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Resumo
A constante busca por parte das organizações de uma maior visibilidade da circulação
de produtos pelas suas cadeias de valor tem tornado a tecnologia de Radio Frequency
Identification cada vez mais acessível (1), levando a implementações ao nível do
próprio item. No entanto estas implementações enfrentam o desafio de transformar
estes dados em informação relevante para o negócio, o que não se revela trivial (2)
devido ao grande volume de dados simples, inexactos e com características temporais
e espaciais. Esta explosão de dados, juntamente com a componente espacial e
temporal dos mesmos, cria dificuldades aos actuais sistemas de suporte à decisão
baseados no modelo multidimensional de dados cubo (3), nomeadamente na busca de
informação interessante sobre movimentação de objectos. É precisamente neste ponto
que esta dissertação pretende dar o seu contributo, verificando as dificuldades que o
modelo de dados tradicionalmente usado num sistema de suporte à decisão (3) tem
em lidar eficientemente com estes dados e estudando um novo modelo (4) de
organização, tratamento e análise, verificando-se as suas vantagens e desvantagens
em relação ao modelo tradicional num contexto de um projecto (5) de monitorização e
localização de bagagens em aeroportos.
Radio Frequency Identification, grandes volumes de dados,
Informação de suporte à decisão, modelo de dados Cubo para organizar e analisar
dados RFID, novo modelo de organização e análise de dados RFID, monitorização e
localização de bagagens em aeroportos.
Palavras-chave:
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Abstract
The constant search for a greater visibility of product movement in the organizations
supply chains as turned Radio Frequency Identification technology more accessible
(1), allowing implementations on the own item. However these implementations face
the challenge of transforming the RFID data in relevant information for decision
support, not so trivial (2) due to the large volume of simple, inaccurate and strongly
spatial and temporal data. This data explosion, together with the spatial and temporal
component, creates difficulties to the actual decision support systems based in the
multidimensional data model cube (3), namely in the search of interesting information
about object movement. This is precisely where this work as is relevance, accessing
the difficulties that the data model cube (3) has when dealing with this kind of data and
proposing and studying a new data model (4) to treat, organize and analyze the RFID
data, checking the potential advantages and disadvantages when compared to the
traditional data model in a luggage location e monitoring project.
Radio Frequency Identification, Large Datasets, Decision Support
Management, Cube data model to store and analyze RFID Data, new model to store
and analyze RFID data, luggage monitoring and location
Keywords:
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1.

Introdução

A constante procura por um maior controlo e visibilidade sobre as suas cadeias de
valor tem levado várias organizações a olhar para a tecnologia RFID (Radio Frequency
Identification) como fonte potenciadora de informação. Embora esta tecnologia não
seja propriamente nova, a redução do tamanho dos dispositivos, o aparecimento de
standards e a adopção por parte de grandes “players” da indústria como a Wallmart e
o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com a consequente redução de preço
dos dispositivos, tem permitido uma implementação mais abrangente por parte de
diversos sectores (1).
O facto de se possuir mais informação, com mais detalhe, não é só por si uma maisvalia. Para que essa mais valia seja conseguida é necessário analisar e relacionar
essa informação com o objectivo de produzir conhecimento, esse sim útil para suportar
a tomada de decisão.
É aqui que as tecnologias de RFID e BI (Business Intelligence) se complementam,
proporcionando o RFID a informação detalhada e o BI a análise e cruzamento dessa
mesma informação, retirando-se desta ligação conhecimento para ser usado no
suporte à decisão.
No entanto a ligação entre estas duas tecnologias não é trivial, muito devido às
características especiais dos dados RFID (2). Os dados RFID são simples, o que faz
com que retirar informação relevante para o negócio seja difícil. Produzem duplicados
e falsas leituras, sendo necessário limpar estes dados antes de servirem para análise.
Produzem grandes volumes de informação, a dimensão e o preço das tags permite o
seu uso ao nível do produto, aumentando consequentemente o volume de informação
produzido. Finalmente este tipo de dados tem uma forte componente temporal e
espacial, o que faz com que seja necessário um modelo de dados que consiga
expressar eficientemente essas relações.
São precisamente os dois últimos pontos que motivam esta dissertação, verificando as
dificuldades que o modelo de dados tradicionalmente usado num sistema de suporte à
decisão, o cubo (3), tem em lidar eficientemente com estes dados e estudando como
alternativa um novo modelo (4) de organização, tratamento e análise, verificando-se as
suas vantagens ou desvantagens em relação ao modelo tradicional num contexto de
um projecto (5) de monitorização e localização de bagagens em aeroportos.
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1.1.

Problema

As leituras RFID geram grandes volumes de dados simples e com uma forte
componente temporal e espacial. Um DW (DataWarehouse) usa o modelo de dados
cubo (3) para realizar uma agregação e cruzamento desses dados de modo a produzir
informação relevante para o suporte à decisão. No entanto este modelo de dados não
expressa a relação que existe entre os diversos registos, tornando-se inadequando
quando usado em projectos em que é necessário realizar uma análise dessas
transições.
Cada leitor ao registar uma observação de uma tag RFID devolve tuplos do tipo (EPC,
location, time), sendo EPC (Electronic Product Code) o identificador do objecto
associado à tag, location o local onde o leitor registou a observação e time o momento
temporal em que a observação foi registada.
Se o item ficar num determinado local durante algum tempo são gerados vários tuplos
para o mesmo EPC na mesma localização.
De modo a remover esta redundância é possível agrupar os tuplos originados pelo
mesmo EPC, na mesma localização, em tempos diferentes num só tuplo do tipo (EPC,
location, time_in, time_out), sendo EPC o identificador do objecto associado à tag,
location o local onde o leitor registou a observação, time_in o tempo da primeira
observação do objecto na localização e time_out o ultimo tempo registado do objecto
na localização.
Se considerarmos a tabela gerada pela transformação anterior como a tabela de
factos do DW, então o modelo de dados cubo irá calcular todos os GROUP-BY para
esta tabela de factos, agregando os registos que partilham os mesmos valores em
todas as possíveis dimensões.
Com esta organização de dados no DW poderemos por exemplo saber quantos itens
de um determinado tipo se encontram em cada localização. No entanto não
conseguimos obter uma resposta se a intenção for saber quantos destes itens
viajaram de uma localização para outra (4) (6). O problema reside no facto do tipo de
agregação realizado pelo modelo de dados cubo não contemplar a relação entre os
diferentes registos, tornando-o desadequado para casos em que seja necessário
cruzar informação com base na movimentação de objectos (4) (6).
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1.2.

Solução

Decorrente do problema apontado, esta dissertação pretende propor como solução o
uso de um novo modelo de dados (4), avaliando a sua maior eficácia na análise de
dados RFID, nomeadamente em retirar informação relevante sobre movimentos de
objectos.
Existe uma proposta (6), estudada como alternativa no projecto desta dissertação, que
permite resolver o problema apontado, no entanto apenas produz resultados caso seja
possível presumir que os itens viajam juntos em algumas etapas do seu percurso, o
que não se adequa a todos os casos. No caso de um aeroporto, como sucede no caso
de estudo, as bagagens viajam isoladas durante a maior parte do seu percurso, não
sendo adequado usar esta solução. Uma explicação mais detalhada sobre este
assunto será efectuada no final do capítulo 2.
O modelo (4) que se pretende estudar como solução foi concebido precisamente para
colmatar esta lacuna, usando alguns pressupostos de compressão baseados nas
características temporais e espaciais dos dados, baseando-se posteriormente num
esquema de codificação de caminhos de modo a organizar a informação e facilitar
assim a sua análise.
Pretende-se com este modelo responder de uma forma eficiente a perguntas do tipo:
- Que bagagens realizaram um determinado percurso num determinado período
temporal.
- Qual o tempo médio das bagagens realizaram um determinado percurso
No capítulo 4 esta solução será explicada em detalhe.

1.3.

Objectivo

Pretende-se que esta dissertação contribua na resolução do problema acima referido,
nomeadamente verificando as dificuldades que o modelo de dados tradicionalmente
usado num sistema de suporte à decisão (3) tem em lidar eficientemente com os
dados RFID, estudando um novo modelo (4) de organização, tratamento e análise,
verificando-se as suas vantagens ou desvantagens em relação ao modelo tradicional
num contexto de um projecto (5) de monitorização e localização de bagagens em
aeroportos.
Para isso será usado um caso de estudo baseado no projecto (5) de localização e
monitorização de bagagens que se encontra numa fase de implementação na ANA,
Aeroportos de Portugal, através da Link Consulting. Pretende-se que as conclusões
desta dissertação sejam usadas numa componente de suporte à decisão, permitindo
gerar informação com base nos dados de movimentação das bagagens.

3

1.4.

Estrutura da Dissertação

Esta dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma:
Capitulo 2 – Será apresentado o trabalho relacionado com a integração das
tecnologias de RFID e BI. Deste modo serão apresentadas as tecnologias de RFID e
BI, o projecto DUMBO que serve de base ao caso de estudo e alguns projectos
relacionados com a integração dos dados RFID no contexto BI, pretendendo-se um
resumo breve mas explicativo que sirva de introdução ao tema desta dissertação. No
final será detalhado o motivo de abandono do modelo proposto no projecto de
dissertação.
Capitulo 3 – Será apresentada uma contextualização relativamente ao caso de estudo
que serve de base a esta dissertação. Será dado um especial enfoque ao processo de
tratamento de bagagens, à localização dos pontos de leitura no aeroporto e à
arquitectura do sistema de Middleware, baseada no projecto DUMBO, que suportará o
sistema de suporte à decisão.
Capitulo 4 – Será detalhada a solução proposta. Tendo por base o caso de estudo,
serão descritos os diversos passos para a execução do modelo proposto. O foco será
na extracção, tratamento e armazenamento dos dados.
Capitulo 5 – Serão apresentados os protótipos funcionais que suportarão as
conclusões desta dissertação. Será apresentado o gerador de dados de teste, o
protótipo que representa um sistema de suporte à decisão típico, baseado no modelo
multidimensional de dados cubo e o protótipo que representa a solução descrita no
capítulo 4.
Capitulo 6 – Neste capítulo serão apresentados os testes realizados de modo a
verificar as dificuldades do modelo de dados cubo em lidar eficientemente com os
dados RFID, realizando-se neste contexto uma comparação entre este modelo e o
modelo proposto no Capítulo 4, no contexto de um projecto de localização e
monitorização de bagagens. Serão usados os protótipos descritos no Capítulo 5 para
efectuar as comparações e apresentar as devidas conclusões.
Capitulo 7 – Finalmente neste capítulo serão apresentadas as conclusões tiradas no
final deste trabalho, assim como as sugestões de trabalho futuro.
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2.

Trabalho Relacionado

2.1.

Radio Frequency Identification

A tecnologia RFID existe desde a Segunda Guerra Mundial, onde era usada pela
Royal Air Force para distinção entre aviões amigos e inimigos (7). Desde então a
tecnologia tem vindo a ser constantemente aperfeiçoada, o que levou a uma maior
implementação por parte de variadas indústrias. Esta implementação generalizada não
se deve apenas à inovação tecnológica, mas também ao aparecimento de standards
(8). Neste domínio, a EPC Global tem feito um grande contributo no desenvolvimento
de standards para o EPC (9).

Fig. 1 Sistema RFID baseado na abordagem da EPC Global (10)

Tipicamente um leitor transmite um sinal rádio que é captado pelas tags, respondendo
estas de volta, também através de sinais rádio, com informação acerca do item
associado à tag. Os leitores por sua vez recebem os dados das tags e podem fazer
um pré-processamento (11), enviando-os de seguida para camadas superiores para
um posterior e mais completo processamento. As tags podem ser de 3 tipos (11),
passivas (Classe 1 e Classe 2), semi-passivas (Classe 3) e activas (Classe 4). As tags
passivas são caracterizadas por não terem uma fonte própria de energia, retirando do
campo electromagnético do leitor a energia necessária para o seu funcionamento. O
funcionamento destas tags está limitado ao alcance do leitor. As tags semi-passivas
têm uma bateria que permite alimentar um micro-chip, aumentando assim o seu
alcance. No entanto a comunicação com o leitor é feita usando o mesmo princípio de
retro difusão das tags passivas, sendo que o alcance destas tags, embora maior que
nas passivas, depende da sensibilidade dos leitores. Por fim as tags activas,
impulsionadas por uma bateria interna mais potente, podem enviar sinais de rádio para
os leitores em vez de utilizarem a retro difusão, o que aumenta bastante o seu
alcance. A comunicação entre as tags e os leitores esta estandardizada (10) pela EPC
Global através do Air Protocol.
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Rede EPC
A rede EPC funciona como uma barreira de abstracção entre os leitores e as
aplicações empresariais. Se estas fossem ligadas directamente não conseguiriam lidar
com a quantidade de dados incoerentes que provêm dos leitores, tornando assim toda
a informação recolhida inútil. O primeiro componente desta rede é chamado de
Savant. Um Savant é essencialmente um Middleware, ou Edge System, e tem como
função limpar, filtrar, agregar, gerir os dados provenientes dos leitores e fornecê-los às
aplicações. Estes sistemas são também responsáveis pela configuração dos
diferentes leitores e pela interacção com o (Electronic Product Code Information
System) e com o ONS (Object Name Service). O EPCIS funciona como gateway entre
qualquer pedido de informação e a base de dados. O ONS serve para identificar o
servidor que contêm a informação necessária a uma aplicação, através de um número
EPC.

Fig. 2 Rede EPC (10)

Numa visão geral uma tag é detectada pelo leitor assim que entra no seu campo de
leitura. A tag envia o seu número EPC para o leitor, que o encaminha para o Savant.
Este analisa o evento e envia-o para a aplicação, base de dados ou para o EPC IS.
Caso seja enviado para o EPCIS este enviará os dados para a base de dados e
proporcionará a interface entre as aplicações e a base de dados. Esta interacção,
entre a base de dados de eventos e as aplicações é feita através da interface (ALE)
(11). Este interface permite às aplicações descreverem, num alto nível, o que
pretendem ler ou escrever nas tags, cabendo ao ALE descobrir a melhor maneira de
responder ao pedido, interagindo com os leitores RFID ou outros dispositivos que
sejam necessários. O EPCIS e o interface ALE permitem saber “o quê?”, “quando?”,
“onde?”, “porquê?”. Se o número EPC não for conhecido e for necessária mais
informação sobre o item que representa, então o ONS será contactado para devolver a
localização da informação correspondente ao EPC. A vantagem desta rede é a de
proporcionar às aplicações empresariais a camada de abstracção necessária para
lidar com as características peculiares destes dados. Estas redes podem ser ligadas
entre si dentro da mesma organização de modo a recolher informação em tempo real,
para uma posterior análise dos vários processos de negócio. Podemos ter um sistema
no armazém, que regista a entrada dos itens, a sua saída e o sítio onde estão
armazenados e outro no ponto de venda, que regista a entrada dos itens na loja e a
sua saída. Estes sistemas permitem recolher dados e providenciar algumas respostas
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ao nível da monitorização e localização dos itens, mas precisam de uma posterior
análise para atingirem o seu total potencial, e aí entra o Business Intelligence.

