
mapeamento pelo usuário.
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RESUMO 
 

Neste artigo, apresentamos a arquitetura de um 
tradutor de dados no formato XML que representam 
esquemas relacionais; como é o caso de especificações 
geradas por ferramentas de modelagem; para 
esquemas SQL, na forma de scripts DDL/SQL. 

O tradutor integra tecnologias já existentes na 
solução do problema, no intuito de reduzir a 
complexidade da solução final. Utiliza transformações 
XSLT e um conjunto de regras para extração de 
esquemas relacionais a partir de arquivos XML. 
Também elimina a necessidade da construção de um 
processador de anotações proprietário, como é a 
sugestão de outros trabalhos. 

Este trabalho pode vir a se tornar uma ferramenta 
bastante útil; preenchendo uma lacuna hoje existente 
entra a modelagem e a implementação de bancos de 
dados e servindo de extensão para ferramentas de 
modelagem que não dão suporte à geração do Script 
DDL/SQL. 

A ferramenta encontra-se atualmente em fase de 
implementação, com a intenção de liberação segundo 
os modelos de licenças públicas adotados atualmente. 

 
Palavras-Chave 
XML, XSLT, BNF, SQL, Esquema relacional, 
Mapeamento 
 

ABSTRACT 
 
In this article, we present the architecture of a 
translator of data that represent relational schemas in 
XML format; as it is the case of specifications 
generated for modeling tools; to SQL schemas, in a 
format of DDL/SQL scripts. The translator integrates 
already existing technologies to the solution of the 
problem, in intention to reduce the complexity of the 
final solution. It  uses XSLT transformations and a set 
of rules to the extraction of relational schemas from 
XML archives. It also eliminates the construction 
necessity of a proprietary  annotations processor, as it 
is the suggestion of other works. This work is able to 
become a useful tool; filling an today’s existing gap 

between  modeling and implementation of data bases, 
serving as an extension for modeling tools that do not 
provide support to the  DDL/SQL Script generation. 
Currently, the tool is in development stage,, in intent of 
release it  according to models of currently adopted 
public licenses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No contexto deste artigo, o foco são dados no 

formato xml que representam esquemas relacionais. 
Muitas ferramentas de projeto de bancos de dados 
relacionais persistem o resultado do desenvolvimento, 
ou seja, o esquema relacional, em formato XML. É o 
caso de ferramentas comerciais como a ERWIN [1] e a 
Rational Rose [2]; ou gratuitas, como DBDesigner 
[DBD07] e a brasileira brModelo [3], desenvolvida no 
Grupo de Banco de Dados da UFSC.  Porém, cada 
ferramenta segue um esquema proprietário para a 
disposição destas informações no arquivo XML. Isto 
torna extremamente caro o trabalho de extrair o 
esquema relacional destes arquivos XML (na intenção 
de gerar o modelo físico para um SGBD específico), na 
impossibilidade de se ter acesso à ferramenta que criou 
este arquivo XML.  

Assim sendo, este trabalho tem por objetivo criar 
uma ferramenta de apoio ao mapeamento e extração de 
esquemas relacionais especificados em arquivos XML, 
bem como a geração dos comandos SQL para criação 
das tabelas componentes do esquema físico do banco de 
dados.  

A finalidade deste trabalho é permitir um 
mapeamento flexível de esquemas relacionais 
representados em XML, ou seja, um método de 
mapeamento que seja executado diretamente sobre um 
arquivo XML. Esta abordagem é particularmente 
interessante, uma vez que o arquivo XML Schema que 
se deseja mapear pode simplesmente não estar 
disponível.  

Uma possível solução para o problema (adotada 
neste trabalho) é a utilização da linguagem XSLT, que 



tem como finalidade transformar documentos XML em 
outros documentos XML ou outros documentos texto 
[4], em substituição aos processadores de anotações 
propostos em outras ferramentas. XSLT pode ser 
utilizada tanto para realizar as transformações nos 
arquivos XML de entrada (segundo as regras de 
mapeamento definidas pelo usuário) em um arquivo 
XML semanticamente compreensível para a fase de 
geração do SQL de criação de tabelas, quanto na 
geração do script SQL, que é a saída da ferramenta. Tal 
solução evita a necessidade de construir um processador 
de anotações fixas (associadas a um esquema XML) e 
torna a ferramenta mais aberta, uma vez que XSLT já 
possui processadores disponíveis livremente, (ver  [5] e 
[6]) . A solução proposta aqui também define um 
conjunto de regras para extração de esquemas 
relacionais a partir de arquivos XML. Porém, o fato 
deste conjunto de regras basear-se no princípio de que o 
conteúdo dos arquivos XML é sempre uma 
representação de um esquema relacional, possibilita que 
o usuário defina um conjunto bastante reduzido de 
regras de extração para cada arquivo XML. Isto reduz 
significativamente a complexidade desta etapa. 

