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Resumo 

[Contexto e Motivação]  

A Inteligência de Negócio tem proporcionado às organizações um melhor conhecimento sobre si 

mesmas. A evolução do ambiente de DW/BI, através de entregas sucessivas de aplicações destinadas 

a ajudar a tomada de decisão faz surgir a necessidade recorrente de entender os dados, os fluxos e os 

responsáveis envolvidos, desde a sua origem nos sistemas transaccionais até aos relatórios finais.  

[Questão/Problema]  

Muita da informação que se gera quando se criam essas aplicações não está acessível ou 

encontra-se fragmentada, prejudicando o tempo de acção dos envolvidos, como os analistas que 

precisam de entender os dados que vêem ou os técnicos que desenvolvem os processos de integração 

de dados. O problema tratado nesta investigação é o seguinte: as pessoas necessitam de informação 

que identifique, localize e descreva os dados que lhes permita agir rapidamente num contexto em 

constante evolução. As questões da investigação são: Qual é a necessidade dos metadados? Que 

metadados são necessários? De que forma se pode implementar e que benefícios podem ser obtidos? 

[Principais ideias/resultados]  

Esta investigação tentou perceber as tarefas e interesses dos utilizadores que interagem num 

ambiente que consome informação por excelência que poderiam ser beneficiados com a existência de 

um repositório de metadata. Identificou-se e dá-se conta de alguns problemas que obstaculizam a 

colaboração mais fluida entre as equipas. Demonstra-se uma possível abordagem para a 

implementação de uma arquitectura de metadados, com a descrição de um conjunto de preocupações 

arquitecturais associadas ao desenvolvimento de uma solução informática que permita aos utilizadores 

serem mais eficientes no desempenho das suas tarefas. 

[Contribuição] 

Os resultados da investigação podem ser interessantes para todos aqueles que se interessam pela 

Inteligência de Negócio e metadados em geral, na medida em que descreve um caso prático de 

implementação de um repositório. 

 

 

Palavras-chave: Inteligência de Negócio, Metadata, Arquitectura de Software, Desenho Baseado em 

Atributos  
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Abstract 

 

[Context and Motivation] 

Business Intelligence has provided organizations a better way to understand themselves. The 

evolution of the DW / BI environment through successive delivery of decision-making applications gives 

rise to the recurring need to understand the data, flows, and people that are accountable for them. 

[Question / Problem] 

Much of the information that is generated when creating these applications is either inaccessible or 

fragmented, hampering the action time of those involved, such as analysts who need to understand the 

data they see or the technicians who develop data integration processes. The problem addressed in 

this research is as follows: People need information that identifies, locates and describes data that 

enables them to act quickly in an ever-evolving context. The research questions are why we need 

metadata? What metadata is required? How can it be implemented and what benefits can be obtained? 

[Top Ideas / Results] 

This research attempted to understand the tasks and interests of users interacting in a typical 

information-consuming environment that could benefit from the existence of a metadata repository. It 

has identified and realizes some issues that hinder more fluid collaboration between teams. A possible 

approach to the implementation of a metadata architecture is demonstrated by describing a set of 

architectural concerns associated with the development of a tool that enables users to be more efficient 

in performing their tasks. 

[Contribution] 

Research findings may be of interest to anyone interested in Business Intelligence and metadata in 

general, as it describes a practical case for implementing a repository. 

Keywords: Business Intelligence, Metadata, Software Architecture, Attribute Driven-Design 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Hoje, mais do que nunca, o mundo vive imerso em dados. Dados esses que são vitais às 

organizações para sobreviver num ambiente cada vez mais competitivo. Com ritmos de mudança cada 

vez mais acelerados, os dados e a informação que deles se extrai tornam-se essenciais para a tomada 

de decisões a nível estratégico, táctico e operacional que beneficiem as organizações. 

Os sistemas de Inteligência de Negócio1 têm sido encarados pela organizações como estratégicos 

para melhorar o seu desempenho, com reflexo no aumento de vendas, na satisfação do cliente ou no 

aumento de quota de mercado (Moss & Atre, 2003). Ao permitirem pesquisar, prospectar, analisar 

estatisticamente, reportar, modelar cenários, visualizar e criar painéis de visualização (dashboarding) 

sobre os dados, as organizações acreditam que as tecnologias que lhe estão associados podem trazer-

lhes vantagens competitivas. Isso mesmo foi destacado pela Gartner, com base no relatório Insights 

From the 2018 Gartner CIO Agenda Report2 onde 26% dos CIO crêem que a Inteligência de Negócio 

seria a tecnologia mais importante para as suas organizações se diferenciarem da concorrência e 

prevê-se que se gaste 22,8 bilhões de dólares até 2020 nas novas plataformas de Inteligência de 

Negócio3. Ao combinarem a recolha de dados, a sua consolidação, agregação e armazenamento para 

construir informação, as organizações esperam que essa informação se “torne uma componente 

essencial do entendimento que os agentes organizacionais partilham sobre o negócio e a possibilidade 

que têm de agir para criar condições internas e externas favoráveis ao sucesso da organização” (M. Y. 

Santos & Ramos, 2017, p.3).  

De entre os vários sistemas que suportam a Inteligência de Negócio, os sistemas de data 

warehousing têm um papel importante no planeamento das actividades organizacionais, na medida em 

que “permitem produzir aplicações optimizadas, que servem de base ou como instrumento de apoio, à 

tomada de decisão e dão oportunidade aos utilizadores de construírem os seus próprios caminhos de 

exploração dos dados” (Caldeira, 2012, p.19). Esta capacidade aliada ao facto de as ferramentas serem 

                                                      
11 O conceito de Inteligência de Negócio (IN) tem tido várias formulações ao longo do tempo. 
Inicialmente definido por Hans Peter Luhn (1896-1964), investigador da IBM, em 1958, como um 
“sistema capaz de apreender as relações dos factos apresentados de forma a orientar a acção para 
um objectivo definido” (Luhn, 1958) foi mais tarde redefinido por Howard Dresner, colaborador do 
Gartner Group, em 1989 como um “conjunto de conceitos e métodos que melhoram o processo de 
tomada de decisão usando sistemas de apoio baseados em factos” (Power, 2007). Este trabalho vê a 
IN como “um conjunto de aplicações, tecnologias e processos para obter, armazenar, aceder e analisar 
dados para ajudar os especialistas do negócio a tomar melhores decisões” (Watson, 2009). 
2 Gartner (2017). Mastering the New Business Executive Job of the CIO. Insights From the 2018 
Gartner CIO Agenda Report [PDF]. Acedido em 30 de Outubro de 2019, em: 
https://www.gartner.com/imagesrv/cio-trends/pdf/cio_agenda_2018.pdf 
3 Gartner (2017). Press Release. Acedido em 30 de Outubro de 2019, em: 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-17-gartner-says-worldwide-business-
intelligence-and-analytics-market-to-reach-18-billion-in-2017 

https://www.gartner.com/imagesrv/cio-trends/pdf/cio_agenda_2018.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-17-gartner-says-worldwide-business-intelligence-and-analytics-market-to-reach-18-billion-in-2017
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-17-gartner-says-worldwide-business-intelligence-and-analytics-market-to-reach-18-billion-in-2017
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cada vez mais intuitivas, fazem com os especialistas dependam cada vez menos da intervenção dos 

técnicos das TI para a criação dos seus modelos de análise4 sobre os mais variados conjuntos de 

dados. Desta forma, o ambiente de Inteligência de Negócio torna-se mais complexo e difícil de entender 

à medida que mais e mais conjuntos de dados são integrados, ora por meios manuais, ora por 

processos de extracção, transformação e carregamento (ETL), que movimentam os dados dos 

Sistemas de Informação pela cadeia de processamento de informação até serem apresentados aos 

utilizadores para consulta e análise. 

1.2. Problema 

A quantidade de informação associada ao ciclo de vida dos dados e a necessidade de ser ágil para 

compreender e agir em prazos cada vez mais apertados coloca uma enorme pressão a todos aqueles 

que estão envolvidos em processos que exigem dados de qualidade para tomar as melhores decisões. 

A documentação acerca das extracções de dados dos Sistemas de Informação, das bases de 

dados, dos procedimentos de integração e dos relatórios, que são entregáveis associados a projectos 

de Inteligência de Negócio, é uma fonte de informação para uma utilização adequada dos dados.  

A criação de relatórios de cariz operacional, de apoio à decisão ou de natureza regulamentar é 

negativamente afectada pela necessidade de saber que dados são produzidos, quais os processos 

técnicos associados e as pessoas responsáveis por mantê-los actualizados; o tempo que é utilizado 

para identificar e explicar a razão de ser de determinado campo, tabela, base de dados ou relatório é 

tempo que não é utilizado em actividades produtivas. 

Dado que a documentação nem sempre está acessível a potenciais interessados no momento ideal 

e quando está, encontra-se fragmentada em diferentes documentos e formatos, isso dá origem ao 

seguinte problema: 

As pessoas necessitam de informação que identifique, localize e descreva os dados que lhes 

permita agir rapidamente num contexto em constante evolução.  

Os metadados - informação que dá contexto a esses dados – são a chave para mitigar, e não 

eliminar, o problema enunciado, visto que o que representa informação para cada pessoa dependerá 

da sua capacidade de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões.  

 Para se ter uma ideia de como os metadados podem ser importantes, basta imaginar uma grande 

biblioteca, com milhares de livros, revistas e manuscritos, mas sem um catálogo. Seria praticamente 

impossível achar um determinado livro, mesmo que conseguíssemos achar a secção. O catálogo, para 

além de dizer quais são os que livros que existem também indica o local em que se encontram e permite 

várias formas de pesquisa para os encontrar (por assunto, autor, título, referindo apenas alguns). As 

                                                      
4 Gartner (2017). Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Acedido em 30 de 
Outubro de 2019, em: https://www.gartner.com/en/documents/3611117/magic-quadrant-for-business-
intelligence-and-analytics-p 

https://www.gartner.com/en/documents/3611117/magic-quadrant-for-business-intelligence-and-analytics-p
https://www.gartner.com/en/documents/3611117/magic-quadrant-for-business-intelligence-and-analytics-p
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organizações sem metadados são como bibliotecas sem catálogos. Torna-se difícil saber que dados 

têm, o que representam, de onde vêm ou quem é responsável por geri-los. 

1.3. Motivação 

A motivação principal deriva do facto de, enquanto profissional de Informática, o investigador 

exercer funções que estão intimamente ligadas a projectos de desenvolvimento aplicacional e de 

Inteligência de Negócio. A motivação sai duplamente reforçada. Por um lado, enquanto aluno, este 

trabalho serve não só para concluir a etapa mais importante no percurso académico, mas também para 

obter novos conhecimentos e aprofundar outros. Por outro lado, é como profissional de Informática que 

retiro os maiores benefícios deste percurso: a percepção de que é possível aumentar o valor do 

ambiente de Inteligência de Negócio através da melhoria de práticas na gestão dos metadados, mais 

concretamente, na forma como se recolhe, estrutura e partilha a informação de natureza técnica e 

funcional sobre os dados utilizados usando as Tecnologias de Informação como ferramentas que vão 

ao encontro das expectativas e necessidades das pessoas. 

1.4. Objectivo 

Tendo em conta o enquadramento e a investigação que se tem realizado na área, percebemos o 

desafio que as organizações enfrentam para gerir os dados, os problemas a que estão expostas e o 

que podem realizar para melhorar as práticas de gestão dos metadados.  

Esse desafio passa, primeiro, por compreender a importância da gestão dos metadados em termos 

do seu potencial para a criação de informação e conhecimento, segundo, como pegar nessa informação 

e conhecimento dando-lhes forma através de uma estrutura apropriada e por último, partilhá-la por 

pessoas e máquinas para que a organização aja de forma mais eficaz. 

O reconhecimento destas necessidades leva-nos à questão de como podemos descrever e 

materializar a informação que está associada aos dados e com isso beneficiar pessoas e processos. 

Este estudo propõe-se a explorar a implementação de metadados num ambiente de Inteligência de 

Negócio. Para tal, pretende responder às seguintes questões de investigação: 

- Qual é a necessidade dos metadados? 