2.2.

Business Intelligence

Visão Geral
O termo Business Intelligence foi introduzido em 1996 pelo grupo Gartner e consiste
na capacidade que uma organização tem de recolher, armazenar, analisar e
disponibilizar informação relevante de negócio à pessoa certa na altura certa de modo
a suportar a tomada de decisão. Este trabalho ira focar-se num sistema de BI
tradicional, como apresentado na figura seguinte.

Fig. 3 Arquitectura de um sistema de BI tradicional (12)

Um sistema deste tipo pretende apoiar a tomada de decisão recorrendo à análise de
dados do negócio. Os dados podem ser de fontes e formatos variados e necessitam
de ser relacionados e apresentados para que os utilizadores de negócio os
compreendam. As ODB (Operational Database) capturam as transacções de negócio,
mantendo poucos dados históricos. Os dados das várias fontes isolados fazem pouco
sentido no suporte à decisão, sendo necessário agrega-los num DW. Um DW é a
ferramenta de BI tradicionalmente usada para guardar de forma consolidada a
informação relativa à actividade da organização, e a sua composição básica é
apresentada na figura seguinte.
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Fig. 4 Elementos básicos de um DataWarehouse (12)

A área de Data Staging serve como interface entre as fontes de dados operacionais e
a área de apresentação. É nesta área que reside o conjunto de processos denominado
por ETL (Extract, Transform and Load). No processo de Extract os dados das várias
fontes são lidos, percebidos e copiados para a área de Data Staging. No processo de
Transform os dados são filtrados, limpos, agregados e estandardizados a nível de
dimensões. O processamento e triagem são feitos de modo sequencial e não são
permitidas queries aos dados. Finalmente no processo de Load os dados são
carregados para a área de Data Presentation, onde são sumarizados e organizados
por processo de negócio nos diferentes armazéns de dados. Os diferentes Armazéns
de dados estão ligados através do BUS do DataWarehouse, permitindo uma
harmonização de factos e dimensões (12). Um facto representa o que se quer medir.
As dimensões são todas as descrições possíveis feitas a cada valor no contexto de
cada medição. Os dados nesta área podem encontrar-se organizados de forma
relacional ou multidimensional. Desta forma os dados são armazenados em cubos de
dados (3), sendo depois sujeitos a queries por parte das ferramentas de análise.

Fig. 5 Modelo de dados multidimensional tradicional, o cubo (13)

8

2.3.

Projecto Bagagem Segura e DUMBO

O projecto Bagagem Segura (5) resulta de um consórcio entre várias entidades do
sistema científico, tecnológico e empresarial, criando uma valência que abrange várias
áreas. São constituintes deste consórcio a ANA – Aeroportos de Portugal, a Critical
Software, a SETSA, a TECMIC, a Link Consulting, a INOV e a PIEP. Este projecto
nasceu da identificação de algumas oportunidades ao nível da gestão e segurança no
transporte de passageiros e bagagens. Muitas destas oportunidades existem devido à
fraca capacidade de identidade e rastreabilidade de cada bagagem. Segundo o Air
Transport Users Council, com base nos dados da Association of European Airlines, o
número de bagagens perdidas tem vindo a aumentar, sendo que em 2007 representou
cerca de 6,2 milhões de bagagens.
Com base nestes mesmos dados, a TAP e a British Airways lideram no número de
bagagens perdidas por dia, cifrando-se o valor da TAP em cerca de 27,8 bagagens
perdidas por dia por cada 1000 passageiros. As convenções internacionais
responsabilizam as transportadoras aéreas pela destruição, perda ou danos nas
bagagens até ao montante de 1000 Direitos de Saque Especiais (DSE), valor definido
pelo Fundo Monetário Internacional. Dado que o DSE é de cerca de 1,12€, o valor
gasto pelas companhias aéreas com este problema ascendeu a cerca de 7,4 milhões
de euros em 2007. Além disso a tendência é para este valor aumentar. No sentido de
resolver este problema várias companhias aéreas, empresas gestoras de aeroportos e
de tecnologias de comunicação, têm desenvolvido experiências para monitorização de
bagagens, com o propósito de melhorar a segurança e satisfação dos passageiros.
O código de barras é um exemplo de um sistema deste tipo, no entanto apresenta
deficiências ao nível da leitura, sendo que a precisão deste sistema nunca ultrapassa
os 90%. A este nível o RFID é apresentado como uma possível solução (14), sendo
apoiado pela IATA, que representa 240 companhias aéreas e 94% do tráfego
internacional, de forma a melhorar a gestão das bagagens. Segundo a IATA os
benefícios são:
 Aumento da satisfação através da melhoria do serviço;
 Menos atrasos devido ao “handling”;
 Melhor eficiência do sistema de gestão de bagagens;
 As tags podem reflectir as mudanças de itinerário e horário;
 RFID permite uma taxa de leitura na ordem dos 95-99%;
 A sua implementação generalizada pode poupar 760 milhões de dólares por
ano;
No entanto o facto da tag e a bagagem poderem ser desassociados ou trocados cria
grandes problemas ao nível da segurança. O projecto bagagem segura tem como
objectivos o desenvolvimento de uma nova tipologia de bagagens inteligentes, com
integração de tecnologia de identificação, sensorização e comunicação e o
desenvolvimento de um sistema de gestão, controlo e monitorização de bagagens.
Este projecto culminará com a realização de testes piloto em aeroportos nacionais.
Na primeira fase será efectuada a prova de conceito da tecnologia de monitorização e
Identificação. Numa segunda fase será proposta a construção de uma nova tipologia
de bagagens, com identificadores embutidos no próprio corpo da bagagem e sem
acesso pelo exterior.
O Projecto DUMBO, que serve de suporte ao caso de estudo desta dissertação, incide
sobre a primeira fase do Projecto Bagagem Segura, encontrando-se neste momento
em fase de testes em aeroportos nacionais.
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2.4.

Projectos de RFID e Business Intelligence

As considerações acerca das características especiais dos dados RFID e os seus
desafios foram já estudados em alguns trabalhos (2) (14).
Podemos encarar a problemática da gestão dos dados RFID através de duas
abordagens. A primeira abordagem é considerar uma análise “on-line” dos dados
RFID, realizando um processamento sobre o fluxo de dados (15) (16) (17). A segunda
abordagem é o tratamento “off-line” dos dados RFID (4) (6) (18) (19) (20) (21),
abordagem seguida nesta dissertação.
O modelo da EPC contém algumas limitações, sendo a mais importante a ineficiência
ao lidar com queries complexas que necessitem da informação do estado (18). Por
exemplo se pretendermos responder à pergunta “Onde se encontram os 5 CD‟S que
deveriam estar na última encomenda”, baseado neste modelo precisamos de efectuar
8 passos de modo a obter o resultado pretendido, o que diminui a eficácia do sistema.
O modelo DRER (Dynamic Entity Relationship) (19) foi proposto precisamente para
colmatar esta limitação do modelo EPC expandindo o modelo relacional de modo a
lidar mais eficientemente com os dados RFID, no entanto só é válido apenas nos
casos em que as tags sejam de leitura e os leitores sejam fixos. O modelo DMRA
(Data Model for RFID Applications) (20), por sua vez, expande o modelo DRER de
modo a abranger todas as aplicações RFID, no entanto tanto o modelo DRER como o
modelo DRMA são baseados em modelos OLTP (Online Transaction Processing)
tradicionais e consequentemente são mais adequados na localização e monitorização
de itens em tempo real ao invés de suporte à decisão.
Existe uma proposta de um tipo de dados bitmap (21) que pretende reduzir o espaço
de armazenamento representando compactamente os identificadores como uma
colecção de identificadores. A figura seguinte apresenta este tipo de dados,
nomeadamente a sua ideia de compressão.

Fig. 6 Ilustração do conceito de compressão do tipo de dados Bitmap (21)

10

O epc_length define o número total de bits do EPC, o epc_suffix_length define o
número de bits no sufixo EPC, o epc_prefix contém a parte comum do prefixo EPC, o
epc_suffix_start contém o sufixo EPC mínimo do epc_bitmap_segment e finalmente o
epc_suffix_end contém o máximo sufixo EPC no epc_bitmap_segment. O tipo
epc_bitmap_segment type definido na figura acima é usado para modelar a colecção
de EPC que ocorrem próximos uns dos outros, por exemplo quando o seu prefixo e o
seu sufixo estão próximos um do outro. No entanto este tipo de compressão pode não
funcionar adequadamente nos casos em que não seja possível fazer agrupamentos
sobre uma determinada propriedade ou proximidade. Um exemplo de agrupamento
sob uma propriedade é por exemplo agrupar os itens que representam o mesmo
produto. Um exemplo de agrupamento por proximidade é por exemplo agrupar os itens
que partilham a mesma prateleira numa loja. Além disso, no caso de os epc_suffix não
serem contíguos, o bitmap irá conter um grande número de zeros, o que reduz a
eficiência das operações sobre os bitmaps. Mais ainda, as actualizações incrementais
sobre este tipo de dados, que serão necessárias neste projecto, podem prejudicar a
performance do sistema. As actualizações podem ser feitas em batch, carregando o
total volume de dados para o Data Warehouse, ou incrementais, carregando apenas o
que foi alterando, ganhando assim alguma eficiência nas actualizações.
Uma proposta alternativa, considerada inicialmente no projecto de dissertação, é
sugerida por Gonzales et al (6), que encara as actualizações incrementais como
cruciais e apresenta um modelo de compressão baseado em algumas considerações,
como a remoção de duplicados baseando-se nas leituras repetidas dos mesmos
objectos numa mesma localização e a concatenação de itens baseado no nível de
abstracção pretendido e em trajectos que podem ser ignorados. No mesmo estudo é
sugerido que com esta compressão o modelo de dados tradicional, o cubo (3),
apresenta limitações ao lidar com os estes dados comprimidos de modo eficiente sem
perda de informação, por isso propõe também um novo modelo de dados, chamado de
RFID Cuboid de modo a facilitar a operação de OLAP (Online Analytical Processing).
Na figura seguinte é apresentada esta solução de Data Warehouse RFID.

Fig. 7 Arquitectura da proposta de Data Warehouse RFID (6)
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Este modelo tem como base algumas observações feitas na análise da movimentação
dos dados RFID. Mas antes de apresentar os pressupostos de compressão é
necessário eliminar a redundância presente nestes dados. Cada leitor ao registar uma
observação de uma tag RFID devolve tuplos do tipo (EPC, location, time), sendo EPC
o Electronic Product Code do objecto associado à tag, location o local onde o leitor
registou a observação e time o momento temporal em que a observação foi registada.
Se o item ficar num determinado local durante algum tempo são gerados vários tuplos
para o mesmo EPC na mesma localização. Um exemplo de uma base de dados
contendo 188 destas leituras é dado na tabela seguinte, sendo r o código EPC, l a
localização e t o tempo em que foi registada a observação.

Tabela 1 Exemplo de uma base de dados contendo dados não tratados dos leitores (6)

De modo a remover esta redundância é possível agrupar os tuplos originados pelo
mesmo EPC, na mesma localização, em tempos diferentes num só tuplo do tipo (EPC,
location, time_in, time_out), sendo o time_in o tempo da primeira observação do
objecto na localização e o time_out o ultimo tempo registado do objecto na localização.
Por exemplo se um supermercado tiver leitores em cada prateleira a ler os itens a
cada minuto, e se os itens ficarem em média um dia na prateleira é possível conseguir
uma redução de 1,440 tuplos para 1 sem perder informação. A tabela seguinte
apresenta o resultado de aplicar este método à base de dados da tabela anterior,
registando uma diminuição significativa de 188 tuplos para 17.

Tabela 2 Tabela contendo o resultado da limpeza feita sobre os dados da tabela anterior (6)

Imagine-se que a tabela de factos do Data Warehouse é representada pela tabela
acima com as dimensões (EPC, location, time_in, time_out: medida). O modelo
tradicional de dados cubo (3) irá calcular todos os GROUP-BY para esta tabela de
factos, agregando os registos que partilham os mesmos valores em todas as possíveis
dimensões. Se for usado como medida o count, podemos obter por exemplo o número
de itens que ficaram durante um determinado tempo numa determinada localização. O
problema deste tipo de agregação é não contemplar a relação entre os diferentes
registos. Se quisermos saber quantos itens de um determinado tipo viajaram de um
determinado centro de distribuição para uma determinada loja não é possível obter
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esta informação. É possível contar o número de produtos daquele tipo para cada
localização mas não é possível saber quantos destes itens foram de uma localização
para outra, logo o modelo de dados tradicional pode não ser adequado.
De modo a encarar este problema, o modelo de dados proposto por Gonzales et al (6)
assenta sobre alguns princípios de compressão de dados RFID.O primeiro baseia-se
no pressuposto que os itens viajam em grandes volumes durante algumas etapas do
seu percurso, sendo assim possível e adequado representar esses movimentos
colectivos num registo apenas, independentemente do número de itens. Se 1000 itens
de um tipo estiveram na localização A entre os tempos t1 e t2 é vantajoso termos
apenas 1 registo global em vez de 1000 registos individuais. O registo teria a seguinte
forma (gid, prod, locA, t1, t2, 1000), onde 1000 é o número de itens do mesmo tipo,
prod é o identificador do produto e gid é um identificador genérico que aponta para um
conjunto de novos gids para onde os objectos se movem. Se por exemplo este
conjunto de objectos for dividido em 10 partições, cada um movendo-se para uma
diferente localização, o gid irá apontar para 10 novos gids, cada um representando um
registo.
Outro pressuposto é que os utilizadores normalmente estão interessados apenas em
dados num nível relativamente alto de abstracção, logo é possível comprimir os
registos através da generalização. Se a granularidade do tempo for a hora, então os
itens que viajam dentro da mesma hora podem ser vistos como movendo-se juntos e
agrupados apenas num registo. Similarmente se a granularidade da localização for a
prateleira do supermercado, então os diferentes objectos nas mesmas prateleiras do
supermercado podem ser vistos como apenas um. Este tipo de generalização pode
ser feito para diferentes dados.
Finalmente a ultima consideração usada neste modelo é a possibilidade de ignorar ou
agregar certos segmentos do caminho de modo a simplificar a análise. Por exemplo
para um gestor de loja agregar todos os movimentos anteriores até o produto entrar na
loja pode ser desejável e vai reduzir substancialmente o tamanho total dos dados e
acelerar o processo de análise. Este modelo baseia-se fortemente no pressuposto que
os itens viajam juntos durante grandes etapas do percurso. No caso do caso de
estudo, baseado no projecto DUMBO de localização de bagagens em aeroportos, isso
não acontece, as bagagens são lidas sempre separadamente, o que implica tempos
diferentes para cada bagagem. De modo a agrupar bagagens e utilizar este modelo
foram estudadas duas hipóteses:


Agrupar bagagens pertencentes a um mesmo Voo: Todas as bagagens de um
Voo consideram-se como viajando juntas, registando-se como time_in o tempo
de entrada no segmento da 1ª bagagem pertencente ao voo e como time_out o
tempo de saída do segmento da ultima bagagem pertencente ao Voo; No
entanto nesta hipótese, se necessitarmos de realizar queries ao nível da
bagagem, temos de ir aos dados originais, tornando assim inútil o modelo.