Uma aplicação prática para a ferramenta aqui 
proposta é o seu uso em conjunto com a ferramenta 
brModelo [3], já citada anteriormente e utilizada na 
disciplina INE 5623 - Projeto de Banco de Dados, 
ministrada na UFSC, como ferramenta de apoio à 
aprendizagem de modelagem de bancos de dados. A 
ferramenta brModelo trata da modelagem dos esquemas 
conceitual e lógico, persistindo estes esquemas em 
arquivos XML. A ferramenta proposta aqui poderá 
receber o esquema lógico gerado pelo brModelo e 
transformá-lo em um script SQL para a geração do 
esquema relacional. 

No intuito de facilitar, e ao mesmo tempo 
assegurar a corretude da tradução do esquema 
relacional para os comandos SQL, a transformação do 
arquivo XML de entrada se dá em duas fases. O 
objetivo da primeira fase é gerar, a partir do arquivo de 
entrada, um arquivo XML em conformidade com um 
arquivo XML Schema que descreve a BNF [7] do 
comando SQL Create Table. Na segunda fase, com 
base neste arquivo intermediário, é gerado o script SQL 
de criação das tabelas. Uma vez estando o arquivo 
XML intermediário de acordo com o arquivo XML 
Schema que descreve a BNF do comando SQL Create 
Table, garante-se que a sintaxe do comando SQL 
resultante está correta. Tanto na primeira como na 
segunda fase, as transformações são especificadas 
utilizando a linguagem XSLT. 
 

2. A FERRAMENTA DE TRADUÇÃO 
PROPOSTA 
 

Neste artigo é proposto um tradutor de uma 
especificação XML de um esquema relacional em um 
conjunto de comandos SQL que permitem a geração 
deste esquema em um SGBD relacional. Para tanto, ele 
recebe como entrada um arquivo XML cujo conteúdo é 
uma especificação de um esquema relacional. Este 
arquivo é transformado em um arquivo XML cujo 

conteúdo está em conformidade com um esquema em 
XML Schema construído para representar a sintaxe do 
comando SQL Create Table. 

Vale observar que a gramática formal da XML é 
apresentada na especificação XML do W3C pelo uso de 
notação na forma estendida de Backus-Naur, a EBNF 
(Extended Backus-Naur Form) [7]. Da mesma forma, o 
padrão SQL-92 também está especificado pelo uso da 
notação BNF pela Organização Internacional para 
Padronização (International Organization for 
Standardization - ISO) no padrão ISO/IEC 9075:1992. 

Existem programas que transformam 
automaticamente um conjunto de regras BNF/EBNF em 
um parser, tornando a BNF/EBNF uma opção bastante 
eficiente para representação de sintaxe de linguagens. 

Além disto, a geração de código utilizando a 
definição formal da linguagem é a garantia de que o 
resultado final é uma expressão válida naquela 
linguagem. Por isso, utiliza-se como ponto de partida 
para a geração do código SQL um arquivo XML 
Schema que contenha a definição do comando Create 
Table diretamente da especificação em BNF contida no 
padrão ISO/IEC 9075:1992 da ISO. 

Assim sendo, é necessário transformar o arquivo 
XML de entrada em um arquivo XML compatível com 
tal XML Schema (XML intermediário). A partir deste 
XML intermediário, a geração do código SQL se torna 
automática e totalmente livre de erros de sintaxe.   

Entretanto, os parsers não reconhecem a semântica 
contida nos arquivos de entrada. Eles cuidam apenas da 
verificação da sintaxe do documento, ou seja, da 
aderência do documento às regras de sintaxe da 
linguagem. Em função disto, na etapa de importação do 
arquivo de entrada é indispensável a interação de um 
usuário especialista com o tradutor para definir aspectos 
semânticos da importação. Para guiar o usuário em suas 
decisões foram definidas regras de mapeamento 
específicas para o caso de arquivos XML que 
contenham esquemas relacionais, automatizando tanto 
quanto possível, a tarefa de tradução. Adiante, na Seção 
4.3, esta interação é exemplificada.  

 
2.1 Gramática da SQL 

 
A BNF reduzida do comando SQL Create table, a 

partir do que é extraído o esquema em XML Schema, é 
mostrado na Figura 1. 