- Que metadados são necessários? 

- De que forma se pode implementar os metadados? 

- Que benefícios podem ser obtidos?  

A resposta a estas perguntas ajuda-nos a encontrar uma solução para o problema que enunciámos. 

Adoptou-se a “Investigação-Acção” como método de investigação para dar essa resposta. 



16 
 

1.5. Metodologia 

A Investigação-Acção pode ser descrita “como uma família de metodologias de investigação que 

incluem Acção (ou mudança) e investigação (ou compreensão) simultâneas, utilizando um processo 

cíclico ou em espiral, que alterna entre Acção e reflexão crítica. Nos ciclos posteriores são 

aperfeiçoados, de modo contínuo, os métodos, os dados e a interpretação feita à luz da experiência 

(conhecimento) obtida no ciclo anterior” (V. Santos, Amaral, & Mamede, 2013). Também, a 

“investigação Acção disponibiliza a possibilidade de intervenção na entidade sob investigação e a 

análise dos resultados”. É um processo que envolve cinco fases (Susman & Evered, 1978, conforme 

citado por Baskerville, 1999), ilustrado pela Figura 1: 

1. Diagnóstico – o objectivo nesta fase é identificar o problema e oportunidade de melhoria, 

mantendo uma visão holística do domínio onde se enquadra o problema. 

2. Planeamento da Acção – nesta fase explora-se as referências que podem ajudar a resolver 

o problema, define-se a abordagem e os objectivos da intervenção, bem como é tido em 

conta as alternativas possíveis. 

3. Execução da Acção – nesta fase são executadas as acções definidas na fase anterior. 

4. Avaliação – o objectivo desta fase é verificar se as acções tomadas resolveram os 

problemas identificados. 

5. Aprendizagem específica – a última fase identifica e regista as conclusões resultantes do 

processo. 

Este ciclo é repetido tantas vezes quantas as necessárias para concretizar os objectivos inicialmente 

definidos nesse ciclo.  

  

Figura 1 – Ciclo de Investigação-Acção 

 

Diagnóstico

• Quais são as razões 
organizacionais para a 

implementação de gestão de 
metadados?

Planeamento

• Que referências podem ser 
exploradas para a resolução 

do problema?

Execução

• É possível implementar a 
solução?

Avaliação

• A solução proposta resolveu os 
problemas identificados de 
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Aprendizagem
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1.6. Pressupostos e restrições 

A metodologia requer o estabelecimento prévio de um ambiente de investigação, ou de uma infra-

estrutura cliente-sistema, como referido por Baskerville (Baskerville, 1999, p.13).  

Segundo o mesmo autor, a infra-estrutura cliente-sistema é uma especificação ou acordo entre as 

partes que delimita o campo de investigação. Esse acordo define as responsabilidades e os limites de 

actuação que o investigador deve cumprir no decorrer da sua investigação com a expectativa que o 

trabalho desenvolvido seja benéfico para o cliente ou para a organização (Baskerville, 1999, p.14).  

Dada a impossibilidade de estabelecer, formalmente, este pré-requisito, os problemas a que se faz 

menção neste trabalho não são, necessariamente, afectos a um sector ou a uma organização 

específica, mas resultam sim, de uma perspectiva pessoal do investigador, embasada na experiência 

profissional acumulada na área e na revisão da literatura que é apresentada neste trabalho. 

Dada essa limitação, o investigador segue uma abordagem de baixo para cima, partindo da sua 

própria experiência profissional, com óbvias limitações nos resultados apresentados com a seguinte 

restrição: 

 O nome real dos sistemas, aplicações, documentos e o seu conteúdo são anonimizados. 

1.7. Estrutura do documento 

O documento é constituído por seis capítulos, que se interligam com o método de investigação-

acção tal como ilustrado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Estrutura da dissertação 

O capítulo primeiro introduz o tema e define o problema a resolver, ou seja, enquadra e define as 

questões de investigação. 

O capítulo segundo analisa o problema em detalhe e fundamenta a necessidade de se implementar 

os metadados. Aqui é descrito em que consiste o problema, é feita a caracterização do estado actual, 

o que se pretende atingir e os passos necessários para chegar ao estado futuro. 

O capítulo terceiro apresenta os fundamentos teóricos e as referências que influenciaram o 

trabalho. Isto inclui a definição dos metadados, a identificação das arquitecturas de metadados e a 

definição dos elementos que serão utilizados no desenho da arquitectura de software: cenários de 

atributos de qualidade, estruturas arquitecturais e o método de desenho de arquitecturas de software 

baseado em atributos (Attribute-Driven Design). 

Diagnóstico
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O capítulo quarto descreve o processo de implementação dos metadados usando o método de 

desenho de arquitecturas baseado em atributos de qualidade. 

O capítulo cinco faz a análise da situação actual e indica os próximos passos a dar. 

O capítulo sexto reflecte sobre o trabalho realizado e as suas consequências em termos práticos. 
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2. Análise do Problema 

Este capítulo faz uma análise do problema e fundamenta a necessidade de se implementar um 

repositório de metadata. É feita a caracterização do estado actual, o que se pretende atingir e os passos 

necessários para chegar ao estado futuro.  

2.1. Espaço do Problema 

O espaço do problema é caracterizado por todos os elementos de informação que estão ou devem 

estar disponíveis para que as pessoas completem as suas tarefas em menos tempo e com mais 

qualidade.  

Relembrando o problema, identificado na secção 1.2: 

As pessoas necessitam de informação que identifique, localize e descreva os dados que lhes 

permita agir rapidamente num contexto em constante evolução. 

Descreve-se nos seguintes parágrafos o contexto, o processo de criação de uma aplicação de 

Inteligência de Negócio e os actores envolvidos onde é feita a procura da solução. Ou seja, tentar 

compreender o “quê” antes do “como”; analisar primeiro o processo, o papel das pessoas e os 

entregáveis envolvidos na criação de uma aplicação de Inteligência de Negócio para depois explorar 

formas de melhorar as actividades executadas pelos participantes. 

2.1.1. Processo de criação de aplicação de Inteligência de 

Negócio 

O processo de criação de uma aplicação de IN (Inteligência de Negócio) surge no contexto de 

iniciativas de IN, de apoio à decisão, que começam com o reconhecimento pela organização, de uma 

necessidade ou oportunidade de negócio. Segundo (Watson, 2006) citado em (Watson, 2009), alguns 

objectivos estão normalmente associados a estas iniciativas com diferente impacto no triângulo5 do 

projecto que dependendo das necessidades de informação, fazem variar o esforço, os recursos 

financeiros e as pessoas envolvidas: por exemplo, o desenvolvimento de aplicações de IN para 

satisfazer as necessidades de uma área específica ou a criação de uma infra-estrutura que englobe as 

necessidades actuais e futuras da organização, cujo principal elemento é o data warehouse corporativo. 

No primeiro caso, o desenvolvimento de aplicações para uma área é uma solução pontual que 

cobre simplesmente as necessidades dessa área (o departamento de marketing terá um data mart 

desenhado para gerir campanhas de publicidade, o departamento financeiro terá um para gerir os 

movimentos contabilísticos, o departamento de recursos humanos terá um para gerir os salários e 

assim por diante). A vantagem desta abordagem é que o patrocínio, aprovação, financiamento, impacto 

está, normalmente, sob a alçada do responsável da área. A desvantagem é que a “independência” dos 

                                                      
5 Âmbito, custo e prazo. 
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data marts pode criar “ilhas” de dados potenciando a inconsistência dos dados e dificuldades na 

integração com outros conjuntos de dados. 

No segundo caso, o foco é a organização que precisa uma infra-estrutura de IN para responder a 

necessidades transversais a todas áreas. A gestão dos recursos é mais complexa, mas os benefícios 

são estendidos à organização. Dada a elevada taxa de insucesso destas iniciativas, entre 70 a 80%, 

(Villamarín García & Díaz, 2017), após uma revisão sistemática, identificaram vários factores críticos 

de sucesso com influência no êxito destas iniciativas, como por exemplo, o patrocínio e apoio dos 

órgãos de topo, uma estratégia de longo-prazo que enquadre os projectos numa perspectiva de 

melhoramento contínuo e o acesso aos dados e à informação de acordo com os perfis envolvidos na 

criação da aplicação de IN.   

A Figura 3 ilustra um ambiente de IN aplicável neste caso. À esquerda representam-se os sistemas 

transaccionais que fornecem dados aos sistemas de apoio à decisão (data warehouse e data marts). A 

integração de dados é feita através de ferramentas de ETL e consolidada no data warehouse que 

alimenta os data marts departamentais. Do lado direito, os analistas de informação consultam esses 

data marts utilizando diferentes aplicações e ferramentas. Para que o ambiente de IN cumpra o seu 

objectivo, são, ou devem ser utilizados um conjunto de processos de metadata, de qualidade de dados 

e de governo que descrevam os dados, corrijam as deficiências dos dados e assegurem o alinhamento 

dos projectos com a estratégia. 

 

Figura 3 – Ambiente de Inteligência de Negócio (Watson, 2009) 

(Moss & Atre, 2003) propõem uma framework para gestão completa do ciclo de vida de um projecto 

de IN, orientado pela noção de produto que continuamente é melhorado e enriquecido com o feedback 

dos utilizadores, através de entregas sucessivas. É uma abordagem estruturada em 6 etapas: 

justificação do projecto, planeamento, análise, desenho, construção e instalação. As primeiras duas 

compreendem a criação do caso de negócio e o planeamento da infra-estrutura técnica (e.g., 

equipamentos, sistemas operativos, sistemas de gestão de base de dados) e não técnica (e.g., 

normativos, metodologias, modelo de dados organizacional, processos de gestão de alterações e de 
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resolução de incidentes). As etapas seguintes englobam várias tarefas indicando o progresso da 

execução do projecto e podem ser agrupadas por 3 trilhos de desenvolvimento, passíveis de serem 

reexecutadas em paralelo, cujo objectivo final é a entrega da aplicação: 

1. Trilho ETL – o objectivo é o desenho e povoamento das novas bases de dados. A equipa 

neste trilho pode incluir perfis de analistas de informação, administradores de base de 

dados e programadores seniores.  

2. Trilho Aplicação – o objectivo é o desenho e construção das aplicações que forneçam 

informação de valor agregado de acesso fácil e imediato aos dados do negócio, como os 

relatórios e consultas aos dados. A equipa é constituída por especialistas da área, 

programadores e utilizadores avançados que dominem técnicas de On-Line Analytical 

Processing.  

3. Trilho Repositório de Meta Dados – o objectivo é a criação de informação que permita a 

diferentes audiências navegar pelo ambiente de IN. A equipa é constituída por 

administradores de metadata e programadores, cujas responsabilidades incluem desenho 

e criação de interfaces para acesso, além do reporte e consultas a este repositório. 

À medida que os trilhos são percorridos e as tarefas são concluídas, um conjunto de entregáveis é 

criado até o processo estar concluído com a entrega da aplicação de Inteligência de Negócio (Moss & 

Atre, 2003). 

A evolução do ambiente de DW/BI, através de entregas sucessivas de aplicações, ao incorporar 

cada vez mais dados dos sistemas de informação, faz surgir a necessidade recorrente de entender os 

dados, fluxos e responsáveis envolvidos, desde a sua origem nos sistemas transaccionais até aos 

relatórios finais.  

Com base na experiência profissional do investigador, alguns desses entregáveis são geridos 

manualmente pelas pessoas envolvidas no processo e são partilhados para responder a dúvidas que 

surgem a outros membros que não estiveram na equipa de projecto ou para atender a problemas de 

integração por falhas nos processos automáticos de alimentação do data warehouse. À medida que 

novas iterações do processo de criação de uma aplicação de IN vão ocorrendo, o âmbito do data 

warehouse vai sendo alargado e a complexidade das interdependências aumentando, com reflexo na 

capacidade de dar resposta às exigências do dia-a-dia. 

Por exemplo, a tarefa Definição de Requisitos, cujos critérios de saída são determinados por ter 

detalhados os requisitos de dados e os processos, identifica as fontes internas e externas (e.g., ficheiros 

operacionais, base de dados) que alimentarão a nova aplicação de IN. O Negócio, conjuntamente com 

a equipa funcional, identifica e procede à selecção das fontes mais indicadas para satisfazer as suas 

necessidades de informação. 