Passar a granularidade de tempo do segundo para o minuto e agrupar com as
bagagens que viajam juntas segundo este critério: Entre segmentos, as
bagagens que têm o mesmo tempo consideram-se como viajando juntas.
Perde-se granularidade temporal, mas é a hipótese mais plausível para
utilização do modelo. No entanto se não existirem muitas bagagens a
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coincidirem os tempos de entrada e saída nos segmentos não se conseguem
realizar grupos significativos, tornando o modelo eficaz
Alem disso, dado que o esquema de prefixo dos GIDS usa comparações entre strings
para fazer o join entre tabelas, necessita de bastante mais tempo do que usando
comparação numérica.
Para resolver as limitações do modelo proposto (6) no projecto de dissertação, é
proposto um novo modelo por Chung et al (4). Neste modelo é usado um esquema de
compressão de dados. Atribuindo um numero primo a cada localização e valendo-se
do teorema de factorização única (22), obtemos um ELEN (Element Encoding
Number) que codifica um caminho.

Fig. 8 Estrutura em árvore representando os trace records com um ELEN por cada local (4)

No entanto, embora conheçamos as localizações que compõe o caminho através do
ELEN, não é possível saber a ordem entre localizações, sendo necessário para isso
recorrer a outro teorema, o teorema chinês do resto (22), resultando dai o OEN (Order
Encoding Number) que codifica a ordem das localizações que compõe o caminho. Por
último, de modo a armazenar informação temporal dos produtos é construída uma
árvore temporal a partir dos registos definidos no segundo passo, cujos nós são
constituídos pelo tempo inicial, tempo final e localização. Nesta árvore temporal,
dizemos que dois caminhos são o mesmo se a localização, o tempo inicial e o tempo
final foram iguais.

Fig. 9 Árvore temporal representando dos trace records (4)

Para pesquisar informação temporal eficientemente, os nós são armazenados
segundo o RNS (Region Number Scheme) que atribui a cada nó dois valores, Start e
End, sendo estes valores atribuídos consecutivamente ao longo da pesquisa em
profundidade. Este modelo será mais detalhado no capítulo seguinte.
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3.

Solução

Neste capítulo será detalhado o modelo proposto (4) para solução do problema
apontado no capitulo 1.1.

3.1

Transformação dos dados Iniciais

Cada leitor ao registar uma observação de uma tag RFID devolve tuplos do tipo (EPC,
location, time), sendo EPC o Electronic Product Code do objecto associado à tag,
location o local onde o leitor registou a observação e time o momento temporal em que
a observação foi registada. Se o item ficar num determinado local durante algum
tempo são gerados vários tuplos para o mesmo EPC na mesma localização.

Tabela 3 Tabela mostrando dados RFID não tratados

Se considerarmos que a ligação entre dois pontos de leitura constitui um segmento, e
que o mínimo nível interessante são esses mesmos segmentos, dados os registos
acima ficamos com a seguinte estrutura de caminhos:

15

Tabela 4 Tabela mostrando os segmentos que compõe os diversos caminho

A primeira transformação a realizar aos dados iniciais proposta pelo modelo de Chung
et al (4) passa por eliminar a redundância nos dados, à semelhança do proposto por
Gonzales et al (6), agrupando os tuplos originados pelo mesmo EPC, na mesma
localização, em tempos diferentes num só tuplo do tipo (EPC, location, time_in,
time_out).

Tabela 5 Tabela mostrando tuplos sem leituras repetidas
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A segunda transformação a realizar aos dados iniciais proposta pelo modelo de Chung
et al (4) é organizar a informação sobre a forma EPC: Li [Si; Ei] --> … --> Lk [Sk; Ek]
onde Li; …; Lk são as localizações onde a tag foi detectada, Si é o tempo inicial na
localização Li e Ei é o tempo final na localização Li.

Tabela 6 Tabela mostrando tuplos organizados segundo trace records

Iremos lidar com estes registos ao invés dos registos originais.

3.2

Esquema de Compressão de Dados

Este modelo baseia-se num esquema de compressão de dados, baseado em três
etapas.
A primeira etapa pretende codificar as localizações que compõem um caminho,
usando para isso um teorema fundamental da aritmética, o teorema da factorização
única (22) que diz:


Qualquer número natural maior do que 1 é exclusivamente expressado pelo
produto de números primos.



Supondo que temos diversas localizações, sendo que a cada localização
temos atribuído um número primo na forma Prime (Li).



Define-se então um ELEN para o caminho L1 -> … -> Lk como Prime (L1) x …
x Prime (Lk).



Com este número é possível saber as localizações que compõem um percurso,
dado que o ELEN é factorizado exclusivamente pelo produto dos números
primos correspondentes às localizações intermédias desse mesmo percurso.
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Fig. 10 Estrutura representando os trace records com um ELEN por cada local

No entanto, embora conheçamos as localizações que compõem o caminho através do
ELEN, não é possível saber a ordem entre localizações, sendo necessário para isso
recorrer a outro teorema, o teorema chinês do resto (22) que nos diz:


Supondo que n1; …; nk são números coprimos, então existe um X entre 0 e N
(= n1 … nk) que resolve o sistema de congruências simultâneas.



Para codificar a ordem das localizações nos percursos é possível utilizar o
sistema de congruências simultâneas:
o

X mod Prime (L1) = 1

o

…

o

X mod Prime (Lk) = k



1; …; e k são níveis (i.e., ordens) dos nós correspondentes a L1; …; Lk,
respectivamente.



Por este teorema, existe um X entre 0 e Prime (L1) x … x Prime (Lk) que
resolve o sistema acima de congruências simultâneas.



Chamamos a X o OEN. Dado este número é possível saber a ordem de cada
localização Li no percurso calculando X mod Prime (Li).
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Por último, de modo a armazenar informação temporal dos produtos é construída uma
árvore temporal a partir dos registos definidos no segundo passo, cujos nós são
constituídos pelo tempo inicial, tempo final e localização. Nesta árvore temporal,
dizemos que dois caminhos são o mesmo se a localização, o tempo inicial e o tempo
final foram iguais. Para pesquisar informação temporal eficientemente, os nós são
armazenados segundo o RNS que atribui a cada nó dois valores, Start e End, sendo
estes valores atribuídos consecutivamente ao longo da pesquisa em profundidade.

Fig. 11 Estrutura representando a arvore temporal dos trace records

Uma propriedade deste RNS é a de o nó A ser o nó ancestral de B se e só se:


A.Start <B.Start e B.End <A.End

De modo a saber os RNS dos nós associados a uma tag, atribuímos a tag ao nó final
correspondente à localização final de leitura da tag.
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3.3

Arquitectura Proposta

Na figura seguinte é apresentada a arquitectura proposta pelo modelo Chung et al (4).

Fig. 12 Arquitectura do sistema proposto pelo modelo Chung et al (4)

O servidor central recebe os dados sob a forma dos registos por tratar, transformandoos em trace records. De seguida, usando os trace records, são calculados o ELEN e o
OEN, assim como a arvore temporal. Como são usados números primos em vez dos
nomes das localizações, a lista persiste em memória segundo uma hashlist. Com a
codificação concluída, os registos são guardados num RDBMS, segundo o modelo
relacional. As tabelas que representam o modelo de dados deste modelo são
apresentadas de seguida.
PATH_TABLE: (PATH_ID, ELEMENT_ENC, ORDER_ENC): Armazena a informação
dos percursos, Correspondendo ELEMENT_ENC ao ELEN e ORDER_ENC ao OEN;
TIME_TABLE: (START, END, LOC, START_TIME, END_TIME): Armazena a
informação temporal presente nos trace records, usando RNS, sendo START e END o
Start e End do RNS, LOC a localização e START_TIME e END_TIME o tempo inicial e
final na tabela temporal.
TAG_TABLE: (TAG_ID, PATH_ID, START, END, TYPE): Armazena a informação do
percurso das tags, sendo PATH_ID o identificador correspondente ao percurso
efectuado pela tag, START e END o Start e End do RNS da ultima localização e TYPE
o identificador da informação do produto.
INFO_TABLE: (TYPE, PRODUCT_NAME, MANUFACTURER, PRICE): Armazena
informação relativa aos produtos
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Tabela 7 Tabela mostrando os dados na tabela PATH

Tabela 8 Tabela mostrando os dados na tabela TAG

Tabela 9 Tabela mostrando os dados na tabela TIME

Este modelo representa assim um esquema eficiente para responder a queries sobre
percursos de objectos, sendo que não necessita de agrupar os objectos, tornando-se
mais flexível que o modelo proposto por Gonzales et al (6). Assim, iremos considerar
este modelo como alternativa ao modelo de dados cubo na análise.
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4.

Caso de Estudo

No capítulo seguinte serão apresentados os aspectos relevantes do caso de estudo
que servirá de suporte a esta dissertação. Este caso de estudo partilha os mesmos
pressupostos presentes no projecto DUMBO (5) da Link Consulting, variando apenas
na escolha do aeroporto, de modo a simular um maior tráfego, e consequentemente
na colocação dos sensores RFID.
Deste modo foi escolhido o exemplo do Aeroporto de Zurique (ZRH), não só por reunir
os requisitos necessários à correcta demonstração da usabilidade da proposta desta
tese mas também pela disponibilidade da documentação (24) relativa a processos e
sistemas de encaminhamento de bagagens.

4.1

Aeroporto

4.1.1 Processo de Tratamento de Bagagens
Antes de introduzir o sistema de tratamento de bagagens presente neste aeroporto irá
ser introduzido o processo de tratamento de bagagens, apresentado na figura
seguinte:

Fig. 13 Processo de tratamento de bagagens em ZRH (23)

Neste diagrama distinguimos três categorias de sub-processos:
 Sub-Processos executados pelo agente de “handling” (amarelo)
 Sub-Processos executados pelo operador do aeroporto (vermelho)
 Sub-Processos executados pelos agentes alfandegários e de segurança (azul)
O agente de “handling” é responsável pelo carregamento e descarregamento das
bagagens do avião e pelo transporte da bagagem proveniente do Check-in, a
segurança e agentes alfandegários são responsáveis pela verificação das bagagens,
sendo o operador do aeroporto responsável apenas pelo processo de “sorting”.
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No enquadramento deste processo de tratamento de bagagens temos três processos
que potenciam o tratamento das bagagens, sendo eles:
Partidas
No contexto de uma partida, as bagagens dão entrada pelos balcões de checkin, sendo posteriormente transportadas para o sistema de tratamento de
bagagens, sendo encaminhadas para os respectivos aviões.
Chegadas
No contexto de uma chegada, as bagagens são descarregadas dos aviões e
colocadas no sistema de tratamento de bagagens, através dos “transfer
offload”, sendo encaminhadas para a zona de reconciliação de bagagens.
Transferências
No contexto de uma transferência, as bagagens são descarregadas dos aviões
e colocadas no sistema de tratamento de bagagens, através dos “transfer
offload”, sendo encaminhadas para os respectivos aviões.
4.1.2 Sistema de Tratamento de Bagagens
No diagrama seguinte é apresentada uma abstracção das localizações geográficas
que compõem o sistema de tratamento de bagagens presente no Aeroporto de ZRH.

Fig. 14 Localizações geográficas que compõem o sistema de tratamento de bagagens em ZRH (23)
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No diagrama apresentado na figura acima são identificados claramente os seguintes
blocos principais:
Conveyors: são tapetes rolantes usados para interconectar os diferentes locais que
compõem o sistema de tratamento de bagagens.
Check-Ins: são o ponto de entrada das bagagens destinadas aos voos de partida,
sendo as bagagens provenientes do check-in encaminhadas para o Primary Sorter A4.
Distribution Center South: é um centro de distribuição de bagagens, juntando as
bagagens originárias dos Check-Ins 2 e 3 de modo a serem encaminhadas para o
Primary Sorter A4
Primary Sorters: os encaminhadores primários têm variadas funções, sendo as
principais:





Identificação de bagagens
Verificações de segurança
Armazenamento de bagagens
Tratamento de bagagens não lidas

Secondary Sorters: os encaminhadores secundários direccionam cada bagagem
para o destino correcto.
Transfer Offload: estes locais servem como ponto de entrada das bagagens
provenientes dos aviões que chegam ao aeroporto ZRH, sendo o destino final destas
bagagens o tapete de reconciliação de bagagens ou um avião de partida, no caso de
voos de transferência.
Depois de apresentado o sistema de tratamento de bagagens é possível apresentar a
localização dos leitores RFID do caso de estudo, assim como o conceito de
checkpoints, segmento e caminhos.
4.1.3 Pontos de Leitura, Checkpoints, Segmentos e Caminhos
Antes de apresentar a localização dos diferentes pontos de leitura presentes no
sistema de tratamento de bagagens, é necessário esclarecer os conceitos seguintes:
Checkpoint: é definido como a localização individual de um leitor RFID. No anexo 1
podem ser consultadas as localizações dos pontos de leitura ou checkpoints.
Segmento: é definido como a distância entre dois checkpoints consecutivos. No
anexo 2 podem ser consultados os segmentos que irão ser considerados.
Caminho: é definido como um conjunto de segmentos consecutivos. No anexo 3
podem ser consultados os caminhos que irão ser considerados.
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4.2

Projecto DUMBO

O projecto DUMBO (5) funciona como um middleware, registando as leituras das
bagagens e filtrando as leituras inexactas, utilizando o sistema de suporte à decisão a
desenvolver os dados armazenados nas bases de dados operacionais geridas pelo
DUMBO para fornecer uma análise histórica destes dados. De seguida será
apresentada a arquitectura aplicacional do DUMBO, assim como o modelo de dados
utilizado para armazenar as leituras.
4.2.1 Arquitectura
A figura em baixo apresenta a arquitectura aplicacional do projecto DUMBO. Esta
arquitectura assenta sobre os conceitos da arquitectura EPC, já descritos na secção
RFID. As tags utilizadas são tags passivas UHF de classe 2, recomendadas pela IATA
para a aplicação de RFID no contexto de localização e monitorização de bagagens. O
Savant é representado pelo Microsoft Biztalk RFID, associado à Sensor Data que
contém os dados RFID provenientes dos leitores. O EPC IS tem ligação ao Savant,
recolhendo deste os eventos tratados mais significativos e guardando-os na base de
dados de eventos, acedida através do interface (Application Level Events). O EPC IS é
responsável pela gestão destes eventos e pelo seu fornecimento às aplicações.