 
 
BNF SQL CREATE TABLE REDUZIDO 
 
<table definition>::=CREATE TABLE 
<table name> <table element list>  
<table name>::=<identifier>  
<table element list>::=<left 
paren> <table element> [ { <comma> 
<table element> }... ] <right 
paren> 
<table element>::=<column 
definition> 
<column definition>::=<column 
name> <data type> 



<column name>::=<identifier> 
<identifier>::=<SQL_terminal_chara
cter>  
<data type>::=<character string 
type> 
<character string type>::= 
  CHARACTER [ <left paren> 
<length> <right paren> ] 
 |CHAR [ <left paren> <length> 
<right paren> ] 
 |CHARACTER VARYING [ <left 
paren> <length> <right paren> ] 
 |CHAR VARYING [ <left paren> 
<length> <right paren> ] 
 |VARCHAR [ <left paren> 
<length> <right paren> ]  
<length>::=<unsigned integer>  
<unsigned integer>::=<digit> ...  
<SQL_terminal_character>::= 
 <simple_Latin_letter>... 
 |<digit>... 
<simple_Latin_letter> ::= 
 <simple_Latin_upper_case_letter
> 
 |<simple_Latin_lower_case_lette
r> 
<simple_Latin_upper_case_letter>::
=  
 A | B | C | D | E | F | G | H | 
I | J | K | L | M | N | O | P | Q 
| R | S | T | U | V | W | X | Y | 
Z 
<simple_Latin_lower_case_letter> 
::=  
 a | b | c | d | e | f | g | h | 
i | j | k | l | m | n | o | p | q 
| r | s | t | u | v | w | x | y | 
z 
<digit>::= 
 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
8 | 9  
<left paren>::=( 
<right paren>::=) 
<comma>::=, 

Figura 1 : BNF Reduzido do comando Create Table. 
 

Para a extração do XML Schema a partir de um 
BNF, leva-se em conta a similaridade conceitual 
existente entre estas duas linguagens. Desta forma, 
assume-se que o elemento inicial do arquivo XML é o 
símbolo inicial da gramática contida naquele arquivo 
em particular. Os elementos são os não terminais da 
linguagem e as relações entre os elementos pai e filho 
são as produções. 

Para fins de exemplo, a produção expressa por: 
  

<table definition>::=CREATE TABLE 
<table name> <table element list>  
 
pode ser expressa em um XML Schema da seguinte 
forma: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-
8"?> 
<xs:schema 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLS
chema"> 
<xs:element name="table_definition"> 
<xs:complexType> 
<xs:simpleType> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:enumeration value="CREATE 
TABLE"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
<xs:sequence> 
<xs:element ref="table_name"/> 
<xs:element 
ref="table_element_list"/> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 

 
2.2 Funcionamento do Tradutor 

 
Este capítulo discorre sobre o funcionamento do 

tradutor e as etapas do processo de tradução. 
A ferramenta executa a tradução do arquivo XML 

de entrada em dois passos, onde cada transformação 
XSLT representa a conclusão de um passo, conforme 
ilustra a Figura 2: 

 
 

 
Figura 2 – Tradução em dois passos 

 
 No primeiro passo, utilizando o mapeamento realizado 
pelo usuário e transformações XSLT, o objetivo é criar 
um arquivo XML em um formato que atenda às 
especificações da sintaxe do comando SQL Create 
Table. A estrutura deste arquivo facilitará a geração do 
script SQL no passo seguinte.  

Uma vez que o formato intermediário gerado no 
primeiro passo é conhecido da ferramenta, o passo 
seguinte consiste em meramente aplicar transformações 
XSLT sobre este, para gerar o script SQL. 

O arquivo XSLT executado no segundo passo pode 
ser fixo, ou ser substituído caso haja a necessidade de 
alterações no resultado da saída do tradutor.  

 
O tradutor necessita que o usuário primeiramente 

informe se já existe um XSLT com mapeamentos 
definidos para esta fonte de dados. Se já houver um 
arquivo XSLT para este tipo de XML de entrada, o 
tradutor pode simplesmente executar o primeiro passo 



de transformação, gerando o arquivo XML 
intermediário. Se não houver, o processo seguinte é o 
de auxiliar o usuário na definição dos mapeamentos 
através de uma base de regras padrão (seu 
funcionamento é melhor detalhado no item 2.2.2.1). 

De posse dos mapeamentos definidos pelo usuário 
o tradutor complementa o XSLT base para geração do 
XML intermediário com os XPaths necessários. Após a 
geração do XML intermediário, o passo seguinte pode 
ser executado de maneira totalmente automática, uma 
vez que o XSLT utilizado para o segundo passo 
(geração do script SQL) tem seu formato pré-definido e 
encontra-se sempre pronto para utilização, pois foi 
definido para atuar sobre um XML conhecido, o XML 
intermediário. 
 
Para uma explanação mais eficiente do funcionamento 
do tradutor, o dividimos em etapas, e passamos a 
descrever cada uma das etapas em detalhes. 