Após identificar-se as necessidades de informação e de se saber como é possível recolhê-la dos 

sistemas operacionais e os tipos de transformação necessários, a equipa funcional e a equipa ETL 

iniciam a tarefa Análise de Dados trabalhando as fontes identificadas no documento de requisitos. Com 

a lista de elementos de dados, procedem à análise dos dados, identificando as entidades, associações 
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e a qualidade dessas fontes. Situações relacionadas com a violação de integridade dos dados, valores 

em falta, identificadores inválidos ou duplicados, são identificadas e corrigidas, preferencialmente nos 

sistemas de origem, num processo que envolve os donos dos dados e os gestores que utilizam esses 

dados. Associada a esta tarefa, pode dar-se o caso de se ter aprovado a realização de um protótipo da 

aplicação de IN que visa garantir que o desenho das bases de dados, os acessos e as análises da 

aplicação e as tecnologias escolhidas estão alinhados com os requisitos de negócio, o que permite 

estimar com mais precisão o custo e os prazos envolvidos (Moss & Atre, 2003, cap. 6).  

As etapas que se seguem (Desenho de Base de Dados, Desenho ETL, Desenvolvimento da 

Aplicação, Desenvolvimento ETL) produzem uma série de entregáveis, como por exemplo, o modelo 

lógico e físico de dados, os mapeamentos origem-destino, os relatórios e os programas de extracção, 

transformação e carregamento. O encerramento do processo dá-se quando após a avaliação da 

entrega da aplicação, se concluiu que todas as acções foram executadas para satisfazer os requisitos. 

2.1.2. Processo de análise de tarefas 

O processo de análise das tarefas e de utilizadores que as realizam, através da observação de 

situações actualmente existentes, ajuda-nos no processo de exploração da criação de um sistema que 

permita tirar partido das características e interesses dos potenciais utilizadores.  

 Imagine-se o seguinte caso, com base na experiência profissional do investigador.  

Muito frequentemente ocorre a um analista de negócio ao consultar o DW, querer saber a origem 

da informação que está a ver. Como sabe que essa informação vem do sistema de ERP pergunta à 

equipa de suporte que o ajude; se for um membro novo, até pode ter dúvidas sobre com quem deve 

falar. A equipa de suporte conhece os dados, mas não tem presente as transformações que foram 

aplicadas pela equipa de desenvolvimento. Vai daí, pergunta à equipa de desenvolvimento que, 

pressionada pelo tempo que já decorreu, decide consultar directamente o programa de ETL para ver 

as dependências e explicar o conteúdo daquilo que analista está a ver, saltando a documentação que 

sabe que tem algures aquando da implementação da aplicação e que no limite, poderá não estar 

actualizada. Ou seja, temos o Negócio a questionar sobre o que representa determinado campo num 

relatório, pergunta que ecoa por várias pessoas até que alguém consegue identificar o procedimento 

in loco e diz como o valor está a ser preenchido e o que significa. 

A Tabela 1 apresenta para cada actor o objectivo que pretende atingir, as pré-condições que devem 

estar satisfeitas antes de realizar a tarefa e as actividades – passos individuais – que permitem realizar 

a tarefa. 

Tabela 1 – Exemplos de tarefas desempenhadas no ambiente de Inteligência de Negócio 

Elemento de análise  Equipa de Negócio Equipa de Suporte 

Funcional 

Equipa de ETL 

Objectivo 

(O que precisa ser 

feito?) 

Identificar a 

informação que está a 

consultar 

 

Satisfazer a 

necessidade de 

informação do 

Negócio 

Satisfazer a 

necessidade de 

informação da Equipa 

de Suporte Funcional 
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Pré-condições 

(O que deve ser feito 

primeiro?) 

Garantir acesso à 

informação 

 

Identificação da 

Equipa de Suporte 

Funcional 

Identificar tipo de 

informação solicitada 

Identificar os 

processos de 

transformação e 

artefactos do DW 

relacionados com as 

fontes da aplicação de 

IN 

Actividades 

(Quais os passos da 

tarefa?) 

Questionar equipa de 

suporte por 

mensagem electrónica 

ou telefone e aguardar 

a resposta 

Identificar o âmbito 

funcional e fonte 

envolvida através da 

consulta a catálogo 

próprio 

 

Identificar e questionar 

equipa de 

desenvolvimento 

Identificar a linhagem 

da informação e as 

transformações 

aplicadas. 

 

Se olharmos para as actividades das equipas com mais detalhe vemos que há espaço para 

melhorar algumas tarefas. 

Equipa de Negócio 

Para poder identificar a origem da informação da aplicação de IN, o analista precisa, em primeiro 

lugar, entender os objectivos e os indicadores da aplicação de IN. Uma forma que tem para o realizar, 

é saber quem é responsável por essa aplicação e indagar pelas regras e as fontes de dados das quais 

depende a aplicação. Ao verificar que os conjuntos de dados lhe interessam, pode solicitar acesso de 

consulta ao dono dos dados ou averiguar a qualidade com o administrador dos dados. Após o 

consentimento do dono e a definição do perfil de acesso aos conjuntos de dados, a equipa funcional, 

responsável pelas funções de gestão de acesso e administração de qualidade dos dados, toma as 

diligências necessárias para que o analista aceda, como por exemplo, solicitar às equipas de sistemas 

que configurem e habilitem os acessos de rede ao sistema onde se encontra a informação.  

Equipa de Suporte Funcional 

A equipa de suporte aplicacional, motivada pela dúvida do analista, recorre ao seu catálogo, onde 

consta todas as extracções do sistema transaccional, para consultar informação sobre as interfaces 

enviadas para o DW, nomeadamente, estrutura e o conteúdo, conjuntamente com as regras de 

preenchimento que o sistema implementa. 

A equipa mantém as interfaces desse sistema num catálogo de fontes de informação e sempre que 

exista uma especificação para uma nova interface, regista no catálogo a especificação da estrutura a 

comunicar, caracteriza todos os campos aplicáveis e regras de transformação necessárias. A nova 

versão do catálogo é partilhada com a equipa de desenvolvimento através de canais como o correio 

electrónico ou uma directoria partilhada na rede local. 

No caso em que não é possível explicar as dependências dos indicadores que analista precisa, 

solicita à equipa de desenvolvimento que investigue. 
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Equipa de Desenvolvimento 

A equipa de desenvolvimento, motivada pela dúvida da equipa funcional, consulta directamente o 

programa para identificar e explicar a ocorrência do indicador. 

Aquando da tarefa de desenvolvimento de uma nova integração, as fontes de informação a receber 

pelo DW, provenientes de cada sistema transaccional, encontram-se documentadas com mais ou 

menos detalhe em formatos diferentes, mas com uma estrutura-base comum – nome da fonte de 

informação, área temática, formato da fonte de informação, identificação do nome, tipo de dado 

(numérico, alfanumérico, data, hora), obrigatoriedade, regra de preenchimento conjuntamente com uma 

relação com o objecto do sistema de origem.  

A integração da fonte de informação a receber pelo DW é precedida de uma análise para verificação 

da integridade dos dados, i.e., verificar quais as relações que necessitam estar garantidas (e.g., não é 

possível ler um dado financeiro de uma moeda estrangeira para a qual não exista a taxa de câmbio). A 

alteração ao modelo do DW, ou seja, a criação de novas tabelas, vistas, funções, mapeamentos e 

programas para a fonte de informação é da responsabilidade da equipa de ETL. É feito o registo manual 

das dimensões e tabelas de factos no documento do modelo de dados do DW (com nomes, tipos, 

regras aplicáveis) e a associação com a fonte recebida (Mundy & Thornthwaite, 2011).  

A fonte de informação é extraída para a área de estágio, através de um programa ETL, criado 

manualmente, que lê e valida os registos relativamente à existência de duplicados. Esses registos são 

marcados como inválidos na tabela destino, que tem a mesma estrutura do ficheiro, acrescida de alguns 

campos que auditam quando e quantos registos foram afectados pelo ciclo de carregamento. 

Dependendo do número de campos e do número de tabelas, a actualização destes programas e a 

sincronização da documentação pode variar desde poucos minutos a vários dias. 

Para cada nova tabela criada no esquema de base de dados há um programa de ETL responsável 

por povoá-la obedecendo às regras de carregamento ETL (e.g., primeiro as dimensões, depois os 

factos). A organização e sequenciação do carregamento das fontes de informação é estabelecida 

através de um programa-mestre que coordena o processo ETL. O registo de dependências entre os 

programas é registado manualmente num outro documento.  

A etapa seguinte trata de apresentar os dados alinhados com o formato e conteúdo que o analista 

deseja ver e que na maioria das vezes é uma tabela de base de dados (utilizando outro programa ETL 

para a alimentar) que depois é lida pela aplicação de IN. A automatização do carregamento é 

parametrizada através de um programa que define os parâmetros e o cronograma de execução dos 

serviços de pacotes de integração e relatórios que estão instalados em repositórios próprios.  

2.2. Espaço da Solução 

Na secção anterior, vimos três grupos de utilizadores a interagir sob o contexto do ambiente de 

Inteligência de Negócio.  



25 
 

O Negócio quer saber quais são os conjuntos de dados disponíveis no ambiente de Inteligência de 

Negócio; a equipa de suporte funcional estabelece a ligação entre os sistemas transaccionais e o DW 

através de documentação própria e a equipa ETL mantém as estruturas dos dados e os processos 

técnicos que suportam a captura e entrega das bases de dados e aplicações de Inteligência de Negócio.  

Tendo como base a experiência profissional do investigador é possível identificar alguns interesses 

das partes interessadas no ambiente de Inteligência de Negócio (Tabela 2). 

Tabela 2 – Interesses das partes interessadas 

Parte 

interessada 

Interesses Contexto 

Equipa de 

Negócio 

Reduzir o tempo na selecção de 

fontes de dados 

Reduzir número de reclamações 

A identificação e utilização de dados 

de qualidade é importante para evitar 

a ocorrência de erros derivados da má 

interpretação dos dados que poderão 

ser partilhados a terceiros (e.g., 

entidades reguladoras, accionistas). 

Equipa de 

Suporte 

Funcional 

Aumentar a capacidade de resposta 

às solicitações do negócio 

 

Melhorar a comunicação entre as 

áreas de Negócio e o IT 

Reutilizar informação acerca das 

fontes de dados dos sistemas 

transaccionais 

Equipa de 

Desenvolvimento 

Reduzir o tempo de desenvolvimento 

dos programas de ETL 

Reduzir o tempo de documentação 

técnica 

 

A criação e documentação de base de 

dados e processos de extracção, 

transformação e carregamento são as 

actividades que mais tempo exigem 

afectando negativamente o time to 

market 

 

 

O licenciamento de uma solução de metadados ou a criação de raiz são hipóteses cuja escolha 

depende de uma análise aprofundada dos requisitos de metadata (Marco, 2000), do orçamento e do 

retorno sobre o investimento. O mercado de sistemas para gestão de metadata está a crescer6 com 

várias soluções7 a serem avaliadas pelos utilizadores8. Em contrapartida, o desenvolvimento de um 

protótipo pode ser uma alternativa para mostrar a utilidade e a viabilidade, ou não, de uma potencial 

solução de metadata “caseira”. 