Fig. 15 Arquitectura aplicacional do projecto DUMBO (5)
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4.2.2 Modelo de Dados
Na figura em baixo é apresentado o modelo de dados utilizado no projecto DUMBO

Fig. 16 Modelo de dados do projecto DUMBO

As tabelas CHECKPOINTS, PATH_SEGMENTS e PATHS armazenam dados
geográficos do aeroporto, nomeadamente os pontos de leitura, os segmentos e os
caminhos.
As tabelas FLIGH_PATHS e FLIGHT_CHECKPOINTS relacionam os voos com a
geografia do aeroporto, indicando qual o caminho e checkpoints que as bagagens de
cada voo segue no aeroporto.
A tabela BAGGAGE regista a evidência de cada bagagem, sendo que uma bagagem
tem um LPN (License Plate Number) único e que se mantém ao longo do tempo,
sendo assim possível acompanhar a rastreabilidade de uma bagagem.
A tabela BAGGAGE_FLIGHTS associa as bagagens aos voos.
A tabela BAGGAGE_READ_RAW_EVENT é usada internamente pela aplicação para
localizar e monitorizar as bagagens em tempo real. Finalmente a tabela
BAGGAGE_READ contém as leituras tratadas pelo middleware, sendo que pode
conter alguma redundância de dados. Por exemplo, uma bagagem que se encontra no
tapete de reconciliação de bagagens é lida várias vezes, não sendo estas leituras
consideradas como duplicados pelo middleware.
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4.3

Indicadores

Na tabela em baixo são detalhados os indicadores relevantes para o sistema de
suporte à decisão que se pretende implementar nos protótipos.
Indicador

Descrição

Objectivo

DW_1

Tempo desde a saída da 1ª
bagagem do avião até à
saída da última bagagem.

Definição do valor parametrizado para
tempo de descarregamento

Tempo entre a 1ª e últimas
leituras das bagagens

Definição do valor parametrizado para
tempo entre primeira e última entrega

Tempo efectuado por uma
bagagem ou conjunto de
bagagens num determinado
segmento, percurso ou
aeroporto.

Definição do valor de referência por
segmento, percurso, Voo, Aeroporto ou
Período Temporal.

Tempo de
descarregamento
DW_4
Tempo entre
primeira e última
entrega.
DW_5
Tempo de
tratamento de
bagagem
DW_6
Número de
bagagens
perdidas

Contagem do número de
bagagens que fizeram
check-in e não foram lidas à
porta do avião, e bagagens
que chegaram e não
passaram no último ponto
de monitorização do
percurso.

Identificação de segmentos, percursos,
voos, aeroportos ou períodos temporais
que registem um número anormal de
bagagens perdidas;

Percurso
efectuado por
uma determinada
bagagem

Percurso realizado por uma
determinada bagagem num
determinado período
temporal ou locais.

Análise da rastreabilidade de uma
bagagem, num determinado período
temporal ou local

Bagagens que
efectuaram um
determinado
percurso

Bagagens que realizaram
um determinado percurso
num determinado local ou
período temporal.

Análise das bagagens que percorreram
um determinado percurso.

Tabela 10 Tabela com os indicadores de análise pretendidos para suporte à decisão

Pretende-se que o sistema de suporte à decisão definido no capítulo 5 responda a
estes indicadores. Estes indicadores serão usados para efectuar uma comparação
entre o modelo de dados cubo e o modelo proposto nesta dissertação.
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5.

Protótipo

Neste capítulo serão apresentados os protótipos desenvolvidos no âmbito desta
dissertação. Será apresentado o gerador de dados de teste, que popula as tabelas da
base de dados do DUMBO e alimenta os dois protótipos, seguido do protótipo de um
sistema típico de suporte à decisão, que usa o modelo de dados cubo para analisar os
dados RFID e dar resposta aos indicadores de definidos no capítulo 4.3. Finalmente
será apresentado o protótipo de suporte à decisão usando o modelo de dados
proposto por Chung (4) e descrito em pormenor no capítulo 3. Estes protótipos serão
posteriormente usados para validar os resultados desta dissertação.

5.1

Gerador de Dados de Teste

Dado que o caso de estudo difere do projecto DUMBO, no volume de bagagens e na
geografia do aeroporto, foi necessário criar um gerador de dados de teste para
alimentar os dois protótipos desenvolvidos. Por uma questão de eficiência e
simplicidade, o gerador de dados de teste foi implementado como um conjunto de
scripts SQL. A geração de dados de teste pode ser dividida em construção do
aeroporto, geração de voos, associação de bagagens a voos e geração de leituras.
5.1.1 Construção do Aeroporto
A construção do aeroporto consiste em três scripts distintos, sendo o primeiro
responsável por popular a tabela CHECKPOINTS com os pontos de leitura descritos
no anexo 1, o segundo responsável por popular a tabela PATHS com os caminhos
descritos no anexo 3 e finalmente o terceiro responsável por popular a tabela
PATH_SEGMENTS com os segmentos descritos no anexo 2.
5.1.2 Geração de Voos
O script de geração de voos recebe como parâmetros o número de voos a gerar, o
menor número de voo possível, o maior número de voo possível, a data inicial de
partida dos voos e o período temporal em dias que devem conter os voos gerados e
popula as tabelas FLIGHTS, FLIGHT_PATHS e FLIGHT_CHECKPOINTS.
Para popular a tabela FLIGHTS, os valores das colunas flight_number e
departure_date são obtidos aleatoriamente. O flight_number é um numero gerado
entre o maior e menor número de voo recebido como parâmetro de entrada. A
departure_date é randomizada com base na data inicial recebida e no número de dias
que devem conter voos após essa data, garantindo uma distribuição equitativa do
número de voos ao longo dos vários dias entre a data inicial e a data inicial + período
temporal em dias com voos.
Para popular a tabela FLIGHT_PATHS, é usado o valor do índice de voo inserido na
tabela de FLIGHTS, sendo a associação ao caminho realizada escolhendo
aleatoriamente um caminho presente na base de dados. Esta escolha é feita
escolhendo um número inteiro aleatório entre o maior e o menor caminho presente na
tabela PATHS, evitando-se assim repetidos acessos à fonte de dados.

28

Para popular a tabela FLIGHT_CHECKPOINTS são seleccionados os Checkpoints
que compõem os segmentos do caminho associado ao voo corrente, inserindo-se
posteriormente estes valores na tabela FLIGHT_CHECKPOINTS. Dado que o set de
dados é muito reduzido garante-se a eficiência desta inserção através de um cursor.
5.1.3 Associação de Bagagens a Voos
O script de geração de bagagens recebe como parâmetros de entrada o menor LPN
desejado, o maior LPN desejado, o menor número de bagagens que podem estar
associadas a um voo e o maior número de bagagens que podem estar associadas a
um voo.
Este script popula as tabelas BAGGAGE e BAGGAGE_FLIGHTS, começando por
seleccionar primeiro todos os voos que não contêm bagagens associadas, gerando
para cada voo um número de bagagens aleatório entre o maior e menor número de
bagagens.
5.1.4 Geração de Leituras
O script de geração de leituras das bagagens não recebe parâmetros de entrada,
seleccionando as bagagens que não têm leituras associadas e gerando as suas datas
de leitura pelos diferentes checkpoints que compõem os segmentos dos caminhos
associados aos voos que contêm as bagagens.
Dado que o volume de dados a inserir pode ser muito elevado, para 30000 voos com
uma média de 300 bagagens por voo e passando cada bagagem por uma média de 8
checkpoints teremos uma inserção de 72000000 de registos, o uso de um cursor é
muito pesado. Assim foi encontrada uma solução que usa apenas uma operação de
Select por cada caminho do aeroporto para gerar dados aleatórios coerentes que
simulam as leituras.
O valor da leitura de cada bagagem para cada checkpoint pertencente ao caminho
associado ao voo que contém a bagagem a tratar é gerado com base na data de
associação de cada voo, sendo uma componente baseada na distância entre o
checkpoint actual e o menor checkpoint do caminho, de modo a garantir que os
valores das leituras nos checkpoints são coerentes com a ordem dos mesmos, e outra
componente uma componente aleatória, baseada num conjunto de instruções que
gera um número aleatório por cada linha do set sem ser necessário um muito moroso
tratamento linha a linha.
Dado que o objectivo dos modelos é lidar com grandes volumes de dados, a
possibilidade de gerar dados de teste que simulam estes volumes de uma maneira
rápida e coerente é essencial para avaliar a resposta dos protótipos a variadas
situações.
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5.2

Sistema Típico de Suporte à Decisão

No capítulo seguinte abordam-se os aspectos relativos à construção do protótipo de
um sistema típico de suporte à decisão, denominado de DataWarehouse. Na
construção deste protótipo recorreu-se a um bem conhecido método (12) de
construção de um DataWarehouse, sendo os passos do mesmo apresentado na figura
seguinte

Fig. 17 Metodologia usada na construção do protótipo de DataWarehouse (12)

5.2.1 Definição de requisitos de negócio
O passo inicial na construção de qualquer DataWarehouse deve ser a definição dos
requisitos de negócio, e este protótipo não fugiu a esta tendência. Os requisitos de
negócio foram definidos com base nos requisitos de negócio do projecto DUMBO,
resultando dessa análise a tabela de indicadores no capitulo 4.3. Dado o processo de
negócio escolhido ser o tratamento de bagagens, os requisitos relevantes são a
análise da rastreabilidade de uma bagagem, com um detalhe de análise a nível de
Voo, Temporal e Geográfico, a análise de bagagens perdidas, com um detalhe de
análise a nível temporal e geográfico e a definição de valores de parametrização para
SLA de descarregamento de bagagens e de tratamento de bagagens, com um detalhe
de análise a nível temporal e geográfico.
5.2.2 Selecção do produto e instalação
Depois dos requisitos de negócio devidamente definidos e validados foi efectuada a
selecção do software de suporte ao DataWarehouse. O software escolhido foi o SQL
Server 2008 da Microsoft, por cumprir todos os requisitos necessários ao
desenvolvimento do protótipo, pela facilidade da obtenção deste software com as
licenças do Instituto Superior Técnico e pela experiência adquirida ao longo do curso
nesta ferramenta.
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5.2.3 Desenho dimensional
Com base nos requisitos de negócio definidos, na granularidade de análise pretendida
e na organização de dados proposta por (6) foram definidas as dimensões, atributos
necessários e a sua relação com factos e medidas, resultando dai um primeiro
desenho dimensional composto pelas seguintes dimensões e hierarquias e atributos:






Dimensão Voo
o Flight Number  Companhia
Dimensão Bagagem
o LPN  Estado
Dimensão Geografia
o (Start Checkpoint, End Checkpoint)  Segmento  Caminho
Dimensão Data
o Dia  Semana  Mês Quarter Ano
Dimensão Tempo
o Hora  Minuto  Segundo

5.2.4 Desenho físico
Depois do desenho dimensional foi efectuado o desenho físico, resultando dai o
modelo de dados em estrela apresentado na figura seguinte:

Fig. 18 Modelo de dados do protótipo de DataWarehouse
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Dado que a granularidade da menor análise temporal pode ir até ao segundo, foi
escolhida a criação de uma dimensão para a data, com uma granularidade mínima de
dia, e outra para o tempo, com uma granulariade mínima de segundo, de modo a lidar
com esta situação. Ao nível de fatos a organização de dados é feita com tuplos do tipo
(V, B, G, D_IN, T_IN, D_OUT, T_OUT), sendo V o Voo a que a bagagem pertence, B a
bagagem, G a localização onde a bagagem foi lida, D_IN a data em que a bagagem foi
lida na entrada da localização, T_IN o tempo em que a bagagem foi lida na entrada da
localização, D_OUT a data em que a bagagem foi lida na saída da localização, T_OUT
o tempo em que a bagagem foi lida na saída da localização.
Esta organização foi proposta em (6) de modo a lidar com leituras redundantes de
uma mesma bagagem numa localização, situação que pode ocorrer no caso de estudo
por exemplo, se uma bagagem circular no tapete de reconciliação de bagagens e não
for recolhida numa primeira passagem.
Embora tenhamos checkpoints de entrada e saída, depois de testes com diferentes
implementações foi escolhida a opção de manter apenas uma tabela geografia, com a
hierarquia definida no desenho dimensional. Deste modo é possível manter uma
organização de dados que elimina leituras duplicadas e não perder informação
relevante para a análise.
5.2.5 Processo ETL
O processo de ETL deste protótipo vai extrair e transformar os dados na base de
dados operacional do projecto DUMBO, descrita em 4.2.2, e popular as dimensões e
tabelas de factos que compõe o modelo de dados do sistema de suporte à decisão.
DUMBO DW ETL Process
Load Dimensions

Load Fact Table

Load Dimension Records

Load Fact Records

Tansform Dimension Records

Tansform Fact Records

Store Dimension Records

Store Fact Records

Audit Result

Fig. 19 Processo de ETL do protótipo de DataWarehouse DUMBO

Dado que a implementação deste protótipo é suportada pelo SQL Server 2008, o
processo de ETL foi realizado na ferramenta SSIS (SQL Server Integration Services).
Foram criados para efectuar o carregamento dos dados packages separados para
cada dimensão e para a tabela de factos, perfazendo um total de cinco packages,
descritos com mais pormenor de seguida.
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Carregamento da Tabela Dimensão Voo
O processo de carregamento da tabela dimensão voo começa com a selecção de
todos os tuplos da forma (FLIGHT_NUMBER, DEPARTURE_DATE), sendo
FLIGHT_NUMBER o numero de voo e DEPARTURE_DATE a data de partida,
presentes na base de dados operacional de leituras de bagagens. Depois de
carregados, e antes da sua inserção na base de dados do DataWarehouse, é
efectuada uma verificação dos dados que vão ser inseridos, verificando-se se existe
uma chave na tabela de dimensão voo que corresponda ao tuplo (FLIGHT_NUMBER,
DEPARTURE_DATE). Caso esse tuplo já exista, o tuplo não é inserido, sendo
armazenado em memória para uma posterior auditoria.
Data Flow Task
Load Flight Dimension
Load Flights
Lookup Flights
No Match

Insert Flights

Audit Duplicate

Fig. 20 Processo de ETL realizado para a tabela dimensão Voo

Carregamento da Tabela Dimensão Bagagem
O processo de carregamento da tabela dimensão bagagem começa com a selecção
de todos os tuplos da forma (LPN, REGISTERED_DATE, STATE) sendo LPN o LPN
da bagagem, REGISTERED_DATE a date de registo da bagagem no sistema e
STATE o Estado da bagagem, presentes na base de dados operacional de leituras de
bagagens. Depois de carregados, e antes da sua inserção na base de dados do
DataWarehouse, é efectuada uma verificação dos dados que vão ser inseridos,
verificando-se se existe uma chave na tabela de dimensão bagagem que corresponda
ao tuplo número (LPN, REGISTERED_DATE, STATE). Caso esse tuplo já exista, o
tuplo não é inserido, sendo armazenado em memória para uma posterior auditoria.
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Data Flow Task
Load Baggage Dimension
Load Baggage
Lookup Baggage
No Match