 
 

2.2.1 Etapa 1 – Aquisição do Arquivo 
XML de Entrada 
 

Este arquivo representa um esquema relacional 
persistido em XML, quase sempre vindo de uma 
ferramenta de modelagem como as citadas na 
introdução deste artigo. A Figura 3 a seguir ilustra a 
forma e o conteúdo de um arquivo deste tipo, neste 
caso, um arquivo proveniente da ferramenta brModelo 
[3]. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-
1"?> 
<MER> 
 <Informacoes> 
  <Posicao Left="0" Top="0"/> 
  <TotalItens Valor="16"/> 
  <Tipo Valor="LOGICO"/> 
  <Versao Valor="1.0.0"/> 
 </Informacoes> 
 <Tabelas> 
    <Tabela nome="Estados" id="1"> 
      <Left Valor="582"/> 
      <Top Valor="178"/> 
      <Width Valor="134"/> 
      <Height Valor="66"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 
      <Anexos/> 
      <Color Valor="12632256"/> 
      <Campos> 
        <Campo nome="sigla" id="2"> 
          <Left Valor="582"/> 
          <Top Valor="197"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="-1"/> 

          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="varchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
        <Campo nome="nome" id="3"> 
          <Left Valor="582"/> 
          <Top Valor="215"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="0"/> 
          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="nvarchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
      </Campos> 
    </Tabela> 
    <Tabela nome="Municipios" id="4"> 
      <Left Valor="905"/> 
      <Top Valor="180"/> 
      <Width Valor="134"/> 
      <Height Valor="66"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 
      <Anexos/> 
      <Color Valor="12632256"/> 
      <Campos> 
        <Campo nome="nome" id="5"> 
          <Left Valor="905"/> 
          <Top Valor="199"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="-1"/> 
          <IsFKey Valor="0"/> 
          <Tipo Valor="nvarchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
        <Campo nome="estado" id="6"> 
          <Left Valor="905"/> 
          <Top Valor="217"/> 
          <Width Valor="132"/> 
          <Height Valor="19"/> 
          <Fonte default="-1"/> 
          <Dicionario></Dicionario> 
          <Nula Valor="-1"/> 
          <Observacao></Observacao> 
          <Anexos/> 
          <ApenasSeparador Valor="0"/> 
          <IsKey Valor="0"/> 
          <IsFKey Valor="-1"/> 
          <Tipo Valor="varchar"/> 
          <TabOrigem Valor="0"/> 
        </Campo> 
      </Campos> 
    </Tabela> 
  </Tabelas> 
 <LigacaoEntreTabelas> 



    <LigaTabela 
nome="Estados_Municipios_1" id="7"> 
      <Left Valor="802"/> 
      <Top Valor="221"/> 
      <Width Valor="15"/> 
      <Height Valor="10"/> 
      <Fonte default="-1"/> 
      <Dicionario></Dicionario> 
      <Nula Valor="0"/> 
      <Observacao></Observacao> 
      <Anexos/> 
      <Ligacoes> 
        <Ligacao Destino_ID="1"> 
          <MostraCardinalidade Valor="-1" 
Card_id="8"/> 
          <Cardinalidades 
Cardinalidade="3"> 
            <Cardinalidade nome="" id="8"> 
              <Left Valor="716"/> 
              <Top Valor="196"/> 
              <Width Valor="40"/> 
              <Height Valor="20"/> 
              <Fonte default="-1"/> 
              <Dicionario></Dicionario> 
              <Nula Valor="0"/> 
              <Observacao></Observacao> 
              <Anexos/> 
              <Cor Valor="15780518"/> 
              <TamAuto Valor="-1"/> 
              <Tipo Valor="0"/> 
              <TextAlin Valor="0"/> 
              <Card Valor="3"/> 
              <Fixa Valor="0"/> 
              <Ligacoes/> 
            </Cardinalidade> 
          </Cardinalidades> 
          <Orientacao Valor="0"/> 
          <Fraca Valor="0"/> 
        </Ligacao> 
        <Ligacao Destino_ID="4"> 
          <MostraCardinalidade Valor="-1" 
Card_id="9"/> 
          <Cardinalidades 
Cardinalidade="3"> 
            <Cardinalidade nome="" id="9"> 
              <Left Valor="867"/> 
              <Top Valor="198"/> 
              <Width Valor="40"/> 
              <Height Valor="20"/> 
              <Fonte default="-1"/> 
              <Dicionario></Dicionario> 
              <Nula Valor="0"/> 
              <Observacao></Observacao> 
              <Anexos/> 
              <Cor Valor="15780518"/> 
              <TamAuto Valor="-1"/> 
              <Tipo Valor="0"/> 
              <TextAlin Valor="0"/> 
              <Card Valor="3"/> 
              <Fixa Valor="0"/> 
              <Ligacoes/> 
            </Cardinalidade> 
          </Cardinalidades> 
          <Orientacao Valor="0"/> 
          <Fraca Valor="0"/> 
        </Ligacao> 
      </Ligacoes> 
    </LigaTabela> 
  </LigacaoEntreTabelas> 
 <Texto> 
 </Texto> 

</MER> 

Figura 3: Exemplo de arquivo XML de entrada. 
 

O arquivo da Figura 3 descreve duas tabelas 
extremamente simples e uma relação de chave 
estrangeira entre elas. 