                                                      
6 Gartner (2016). The Growth of the Metadata Management Tool Market Is a Reality. Acedido a 30 de 
Outubro de 2019, em: https://www.gartner.com/en/documents/3263817/the-growth-of-the-metadata-
management-tool-market-is-a-r.  
7 Gartner (2018). Magic Quadrant for Metadata Management Solutions. Acedido a 30 de Outubro de 
2019, em: https://www.gartner.com/doc/3886063/magic-quadrant-metadata-management-solutions. 
8 Gartner. Reviews for Metadata Management Solutions. Acedido a 29 de Agosto de 2019, em: 
https://www.gartner.com/reviews/market/metadata-management-solutions. 

https://www.gartner.com/en/documents/3263817/the-growth-of-the-metadata-management-tool-market-is-a-r
https://www.gartner.com/en/documents/3263817/the-growth-of-the-metadata-management-tool-market-is-a-r
https://www.gartner.com/doc/3886063/magic-quadrant-metadata-management-solutions
https://www.gartner.com/reviews/market/metadata-management-solutions
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De modo a suportar a partilha de informação sobre os conjuntos de dados disponíveis no ambiente 

de Inteligência de Negócio, propõe-se o desenvolvimento de um repositório de metadados que permita: 

 Às equipas de negócio saber que conjuntos de dados existem, quem é responsável por 

eles e quem os mantém; 

 Às equipas de suporte funcional explicar o conteúdo das fontes de informação enviadas 

para o data warehouse; 

 Às equipas de desenvolvimento explicar as bases de dados e as regras de ETL sobre as 

estruturas dessas bases de dados. 

Embora não seja objectivo deste trabalho formalizar um processo de gestão de metadata, os casos 

de uso que serão apresentados no capítulo quarto - Desenhando a Arquitectura marcam as principais 

actividades que poderão estar presentes num processo desta natureza, suportadas por um conjuntos 

de componentes funcionais, que permitem aceder aos metadados e torná-los acessíveis aos 

utilizadores.  

2.3. Sumário 

O capítulo fez a apresentação do problema percepcionado num ambiente de inteligência de 

negócio típico. A evolução do ambiente ao longo do tempo, com entregas sucessivas de aplicações 

que visam dar aos analistas informação para que tomem as melhores decisões é, por vezes, limitada 

pela falta de conhecimento das fontes de dados e das transformações ocorridas. 

A existência de múltiplas bases de dados, ficheiros de várias formatos e proveniências com dados 

que são utilizados como fontes para a construção dos modelos analíticos, cuja documentação, a existir, 

é localizada, não permite que o valor da informação sobre esses dados seja transferido para a 

organização de uma forma mais abrangente. Se a informação ficar retida dentro das fronteiras dos 

departamentos, trará inevitavelmente uma consequência indesejável: uma maior dificuldade em 

responder aos desafios internos e externos que as organizações lidam diariamente. Isso traduz-se em 

problemas como diminuição da produtividade dos técnicos, analistas e gestores, aumentando o custo 

do trabalho, desperdício de mão-de-obra valiosa e não promove a realização de objectivos pessoais e 

organizacionais. 

No capítulo seguinte é feita uma revisão de literatura sobre metadados, o que são e para que 

servem. É também apresentado o conceito de arquitectura de software e os elementos que suportam 

a sua criação. Estas referências estabelecem a base para a criação do repositório de metadata que 

suporta alguns casos de uso. 
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3. Revisão de Literatura 

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos e as referências que contribuíram para a solução 

do problema, como sejam a definição dos metadados, a sua utilidade e enquadramento nas práticas 

de gestão de dados, as possíveis arquitecturas de metadados e a definição dos elementos utilizados 

no desenho de uma arquitectura de software através do método de desenho baseado em atributos. 

3.1. Metadados 

3.1.1. Actualidade 

O estudo “Emerging Trends in Metadata Management”, realizado em 2016, pela DATAVERSITY, 

apresentou uma tendência que tem vindo a ser observada nas organizações que procuram ser “data-

driven”. Cada vez mais, acham que os dados que produzem devem ser considerados como um activo 

estratégico no desempenho do seu negócio (Burbank & Roe, 2016). Estas organizações entendem que 

a gestão da metadata é uma prática estratégica fundamental para assegurar a capacidade de gerir 

esses dados de forma apropriada. 

O estudo identificou algumas razões que têm levado algumas organizações a dar importância ao 

tema da Gestão de Dados, nomeadamente, na localização dos dados que são necessários para apoio 

à decisão e no entendimento dos mesmos por parte daqueles que interagem com os dados da 

organização. 

A Associação Internacional de Gestão de Dados9 (Data Management Association International), 

que engloba profissionais da gestão de dados de vários países, alertou para o risco que as 

organizações incorrem com a gestão inadequada dos metadados (DAMA, 2017). Não só em termos de 

conhecimento que cada pessoa tem individualmente dos dados, que é incompleto relativamente a todos 

os dados que existem e por isso devem ser documentados, como também a organização tem 

dificuldade em identificar dados que precisam de um cuidado particular, como por exemplo, aqueles 

que estão associados a dados de identificação pessoal e ao abrigo de normativas, como é o caso do 

Regulamento Geral sobre Protecção de Dados10. 

Alguns dos drivers que poderão orientar iniciativas deste género passam por a organização querer 

que haja um (DAMA, 2017, cap. 12): 

 Aumento de confiança nos dados por haver um contexto que lhes dá sentido;  

 Aumento do valor estratégico da informação através de reutilização;  

 Aumento da eficiência operacional através da identificação de dados e processos 

redundantes; 

 Diminuição do tempo dedicado a tarefas de pesquisa de dados;  

                                                      
9 https://dama.org/ 
10 https://www.eugdpr.org/  

https://dama.org/
https://www.eugdpr.org/
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 Comunicação mais produtiva entre as equipas de negócio e tecnologia  

 Redução de custos com a formação de colaboradores através da documentação do 

contexto, história e origem dos dados.  

É recomendado adoptar alguns princípios que estão na base de uma implementação de sucesso, 

nomeadamente (DAMA, 2017): 

1. Comprometimento dos órgãos de topo da organização (apoio e financiamento) 

enquadrado numa estratégia global de gestão dos dados como um activo;  

2. Uma estratégia que assegure como os metadados são criados, mantidos, integrados e 

acedidos;  

3. Uma perspectiva empresarial de longo prazo, mas com capacidade de entregas iterativas 

e incrementais de valor acrescentado; 

4. A «evangelização» da necessidade e propósito de cada tipo de metadados e o seu valor 

para as actividades da organização. 

De entre as várias actividades a realizar, esboçamos neste trabalho, uma arquitectura possível 

criada a partir da análise do problema descrito no capítulo segundo.  

3.1.2. Caracterização 

Os metadados são definidos como “dados que definem e descrevem outros dados” (ISO/IEC 11179, 

2015). Traçar a linha divisória entre dados e metadados é algo difícil de realizar. Quando por exemplo, 

uma lista com o nome de campos de uma base de dados é utilizada como fonte de uma tarefa de 

análise de requisitos de uma aplicação de Inteligência de Negócio, estamos na presença de dados, 

mas se for para descrever que dados tem a organização, então falamos de metadados. O que para 

uma pessoa são dados para outra serão metadados, dependendo do contexto de utilização.  

Os metadados, no contexto dos sistemas de informação, têm sido classificados por vários autores 

(e.g. Inmon, O’Neil, & Fryman, 2008; Marco, 2000; Marco & Jennings, 2004; Moss & Atre, 2003), de 

uma forma geral, em duas grandes categorias: metadados técnicos e metadados de negócio (Figura 

4). Esta classificação permite contextualizar a informação e o seu propósito.  

Os metadados técnicos fornecem uma descrição dos conceitos relacionados com as tecnologias. 

Proporcionam às equipas técnicas informação sobre os sistemas aplicacionais e sistemas de data 

warehousing que lhes permite manter e evoluir estes sistemas ao longo do tempo. Ajudam a responder 

a questões do tipo: Qual é o impacto deste campo do sistema X nos fluxos de integração para o DW? 

Ou em que momento é que os dados foram actualizados?  
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Figura 4 – Tipos de metatados e utilizadores (Marco & Jennings, 2004) 

Os metadados de negócio fornecem uma descrição sobre os sistemas numa linguagem de negócio 

e ajudam a traçar um mapa da informação disponível nos sistemas de Inteligência de Negócio de uma 

forma não-técnica. Respondem a questões do tipo “onde” e “como” (e.g. De onde é que veio o valor 

deste campo neste reporte? Que regras estão a ser aplicadas? O que significa?)  

Há um outro tipo de metadados associado à utilização que é feita dos dados, tanto em termos de 

processamento como de acesso, que são classificados como metadados operacionais (DAMA, 2017, 

cap. 12). A Tabela 3 apresenta alguns exemplos dos vários tipos de metadados. 

Tabela 3 – Exemplos de metadados técnicos, de negócio e operacionais 

Tipo de Metadados Exemplos 

Metadados técnicos  Estrutura física das tabelas e campos das bases de dados 

 Propriedades dos campos 

 Modelo físico de dados (nomes, das tabelas, chaves e índices) 

 Detalhes dos processos ETL 

 Definição do formato dos ficheiros 

 Mapeamentos de origem-destino 

 Regras de backup e recovery 

 Perfis e grupos de acesso aos dados 
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Metadados de negócio  Definições e descrições de conjuntos de dados, tabelas e campos 

 Regras de negócio, regras de transformação e cálculos 

 Modelos de dados 

 Proveniência e linhagem dos dados 

 Identificação do responsável e do administrador dos dados 

 Restrições de valores válidos 

 Notas sobre a utilização dos dados 

Metadados operacionais  Logs de execução de programas batch 

 Critérios de expurgo de dados 

 Critérios de retenção de dados 

 Padrões de utilização dos dados (quando foram alterados, por 

quem) 

 

No entanto, diferentes tipos de metadados são necessários, consoante o contexto e a comunidade 

de interesse. Por exemplo, (Borbinha, 2001), segundo a perspectiva das Ciências da Informação define 

os metadados como “informação estruturada sobre outra informação ou recurso11” e consistem em 

“informação de indexação, de descrição bibliográfica, de descrição estrutural, de termos e condições 

de acesso”.  

Para além dos metadados de natureza descritiva, administrativa e estrutural, há uma outra categoria 

de metadados que são as linguagens de marcação – markup languages (Riley, 2017). Estas linguagens 

misturam metadados e conteúdo. Por exemplo, para um recurso de texto, pode marcar elementos 

estruturantes como parágrafos, denotar um recurso semântico dentro do conteúdo (a palavra é um 

nome de um local) ou indicar um estilo de formatação, como itálico.  

Basicamente, os metadados podem ser criados de duas formas: manualmente, por exemplo, o 

preenchimento de uma ficha por uma pessoa, como é o caso de um catalogador numa biblioteca ou 

automaticamente quando um programa de computador cria uma determinada estrutura de dados (e.g., 

Exif). 

Os metadados dos Sistemas de Gestão de Base de Dados e os Dicionários de Dados são das fontes 

mais comuns geridas pelas organizações (Burbank & Roe, 2016). Descrevem as estruturas (tabelas e 

                                                      
11 Um recurso é um “objecto de informação” ao qual pode ser atribuído uma identidade (por exemplo, 
um livro, uma pessoa, uma organização, etc.). 
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colunas, índices, vistas e procedimentos) e a estrutura e o conteúdo de conjuntos de dados (e.g., uma 

base de dados particular, uma aplicação, um ficheiro CSV, etc.), respectivamente. 

Vários padrões de metadados têm sido propostos por organizações para permitir o registo e partilha 

de informação entre aplicações em vários domínios. Foi constatado, segundo o inquérito da 

DATAVERSITY que mais de 50% das organizações não utiliza qualquer padrão (Figura 5). 

 

Figura 5 – Utilização de Padrões de Metadata, (Burbank & Roe, 2016) 

Os padrões de metadados são especificações de modelos de metadata que fornecem constructos 

para a representação de metadata de um domínio específico ou mais genérico, dependendo do grau 

de abstracção do modelo (ISO/IEC 11179, 2015).  

CWM 

O CWM™ é o metamodelo ou modelo de modelos que representam os metadados de negócio e 

técnicos mais comuns no domínio de data warehousing12. É baseado em outros padrões, 

nomeadamente, o UML® – Unified Modeling Language13 (para modelação orientada por objectos), 

MOF™ – Metadata Object Facility14 (para modelação de metamodelos) e o XMI® – XML Metadata 

Interchange15 (para interoperação entre aplicações). 