Insert Baggage

Audit Duplicate

Fig. 21 Processo de ETL realizado para a tabela dimensão bagagem

Carregamento da Tabela Dimensão Geografia
O processo de carregamento da tabela dimensão geografia começa com a selecção
de todos os tuplos da forma (ID_PATH_SEGMENTS, START_CHECKPOINT_CODE,
START_CHECKPOINT_CODE_DESC,
END_CHECKPOINT_CODE,
END_CHECKPOINT_CODE_DESC, PATH_SEGMENT_NAME, PATH_NAME) sendo
ID_PATH_SEGMENTS o identificador do segmento, START_CHECKPOINT_CODE o
código do checkpoint de entrada do segmento, START_CHECKPOINT_CODE_DESC
a descrição do checkpoint de entrada do segmento, END_CHECKPOINT_CODE o
código do checkpoint de saída do segmento, END_CHECKPOINT_CODE_DESC a
descrição do checkpoint de saída, PATH_SEGMENT_NAME o nome do segmento e
PATH_NAME o nome do caminho que contém o segmento, presentes na base de
dados operacional de leituras de bagagens. Depois de carregados, e antes da sua
inserção na base de dados do DataWarehouse, é efectuada uma verificação dos
dados que vão ser inseridos, verificando-se se existe uma chave na tabela de
dimensão Geografia que corresponda ao tuplo (ID_PATH_SEGMENTS,
START_CHECKPOINT_CODE,
START_CHECKPOINT_CODE_DESC,
END_CHECKPOINT_CODE,
END_CHECKPOINT_CODE_DESC,
PATH_SEGMENT_NAME, PATH_NAME). Caso esse tuplo já exista, o tuplo não é
inserido, sendo armazenado em memória para uma posterior auditoria.
Data Flow Task
Load Geography Dimension
Load Geography
Lookup Geography
No Match

Insert Geography

Audit Duplicate

Fig. 22 Processo de ETL realizado para a dimensão geografia
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Carregamento das Tabelas Dimensão Data e Tempo
O processo de carregamento das tabelas dimensão Data e Tempo é realizada
utilizando dois Stored Procedures, uspPopulateDate e uspPopulateTime, previamente
carregados para o DataWarehouse.
uspPopulateDate
O stored procedure uspPopulateDate é responsável por popular a tabela de dimensão
data, contendo registos que representam todas as datas entre uma data inicial e uma
data final, previamente definidas.
uspPopulateTime
O stored procedure uspPopulateTime é responsável por popular a tabela de dimensão
tempo, contendo registos que representam todas as horas, minutos e segundos de um
dia.
Load Date and Time Dimensions
Insert Date
Insert Time

Fig. 23 Processo de ETL realizado para as dimensões data e tempo

Carregamento da tabela de factos Tratamento de Bagagens
O processo de carregamento da tabela de factos tratamento de bagagens começa
com a selecção de todos os tuplos da forma (FLIGHT_NUMBER,
DEPARTURE_DATE, LPN, ID_BAGGAGE, PATH_NAME, ID_PATH_SEGMENTS,
PATH_SEGMENT_NAME,
START_CHECKPOINT_CODE,
END_CHECKPOINT_CODE, DW1, DW4) que ainda não tenham sido tratados num
anterior
carregamento,
sendo
FLIGHT_NUMBER
o
número
de
voo,
DEPARTURE_DATE a data de partida do voo, LPN o LPN da bagagem,
ID_BAGGAGE o identificador da bagagem, PATH_NAME o nome do caminho que
contém o segmento, ID_PATH_SEGMENTS o identificador do segmento,
PATH_SEGMENT_NAME o nome do segmento, START_CHECKPOINT_CODE o
código do checkpoint de entrada do segmento, END_CHECKPOINT_CODE o código
do checkpoint de saída do segmento, DW1 o valor do indicador DW_1 descrito na
tabela do capítulo 4.3 para o voo e DW4 valor do indicador DW_4 descrito na tabela
do capítulo 4.3 para o voo.
Dado que para obter os dados necessários ao total preenchimento desta tabela de
factos necessitamos de realizar vários cruzamentos de tabelas contendo um número
bastante elevado de registos, a maneira mais eficiente de realizar este carregamento é
obter numa primeira fase os registos indicados em cima, carregando numa segunda
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fase os dados das leituras das bagagens nos checkpoints de entrada e saída.
Assim, após o primeiro carregamento são pesquisados na base de dados operacional
os valores de leituras de cada bagagem para os checkpoints iniciais, utilizando como
chave o tuplo (ID_BAGGAGE, START_CHECKPOINT_CODE), sendo ID_BAGGAGE
o identificador da bagagem e START_CHECKPOINT_CODE o código do checkpoint
de entrada do segmento De modo a eliminar a redundância apenas é seleccionado o
menor valor de leitura da bagagem no checkpoint de entrada pertencente ao
segmento.
De seguida obtemos os valores de leituras de cada bagagem para os checkpoints
finais, utilizando como chave o tuplo (ID_BAGGAGE, END_CHECKPOINT_CODE),
sendo ID_BAGGAGE o identificador da bagagem e END_CHECKPOINT_CODE o
código do checkpoint de saída do segmento De modo a eliminar a redundância
apenas é seleccionado o maior valor de leitura da bagagem no checkpoint de saída
pertencente ao segmento.
Após obtermos todos os valores é necessário realizar uma conversão destes dados de
modo a serem inseridos no DataWarehouse. A conversão passa por separar as datas
obtidas no passo anterior, datas de leitura no checkpoint de entrada e saída nos
correspondentes segmentos, em data (ano-mês-dia) e tempo (hora-minuto-segundo)
de modo a obtermos as correspondentes chaves das dimensões data e tempo.
No próximo passo são calculados os valores dos restantes indicadores presentes no
capítulo 4.3, sendo eles o DW_5, correspondente à diferença de tempo entre o
segmento de entrada e de saída nos correspondentes checkpoints, o DW6_Start,
correspondente a indicação se a bagagem foi perdida no checkpoint de entrada do
segmento, e o DW6_End correspondente à indicação se a bagagem foi perdida no
checkpoint de saída.
Depois deste passo temos toda a informação tratada, sendo o próximo passo uma
validação destes dados. As verificações efectuadas passam pela validação da
diferença temporal entre segmentos (DW_5 deve ser maior do que 0) e pela
verificação da validade da leitura de uma bagagem (leituras das bagagens em
segmentos devem ter uma data inferior à data de partida do voo e valores das datas
de leituras das bagagens em checkpoints devem ser coerentes com a ordem desses
mesmos checkpoints no caminho que a bagagem percorre). Todos os registos
inválidos são registados num ficheiro de texto de modo a serem analisados
posteriormente.
Com os dados validados, o próximo passo é encontrar os valores para os tuplos
(FLIGHTKEY,
BAGGAGEKEY,
GEOGRAPHYKEY,
STARTDATEKEY,
STARTTIMEKEY, ENDDATEKEY, ENDTIMEKEY) da tabela de factos, sendo
FLIGHTKEY a chave da tabela de dimensão voo obtida através do numero de voo e
data de partida, BAGGAGEKEY a chave da tabela de dimensão bagagem obtida
através do LPN e da data de registo da bagagem no sistema, GEOGRAPHYKEY a
chave da tabela dimensão localização obtida através do código do checkpoint de
entrada, do código do checkpoint de saída, do nome do segmento e do nome do
caminho, STARTDATEKEY a chave da tabela de dimensão Data obtida pela data de
leitura da bagagem no checkpoint de entrada, STARTTIMEKEY a chave da tabela de
tempo obtida pelo tempo da leitura da bagagem no checkpoint de entrada,
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ENDDATEKEY a chave da tabela de dimensão Data obtida pela data de leitura da
bagagem no checkpoint de saída e ENDTIMEKEY a chave da tabela de tempo obtida
pelo tempo da leitura da bagagem no checkpoint de saída.
Depois de obtermos as chaves das tabelas de dimensões para cada registo a inserir
na tabela de factos necessitamos apenas de verificar se o registo já existe. Se o
registo já existir é guardado em memória para um posterior tratamento, se não existir o
registo é inserido na tabela de factos, finalizando assim o processo de ETL.
Data Flow Task
Load Fact Baggage Handling
Load Facts
Lookup Baggage Start Read DateTime
Lookup Baggage End Read DateTime
Convert Values
Calculate Measures
Check for Invalid Records

Invalid

Audit Invalid

Lookup Flight Key
Lookup Baggage Key

Lookup Geography Key
Lookup Start Date Key
Lookup Start Time Key

Lookup End Date Key
Lookup End Time Key
Check If Exists
No Match

Insert Baggage

Audit Duplicate

Fig. 24 Processo de ETL realizado para a tabela de factos de tratamento de bagagens

37

5.2.6 Construção da Aplicação de Análise
Depois de termos os dados organizados é necessário ter uma aplicação que actue
sobre estes dados de modo a providenciar uma resposta as perguntas que os
utilizadores pretendam fazer sobre estes dados.
Deste modo, as perguntas que se pretendem fazer neste caso são as presentes na
tabela do capítulo 4.3, sendo a aplicação escolhida para o efeito o SSAS (SQL Server
Analysis Services).
Definição do DataSource
De modo a construir esta aplicação, o passo inicial é criar o Data Source na aplicação,
permitindo assim uma ligação à camada de dados do DataWarehouse. Na figura
seguinte podemos ver em detalhe este mesmo Data Source, com as diferentes
dimensões e tabela de factos.

Fig. 25 Detalhe do Data Source no SSAS

Depois de termos uma ligação à camada de dados do DataWarehouse podemos
formalizar as diferentes dimensões e a relação de hierarquia entre os seus atributos.
Criação da Dimensão Data
A dimensão Data pode ser criada através do wizard de criação de dimensões do
SSAS, escolhendo como tabela correspondente a tabela DimDate e os atributos que
se pretende tornar disponíveis. Os atributos que foram escolhidos, devido à sua
relevância para a análise, foram Calendar Year, representando um Ano, Calendar
Quarter, representando um quadrimestre, Month Number of Year, representando um
Mês e Day Number of Month, representando um dia.
No caso desta dimensão deve-se definir para cada atributo o seu tipo, sendo Calendar
Year do tipo Years, Calendar Quarter do tipo Quarters, Month Number of Year do tipo
MonthOfYear e Day Number of Month do tipo DayOfMonth.
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Depois da dimensão criada é necessário seleccionar os atributos disponíveis na
dimensão, definir a hierarquia da dimensão, as chaves de coluna e todas as
configurações personalizadas que forem necessárias.
No caso específico da dimensão Data, para o atributo Calendar Year a chave de
coluna é o próprio elemento, não tendo este atributo nenhuma outra configuração
especial.
Para o atributo Calendar Quarter, as chaves de coluna são os atributos Calendar Year
e Calendar Quarter. Dado que este elemento contem os números que correspondem a
cada Quadrimestre, e a nível da análise pretende-se mostrar “nº Quadrimestre Q”, foi
criado um Named Calculation na NameColumn do atributo.
Para o atributo Month Number of Year as chaves de coluna são os atributos Calendar
Year e Month Number of Year. Dado que este elemento contêm os números que
correspondem a cada mês, e a nível da análise pretende-se mostrar os nomes de
cada mês, foi criado um Named Calculation na NameColumn do atributo.
Para o atributo Day Number of Month as chaves de coluna são os atributos Calendar
Year, Month Number of Year e Day Number of Month, não tendo este atributo
nenhuma outra configuração especial.

Fig. 26 Detalhe da estrutura da dimensão Data na aplicação de análise SSAS

Depois de definidos os elementos da hierarquia e as suas configurações, a relação
entre os atributos deve ser definida, sendo a hierarquia da dimensão Data
apresentada na figura seguinte.

Fig. 27 Detalhe da hierarquia da dimensão Data na aplicação de análise SSAS

Depois deste processo a dimensão encontra-se preparada para ser utilizada na
aplicação de análise.
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Criação da Dimensão Tempo
A dimensão Data pode ser criada através do wizard de criação de dimensões do
SSAS, escolhendo como tabela correspondente a tabela DimTime e os atributos que
se pretende tornar disponíveis. Os atributos que foram escolhidos, devido à sua
relevância para a análise, foram Hour, representando uma hora, Minute,
representando um minuto e Second representando um segundo.
No caso desta dimensão deve-se definir para cada atributo o seu tipo, sendo Hour do
tipo Hour, Minute do tipo Minute e Second do tipo Second. Depois da dimensão criada
é necessário seleccionar os atributos disponíveis na dimensão, definir a hierarquia da
dimensão, as chaves de coluna e todas as configurações personalizadas que forem
necessárias.
No caso específico da dimensão Tempo, para o atributo Hour a chave de coluna é o
próprio elemento, não tendo este atributo nenhuma outra configuração especial.
Para o atributo Minute as chaves de coluna são os atributos Hour e Minute, não tendo
este atributo nenhuma outra configuração especial.
Para o atributo Second, as chaves de coluna são os atributos Hour, Minute e Second,
não tendo este atributo nenhuma outra configuração especial.

Fig. 28 Detalhe da estrutura da dimensão Tempo na aplicação de análise SSAS

Depois de definidos os elementos da hierarquia e as suas configurações, a relação
entre os atributos deve ser definida, sendo a hierarquia da dimensão Tempo
apresentada na figura seguinte.

Fig. 29 Detalhe da hierarquia da dimensão Tempo na aplicação de análise SSAS

Depois deste processo a dimensão encontra-se preparada para ser utilizada na
aplicação de análise.

40

Criação da Dimensão Geografia
A dimensão Data pode ser criada através do wizard de criação de dimensões do
SSAS, escolhendo como tabela correspondente a tabela DimGeography e os atributos
que se pretende tornar disponíveis. Os atributos que foram escolhidos, devido à sua
relevância para a análise, foram Path Name, representando o nome do caminho, Path
Segment Code, representando o identificador do segmento, Start Checkpoint Code,
representando o código do checkpoint de entrada no segmento e End Checkpoint
Code, representando o código do checkpoint de saída no segmento.
Depois da dimensão criada é necessário seleccionar os atributos disponíveis na
dimensão, definir a hierarquia da dimensão, as chaves de coluna e todas as
configurações personalizadas que forem necessárias.
No caso específico da dimensão Geografia, para o atributo Path Name a chave de
coluna é o próprio elemento, não tendo este atributo nenhuma outra configuração
especial.
Para o atributo Path Segment Code as chaves de coluna são os atributos Path Name,
Path Segment Code, Start Checkpoint Code e End Checkpoint Code. Dado que este
elemento contêm o identificador do segmento, e a nível da análise pretende-se
mostrar os nome do segmento, foi usado o atributo Path Segment Name na
NameColumn do atributo.
Para o atributo Start Checkpoint Code as chaves de coluna são os atributos Start
Checkpoint Code e Path Name. Dado que este elemento contém código do
checkpoint, e a nível da análise pretende-se mostrar o nome desse mesmo
checkpoint, foi usado o atributo Start Checkpoint Desc na NameColumn do atributo.
Para o atributo End Checkpoint Code as chaves de coluna são os atributos End
Checkpoint Code e Path Name. Dado que este elemento contém código do
checkpoint, e a nível da análise pretende-se mostrar o nome desse mesmo
checkpoint, foi usado o atributo End Checkpoint Desc na NameColumn do atributo.