 
Apesar das tabelas representadas por este arquivo 

serem simples, o método de persistência da ferramenta 
brModelo necessita guardar mais informações em seu 
arquivo XML do que apenas o esquema relacional em 
si, ou seja, ele mantém dados sobre a apresentação do 
esquema dentro da interface do programa dentre outras 
informações, que não terão utilidade para o nosso 
processo e são ignorados. 

A etapa que se dedica a resolver estas questões é a 
nossa próxima etapa. 

 
2.2.2 Etapa 2 – Definição dos 
Mapeamentos a partir das Decisões do 
Usuário e Regras Padrão 

 
Nesta etapa, o usuário é questionado sobre os 

elementos do arquivo de entrada a fim de definir os 
mapeamentos corretos das estruturas XML para o  
esquema relacional a ser gerado. O objetivo desta etapa 
é responder à ferramenta perguntas como: 
• Quais elementos deste arquivo devem ser 
considerados tabelas, e de qual atributo ou elemento 
deve-se extrair os nomes destas tabelas? 
• Quais elementos (ou atributos) simbolizam os 
campos de uma tabela, e de qual atributo ou elemento 
deve-se extrair os nomes dos campos e os tipos de 
dados a serem armazenados?  

 
Neste ponto, pode-se concluir que existe um 

conjunto mínimo de informações que esta etapa deve 
obter para que se possa prosseguir para a etapa seguinte. 
Este conjunto mínimo de informações é especificado 
em um conjunto de diretivas aqui chamadas de regras 
padrão da ferramenta. Estas regras são utilizadas como 
um guia para o usuário da ferramenta, pré-definindo 
relacionamentos entre as entidades a serem mapeadas e 
estabelecendo as informações necessárias para o 
restante da tradução.  

 
2.2.2.1  Regras Padrão de Tradução 

 
Considerando que o conteúdo dos arquivos XML 

de entrada sempre contém esquemas relacionais, sabe-
se que existem restrições para os conceitos do modelo 
relacional que precisam ser respeitadas para um correto 
mapeamento dos elementos do arquivo de entrada. 
Portanto, o primeiro passo para a obtenção das regras 
padrão a serem utilizadas nesta ferramenta é a 
representação destes conceitos..A Figura 4  sumariza os 
conceitos do modelo relacional e seus relacionamentos. 

 



 
Figura 4  – Representação dos Conceitos do Modelo 

Relacional e seus Relacionamentos. 
 
 
Os conceitos da Figura 4  servem de base para as 

informações que devem ser identificadas pelo usuário 
nos elementos dos arquivos XML, bem como para os 
relacionamentos que devem ser respeitados. Por 
exemplo, o elemento “Tabela” na Figura 4  contêm um 
campo “nome”. Portanto, sabe-se que uma das regras 
padrão a serem implementadas é a seguinte: ser 
identificado um elemento no arquivo de entrada como 
sendo uma tabela, este elemento deve possuir um valor, 
sub-elemento ou atributo que defina o seu nome. 

 
A fim de facilitar a especificação de maneira mais 

formal destas regras padrão, utilizam-se siglas no lugar 
dos nomes das entidades da Figura 4 . A Tabela 1 
ilustra essas siglas. 
 
Tabela 1 – Siglas utilizadas para os Conceitos do 
Modelo Relacional. 
Elemento Descrição Sigla 

Tabela Elemento 
identificador de 
uma tabela 

T 

Tabela.nome Elemento ou 
atributo que 
contém o nome da 
tabela definida 
por T 
 

TA1 

Campo Elemento que 
identifica um 
campo de uma 
tabela definida 

C 

por T 
Campo.nome Elemento ou 

atributo que 
contém o nome do 
campo definido 
por C 

CA1 

Campo.tipo Elemento ou 
atributo que 
contém o tipo de 
dado do campo 
definido por C 

CA2 

Campo.nome_t
abela 

Elemento ou 
atributo que 
contém o nome da 
tabela definida 
por T ao qual o 
campo pertence 

CA3 

Campo.chave_
primaria 

Elemento ou 
atributo que 
define a 
condição de 
chave primária 
para o campo 
definido por C 

CA4 

Relacionamen
tos 

Par de elementos 
do tipo C, 
definindo um 
relacionamento 
entre eles 

R 

 
Antes de se definir o conjunto de regras padrão, 

deve-se salientar quais tipos de relacionamentos, dentre 
os relacionamentos possíveis de ocorrerem entre 
elementos de um arquivo XML, são suportados pela 
ferramenta proposta.  

  
Diversos tipos de relacionamento entre elementos 

podem ocorrer em um arquivo XML. O mais comum é 
o relacionamento entre um elemento pai e um  elemento 
filho, onde o elemento filho está contido no elemento 
pai 

Outro relacionamento comum é entre um elemento 
e seus atributos, pois os atributos referem-se sempre ao 
elemento que os contém. A ferramenta aqui proposta irá 
tratar estes dois tipos de relacionamento, utilizando a 
sintaxe da XPath para especificá-los. 