O modelo foi desenvolvido pelo grupo OMG® como uma solução para o problema de intercâmbio de 

metadata entre os sistemas de data warehousing (Poole, 2002). É composto por vários submodelos 

que representam várias áreas de interesse do ambiente de data warehousing, tais como Recursos de 

Dados, com metamodelos para representar recursos de dados orientados a objectos, relacionais, 

                                                      
12 https://www.omg.org/spec/CWM/1.1/ 
13 https://www.omg.org/spec/UML 
14 https://www.omg.org/spec/MOF 
15 https://www.omg.org/spec/XMI 

https://www.omg.org/spec/CWM/1.1/
https://www.omg.org/spec/UML
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registo, multidimensionais e XML); Análise de Dados, com metamodelos para representar 

transformações de dados, OLAP (processamento analítico de dados), mineração de dados, 

visualização de informações e definições de negócio e Gestão do Armazém de Dados com 

metamodelos para representar os processos de armazenamento e os resultados das operações.  

ISO/IEC 11179 

A ISO/IEC 11179 – Information Technology: Metadata Registries estabelece as bases para 

implementar requisitos relativos à “semântica dos dados, representação dos dados e registo e 

descrição desses dados” (ISO/IEC 11179, 2015). O objectivo da norma é dotar a organização de um 

sistema de informação, o MDR – Medatata Registry, de forma a permitir a partilha de elementos de 

dados através de uma descrição semântica comum, pesquisável e compreensível: define o que é o 

registo de metadados, como um elemento de dados pode ser classificado e como os dados podem ser 

semanticamente descritos, nomeados, identificados, armazenados, recuperados e geridos através de 

regras e procedimentos sob a supervisão de uma autoridade central de registo – Registration Authority. 

A abordagem para a compreensão dos dados está assente na noção elemento de dados que é a 

unidade de dados mais elementar que interessa à organização e para o qual a definição, identificação, 

representação e valores permitidos são especificados através de um conjunto de atributos e cuja 

estrutura é constituída por duas componentes: a semântica para modelar os conceitos e a 

representação para modelar o elemento e o domínio de valores. 

Vocabulários 

Uma outra forma para a descrição dos recursos é através da utilização de vocabulários. Os 

vocabulários definem um conjunto de termos para descrever um recurso – objecto de informação – 

como por exemplo vídeos, sons, textos ou páginas da Web16.  

Tabela 4 – Âmbito dos elementos do formato Dublin Core, (Borbinha, 2001) 

Conteúdo Propriedade intelectual Instância 

Assunto 

Cobertura 

Descrição 

Fonte 

Língua 

Relação 

Título 

Contribuinte 

Criador 

Direitos 

Editor 

Data 

Formato 

Identificador 

Tipo 

Um dos mais antigos é o Núcleo de Metadata DC – “Dublin Core”. É um formato que define um 

conjunto de 15 elementos organizados em três grupos (Tabela 4), de acordo com o seu âmbito 

                                                      
16 http://www.dublincore.org/resources/metadata-basics/ 

http://www.dublincore.org/resources/metadata-basics/
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(Borbinha, 2001), cuja descrição de referência em português está disponível no endereço 

http://purl.pt/201/1.  

Cada elemento tem um nome descritivo que pretende transmitir o seu significado e a ocorrência 

num esquema de metadata é facultativo ou susceptível de ser repetido quando vezes for necessário.  

Para além dos termos do Dublin Core, há outros vocabulários como o FOAF17 (Friend of a Friend) 

para descrever pessoas e organizações, Schema.org18 com vários esquemas para estruturar dados da 

Internet e o DCAT19 – Data Catalog Vocabulary para descrever conjuntos de dados (datasets) de 

catálogos publicados na Web. Consoante os requisitos dos utilizadores, é possível utilizar termos de 

diferentes vocabulários para criar um perfil de aplicação (Heery & Patel, 1996) optimizado para um 

contexto específico de utilização de metadata.  

Estes vocabulários são fruto de uma linha de desenvolvimento tecnológico que surgiu com o advento 

da «Web Semântica»20 no final dos anos 90 e que assenta num formato de declarações recombinadas 

expressas no modelo RDF em contraste com a abordagem mais antiga, baseado em formato de registo, 

mais associada ao universo das bases de dados relacionais e repositórios baseados em XML. 

3.2. Arquitecturas de Metadados 

Há várias abordagens arquitecturais que podem ser usadas para fornecer, armazenar, integrar, 

manter e tornar os metadados acessíveis aos consumidores.  

3.2.1. Centralizada 

A arquitectura de metadados centralizada consiste num único repositório (uma base de dados 

relacional ou orientada-a-objectos) com a cópia dos metadados de várias fontes (Figura 6). O 

repositório é actualizado através de mecanismos automáticos de importação (indicados pela seta 

branca) e responde as interrogações dos utilizadores, através de um portal, sobre os metadados 

disponíveis no repositório (seta azul maior). 

 

Figura 6 – Arquitectura de metadados centralizada (DAMA, 2017) 

                                                      
17 http://xmlns.com/foaf/spec/ 
18 https://schema.org/ 
19 http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/ 
20 https://www.w3.org/standards/semanticweb/ 

http://purl.pt/201/1
http://xmlns.com/foaf/spec/
https://schema.org/
http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
https://www.w3.org/standards/semanticweb/
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Esta arquitectura apresenta como vantagens o facto de ser independente dos sistemas-fonte de 

metadados, possibilitar uma rápida resposta às interrogações e capacidade de enriquecer os 

metadados. Como tem os metadados no repositório central, a indisponibilidade de qualquer sistema-

fonte não afecta o repositório. As interrogações colocadas pelos utilizadores são respondidas mais 

rapidamente (porque estão armazenados localmente) e permite adicionar informação que não está 

disponível nos sistemas-fonte.  

As desvantagens desta abordagem têm que ver com a complexidade dos processos necessários 

para capturar as alterações às fontes de metadados num intervalo de tempo curto, o desenvolvimento 

de módulos altamente especializados ou utilização de algum tipo de middleware21 que permita a troca 

de dados entre as aplicações.  

3.2.2. Distribuída 

Numa arquitectura de metadados distribuída não existe um repositório que armazene os metadados 

de forma permanente. Embora mantenha um único ponto de acesso, as interrogações são feitas aos 

sistemas-fonte em tempo real (Figura 7). O ambiente de gestão dos metadados mantém informação 

necessária para responder eficientemente às interrogações. Identificamos algumas vantagens nesta 

abordagem: ao não haver um repositório persistente com metadados, não se corre o risco de ter 

metadados desactualizados. O esforço para desenvolver e manter os componentes que comunicam 

com os sistemas são mais simples, limitando-se apenas à função de pesquisa, abstraindo a estrutura 

interna de metadados desses sistemas. 

 

Figura 7 –  Arquitectura de metadados distribuída (DAMA, 2017) 

As limitações da arquitectura de metadados distribuídas são impossibilidade de adicionar 

metadados novos (a não ser por nova versão da ferramenta) pela falta de um repositório onde os 

armazenar, uniformização na apresentação dos metadados de diferentes sistemas e as capacidades 

de pesquisa estão directamente associadas as capacidades dos sistemas-fonte. O conjunto de 

metadados disponíveis é definido pelas propriedades expostas pelas ferramentas.  

3.2.3. Híbrida 

A arquitectura de metadados híbrida é um misto da arquitectura centralizada e distribuída, ou seja, 

os metadados são colectados dos sistemas para o repositório central através de mecanismos 

automáticos e é possível inquirir os sistemas-fonte em tempo real. A Figura 8 ilustra a forma como os 

                                                      
21 Middleware é uma camada de software que permite a vários tipos de aplicação trocar dados entre si 
de forma relativamente fácil. 
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metadados são integrados e consultados. Os metadados são colectados para o repositório (seta 

branca), o utilizador interroga o repositório (seta azul), via portal, e o pedido é satisfeito numa primeira 

fase através dos metadados recolhidos. Caso necessite de informação adicional, o pedido é 

reencaminhado para o sistema-fonte. 

 

Figura 8 – Arquitectura de metadados híbrida, (DAMA, 2017) 

O desenho do repositório tem em conta os metadados manuais e os metadados importantes dos 

sistemas e permite responder às interrogações do utilizador com informação pré-armazenada e caso 

necessário, com consulta aos sistemas-fonte para uma resposta mais detalhada. Uma outra vantagem 

são os custos de desenvolvimento. Como não é necessário ter todos os metadados dos sistemas, o 

desenvolvimento é menor por via de um modelo mais simples dos metadados dos sistemas-fonte. 

3.2.4. Bidireccional 

A arquitectura de metadados bidireccional permite que os metadados sejam alterados e actualizados 

em ambas as direcções com base nas fontes, no processo de integração ou através da interface gráfica 

de utilizador. Um desafio nesta arquitectura é a obrigatoriedade de o repositório ter sempre a última 

versão e ter de gerir as alterações à fonte. Exige também um desenvolvimento adicional para escrever 

nas fontes no caso de estas permitirem. 

Apresentadas as arquitecturas de metadados definimos no próximo tópico os elementos 

arquitecturais para a criação do repositório de metadata. 

3.3. Arquitectura de Software 

3.3.1. Conceito 

A arquitectura de um sistema de software é uma visão de alto nível que faz a ligação entre os 

requisitos de negócio e o novo sistema de software que implementa esses requisitos (Bass, Clements, 

& Kazman, 2013, p.3). Permite visualizar como a funcionalidade do sistema se encontra distribuída em 

componentes de software e hardware, como é mapeado o software para o hardware e como é feita a 

interacção das pessoas com esses componentes e tem como principal objectivo assegurar 

determinadas qualidades, e.g., a modificabilidade, disponibilidade ou desempenho. 
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A definição de arquitectura de software que se adopta neste trabalho é a definida por Bass, Clements 

e Kazman na 3ª edição do livro “Software Architecture in Practice” (SAnP), com tradução nossa: 

 “A arquitectura de software de um sistema é o conjunto de estruturas necessárias 

para a compreensão do sistema, constituídas por elementos de software, relações 

entre esses elementos e as propriedades de ambos.” (Bass, Clements, & Kazman, 

2013, p.45) 

O desenho de uma arquitectura é feito aplicando um conjunto de decisões que satisfazem os 

requisitos arquitecturais mais significativos, ou seja, aqueles que contribuem decisivamente para o 

sucesso do sistema. 

Por sua vez, os requisitos para um sistema, segundo (Bass et al., 2013, p.64), podem ser 

classificados em 3 categorias (Tabela 5). Um requisito é uma “especificação de uma determinada 

acção, condição ou necessidade que o sistema deverá satisfazer” (A. M. R. da Silva & Videira, 2005, 

p. 131). Um requisito funcional “descreve uma determinada acção (ou função) que o sistema deverá 

providenciar” e como deve reagir a um determinado estímulo em tempo de execução (Bass et al., 2013). 

Por outro lado, o requisito não funcional descreve “um aspecto (não funcional) que o sistema deverá 

satisfazer”, referindo-se a qualidades ou, segundo (A. M. R. da Silva & Videira, 2005), a “propriedades 

emergentes” transversais a partes ou a todo o sistema como, por exemplo, o desempenho, 

disponibilidade, modificabilidade, usabilidade e outros.  

Tabela 5 – Categorias de requisitos, (Bass et al., 2013)  

Categoria de Requisito Objectivo 

Requisito funcional Determina o que o sistema deve realizar e o como se comporta ou 

reage a estímulos. É satisfeito através da atribuição apropriada de 

responsabilidades ao nível do desenho. 

Atributo de qualidade 

(requisito não funcional) 

Qualifica o requisito funcional (e.g., a função deve ser executada 

rapidamente) ou o sistema (e.g., tempo que demora a instalar o 

sistema). É satisfeita através das estruturas, comportamento e 

interacções dos elementos que compõem a arquitectura. 

Restrição Decisão arquitectural sem margem de manobra (e.g., utilizar uma 

linguagem de programação específica por causa dos programadores). 

É satisfeito pela aceitação e reconciliação com outras decisões já 

tomadas. 