Fig. 30 Detalhe da estrutura da dimensão Geografia na aplicação de análise SSAS

Depois de definidos os elementos da hierarquia e as suas configurações, a relação
entre os atributos deve ser definida, sendo a hierarquia da dimensão Geografia
apresentada na figura seguinte.
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Fig. 31 Detalhe da hierarquia da dimensão geografia na aplicação de análise SSAS

Depois deste processo a dimensão encontra-se preparada para ser utilizada na
aplicação de análise.
Criação da Dimensão Bagagem
A dimensão Data pode ser criada através do wizard de criação de dimensões do
SSAS, escolhendo como tabela correspondente a tabela DimBaggage e os atributos
que se pretende tornar disponíveis. Os atributos que foram escolhidos, devido à sua
relevância para a análise, foram Baggage LPN, representando o LPN da bagagem e
Baggage State, representando o estado da bagagem.
Depois da dimensão criada é necessário seleccionar os atributos disponíveis na
dimensão, definir a hierarquia da dimensão, as chaves de coluna e todas as
configurações personalizadas que forem necessárias.
No caso específico da dimensão bagagem, para o atributo Baggage State a chave de
coluna é o próprio elemento, não tendo este atributo nenhuma outra configuração
especial.
Para o atributo as chaves de coluna são os atributos Baggage State e Baggage LPN,
não tendo este atributo nenhuma outra configuração especial.

Fig. 32 Detalhe da estrutura da dimensão Bagagem na aplicação de análise SSAS

Depois de definidos os elementos da hierarquia e as suas configurações, a relação
entre os atributos deve ser definida, sendo a hierarquia da dimensão Bagagem
apresentada na figura seguinte.

Fig. 33 Detalhe da hierarquia da dimensão bagagem na aplicação de análise SSAS

Depois deste processo a dimensão encontra-se preparada para ser utilizada na
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aplicação de análise.
Criação da Dimensão Voo
A dimensão Data pode ser criada através do wizard de criação de dimensões do
SSAS, escolhendo como tabela correspondente a tabela DimFlight e os atributos que
se pretende tornar disponíveis. Os atributos que foram escolhidos, devido à sua
relevância para a análise, foram Flight Number, representando o número do voo e
Company, representando a companhia aérea a que o voo pertence.
Depois da dimensão criada é necessário seleccionar os atributos disponíveis na
dimensão, definir a hierarquia da dimensão, as chaves de coluna e todas as
configurações personalizadas que forem necessárias.
No caso específico da dimensão voo para o atributo Company a chave de coluna é o
próprio elemento, não tendo este atributo nenhuma outra configuração especial.
Para o atributo as chaves de coluna são os atributos Flight Number e Company, não
tendo este atributo nenhuma outra configuração especial.

Fig. 34 Detalhe da estrutura da dimensão Voo na aplicação de análise SSAS

Depois de definidos os elementos da hierarquia e as suas configurações, a relação
entre os atributos deve ser definida, sendo a hierarquia da dimensão Voo apresentada
na figura seguinte.

Fig. 35 Detalhe da hierarquia da dimensão voo na aplicação de análise SSAS

Depois deste processo a dimensão encontra-se preparada para ser utilizada na
aplicação de análise.
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Criação do Cubo
Depois de concluídas as definições das dimensões é possível construir o cubo de
dados, que representa o modelo de dados cubo (3). O cubo pode ser criado através do
wizard de criação de cubos, seleccionando-se como tabela de factos a tabela
FactBaggageHandling, como medidas os atributos DW1, DW4, DW5, DW6Start e
DW6End da tabela FactBaggageHandling e como dimensões as dimensões Voo,
Bagagem, Tempo, Data e geografia criadas no passo anterior.

Fig. 36 Detalhe da Estrutura do cubo na aplicação de análise SSAS

De modo a obter o cálculo do valor médio de tempo de tratamento de bagagens é
necessário dividir o valor total de tempo de tratamento das bagagens pelo número de
bagagens. Esta medida é possível de obter se criarmos um novo Calculated Member
chamado Tempo (MI) de Tratamento de Bagagens, dividindo-se as medidas DW5 e
Total de Bagagens.

Fig. 37 Detalhe do Calculated Member Tempo (MI) Tratamento de Bagagens
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Finalmente, depois de termos as dimensões e cubo criados é possível realizar o
deploy e processar os dados de modo a efectuar uma análise sobre os mesmos. Nas
figuras seguintes exemplos desta análise, com uma pequena quantidade de dados de
teste.
Na figura em baixo temos a análise do tempo médio de tratamento de bagagens em
minutos nos diversos caminhos do aeroporto, durante os meses de Abril e Maio de
2009.

Fig. 38 Tempo Médio de tratamento de bagagens em todos os caminhos durante Abril e Maio de 2009

Na figura em baixo temos a análise das bagagens perdidas para o o Voo numero 675,
descriminadas por segmento.

Fig. 39 Número de bagagens perdidas para o Voo 675
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5.3

Protótipo da Solução Proposta

Neste capítulo irá ser efectuada a descrição do protótipo que implementa a solução
descrita no capítulo 3 (4). A solução foi implementada em C#.
5.3.1 Arquitectura
Os registos da base de dados operacional devem transformados segundo o modelo
descrito por Chung (4), sendo que na figura seguinte é apresentado o modelo de
dados descrito.

Fig. 40 Modelo de organização dos dados descrita em (4)

De maneira a transformar os registos da base de dados operacionais nos registos
indicados no modelo de dados da figura em cima foram desenvolvidos vários
subprojectos que suportam o protótipo, sendo apresentada na figura em baixo as
relações entre estes subprojectos.
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Fig. 41 Diagrama que mostra a relação entre os diferentes subprojectos que integram o protótipo

Os subprojectos ChineseRemainder, FileManipulation, DAL e Trees são projectos de
apoio, sendo o ChineseRemainder responsável pelo cálculo do OEN, FileManipulation
responsável pela interacção do protótipo com o sistema de ficheiros, DAL responsável
pela interacção do protótipo com a camada de dados e Trees responsável por modelar
uma estrutura de nós e arvore.
O subprojecto PathEncodingSchemeLibrary por sua vez é um repositório onde se
concentram todos os métodos e objectos necessários à implementação do modelo.
O subprojecto EFSMDWTransform é responsável pela transformação dos trace
records provenientes dos dados presentes na base de dados operacional para os
dados que irão ser armazenados segundo o modelo de Chung (4).
O subprojecto EFSMTranslateQuery é responsável por traduzir as querys efectuadas
pelos utilizadores para querys SQL e vice-versa.
Finalmente o subprojecto EFSMReports é o interface dos utilizadores com a aplicação,
permitindo aos mesmos realizar querys e visualizar os resultados das mesmas.
Estes subprojectos
implementação.

serão

detalhados

mais

tarde

durante

a

descrição

da
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Criação dos Trace Records
O primeiro passo da implementação deste protótipo é a transformação dos dados
existentes na base de dados operacional em trace records. De modo a efectuar este
passo de uma maneira eficiente, foi criado um package SSIS, cuja estrutura é
mostrada na figura seguinte.

Load Trace Records
Create Temporary Table

Create Trace Records
Load Flight Dimension

Create Trace Records

Load Trace Records

Drop Temporary Table

Write Trace Records

Fig. 42 Detalhe do processo de criação dos trace records

O processo de conversão dos registos presentes na base de dados operacionais em
trace records começa com o carregamento de tuplos das bagagens que ainda não
foram recolhidos num carregamento anterior na forma (ID_BAGGAGE, LPN, LOC,
STARTTIME, ENDTIME) sendo ID_BAGGAGE o identificador unívoco de cada
bagagem, LPN o lpn da bagagem, loc o nome do segmento percorrido pela bagagem,
STARTTIME o tempo de entrada no segmento e ENDTIME o tempo de saída do
segmento. Dado que este carregamento obtém uma grande quantidade de dados, o
carregamento de dados faz uso de uma tabela temporária que armazena os registos
de modo a serem posteriormente convertidos em trace records tratados.

Fig. 43 Exemplo dos dados carregados para a tabela temporária
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No processo seguinte estes registos são recolhidos, convertidos em trace records e
inseridos num ficheiro de texto de modo a alimentar a aplicação de transformação. Os
trace records são registados na forma LPN, LOC1;STARTTIME1;ENDTIME1, …,
representando cada linha o percurso ordenado que uma bagagem fez no aeroporto
num determinado período do tempo, com o menor tempo de leitura da bagagem à
entrada de cada segmento e o maior tempo de leitura da bagagem à saída de cada
segmento, de modo a eliminar a redundância dos dados. De notar que o delimitador
entre as diversas localizações é „,‟ e entre Localização, tempo de entrada e tempo de
saída „;‟. Estes delimitadores serão usados pela aplicação de transformação de modo
a organizar a informação dos trace records internamente.
Para finalizar o processo, depois de inseridos os trace records num flat file, a tabela
temporária é destruída e é realizado um audit dos dados que foram tratados.

5.3.2 Preparação da Transformação dos Trace Records
Após a criação dos trace records e antes da transformação dos mesmos para o
formato necessário para popular as tabelas PATH, TIME_TABLE, TAG_TABLE e
INFO_TABLE é necessário preparar um conjunto de métodos que possam ser usados
pela aplicação de transformação, renuindo-os na PathEncodingSchemeLibrary. Na
figura
seguinte
temos
o
diagrama
de
classes
do
subprojecto
PathEncodingSchemeLibrary. O modelo de classes simplificado deste subprojecto é
apresentado na figura seguinte.

Fig. 44 Modelo de classes simplificado do subprojecto PathEncodingSchemeLibrary

O primeiro conjunto de métodos a detalhar, dado que precedem a transformação dos
dados, são os necessários à associação de cada localização a um número primo
único. Nesta dissertação a abordagem escolhida para persistir a informação da
codificação de localizações foi usando o sistema de ficheiros, construindo inicialmente
a lista de pares localização, número primo, guardando essa informação num ficheiro
de texto e carregando essa informação para um dicionário em memória sempre que
for necessário o seu uso. A criação deste ficheiro é feita recorrendo ao método
createLocEncodingfile. Este método usa o método getLocations de modo a obter todas
as localizações presentes nas bases de dados operacionais. De seguida usa o método
getPrimes para gerar tantos números primos diferentes quanto o número de
localizações únicas devolvidas. De seguida, utilizando o subprojecto FileManager, esta
informação é escrita para um ficheiro de texto, conforme a figura.
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Fig. 45 Exemplo de informação contida no ficheiro de codificação de localizações

A informação contida neste ficheiro pode ser carregada para a aplicação através dos
métodos loadEncodingfile ou loadPrimEncodingFile, devolvendo o primeiro um
dicionário com o par chave (Localização) e valor (Numero Primo) e o segundo um
dicionário com o par chave (Numero Primo) e valor (Localização). Também
precedendo a transformação dos dados está o método que carrega os trace records e
os organiza numa estrutura de memória que pode ser usada no resto da aplicação. O
método responsável por esse carregamento é o LoadTraceRecordsFile, lendo cada
linha do ficheiro resultante do passo de criação dos trace records e criando uma lista
de objectos do tipo TraceRecord, contendo a tag e uma lista de localizações, cada
localização contendo a data de leitura da tag na entrada da localização e a data de
leitura da tag na saída da localização.
5.3.3 Transformação dos trace Records
Depois da criação dos trace records, da criação do ficheiro de codificação de
localizações, do carregamento do ficheiro de codificações e do carregamento do
ficheiro de trace records a aplicação pode começar a transformação dos dados, sendo
o algoritmo dessa transformação apresentado na figura seguinte.

Fig. 46 Algoritmo de transformação dos trace records (4)
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Este algoritmo é implementado no projecto EFSDMTransform, usando os métodos do
subprojecto PathEncodingSchemeLibrary. O primeiro método a ser usado é o método
constructTree, responsável por construir a árvore de caminhos, seguido do método
constructTimeTree, responsável por construir a árvore temporal.
O método constructTree recebe a árvore de caminhos e a lista de localizações que se
pretende inserir, verificando se o caminho representado pelas localizações já se
encontra representado na árvore. Caso o caminho já exista é associada à tag o
caminho já existente na lista de caminhos, obtido através do método
getLocationsPathId e a tag é guardada na lista de tags. Caso o caminho não exista é
inserido na árvore como um novo caminho, é criado o caminho, é associada o
caminho à bagagem e são guardados a bagagem na lista de bagagens e o caminho
na lista de caminhos. Na criação do caminho são calculados o ELEN, através do
método CalculatePathEncoding e o OEN, através do método CalculateOrderEncoding.
O método constructTimeTree é semelhante ao método constructTree, no entanto
enquanto que no constructTree consideramos que uma localização é igual se os
nomes das localizações forem iguais, no caso da arvore temporal uma localização
apenas é igual se o seu nome, StartTime e EndTime forem iguais. Deste método é
retornado uma referência para o nó final do caminho da árvore temporal, nó que é
associado à tag antes desta ser inserida na lista de tags.
Depois das arvores construídas é necessário atribuir a cada nó da arvore temporal um
valor start e end, representando start o valor de visita do nó na pesquisa em
profundidade e end o valor de fecho do nó na pesquisa em profundidade.
Estes valores são obtidos, como já foi dito, na pesquisa em profundidade realizada
pelo método DFS, presente no PathEncodingSchemeLibrary.
No final da transformação dos dados temos uma lista de caminhos, contendo cada
caminho um identificador único, o ELEN e o OEN, uma lista de bagagens, contendo
cada bagagem o identificador da tag, uma referencia para o caminho a que pertence e
os valores de start e end do nó final do caminho da arvore temporal a que a tag
pertence, e a arvore temporal contendo cada nó um valor de start e end e uma
localização com o nome da localização, o valor de leitura na entrada da localização e o
valor de leitura na saída da localização.

Com estes dados, de modo a tornar mais eficiente o carregamento dos dados para a
sua representação relacional, são usados os métodos createPathFile para criar o
ficheiro com a informação a ser inserida na tabela PATHS_TABLE, createTagsFile
para criar o ficheiro com a informação a ser inserida na tabela TAG_TABLE e o
método createTimeFile para criar o ficheiro com a informação a ser inserida na tabela
TIME_TABLE.
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Fig. 47 Ficheiro com os dados da tabela de caminhos na forma (ID, ELEN, OEN)

Fig. 48 Ficheiro com os dados da tabela de tags na forma (TAG_ID, ID_PATH, START, END)

Fig. 49 Ficheiro com os dados da tabela temporal na forma (LOC, START_TIME, END_TIME,
START, END)
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5.3.4 Carregamento dos dados transformados
Depois dos ficheiros com as transformações dos dados criados, o passo final é
carregá-los para a base de dados. Mais uma vez, foi criado um package SSIS para
efectuar o carregamento massivo dos dados presentes nos ficheiros para a base de
dados. No final deste passo os dados encontram-se transformados, armazenados e
prontos para serem interrogados.
Store EFSM Records
Bulk Load Paths

Bulk Load Time

Bulk Load Tags

Fig. 50 Carregamento dos dados transformados

5.3.5 Tradução das queries
Dado que os valores dos caminhos se encontram na base de dados codificados pelo
ELEN e OEN, todas as querys que envolvam caminhos terão de passar pela devida
tradução de modo a utilizador e modelo de dados falarem a mesma linguagem. Por
exemplo quando um utilizador quiser saber por exemplo qual foi o caminho efectuado
por uma tag é necessário traduzir estes valores para as devidas localizações. Nesse
sentido são usados os métodos presentes no subprojecto EFSMTranslateQuery,
usando o método translatePath da PathEncodingSchemeLibrary para, recebendo um
ELEN e um OEN, devolver uma lista de localizações.
Com os dados de teste gerados e com os dois protótipos finalizados é possível realizar
uma validação do modelo tradicional cubo (3) e do modelo proposto por Chung (4) de
modo a retirarmos as conclusões finais desta dissertação. Isto irá ser realizado no
capítulo seguinte.
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6.