Assim sendo, as definições de regras padrão são 
descritas a seguir. 

 
A definição de elementos pelo usuário deve 

obedecer uma ordem de precedência pré-definida, 
denotada por A > B, onde A e B são elementos 
quaisquer, tal que A deve estar definido para que se 
possa definir B. Assim a primeira regra é a seguinte: 
 
(1) T > C > R 
 
Uma vez respeitada a regra (1), deve-se respeitar, 
adicionalmente, as seguintes regras:  
 
(2) T só pode ser considerado definido quando estiver 
acompanhado de uma definição de TA1, sendo T um 



elemento qualquer e TA1 um dos caminhos XPath 
genéricos a seguir: 

d) //T/“elemento de T”/text() ou 
e) //T/“elemento de 

T” /@”atributo” /text() ou  
f) //T/@“atributo de T”/text(). 

 
(3) C só pode ser considerado definido quando estiver 
acompanhado das definições de CA1 ,CA2 ,CA3 e, 
opcionalmente, CA4. C é definido por: 

c) //T/“elemento de T” ou  
d) //”elemento” 
 

(4) CA1 é definido por: 
d) //“elemento de C”/text() ou  
e) //“elemento de 

C”/@”atributo”/text() ou  
f) //C/@“atributo de C”/text(). 
 

(5) CA2 é definido por: 
d) //“elemento de CA1”/text() ou  
e) //“elemento de 

CA1”/@”atributo”/text() ou  
f) //“atributo de CA1”/text(). 

 
(6) CA3 é definido por: 

e) (inferido automaticamente a partir 
da definição (a) de C. Uma vez que 
esta definição de C é dependente de 
uma definição de T, cada definição 
de C denota uma definição CA3, 
onde CA3 = T e C ∈ T, ou   

f) //“elemento de C”/text()² ou  
g) //“elemento de 

C”/@”atributo”/text()² ou  
h) //“atributo de C”/text()². 
 

²Ocorre nos casos em que C é especificado pela 
definição (b). 
  
(7) CA4 é definido por: 

g) //“elemento de CA1”/text() ou  
h) //“elemento de 

CA1”/@”atributo”/text() ou  
i) //@“atributo de CA1”/text() ou  
j) //“elemento de C”/text()³ ou  
k) //“elemento de 

C”/@”atributo”/text()³ ou  
l) //@“atributo de C”/text()³ 

 
³Esta regra só é utilizada se text() = CA1. 

 
(8) R é definido por: 
 

b) um conjunto de pares (origem, 
destino), onde tanto origem como 
destino são elementos CA1, tal que: 

 
 CA1(origem).T <> CA1(destino).T  

e  
CA1(origem).CA2 = 

CA1(destino).CA2 

 
Para a inclusão do suporte a #REFID, é necessário 

incluir o tratamento do valor do tipo #REFID. Este 
tratamento não é realizado por enquanto. 
 

2.2.3 Etapa 3 – Intervenção do Usuário e 
Aplicação de Regras Padrão 

 
Nesta etapa, o usuário é questionado sobre alguns 

elementos do arquivo de entrada. O primeiro 
questionamento ao usuário diz respeito à identificação 
dos elementos do arquivo que representam tabelas. 

 
No caso do arquivo exemplo (Figura 3), estes 

elementos são: 
 
    <Tabela nome="Estados" id="1"> 
... 
</Tabela> 
 
 e 
     
<Tabela nome="Municipios" id="4"> 
 ... 
 </Tabela> 
 
A partir deste questionamento, o tradutor é capaz 

de inferir, através da consulta à base de regras padrão 
de mapeamento em conjunto com a resposta do usuário, 
que todo elemento Tabela define uma tabela relacional.  

De mesma forma, o usuário pode ser 
questionado sobre os campos de cada tabela, sendo que 
mais uma vez, as regras padrão serão observadas, 
evitando mapeamentos incorretos, ou que se tornariam 
impossíveis de serem tratados na fase seguinte. O 
mapeamento pelo usuário precisa ser feito apenas para 
um elemento ou atributo de cada tipo contido no 
arquivo XML de entrada. Através desse aprendizado 
por amostragem, a ferramenta libera o usuário de 
definir todos os componentes do esquema relacional até 
o final do arquivo XML. Isto evita também que sejam 
definidos mapeamentos manuais errôneos  se as regras 
padrão não existissem e o usuário pudesse definir um 
elemento de duas maneiras diferentes dentro do mesmo 
arquivo. 

Essas decisões do usuário preenchem os requisitos 
mínimos para que o sistema esteja apto a executar a 
próxima etapa do processo, que é a execução do arquivo 
de transformação XSLT que irá processar o arquivo 
XML de entrada. 