 

As decisões que se tomam ao longo de todo o ciclo de vida – desde o desenho arquitectural até à 

codificação e instalação – afectam as qualidades sistémicas (p. 26). Se for importante o sistema ter um 
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bom desempenho é preciso ter em conta o tempo de execução dos elementos, a utilização de recursos 

partilhados e a frequência e volume da comunicação entre eles. Se for importante a segurança, é 

preciso gerir e proteger a comunicação entre os elementos e controlar quais os elementos que devem 

ter acesso ao recurso. Se for a modificabilidade, então é preciso ter em consideração como as 

responsabilidades são atribuídas aos elementos de forma que alterações futuras afectem o menor 

número de elementos.  

Outro aspecto a ter em conta na arquitectura de um sistema é no foco que é dado à composição ou 

associação de elementos em vez de os desenvolver de raiz. Isto só é possível porque a arquitectura 

define os elementos que podem ser incorporados ao sistema. Muitos desses elementos podem ser 

baseados em componentes comerciais ou software-livre, cujo ganho pode ser um time-to-market menor 

(à partida é mais fácil utilizar algo já criado do que criar um) e maior confiabilidade (software utilizado 

por mais gente deve ter menos erros). 

A arquitectura, onde se inclui a forma como os elementos interagem uns com os outros para 

evidenciar o comportamento esperado, pode também servir como uma primeira introdução ao sistema 

para novos membros do projecto. Para além de tornar visível as principais decisões tomadas, facilita a 

atribuição de responsabilidades, reduz a curva de aprendizagem e permite-lhes começar a ser 

produtivos mais rapidamente. 

3.3.2. Estruturas Arquitecturais 

Os autores definem três tipos de estruturas arquitecturais que permitem entender como é que a 

arquitectura de software permite moldar um sistema para corresponder às necessidades das partes 

interessadas: módulos, componentes-e-conectores e alocações (Bass et al., 2013, p.10). 

Os módulos são estruturas estáticas, constituídas por unidades de implementação, que 

documentam como o sistema está estruturado em termos do código que é necessário codificar ou 

adquirir (bibliotecas de código comercial ou open-source). Os elementos destas estruturas, como 

espaços de nomes, classes, camadas, permitem ajuizar acerca das responsabilidades de cada 

elemento, os tipos de dependência que existem entre eles e o impacto de se realizarem alterações a 

cada um deles. 

Os componentes-e-conectores são estruturas dinâmicas, constituídas por unidades de 

computação, que exibem comportamento (componente) e interacção (conector). Os componentes 

podem ser serviços, peers, clientes e servidores e os conectores são os mecanismos de comunicação 

entre os componentes, como call-return, operadores de sincronização de processos, pipes e outros. 

As alocações são estruturas que documentam como os elementos de software do sistema se 

relacionam com o meio envolvente em termos de processadores, sistema de ficheiros, redes e equipas 

de desenvolvimento. 

 Estas estruturas são representadas através de vistas que mostram os elementos da arquitectura 

adaptados à audiência que tenha algum interesse no sistema. 
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3.3.3. Cenários de Atributos de Qualidade 

Os cenários de atributos de qualidade são descrições de como o sistema deve responder quando 

é estimulado por algo ou alguém para atingir determinadas qualidades (Tabela 6). 

A utilização de cenários permite identificar as qualidades mais importantes do sistema e estabelece 

um vocabulário para expressar o que está a acontecer ao sistema, evitando ambiguidades na 

interpretação da ocorrência. 

Tabela 6 – Exemplos de qualidades arquitecturais 

Qualidade Definição 

Disponibilidade Qualidade do sistema relacionada com as falhas do sistema e o tempo de duração 

até recuperar os níveis de serviço. 

Modificabilidade Qualidade do sistema que se avalia o custo de alterar o sistema, em termos 

financeiros e de duração, depois de estar em produção. 

Desempenho Qualidade do sistema que se traduz na capacidade do sistema em fornecer 

serviço dentro dos limites acordados de tempo. 

Segurança Qualidade do sistema que se traduz na capacidade em permitir o acesso a 

pessoas ou serviços devidamente habilitados para aceder, enquanto previne ou 

bloqueia os que não têm permissão para aceder. 

Testabilidade Qualidade do sistema que demonstra as falhas do sistema quando é executado. 

Para um sistema ser testado é necessário que as entradas sejam passíveis de 

ser controladas e que as saídas, após execução do sistema, sejam observáveis. 

Usabilidade Qualidade do sistema respeitante à eficiência de utilização do sistema pelo 

utilizador para conseguir realizar as suas tarefas e como este o auxilia para as 

realizar com sucesso. 

 

A Figura 9 ilustra as partes que compõem um cenário de atributo de qualidade. A identificação, 

de pelo menos, do estímulo e da resposta na descrição de um cenário de atributo de qualidade permite 

avaliar de que forma uma decisão de desenho garante a qualidade do que se pretende atingir. Um 

cenário de atributo de qualidade completo é composto por seis partes (Bass et al., 2013, p.69): 
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Figura 9 – As partes de um cenário de atributo de qualidade, (Bass et al., 2013) 

1. Fonte do estímulo – uma entidade que gera o estímulo (uma pessoa, um sistema 

informático ou outro agente). 

2. Estímulo – uma condição que descreve a chegada de um evento ao sistema e que o obriga 

a responder em resultado desse estímulo (e.g., um estímulo pode ser um evento para a 

equipa de desempenho, um ataque para a equipa de segurança, uma acção do utilizador 

para a equipa de usabilidade). 

3. Ambiente – conjunto de circunstâncias que envolve o cenário. 

4. Artefacto – parte do sistema que se aplica o requisito. 

5. Resposta – como o sistema deve responder ao estímulo. Por exemplo, num cenário de 

desempenho, um evento chega (o estímulo), o sistema deve processar esse evento e gerar 

uma resposta; num cenário de modificabilidade, há um pedido de alteração (estímulo) e o 

programador implementa essa alteração, testa e instala. 

6. Medida de resposta – valor mensurável da resposta. No exemplo de desempenho, pode 

ser uma medida de latência (tempo que demora a satisfazer o pedido) ou taxa de débito 

(número de pedidos satisfeitos por unidade de tempo).  

3.3.4. Método de Desenho Baseado em Atributos 

O método de desenho baseado em atributos é um método que a partir de um conjunto de 

cenários de atributos de qualidade, usa o conhecimento de como alcançar os vários atributos de 

qualidade e a relação entre as diferentes formas de os alcançar para desenhar a arquitectura.  

O método baseia-se num processo de decomposição recursivo que, em cada passo, são escolhidas 

tácticas e padrões para satisfazer os requisitos arquitecturais mais significativos. O resultado do método 

é um conjunto de vistas que descrevem, geralmente, como o sistema foi particionado nos principais 

elementos computacionais e de desenvolvimento, que elementos farão parte das diferentes estruturas 

do sistema e que interacções ocorrerão entre os elementos (Wojcik et al., 2006). 

A 3ª edição do livro “Software Architecture in Practice” apresenta o método resumido em 5 passos 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Método ADD 2.0 resumido 

3.4. Sumário 

A gestão de metadados tem suscitado interesse às organizações que estão cada vez mais despertas 

para o valor estratégico dos dados, criando programas de gestão de metadados, de forma a mitigar o 

risco de utilizar dados indevidamente nas operações e no cumprimento das obrigações legais, em 

virtude de uma compreensão limitada do significado dos dados. Além do mais, muito deste 

conhecimento está “armazenado” nas pessoas e quando estas saem das organizações, perde-se algo 

que é útil para a organização cumprir a sua missão. 

Várias definições e categorias têm sido propostas para a caracterização dos metadados, sendo no 

contexto dos SI serem divididos em três categorias: metadados técnicos, de negócio e operacionais. 

Os primeiros fornecem uma descrição dos conceitos relacionados com as tecnologias, os outros uma 

descrição sobre os sistemas numa linguagem de negócio e por fim, aqueles que se relacionam com a 

utilização que é feita dos dados em termos de processamento e acesso. 

Num contexto mais alargado, como os das Ciências da Informação, os metadados são definidos 

como estruturas de informação sobre outras informações ou recursos. Podem ser classificados por 

metadados descritivos, administrativos, estruturais e criados de forma manual ou automática. 

As fontes de metadados são diversas e variam consoante as necessidades de cada organização. 

Alguns exemplos são glossários de negócio, ferramentas de Inteligência de Negócio e de integração 

de dados, dicionários de dados, sistemas de gestão de base de dados, entre outros. 
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Alguns metamodelos têm sido sugeridos para especificar a representação dos metadados para 

vários domínios sendo o CWM™ – Common Warehouse Metamodel o padrão de facto no domínio do 

data warehousing. A norma ISO/IEC 11179, considerada padrão de jure de metadata, estabelece as 

bases para implementar requisitos relativos à semântica dos dados, representação dos dados e registo 

e descrição dos dados. Além destes, têm sido criados vocabulários para descrever objectos de 

informação na Web, tantos quanto as necessidades de utilização das comunidades de utilizadores. 

As abordagens arquitecturais aos metadados para fornecer, armazenar, integrar, manter e tornar os 

metadados acessíveis aos consumidores são classificadas como centralizada, distribuída, híbrida e 

bidireccional. Estas arquitecturas distinguem-se entre si pela forma como gerem o acesso e a 

persistência dos (meta)dados. 

A criação de uma arquitectura de software precisa, ainda antes de começar o desenho da 

arquitectura, que estejam identificados os requisitos funcionais, requisitos de qualidade e restrições 

para aplicar o método de desenho baseado em atributos. Este método baseia-se num processo de 

decomposição que, em cada passo, são escolhidos conceitos de desenho (como tácticas, padrões e 

frameworks) aplicáveis ao elemento seleccionado, para formar as estruturas que satisfazem os drivers 

arquitecturais. O resultado do método é o desenho da arquitectura, representada através de vistas 

adaptadas à audiência a que se destinam.  

No próximo capítulo, mostra-se como o processo de desenho da arquitectura se realiza.  
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4. Desenhando a Arquitectura  

Este capítulo descreve o processo de desenho do protótipo de metadados. Define-se os objectivos, 

as qualidades arquitecturais pretendidas e a aplicação do método ADD no desenho da arquitectura do 

sistema. 

4.1. Objectivos do Negócio 

Como em todos os Sistemas de Informação, a criação de uma arquitectura de software é motivada 

por objectivos de negócio. Alguns desses objectivos de negócio são precursores de cenários de 

atributos de qualidade (Bass et al., 2013, cap. 16).  

Com base no que foi dito nos capítulos anteriores é possível inferir alguns objectivos de negócio. 

Time-to-market: Quanto mais depressa a informação sobre os conjuntos de dados estiver 

disponível, mais rápido e seguro é o processo de decisão dos analistas na utilização ou não desses 

dados. Há todo o interesse em que as equipas funcionais, programadores e administradores das bases 

de dados documentem os conjuntos de dados que são criados no desenvolvimento das aplicações de 

Inteligência de Negócio para melhorarem o processo de criação dessas aplicações. É esperado que ao 

aumento da coesão entre as equipas melhore a eficiência das actividades características de um 

ambiente de Inteligência de Negócio.  

Custo e benefício: A utilização incorrecta dos dados acarreta riscos financeiros e de reputação que 

uma organização deve evitar. Além disso, num contexto de uma economia mercado onde é «fácil» os 

trabalhadores circularem, há o risco de perder o conhecimento que estas pessoas levam com elas. 

Para mitigar estes riscos, a gestão adequada dos metadados é fundamental. A dispersão dos 

dicionários de dados, a variedade existente de conjuntos de dados, a identificação dos donos e 

especialistas dos dados, são elementos que estão associados às aplicações de IN e que se 

transformam em obstáculos na «engrenagem» da organização que dispensa mais recursos a identificar 

e a manter essa informação sobre os dados. De forma que o que se pretende, é uniformizar a captura, 

gestão e o acesso aos metadados para dar informação correcta às equipas no momento adequado.  

Controlo de custos e valorização dos programadores: A utilização de pacotes open-source é 

uma opção que diminui o Total Cost of Ownership quando comparado com soluções COTS (commercial 

off-the-shelf), pelo menos nos custos relativos à aquisição e actualização, embora se mantenham 

custos com o treino e formação, manutenção e o suporte a esses pacotes. Os programadores também 

saem beneficiados porque evitam tarefas de baixo-valor, focando-se ao invés, em tarefas relacionadas 

com a implementação da lógica de negócio.  