Validação da Solução

Neste capítulo pretende-se validar se o modelo proposto produz uma resposta ao
problema desta dissertação num caso de localização e monitorização de bagagens,
passando essa validação pela:


Verificação da dificuldade do modelo de dados cubo em lidar com queries em
que seja necessário cruzar informação com base na movimentação de
objectos, de modo a justificar a proposta de um novo modelo de dados;



Verificação da resposta do modelo proposto nos casos em que seja
necessário cruzar informação com base na movimentação de objectos,
verificando se o modelo proposto é uma alternativa ao modelo de dados cubo;



Comparar a resposta dos dois modelos num caso de estudo de um projecto de
monitorização e localização de bagagens, verificando-se se o modelo proposto
traz uma mais valia clara em relação à solução tradicional;

De modo a verificar a realizar uma comparação entre os dois modelos foram
considerados actualizações semanais de dados, contendo um total de 2500 voos no
espaço de uma semana, gerando 375334 bagagens e 3418340 leituras de bagagens
demorando um total de dois minutos a gerar estes dados.
O carregamento destes dados para o DataWarehouse com o modelo de dados
tradicional demorou:
 Carregamento: 00:06:32
 Processamento do Cubo: 00:01:37
O carregamento destes dados para a base de dados com o modelo de dados proposto
demorou:
 Construção dos Trace Records: 00:12:18
 Transformação dos Dados: 02:19:30
 Carregamento dos Ficheiros: 00:04:45
Depois de carregados os dados, as queries escolhidas para o teste foram:
1. Qual o percurso efectuado pela bagagem com o LPN 10012?
2. Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by
Secondary Sorter Dock A?
3. Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by
Secondary Sorter Dock E Weast com um tempo médio de tratamento no check-in
superior a 20 minutos?

4. Qual o tempo de tratamento médio de tratamento das bagagens no percurso
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast?

5. Qual o número total de bagagens que passaram no percurso Check-in 1 to
Plane by Secondary Sorter Dock E Weast?
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Qual o percurso efectuado pela bagagem com o LPN 10012?

Modelo de dados Tradicional

Fig. 51 Qual o percurso efectuado pela bagagem com o LPN 10012 com o modelo de dados tradicional

Tempo de execução: 00:00:06.947175
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Modelo Proposto
SELECT T.TAG_ID, S.LOC, S.START_DATE, S.END_DATE
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID AND T.TAG_ID = 'LPN10012')
INNER JOIN TIME_TABLE S ON (S.START_VALUE <= T.START_VALUE AND T.END_VALUE <= S.END_VALUE)
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012
LPN10012

CHECK-IN
CONVEYOR_CHK
PRIMARY SORTER A4
CONVEYOR_PSA4_PSDE
PRIMARY SORTER DOCK E
CONVEYOR_PSDE_SSDEW
SECONDARY SORTER DOCK E WEAST
RUNWAY_DEP
CHECK-IN
CONVEYOR_CHK_DCS
DISTRIBUTION CENTER SOUTH
CONVEYOR_DCS_PSA4
PRIMARY SORTER A4
CONVEYOR_PSA4_PSDE
PRIMARY SORTER DOCK E
CONVEYOR_PSDE_SSDEE
SECONDARY SORTER DOCK E EAST
RUNWAY_DEP
RUNWAY_ARR
TRANSFER OFFLOAD A4
CONVEYOR_TOA4_PSA4
PRIMARY SORTER A4
CONVEYOR_PSA4_SSA4
SECONDARY SORTER A4
CONVEYOR_BTRAY
RUNWAY_ARR
TRANSFER OFFLOAD A4
CONVEYOR_TOA4_PSA4
PRIMARY SORTER A4
CONVEYOR_PSA4_PSDE
PRIMARY SORTER DOCK E
CONVEYOR_PSDE_SSDEW
SECONDARY SORTER DOCK E WEAST
RUNWAY_DEP

2009-04-07 03:25:00.000
2009-04-07 03:41:00.000
2009-04-07 03:55:00.000
2009-04-07 04:12:00.000
2009-04-07 04:30:00.000
2009-04-07 04:47:00.000
2009-04-07 05:02:00.000
2009-04-07 05:19:00.000
2009-04-05 22:51:00.000
2009-04-05 23:04:00.000
2009-04-05 23:21:00.000
2009-04-05 23:37:00.000
2009-04-05 23:57:00.000
2009-04-06 00:12:00.000
2009-04-06 00:29:00.000
2009-04-06 00:45:00.000
2009-04-06 01:03:00.000
2009-04-06 01:18:00.000
2009-04-06 18:41:00.000
2009-04-06 18:59:00.000
2009-04-06 19:15:00.000
2009-04-06 19:32:00.000
2009-04-06 19:49:00.000
2009-04-06 20:05:00.000
2009-04-06 20:22:00.000
2009-04-06 13:32:00.000
2009-04-06 13:50:00.000
2009-04-06 14:09:00.000
2009-04-06 14:22:00.000
2009-04-06 14:41:00.000
2009-04-06 14:56:00.000
2009-04-06 15:14:00.000
2009-04-06 15:31:00.000
2009-04-06 15:46:00.000

2009-04-07 03:41:00.000
2009-04-07 03:55:00.000
2009-04-07 04:12:00.000
2009-04-07 04:30:00.000
2009-04-07 04:47:00.000
2009-04-07 05:02:00.000
2009-04-07 05:19:00.000
2009-04-07 05:38:00.000
2009-04-05 23:04:00.000
2009-04-05 23:21:00.000
2009-04-05 23:37:00.000
2009-04-05 23:57:00.000
2009-04-06 00:12:00.000
2009-04-06 00:29:00.000
2009-04-06 00:45:00.000
2009-04-06 01:03:00.000
2009-04-06 01:18:00.000
2009-04-06 01:34:00.000
2009-04-06 18:59:00.000
2009-04-06 19:15:00.000
2009-04-06 19:32:00.000
2009-04-06 19:49:00.000
2009-04-06 20:05:00.000
2009-04-06 20:22:00.000
2009-04-06 20:38:00.000
2009-04-06 13:50:00.000
2009-04-06 14:09:00.000
2009-04-06 14:22:00.000
2009-04-06 14:41:00.000
2009-04-06 14:56:00.000
2009-04-06 15:14:00.000
2009-04-06 15:31:00.000
2009-04-06 15:46:00.000
2009-04-06 16:03:00.000

Tempo de execução: 00:00:00.5641124

Tabela 11 Qual o percurso efectuado pela bagagem com o LPN 10012 com o modelo de dados
proposto

Segundo o modelo tradicional, verificamos que não conseguimos obter resposta as
queries 2 e 3, tal como foi sugerido em (6) (4). Conseguimos ver quantas bagagens
estão numa localização, no entanto não conseguimos averiguar quantas dessas
bagagens realmente fizeram os caminhos. Para conseguir obter essa informação com
o modelo tradicional seria necessário cruzar estes dados, usando para isso a tabela de
registos original, no entanto o tempo necessário para efectuar esta operação é muito
elevado e não foi possível efectuar a sua contabilização.
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Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary
Sorter Dock E Weast? (apenas bagagens)
Modelo Proposto
SELECT T.TAG_ID
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID)
WHERE (P. ELEMENT_ENC % 298369110) = 0
AND (P.ORDER_ENC % 2) < (P.ORDER_ENC % 3)
AND (P.ORDER_ENC % 5) < (P.ORDER_ENC % 23)
AND (P.ORDER_ENC % 29) < (P.ORDER_ENC % 31)
AND (P.ORDER_ENC % 37) + 1 = (P.ORDER_ENC % 13)
LPN90182
…
(+ 12000 linhas)
Tempo de execução: 00:00:00.5007200

Tabela 12 Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter
Dock E Weast? (apenas bagagens)

Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary
Sorter Dock E Weast? (bagagens e informação da time table)
Modelo Proposto
SELECT T.TAG_ID, S.LOC, S.START_DATE, S.END_DATE
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID)
INNER JOIN TIME_TABLE S ON (S.START_VALUE <= T.START_VALUE AND T.END_VALUE <= S.END_VALUE)
WHERE (P. ELEMENT_ENC % 1816567208849) = 0
AND (P.ORDER_ENC % 2) < (P.ORDER_ENC % 3)
AND (P.ORDER_ENC % 53) < (P.ORDER_ENC % 59)
AND (P.ORDER_ENC) % 5 < (P.ORDER_ENC % 23)
AND (P.ORDER_ENC % 29) < (P.ORDER_ENC % 31)
AND (P.ORDER_ENC % 27) + 1 = (P.ORDER_ENC % 13)
LPN90182 CHECK-IN
2009-04-08 01:17:00.000
2009-04-08 01:38:00.000
LPN90182 CONVEYOR_CHK
2009-04-08 01:38:00.000
2009-04-08 01:53:00.000
LPN90182 PRIMARY SORTER A4
2009-04-08 01:53:00.000
2009-04-08 02:08:00.000
LPN90182 CONVEYOR_PSA4_PSDE
2009-04-08 02:08:00.000
2009-04-08 02:25:00.000
LPN90182 PRIMARY SORTER DOCK E
2009-04-08 02:25:00.000
2009-04-08 02:42:00.000
LPN90182 CONVEYOR_PSDE_SSDEW
2009-04-08 02:42:00.000
2009-04-08 03:01:00.000
LPN90182 SECONDARY SORTER DOCK E WEAST
2009-04-08 03:01:00.000
2009-04-08 03:17:00.000
LPN90182 RUNWAY_DEP
2009-04-08 03:17:00.000
2009-04-08 03:32:00.000
LPN65586 CHECK-IN
2009-04-04 23:45:00.000
2009-04-04 23:59:00.000
LPN65586 CONVEYOR_CHK
2009-04-04 23:59:00.000
2009-04-05 00:17:00.000
LPN65586 PRIMARY SORTER A4
2009-04-05 00:17:00.000
2009-04-05 00:33:00.000
LPN65586 CONVEYOR_PSA4_PSDE
2009-04-05 00:33:00.000
2009-04-05 00:52:00.000
LPN65586 PRIMARY SORTER DOCK E
2009-04-05 00:52:00.000
2009-04-05 01:09:00.000
LPN65586 CONVEYOR_PSDE_SSDEW
2009-04-05 01:09:00.000
2009-04-05 01:24:00.000
LPN65586 SECONDARY SORTER DOCK E WEAST
2009-04-05 01:24:00.000
2009-04-05 01:42:00.000
LPN65586 RUNWAY_DEP
2009-04-05 01:42:00.000
2009-04-05 01:58:00.000
…
(não concluída)
Tempo de execução > 00:15:00

Tabela 13 Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter
Dock E Weast? (bagagens e informação time table)
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Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary
Sorter Dock E Weast com um tempo médio de tratamento superior a 20
minutosna localização ‘CHECK-IN’?

Modelo Proposto
SELECT T.TAG_ID
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID)
INNER JOIN TIME_TABLE S ON (S.START_VALUE <= T.START_VALUE AND T.END_VALUE <= S.END_VALUE)
WHERE (P. ELEMENT_ENC % 298369110) = 0
AND (P.ORDER_ENC % 2) < (P.ORDER_ENC % 3)
AND (P.ORDER_ENC % 5) < (P.ORDER_ENC % 23)
AND (P.ORDER_ENC % 29) < (P.ORDER_ENC % 31)
AND (P.ORDER_ENC % 37) + 1 = (P.ORDER_ENC % 13)
AND S.LOC = 'CHECK-IN'
AND DATEDIFF(MI,S.START_DATE, S.END_DATE) > 20
LPN90182
LPN3130
LPN98250
LPN49544
LPN46677
LPN49548
LPN87729
LPN12011
LPN82272
LPN74743
LPN33272
LPN73066
LPN40551
LPN92414
LPN81720
LPN12845
LPN60093
LPN27364
LPN40418
LPN31360
LPN44139
LPN99622
LPN48450
LPN25346
LPN89057
LPN78725
LPN91102
LPN98210
LPN13729
LPN32703
LPN87511
LPN99000
LPN80176
LPN2281
LPN24516
LPN85585
LPN84170
LPN19002
…
(+ 32 linhas)

Tempo de execução: 00:00:02.9962976

Tabela 14 Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter
Dock E Weast com um tempo médio de tratamento no check-in superior a 20 minutos?
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Qual o tempo de tratamento médio das bagagens no segmento ‘CHECK-IN’ do
percurso Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast?

Modelo de dados Tradicional

Fig. 52 Qual o tempo de tratamento médio das bagagens no segmento ‘CHECK-IN’ do percurso
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast?

Tempo de execução: 00:00:00.476234
Modelo Proposto
SELECT AVG(DATEDIFF(MI,S.START_DATE, S.END_DATE))
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID)
INNER JOIN TIME_TABLE S ON (S.START_VALUE <= T.START_VALUE AND T.END_VALUE <= S.END_VALUE)
WHERE (P. ELEMENT_ENC % 298369110) = 0
AND (P.ORDER_ENC % 2) < (P.ORDER_ENC % 3)
AND (P.ORDER_ENC % 5) < (P.ORDER_ENC % 23)
AND (P.ORDER_ENC % 29) < (P.ORDER_ENC % 31)
AND (P.ORDER_ENC % 37) + 1 = (P.ORDER_ENC % 13)
AND S.LOC = 'CHECK-IN'
18
Tempo de execução: 00:01:05.4040464

Tabela 15 Qual o tempo de tratamento médio das bagagens no segmento ‘CHECK-IN’ do percurso
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast?

Qual o número total de bagagens que passaram no percurso Check-in 1 to Plane
by Secondary Sorter Dock E Weast?
Modelo de dados Tradicional

Fig. 53 Qual o número total de bagagens que passaram no percurso Check-in 1 to Plane by
Secondary Sorter Dock E Weast?

Tempo de execução: 00:00:00.165786
59

Modelo Proposto
SELECT COUNT(*)
FROM PATH_TABLE P
INNER JOIN TAG_TABLE T ON (P.PATH_ID = T.PATH_ID)
WHERE (P. ELEMENT_ENC % 298369110) = 0
AND (P.ORDER_ENC % 2) < (P.ORDER_ENC % 3)
AND (P.ORDER_ENC % 5) < (P.ORDER_ENC % 23)
AND (P.ORDER_ENC % 29) < (P.ORDER_ENC % 31)
AND (P.ORDER_ENC % 37) + 1 = (P.ORDER_ENC % 13)

11296

Tempo de execução: 00:00:00.2503600

Tabela 16 Qual o número total de bagagens que passaram no percurso Check-in 1 to Plane by
Secondary Sorter Dock E Weast?

7.