O arquivo XSLT citado aqui é um arquivo que 
transforma o arquivo XML de entrada no arquivo XML 
interno. Este arquivo XSLT é específico para a fonte 
mapeada em questão e sua construção é detalhada na 
próxima etapa. 

 
 

2.2.4 Etapa 4 – Geração do arquivo XSLT 
de Transformação 

 
Com base nas decisões de mapeamento adquiridas 

na fase anterior, gera-se um arquivo XSLT contendo os 



comandos de transformação a serem aplicados sobre o 
arquivo XML de entrada. Este arquivo é armazenado 
como um arquivo padrão de transformação para todo 
arquivo XML proveniente de uma  mesma fonte, como 
é o caso da ferramenta de modelagem brModelo. Desta 
forma, não são necessárias novas intervenções do 
usuário para definir traduções sobre este formato. 

O arquivo XSLT é construído ao se integrar uma 
estrutura de um arquivo XSLT aos caminhos XPath 
extraídos do XML de entrada na etapa de aquisição e 
mapeamento do arquivo XML de entrada. 

Arquivos XSLT executam instruções contidas nos 
chamados templates sobre elementos de um arquivo 
XML definidos por um caminho XPath. 

A título de ilustração, considere o arquivo XML 
exemplo da Figura 3. Com base na Etapa 2, descrita 
anteriormente, pode-se extrair o caminho XPath 
/MER/Tabelas/Tabela/nome como sendo o caminho que 
retorna o identificador das tabelas. O caminho descrito 
retorna todos os valores textuais dos atributos nome de 
qualquer elemento Tabela contido nos elementos 
Tabelas que o elemento MER venha a possuir. 

O XSLT base possui a definição dos templates a 
serem utilizados na transformação dos XPath extraídos 
na Etapa 2, como demonstrado na Figura 5. 

 
... 
<xsl:for-each select=" "> 
< table_definition > 
<xsl:text>CREATE TABLE </xsl:text> 
<xsl:value-of select=" "/> 
</table_definition> 
</xsl:for-each> 
... 

Figura 5 – Descrição parcial do arquivo XSLT base 
para geração do XML interno. 

 
Na Figura 5 está descrita apenas a parte do 

processamento que serve aos elementos identificados 
como tabelas. Note que falta preencher os valores dos 
elementos <xsl:for-each select=" "> e <xsl:value-of 
select=" "/>. O primeiro valor refere-se ao nome do 
elemento identificado pelo usuário como sendo o 
elemento identificador de tabelas e o segundo é o valor 
de onde é extraído o identificador de cada um destes 
elementos. 

Uma vez que neste ponto do processo já se obteve 
o XPath /MER/Tabelas/Tabela.nome, se torna possível 
o preenchimento dos valores dos elementos acima 
citados, gerando assim um novo arquivo XSLT, 
específico para a transformação de arquivos de entrada 
provenientes desta mesma fonte. A Figura 6 mostra o 
trecho demonstrado na Figura 5 já com os valores 
preenchidos, ou seja, um trecho do arquivo XSLT de 
transformação específico para arquivos desta fonte. 

Este arquivo XSLT específico fica armazenado em 
uma base de arquivos XSLT de mapeamento de fontes 
já conhecidas , podendo ser reutilizado no futuro. 
Portanto, como salientado anteriormente, a interação 
com o usuário na Etapa 2 é necessária apenas uma única 
vez para cada fonte que estiver sendo mapeada. 
 

... 
<xsl:for-each select="Tabela"> 
< table_definition > 
<xsl:text>CREATE TABLE </xsl:text> 
<xsl:value-of select=" Tabela/@nome 
"/> 
</table_definition> 
</xsl:for-each> 
... 

Figura 6 – Descrição parcial do arquivo XSLT 
específico desta fonte para geração do XML 

interno. 
 
 

 
2.2.5 Etapa 5 – Transformação do Arquivo 
XML de Entrada em um XML Interno à 
ferramenta 

 
Nesta etapa, um processador XSLT executa as 

transformações sobre o arquivo XML de entrada 
definidas no arquivo XSLT específico da fonte 
atualmente em processamento. O resultado desta 
transformação é um arquivo XML em conformidade 
com o arquivo XML Schema que descreve a sintaxe do 
comando SQL Create Table. Após a geração deste 
XML interno, o mesmo é validado contra o XML 
Schema. Caso a validação seja positiva, tem-se a certeza 
que a geração do código SQL para a criação das tabelas 
se dará sem erros de sintaxe. 

A execução do trecho de código ilustrado na Figura 
6 produz dentro do XML interno os elementos 
<table_definition>, conforme mostra a Figura 7. 
 
... 
< table_definition > 
CREATE TABLE  Estados  
... 
</table_definition> 
 
< table_definition > 
CREATE TABLE  Municipios  
... 
</table_definition> 

Figura 7 - Trecho do arquivo XML interno. 
 