Implementação faseada: A diversidade de fontes de metadata numa organização é numerosa. A 

criação dum repositório de metadata centralizado prevê a captura e o armazenamento dos (meta)dados 

no repositório, mas isso terá de ser realizado de forma gradual. O objectivo é ter um sistema que evolua 
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ao longo do tempo. Ou seja, permitir incrementos contínuos na funcionalidade (suportando mais fontes 

e casos de uso) dentro de uma janela temporal proporcional. 

Nos pontos seguintes, o método é ilustrado na criação de um protótipo de um repositório de 

metadados centralizado (secção 3.2.1). Relembrando a abordagem: esta prevê um repositório central 

com a cópia dos metadados, que para todos os efeitos passam a ser dados consultados por utilizadores 

e aplicações. 

A Figura 11 apresenta os principais casos de uso do sistema. 

 

Figura 11 – Principais casos de uso 

Estes casos são descritos com mais detalhe na tabela abaixo. 

Tabela 7 – Principais casos de uso 

Caso de Uso Descrição 

CdU-1: Extrair metadata 

técnica 

O caso de uso inicia-se quando o actor Equipa Técnica pretende 

extrair os metadados técnicos de um SGBDR. O sistema apresenta-

lhe as acções que tem para realizar a extracção dos metadados 

para o ecrã ou ficheiro. Caso ocorra um erro na tentativa de aceder 
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aos metadados, o sistema regista esse facto e emite um alerta. Se 

não houver erro, o caso termina quando o sistema extrai os 

metadados para o ecrã ou ficheiro (indicando o número de 

metadados lidos para o ecrã). 

CdU-2:Submeter metadata O caso de uso inicia-se quando o actor Equipa Técnica deseja 

actualizar o repositório com os metadados técnicos lidos do 

SGBDR. O sistema disponibiliza uma acção a pedir ao utilizador 

que indique o ficheiro de metadados que pretende submeter. Ao 

escolher essa acção, através de introdução manual, o sistema 

valida a existência do ficheiro e que o formato é correcto, caso 

contrário é apresentada uma mensagem de erro. O caso termina 

quando o sistema actualiza o repositório com os metadados 

técnicos dos SGBDR. 

CdU-3: Criar metadata de 

negócio 

O caso de uso inicia-se quando o utilizador já consultou um 

conjunto de dados que quer modificar. O sistema apresenta um 

formulário a pedir ao actor Equipa de Suporte que preencha os 

metadados associados ao conjunto de dados. Quando o actor 

escolhe a opção <gravar>, o sistema armazena essas alterações e 

redirecciona o utilizador para a visualização do conjunto de dados 

terminando o caso.  

CdU-4: Consultar metadata O caso de uso inicia-se quando um utilizador pretende saber 

informações sobre um conjunto de dados. O sistema apresenta 

um formulário de pesquisa a pedir que preencha os critérios de 

pesquisa (tipo de fontes de metadata, texto). Quando o utilizador 

prime a opção <procurar> o sistema retorna uma lista de 

resultados que satisfazem os critérios especificados. O caso 

termina quando o utilizador escolhe o conjunto de dados que lhe 

interessa. 

 

4.2. Drivers Arquitecturais 

4.2.1. Requisitos Funcionais 

1. O sistema deve suportar a extracção de metadados das bases de dados relacionais do SQL 

Server. 
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2. O sistema deve suportar o acesso dos utilizadores através de um portal disponibilizado na 

intranet. 

3. O sistema deve suportar o acesso das aplicações ao repositório de metadata através de uma 

API. 

4.2.2. Qualidades 

As qualidades arquitecturais do sistema são identificadas na Tabela 8. Durante a iteração do 

método, são descritos os padrões e tácticas utilizados para satisfazer as qualidades. 

Tabela 8 – Cenários de atributos de qualidade 

ID Atributo de 

Qualidade 

Refinamento do 

Atributo 

Requisito Arquitecturalmente 

Significativo 

AQM-1 Modificabilidade Facilidade em 

adicionar um novo 

sistema relacional ao 

sistema 

Suporte a um novo fornecedor de base 

de dados relacionais é adicionado ao 

sistema (produtor) como parte do 

processo incremental de novas 

funcionalidades. A alteração é feita em 

tempo de iniciação, afectando o menor 

número de artefactos.  

(Importância Alta, Risco Médio) 

Táctica: Restrict dependencies, 

encapsulate 

AQS-1 Segurança Utilização segura do 

sistema 

Uma pessoa ou programa 

desconhecido tenta aceder sem 

autorização à metadata dos sistemas 

de base dados relacionais. O sistema 

resiste e regista o ataque.  

(Alta, Médio) 

Táctica: Resiste ao ataque 

(autenticação e autorização), recupera 

do ataque (mantém um registo de 

actividade) 

AQI-1 Interoperação Actualização do 

repositório 

O produtor de dados envia os 

metadados dos sistemas de gestão de 

bases de dados para o repositório. O 
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pedido é aceite, correctamente 

interpretado e os dados são enviados 

para o repositório em 99,9% dos casos. 

(Alta, Médio) 

Táctica: Tailor interface 

AQU-1 Usabilidade Auxílio na captura de 

dados dos SGBD 

O administrador de base de dados 

pretende capturar metadata das bases 

de dados relacionais. O sistema auxilia-

o mostrando as opções que pode 

escolher. O administrador consegue 

obter os metadados que escolheu, 

concluindo a tarefa com sucesso. (Alta, 

Médio) 

Táctica: Modelo de tarefa e agregado 

AQM-2 Modificabilidade Identificação do 

repositório 

Quando o sistema arranca, é 

necessário configurar o nome da base 

de dados onde estão os dados do 

repositório. A alteração é feita 

facilmente e o sistema conecta-se com 

sucesso à base de dados.  

(Baixa, Baixo) 

Táctica: Adiar a ligação 

 

4.2.3. Restrições 

Algumas das restrições sobre o sistema são identificadas na Tabela 9. 

Tabela 9 – Restrições no desenho da arquitectura 

ID Restrição 

RES-1 O sistema deve ser acedido através da intranet com o browser. 

RES-2 O sistema deve disponibilizar uma API para interoperação com outras aplicações 
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RES-3 Aproveitar os conhecimentos de programação da equipa desenvolvimento que está 

familiarizada com a plataforma DotNet 

RES-4 O repositório é uma base de dados relacional instalada no servidor de SQL Server. 

 

4.3. Etapa 1 (Sistema) 

4.3.1. Passo 1: Escolher o elemento do sistema para desenhar 

O método ADD inicia-se com a parte do sistema que ainda não foi desenhado. Neste caso, o 

“elemento” é o sistema como um todo e a primeira etapa consiste em estabelecer a arquitectura geral 

da solução. O número de etapas é circunscrito ao número de elementos identificados nesta iteração 

inicial pela razão de economia de espaço, mais concretamente aos elementos Produtor e Repositório. 

4.3.2. Passo 2: Identificar os requisitos arquitecturalmente 

significativos do elemento escolhido 

 A escolha dos elementos é influenciada pelo tipo de arquitectura de metadata, no caso a 

centralizada, já que esta é independente dos sistemas-fonte, favorecendo a disponibilidade e permite 

a criação de novos atributos de dados, o que favorece a modificabilidade do sistema. 

O passo inicial foi decompor o sistema, identificando os elementos de acordo com as 

funcionalidades do sistema e dos processos que suporta.   

O primeiro elemento é o “Repositório de Metadata”, ou seja, é a base de dados onde os (meta)dados 

são armazenados. 

O segundo elemento é responsável pela produção dos dados a serem enviados para o repositório. 

Este elemento interage com os sistemas-fonte para colectar dados expostos por estes e posteriormente 

enviados para o repositório de metadata. Este elemento é identificado por “Produtor de Dados”. 

Um outro elemento gere a interacção dos utilizadores com o sistema através de uma aplicação Web, 

ou seja, o cliente é um browser que se liga à aplicação Web para explorar o repositório. É identificado 

por “Portal”. 

O último elemento é responsável pelo acesso das aplicações ao repositório permitindo-lhes tirar 

partido da metadata disponível. É identificado por “API”, de Application Programming Interface.  
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4.3.3. Passo 3: Criar um desenho da solução do elemento 

escolhido 

 

Figura 12 – Decomposição inicial do Sistema 

Com estes elementos já é possível perspectivar o fluxo de dados do sistema, como ilustrado na 

Figura 13. 

 

Figura 13 – Fluxo de dados do Sistema de Metadata 

Embora não tenha satisfeito qualquer requisito arquitectural, é possível associar a estes elementos 

os casos de uso do sistema, nomeadamente: 

Tabela 10 – Elementos que suportam os casos de uso 

Caso de Uso Elemento responsável 

CdU-1: Extrair metadata 

técnica 

Produtor de Dados 

CdU-2:Submeter metadata Produtor de Dados 

CdU-3: Criar metadata de 

negócio 

Portal 

CdU-4: Consultar metadata Portal, API 

 

Sistema de 
Metadados

Repositório
Produtor de 

Dados
Portal API
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4.3.4. Passo 4: Rever requisitos arquitecturalmente 

significativos por satisfazer 

Não houve requisitos de qualidade a satisfazer nesta etapa inicial. Apenas foi feito reconhecimento 

das principais funcionalidades do sistema através da decomposição e atribuir-lhes um nome para 

poderem ser refinados nas interacções seguintes.  

4.4. Etapa 2 (Produtor) 

4.4.1. Passo 1: Escolher o elemento do sistema para desenhar 

Na etapa 2 escolhemos o Produtor de Dados. Este elemento é responsável pela captura e 

submissão dos dados dos sistemas-fonte (CdU-1, CdU-2). 

4.4.2. Passo 2: Identificar os requisitos arquitecturalmente 

significativos do elemento escolhido 

4.4.2.1. Facilidade em adicionar uma fonte de metadata 

Qualidade modificável do sistema (AQM-1) 

A perspectiva de conseguir evoluir o sistema para atender às necessidades de informação dos 

utilizadores é uma preocupação derivada não só pelo facto de se querer melhorar os procedimentos 

actuais, mas também com a noção que o sistema terá um ciclo de vida mais longo se for possível ir 

acomodando novos requisitos. Nesta etapa, a de aquisição de metadata, onde se implementou a 

captura da metadata de sistemas relacionais, a forma como foi estruturada a solução serviu para definir 

um “padrão” de desenvolvimento para a aquisição de novas fontes de metadata. 

Relação com os objectivos de negócio 

Esta qualidade está directamente relacionada com todos os objectivos de negócio. A capacidade de 

trazer metadata para o repositório central é a razão de ser do sistema. Novas pontes com os sistemas-

fonte para alimentar o repositório precisam ser desenvolvidas ou incorporadas através de bibliotecas 

externas, à medida que surgem novos requisitos. 

Para ilustrar esta qualidade do sistema foi criado o seguinte cenário: 

Cenário 1 – Alteração de Sistema de Gestão de Base de Dados Relacionais 

Cenário criado em relação à capacidade de o sistema conseguir ligar-se a um SGBDR diferente usando 

a mesma implementação de acesso ao SQL Server. 

Fonte do estímulo: Equipa de Desenvolvimento;  

Estímulo: Adicionar suporte a um novo fornecedor (e.g., Oracle).  
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Ambiente: Tempo de desenvolvimento; 

Artefacto: Produtor de Dados; 

Resposta: A equipa faz a alteração ao código-fonte, testa e instala sem alterar as funcionalidades 

actuais; 

Medida de resposta: O número de módulos impactados é o mínimo possível. Deverá ser a do módulo 

de implementação da abstracção de acesso aos dados e uma alteração à configuração de projecto. 

Como foi alcançada 

Táctica: Restrict dependencies, encapsulate 

Para alcançar a qualidade do cenário apresentado, foi tido em conta os interesses dos 

programadores em conseguir entregar valor ao longo do tempo na implementação de novos requisitos. 

A utilização de padrões bem estabelecidos, como é o caso, do padrão arquitectural de camadas, como 

ponto de partida para instanciar a arquitectura, permite aos programadores trabalharem nas tarefas de 

forma relativamente autónoma, com natural impacto no esforço e prazos de entrega. 