Conclusão

Esta dissertação pretendeu abordar a problemática do modelo de dados usado em BI
não ser adequado para expressar as relações entre as leituras RFID. Para isso foi feito
um estudo do modelo capazes de responder a este problema, destacando-se numa
primeira fase o modelo de Gonzalez et al (6), sendo o mesmo proposto na fase de
projecto de dissertação. Após um estudo mais intensivo, verificou-se que este modelo
se baseia no pressuposto que os itens viajam juntos durante grandes etapas do
percurso. Durante a fase de análise e validação da aplicabilidade do modelo no caso
de estudo concreto, baseado no projecto DUMBO de localização de bagagens em
aeroportos, verificou-se que as bagagens são lidas sempre separadamente, sendo
apenas possível agrupar bagagens por bagagens pertencentes a um mesmo Voo, com
a desvantagem de se necessitarmos de realizar queries ao nível da bagagem termos
de ir aos dados originais ou considerar a granularidade de tempo o minuto e agrupar
com as bagagens que viajam juntas segundo o critério de entre segmentos as
bagagens com o mesmo tempo consideram-se como viajando juntas, com a
desvantagem de se não existirem muitas bagagens a coincidirem os tempos de
entrada e saída nos segmentos não se conseguem realizar grupos significativos. Com
estas considerações tentou-se encontrar uma solução mais abrangente, sendo
considerada a opção proposta por Chung et al (4) como o modelo possível para
resolver o problema.
Depois de uma fase de análise ao novo modelo concluída e validada com sucesso,
decidiu-se seguir com a implementação dos protótipos no caso de estudo, sendo
desenvolvidos um gerador de dados de teste, um protótipo que simula uma solução de
BI usando o modelo de dados tradicional e um protótipo que simula a solução proposta
por Chung et al (4). Com os protótipos desenvolvidos foi possível confirmar a validade
das afirmações que apontavam para a falta de capacidade que o modelo cubo tem em
responder a queries do tipo “Quais as bagagens que efectuaram o percurso Check-in
1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast com um tempo médio de tratamento no
check-in superior a 20 minutos?
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Como foi possível ver no capítulo anterior, queries que envolvam uma análise da
rastreabilidade de uma bagagem não podem ser respondidas eficientemente com o
modelo tradicional. É possível saber as bagagens que se encontram numa
determinada localização, não sendo possível obter as bagagens que realizaram um
percurso.
Ao invés, o modelo proposto por Chung et al (4) produz resultados correctos e
funciona como uma boa alternativa para estes casos, respondendo de uma maneira
bastante eficiente a queries que envolvam a análise da rastreabilidade das bagagens e
revelando-se uma solução a adoptar no caso de estudo.
No entanto nem todos os aspectos de implementação deste modelo são positivos.
Este modelo, no caso concreto do caso de estudo, por termos bastantes tempos
diferentes para cada bagagem no segmento, gera um grande número de registos na
tabela de informação temporal, o que faz com que as queries que necessitem de usar
esta tabela sejam demorem um tempo significativo. Além disto, por se tratar de uma
abordagem relacional, tem uma fraca resposta a queries de agregados tradicionais
que o modelo de dados cubo responde de maneira bastante eficiente.
Ao nível do carregamento dos dados, a conversão dos registos em trace records é um
processo bastante penoso, sendo uma limitação no caso de carregamentos de dados
mais infrequentes.
Este problema sente-se também na transformação dos dados, mais concretamente ao
nível da construção da árvore temporal. No caso de estudo é raro encontrar
passagens de bagagens em checkpoints com o mesmo tempo, de modo que serão
gerados muitos nós iniciais para a árvore temporal, com um peso significativo na
verificação se os nós a inserir fazem parte de um caminho já existente ou se fazem
parte de um novo caminho.
Além disso, caso o caminho seja muito grande, esta abordagem pode gerar um
overflow no cálculo do ELEN e OEN. No decorrer desta dissertação este problema foi
detectado, no entanto verificou-se que os autores do estudo pensaram nesta
problemática numa segunda fase e encontraram uma possível solução (24), solução
essa que por o protótipo já se encontrar numa fase avançada não foi possível incluir e
comprovar.
Esta dissertação efectuou um estudo da problemática do modelo de dados usado
tradicionalmente em BI não ser capaz de lidar com uma análise de rastreabilidade de
objectos, normalmente necessária com dados RFID, estudando um modelo que
resolvesse esta problemática e verificando qual a sua aplicabilidade num projecto real
de localização e monitorização de bagagens em aeroportos, como se propôs.
Trabalho Futuro
Como trabalho futuro seria interessante encontrar uma solução mais equilibrada, que
juntasse a facilidade do modelo proposto em lidar com queries de análise de
rastreabilidade de bagagens com a facilidade que o modelo de dados tradicional tem
em lidar com queries de análise tradicionais.
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Uma outra hipótese seria encontrar uma abordagem baseada neste modelo que não
se baseasse na centralização dos dados mas sim num modelo distribuído de modo a
evitar a sobrecarga do carregamento dos dados e a possibilidade de estender o
conceito de um aeroporto para uma rede de aeroportos, permitindo assim uma análise
de rastreabilidade muito maior e mais interessante.
Uma outra sugestão seria a de verificar a integração deste modelo de análise histórica
com uma abordagem em tempo real, como um BAM (Business Activity Monitoring),
situação que ficou fora do âmbito desta dissertação.
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Anexos
Anexo 1: Pontos de Leitura e Checkpoints

Fig. 54 Localizações geográficas que compõem o sistema de tratamento de bagagens em ZRH (23)

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

ECHK3
ECHK2
ECHK1
EDCS1
SDCS
EPSA42
EPSA45
SPSA41
SPSA43
STOA4
STODA
SSSDA
SSSA4

Entrada Check-In 3
Entrada Check-In 2
Entrada Check-In 1
Entrada Distribution Center South 1
Saída Distribution Center South
Entrada Primary Sorter A4 2
Entrada Primary Sorter A4 5
Saída Primary Sorter A4 1
Saída Primary Sorter A4 3
Saída Transfer Offload A4
Saída Transfer Offload Dock A
Saída Secondary Sorter Dock A
Saída Secondary Sorter A4

27. SSSDEWSaída Secondary Sorter Dock E
Weast
29. SSSDEE Saída Secondary Sorter Dock E East
31. EPSDE2 Entrada Primary Sorter Dock E 2
33. SPSDE2 Saída Primary Sorter Dock E 2
35. ETODE Entrada Transfer Offload Dock E

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.

SCHK3 Saída Check-In 3
SCHK2 Saída Check-In 2
SCHK1 Saída Check-In 1
EDCS2 Entrada Distribution Center South 2
EPSA41 Entrada Primary Sorter A4 1
EPSA44 Entrada Primary Sorter A4 4
EPSA43 Entrada Primary Sorter A4 3
SPSA42 Saída Primary Sorter A4 2
ETOA4 Entrada Transfer Offload A4
ETODA Entrada Transfer Offload Dock A
ESSDA Entrada Secondary Sorter Dock A
ESSA4 Entrada Secondary Sorter A4
ESSDEWEntrada Secondary Sorter Dock E
Weast
ESSDEE Entrada Secondary Sorter Dock E
East
EPSDE1 Entrada Primary Sorter Dock E 1
SPSDE1 Saída Primary Sorter Dock E 1
SPSDE3 Saída Primary Sorter Dock E 3
STODE Saída Transfer Offload Dock E

Tabela 17 Checkpoints correspondentes aos pontos de leitura e sua descrição

Alem dos checkpoints acima indicados, temos ainda os seguintes:





APLANE
BTRAY
DPLANE

Arrival Plane
Baggage Tray
Departure Plane

Anexo 2: Segmentos considerados no aeroporto de Zurique
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CHECK-IN
ECHK1

SCHK1

ECHK2

SCHK2

ECHK3

SCHK3

Tabela 18Checkpoints que representam o segmento CHECK_IN

CONVEYOR_BTRAY
SSSA4

BTRAY

SSSDA

BTRAY

SSSDEE

BTRAY

SSSDEW

BTRAY

Tabela 19 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_BTRAY

CONVEYOR_CHK
SCHK1

EPSA42

Tabela 20 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_CHK

CONVEYOR_CHK_DCS
SCHK2

EDCS2

SCHK3

EDCS1

Tabela 21 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_DCS

CONVEYOR_DCS_PSA4
SDCS

EPSA41

Tabela 22 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_DCS_PSA4

CONVEYOR_PSA4_PSDE
SPSA43

EPSDE1

Tabela 23 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSA4_PSDE

CONVEYOR_PSA4_SSA4
SPSA42

ESSA4

Tabela 24 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSA4_SSA4
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CONVEYOR_PSA4_SSDA
SPSA41

ESSDA

Tabela 25 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSA4_SSDA

CONVEYOR_PSDE_PSA4
SPSDE1

EPSA45

Tabela 26 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSDE_PSA44

CONVEYOR_PSDE_SSDEE
SPSDE2

ESSDEE

Tabela 27 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSDE_SSDE

CONVEYOR_PSDE_SSDEE
SPSDE3

ESSDEE

Tabela 28 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSDE_SSDE

CONVEYOR_PSDE_SSDEW
SPSDE2

ESSDEW

Tabela 29 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_PSDE_SSDEW

CONVEYOR_TOA4_PSA4
STOA4

EPSA43

Tabela 30 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_TOA4_PSA4

CONVEYOR_TODA_PSA4
STODA

EPSA44

Tabela 31 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_TODA_PSA4

CONVEYOR_TODE_PSDE
STODE

EPSDE2

Tabela 32 Checkpoints que representam o segmento CONVEYOR_TODE_PSDE

DISTRIBUTION CENTER SOUTH
EDCS1

SDCS

EDCS2

SDCS

Tabela 33 Checkpoints que representam o segmento DISTRIBUTION CENTER SOUTH
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PRIMARY SORTER A4
EPSA41

SPSA41

EPSA41

SPSA42

EPSA41

SPSA43

EPSA42

SPSA41

EPSA42

SPSA42

EPSA42

SPSA43

EPSA43

SPSA41

EPSA43

SPSA42

EPSA43

SPSA43

EPSA44

SPSA41

EPSA44

SPSA42

EPSA44

SPSA43

EPSA45

SPSA41

EPSA45

SPSA42

Tabela 34 Checkpoints que representam o segmento PRIMARY SORTER A4

PRIMARY SORTER DOCK E
EPSDE1

SPSDE2

EPSDE1

SPSDE3

EPSDE2

SPSDE1

EPSDE2

SPSDE2

Tabela 35 Checkpoints que representam o segmento PRIMARY SORTER DOCK E

RUNWAY_ARR
APLANE

ETOA4

APLANE

ETODA

APLANE

ETODE

Tabela 36 Checkpoints que representam o segmento RUNWAY_ARR
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RUNWAY_DEP
SSSA4

DPLANE

SSSDA

DPLANE

SSSDEE

DPLANE

SSSDEW

DPLANE

Tabela 37 Checkpoints que representam o segmento RUNWAY_DEP

SECONDARY SORTER A4
ESSA4

SSSA4

Tabela 38 Checkpoints que representam o segmento SECONDARY SORTER A4

SECONDARY SORTER DOCK A
ESSDA

SSSDA

Tabela 39 Checkpoints que representam o segmento SECONDARY SORTER DOCK A

SECONDARY SORTER DOCK E EAST
ESSDEE

SSSDEE

Tabela 40 Checkpoints que representam o segmento SECONDARY SORTER DOCK E EAST

SECONDARY SORTER DOCK E WEAST
ESSDEW

SSSDEW

Tabela 41 Checkpoints que representam o segmento SECONDARY SORTER DOCK E WEAST

TRANSFER OFFLOAD A4
ETOA4

STOA4

Tabela 42 Checkpoints que representam o segmento TRANSFER OFFLOAD A4

TRANSFER OFFLOAD DOCK A
ETODA

STODA

Tabela 43 Checkpoints que representam o segmento TRANSFER OFFLOAd DOCK A

TRANSFER OFFLOAD DOCK E
ETODE

STODE

Tabela 44 Checkpoints que representam o segmento TRANSFER OFFLOAD DOCK E
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Anexo 3: Caminhos considerados no aeroporto de Zurique
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock A
[CHECK-IN] – [CONVEYOR_CHK] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] [SECONDARY SORTER DOCK A] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter A4
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] [SECONDARY SORTER A4] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER
DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 1 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER
DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 2 to Plane by Secondary Sorter A4
[CHECK-IN]-[CONVEYOR_CHK_DCS]-[DISTRIBUTION
[CONVEYOR_DCS_PSA4]- [PRIMARY SORTER A4]
[SECONDARY SORTER A4] - [RUNWAY_DEP]

-

CENTER
SOUTH]
[CONVEYOR_PSA4_SSA4]

-

Check-in 2 to Plane by Secondary Sorter Dock A
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] [SECONDARY SORTER DOCK A] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 2 to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER
DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 2 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER
DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 3 to Plane by Secondary Sorter A4
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] [SECONDARY SORTER A4] - [RUNWAY_DEP]
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Check-in 3 to Plane by Secondary Sorter Dock A
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] [SECONDARY SORTER DOCK A] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 3 to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER
DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
Check-in 3 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[CHECK-IN] - [CONVEYOR_CHK_DCS] - [DISTRIBUTION CENTER SOUTH] [CONVEYOR_DCS_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER
DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload A4 to baggage tray by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload A4 to baggage tray by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload A4 to baggage tray by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEE]
[SECONDARY
SORTER
DOCK
E
EAST]
[CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload A4 to baggage tray by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER DOCK E WEAST] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload A4 to Plane by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload A4 to Plane by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] [RUNWAY_DEP]
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Plane by Transfer Offload A4 to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload A4 to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD A4] - [CONVEYOR_TOA4_PSA4] - [PRIMARY
SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock A to baggage tray by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock A to baggage tray by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock A to baggage tray by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEE]
[SECONDARY
SORTER
DOCK
E
EAST]
[CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock A to baggage tray by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER DOCK E WEAST] [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock A to Plane by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock A to Plane by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock A to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
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Plane by Transfer Offload Dock A to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK A] - [CONVEYOR_TODA_PSA4] [PRIMARY SORTER A4] - [CONVEYOR_PSA4_PSDE] - [PRIMARY SORTER DOCK E] [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock E to baggage tray by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] - [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock E to baggage tray by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] - [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock E to baggage tray by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER
DOCK E EAST] - [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock E to baggage tray by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER
DOCK E WEAST] - [CONVEYOR_BTRAY]
Plane by Transfer Offload Dock E to Plane by Secondary Sorter A4
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] [CONVEYOR_PSA4_SSA4] - [SECONDARY SORTER A4] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock E to Plane by Secondary Sorter Dock A
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_PSA4] - [PRIMARY SORTER A4] [CONVEYOR_PSA4_SSDA] - [SECONDARY SORTER DOCK A] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock E to Plane by Secondary Sorter Dock E East
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEE] - [SECONDARY SORTER
DOCK E EAST] - [RUNWAY_DEP]
Plane by Transfer Offload Dock E to Plane by Secondary Sorter Dock E Weast
[RUNWAY_ARR] - [TRANSFER OFFLOAD DOCK E] - [CONVEYOR_TODE_PSDE] [PRIMARY SORTER DOCK E] - [CONVEYOR_PSDE_SSDEW] - [SECONDARY SORTER
DOCK E WEAST] - [RUNWAY_DEP]
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