 

2.2.6 Etapa 6 – Geração do Script SQL 
 

 Nesta etapa, transformações definidas em um 
arquivo XSLT proveniente da base de arquivos XSLT 
para a geração da saída são aplicadas ao arquivo XML 
interno gerado na etapa anterior. Os arquivos XSLT 
pertencentes a esta base podem ser utilizados na 
transformação de dados de qualquer fonte, uma vez que 
a sua execução ocorre sobre o arquivo XML interno. O 
arquivo XML interno contém um esquema relacional 
em formato conhecido pela ferramenta e já validado 
perante um XML Schema do comando Create Table. 



O resultado desta última transformação é o 
comando SQL de criação das tabelas do esquema 
relacional contido no arquivo XML de entrada. 

Vale observar que, uma outra vantagem do uso de 
transformações XSLT em etapas separadas durante o 
processo é que, no caso desta etapa, pode-se substituir 
tanto o arquivo XSLT de geração do comando SQL por 
arquivos que especifiquem a transformação para uma 
determinada variante da linguagem SQL. Na prática, 
isto significa dizer que é possível gerar o comando para 
SGBDs relacionais específicos, apenas definindo este 
arquivo quando da  execução desta etapa do tradutor, 
executando todas as etapas anteriores da mesma forma. 

O comando SQL para o exemplo apresentado 
anteriormente é mostrado na Figura 8. 

 
CREATE TABLE Estados ( 
  sigla NVARCHAR(2), 
  nome NVARCHAR(50), 
  PRIMARY KEY(sigla) 
); 
 
CREATE TABLE Municipios ( 
  nome NVARCHAR(2), 
  estado NVARCHAR(50) NULL, 
  PRIMARY KEY(nome), 
  CONSTRAINT FK_Municipios_Estados 
FOREIGN KEY  
 ( estado ) REFERENCES Estados ( 
sigla ) 
); 

Figura 8 - Script SQL resultado da tradução. 
 
 

3. CONCLUSÃO 
 

Este artigo propõe a arquitetura para um tradutor 
de esquemas relacionais em XML para esquemas SQL. 
No desenvolvimento da solução buscou-se reduzir a 
complexidade encontrada em ferramentas semelhantes 
existentes na literatura. 

Esta redução de complexidade foi alcançada 
baseando a arquitetura na utilização de um processador 
XSLT qualquer para efetuar as transformações sobre os 
arquivos de entrada e intermediário. Elimina-se assim, a 
necessidade da construção de um processador de 
anotações próprio, como é a sugestão de outros 
trabalhos. 

Adicionalmente, a especificação de um processo de 
tradução em dois passos, com a utilização de um 
formato intermediário de troca, tornou este tradutor 
muito mais flexível em termos de escolha do formato de 
saída. 

A Etapa 6 pode ser estendida, substituindo-se o 
arquivo XSLT de transformação por outro, que 
especifique outra variação da linguagem SQL ou até 
outros formatos de saída como html, pdf, texto ou xml, 
dentre muitos possíveis. 

A parte mais difícil da especificação são as regras 
padrão, que auxiliam o usuário na tarefa de 
mapeamento. Esta especificação somente pôde ser feita 

de maneira empírica (sem um algoritmo associado), 
porque o domínio previsto nos arquivos XML de 
entrada é conhecido. Se o domínio não fosse especifico, 
isso se tornaria muito mais trabalhoso, e talvez 
impossível de ser realizado da maneira que aqui o foi. 

Destaca-se como contribuição a integração de 
tecnologias já existentes na solução do problema, no 
intuito de reduzir a complexidade da solução final. Tal 
abordagem não foi encontrada nos trabalhos 
pesquisados na literatura, que no sentido inverso, 
sugerem o desenvolvimento de tecnologias próprias 
para a solução do problema do mapeamento XML-
relacional. 

Também podemos citar que este trabalho pode vir 
a se tornar uma ferramenta bastante útil; preenchendo 
uma lacuna hoje existente entra a modelagem e a 
implementação de bancos de dados e servindo de 
extensão para ferramentas de modelagem que não dão 
suporte à geração do Script DDL/SQL.  

A ferramenta encontra-se atualmente em fase de 
implementação, tendo como objetivo sua liberação 
segundo os modelos de licença pública adotados 
atualmente. 

Por fim, em termos de sugestão para trabalhos 
futuros, cabe salientar a construção de um modelo de 
persistência e recuperação de regras padrão (para 
domínios específicos ou não), que possa ser expandido 
com facilidade. Isto é necessário porque as regras 
padrão apresentadas neste artigo são parte da lógica do 
sistema, e este fato torna a sua expansão e verificação 
mais trabalhosas. 
Também seria de grande valia o desenvolvimento de 
um método ou algoritmo de verificação automática de 
conflitos entre as regras padrão especificadas. Este 
método preveniria a definição de regras padrão 
conflitantes, que poderiam no futuro vir a impossibilitar 
determinado mapeamento pelo usuário. 
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