Na implementação do primeiro requisito funcional, considerou-se o facto de estes sistemas gerirem 

os dados através de estruturas bem definidas, como tabelas e colunas que não são alteráveis. Por isso, 

a camada de lógica de negócio foi organizada em “módulos de tabela” representando essas estruturas 

de informação, sendo apenas necessário alterar a implementação. Ou seja, criar apenas a “gateway” 

específica para o novo fornecedor de um sistema relacional (representado na Figura 14).  

 

Figura 14 – Vista de utilização dos módulos de acesso aos dados 

Aqui foi necessário estabelecer um compromisso nos metadados que são lidos destes sistemas 

obrigando os módulos de infra-estrutura a estarem de acordo com a estrutura de dados (Figura 15) 

definida no núcleo do Produtor em alternativa a ter um modelo de dados específico do fornecedor. 
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Usou-se o INFORMATION_SCHEMA, um conjunto de vistas de leitura sobre as tabelas, campos, tipos 

e rotinas, independentemente da forma como é fisicamente implementado e tabelas internas para ler a 

metadata destes sistemas com alguns campos adicionais. 

A captura dos metadados técnicos de um novo sistema é feita, então, desenvolvendo, apenas o 

módulo de infra-estrutura de acesso às estruturas desse sistema, mapeando para o esquema de dados 

comum (Anexo B - Esquema de Dados SGBDR) e através da introdução da referência ao novo projecto 

(uma linha no ficheiro de projecto). 

 

 

Figura 15 – Estrutura de dados alimentada pela gateway (RelationalDatabaseDataSet) 

Os módulos do Produtor têm as seguintes responsabilidades: 

Producer (Core): Este módulo contém funcionalidades transversais a todos os produtores de 

dados, como por exemplo, as abstracções necessárias para o logging e a exportação dos dados para 

um formato. 

Producer Relational Databases (Core): As abstracções para gestão dos metadados dos sistemas 

relacionais, a estrutura de dados e as regras estão definidos neste módulo. É o módulo que vai utilizar 

a API de acesso aos dados. 

Módulo Métodos 
ICatalog 

Interface módulo-de-tabela 

"Catalog" 

RelationalDatabaseDataSet GetAll(ICatalogGateway 

catalogGateway); 

 

RelationalDatabaseDataSet GetBy(ICatalogGateway 

catalogGateway, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

 

void FillBy(RelationalDatabaseDataSet dataSet, 

ICatalogGateway gateway, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 
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ITable 

Interface padrão módulo-de-tabela 

"Table" 

RelationalDatabaseDataSet GetBy(ITableGateway 

tableGateway, CatalogName[] catalogNameCollection, 

TableName[] tableNameCollection); 

 

RelationalDatabaseDataSet GetBy(ITableGateway 

tableGateway, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

 

void FillBy(RelationalDatabaseDataSet dataSet, 

ITableGateway tableGateway, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

IColumn 

Interface do padrão módulo-de-

tabela "Column" 

void FillBy(RelationalDatabaseDataSet dataSet, 

IColumnGateway columnGateway, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

ICatalogGateway 

Abstracção das consultas de SQL à 

tabela/vista "Catalogs" (padrão 

table-gateway) 

RelationalDatabaseDataSet FindAllCatalogs(); 

 

RelationalDatabaseDataSet 

FindCatalogBy(CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

ITableGateway 

Abstracção das consultas de SQL à 

tabela/vista "Tables" (padrão table-

gateway) 

RelationalDatabaseDataSet 

FindTablesBy(CatalogName[] catalogNameCollection); 

RelationalDatabaseDataSet FindTablesBy(CatalogName 

catalog, TableName[] tableNameCollection); 

IRelationalDatabaseGateway 

Abstracção da camada de acesso 

aos dados (padrão Table Data 

Gateway). A implementação 

pertence à camada de infra-

estrutura para cada fornecedor. 

Todos os métodos de ICatalogGateway, 

ITableGateway, IColumnGateway; 

void Configure(string connectionString); 

IRelationalDatabasesProducerSe
rvice 

Abstracção para interacção com 

sistema para obter metadata das 

bases de dados relacionais 

RelationalDatabaseDataSet GetCatalogs(string 

dataSource, string connectionString); 

 

RelationalDatabaseDataSet GetCatalogs(string 

dataSource, string connectionString, CatalogName[] 

catalogNameCollection); 

 

RelationalDatabaseDataSet GetTables(string 

dataSource, string connectionString, CatalogName[] 

catalogNameCollection, TableName[] 

tableNameCollection); 

IRelationalDatabaseTableGatewa
yLoader 

Abstracção do carregamento das 

gateways em runtime 

IEnumerable<Type> LoadFromRuntime(); 

 

IEnumerable<Type> TableGateways { get; } 

IRelationalDatabaseGatewayAsse
mblyMetadata 

BridgeMetadata GetMetadata(Type assemblyType); 

IEnumerable<BridgeMetadata> GetMetadata(Type[] 

assemblyType); 

IEnumerable<BridgeMetadata> GetRuntimeMetadata(); 
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Abstracção do reconhecimento das 

gateways 

Producer (Infrastructure): Este módulo contém a implementação das abstracções do Core 

relativamente aos serviços de infra-estrutura, como logging e leitura/escrita de formatos. 

Producer Dependency Injection Extensions (Infrastructure): Este módulo mapeia as classes 

concretas para a implementação das abstracções definidas pelo Core associado a cada tipo de 

metadata, utilizando uma infra-estrutura de software. 

Producer Relational Databases SQL Server (Infrastructure): É o módulo que implementa o 

acesso à metadata do SQL Server. As responsabilidades deste módulo passam por saber ler os 

metadados do SQL Server para a estrutura de dados definido pelo Core das Base de Dados 

Relacionais.  

Producer Relational Database Oracle (Infrastructure): É o módulo que implementa o acesso à 

metadata do Oracle. 

Producer (UI): Interface de utilizador. O módulo é constituído por comandos que permitem a 

interacção dos utilizadores com o sistema para a produção de dados, bem como os módulos para 

inicializar o host de execução e providenciar os serviços à aplicação. 

Para ser possível ligar a um SGBDR diferente é necessário criar o módulo que implementa a 

interface IRelationalDatabaseGateway e que esteja marcado com o atributo 

RelationalDatabaseGatewayMetadata para ser reconhecido pelo sistema, como abaixo: 

[RelationalDatabaseGatewayMetadata( 

Title = "SqlServer",  

Description = "Gateway de acesso aos metadados do SQL Server",  

Creator = "Carlos Lázaro", Publisher = "MISE")] 

public class SqlServerGateway : IRelationalDatabaseGateway 

O produtor, actualmente, só reconhece as gateways vinculadas ao runtime de execução. Daí ser 

necessário introduzir uma referência ao ficheiro de projecto (.csproj): 

<ProjectReference 

Include="..\MISE.Producer.RelationalDatabases.SqlServer\MISE.Producer.Infrastructur

e.RelationalDatabases.SqlServer.csproj" /> 

4.4.2.2. Utilização eficiente do sistema 

Qualidade de usabilidade do sistema (AQU-1) 

Relação com os objectivos de negócio 

Esta qualidade relaciona-se com o objectivo de negócio time-to-market e valorização dos 

programadores. É da responsabilidade da equipa de ETL desenhar os esquemas de base de dados 

e criar os programas de transformação e carregamento de dados. Dado o seu perfil técnico, estão 

habituados a trabalhar com diversas ferramentas, quer tenham uma interface rica, quer não, como as 
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aplicações de linha de comando. No entanto, não deixam de ser utilizadores e como tal estão 

interessados em utilizar devidamente a aplicação. Neste sentido, criou-se dois cenários de usabilidade: 

Cenário 1 – Auxílio na captura de dados dos sistemas-fonte 

Cenário criado em relação à capacidade do sistema em ajudar os DBAs a extrair metadata dos 

sistemas de base de dados relacionais.  

Fonte do estímulo: Administrador de base de dados;  

Estímulo: Pretende capturar metadata das bases de dados relacionais 

Ambiente: Tempo de execução; 

Artefacto: Produtor de Dados; 

Resposta: O sistema indica as opções disponíveis e se é ou não obrigatório o seu preenchimento; 

Medida de resposta: O DBA explora as acções disponíveis e começa a extrair metadata dos sistemas 

relacionais ao fim de dois minutos de experimentação. 

Cenário 2 – Prevenção de erros 

Cenário criado para tornar a utilização do sistema mais eficiente 

Fonte do estímulo: Administrador de base de dados;  

Estímulo: Pretende escolher algumas bases de dados ou tabelas; 

Ambiente: Tempo de execução; 

Artefacto: Produtor de Dados; 

Resposta: O sistema auxilia o DBA na escolha dos dados a consultar; 

Medida de resposta: O número de erros é nulo e as acções são todas executadas com sucesso. 

Como foi alcançada 

Táctica: Maintain task model; Aggregate 

Os métodos criados no código-fonte espelham as acções que os DBA’s estão habituados a realizar, 

como definir a ligação à instância de base de dados, aplicar critérios de selecção dos dados, como a 

escolha das bases de dados ou tabelas. O sistema providencia assistência na execução das tarefas de 

obter metadata sobre catálogos e tabelas através da validação dos dados de entrada com informação 

sobre os erros detectados e de como corrigi-los. Também disponibiliza uma “shell” para a execução das 

acções disponíveis para o DBA a escolher os dados a enviar, sem ter que reiniciar o produtor. Por 

exemplo, primeiro vê que catálogos é que foram modificados, segundo, vê as tabelas desse catálogo 

e por fim, escolhe criar o ficheiro com os metadados dos catálogos e tabelas seleccionados. Neste 

caso, em vez de obterem os dados gerados pelas actividades de negócio, obtêm as estruturas internas 

que organizam esses dados.  
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A execução destas tarefas de forma repetitiva com os nomes dos catálogos e tabelas, porventura 

definidos usando convenções que favorecem a ocorrência de erros tipográficos, com vários parâmetros 

a terem que ser definidos, pode criar uma sensação de exasperação, o que dificulta a adopção do 

sistema. Assim, ao reunir vários elementos num único grupo, para que a acção seja executada sobre 

esse grupo, liberta o utilizador de possíveis erros provocados pela repetição contínua da mesma acção. 

Por exemplo, o administrador das bases de dados quer enviar os metadados das novas tabelas que 

criou quando disponibilizou uma nova aplicação de Inteligência de Negócio. Escolhe a base de dados 

e se quer todas as tabelas ou apenas algumas. Vai ter que as escrever uma por uma. Se as tabelas 

tiverem nomes tipo SAP® Tables, como KNA1, KNAS, CSKS/T é possível haver engano ao escrever. 

Utilizou-se na implementação da aplicação de linha de comando um pacote de software que 

disponibiliza comandos para criar, apagar e listar as acções invocadas pelo DBA.  

4.4.2.3. Utilização segura do sistema 

Qualidade de segurança do sistema (AQS-1) 

Relação com os objectivos de negócio 

Esta qualidade relaciona-se com o objectivo de negócio Custo e benefício. A utilização de 

aplicações inseguras põe em risco as organizações que ficam expostas a vulnerabilidades que podem 

ser exploradas para fins ilícitos, comprometendo a aplicação e os seus dados. 

Cenário 1 – Configuração do acesso aos sistemas 

Cenário criado em relação à capacidade de o sistema assegurar que quem acede é um utilizador 

legítimo do sistema. 

Fonte do estímulo: Pessoa ou programa desconhecido;  

Estímulo: Tenta aceder sem autorização aos metadados do SGBDR 

Ambiente: Tempo de execução; 

Artefacto: Produtor de Dados; 

Resposta: O sistema resiste ao ataque assegurando que apenas as acções legítimas são executadas;  

Medida de resposta: As tentativas são todas evitadas. O sistema mantém um registo da actividade; é 

possível saber quantos e quando é que os ataques foram lançados. 

Como foi alcançada 

Táctica: Resist attack (authentication and authorization), recover from attacks (maintain an audit trail) 

O primeiro controlo de segurança é garantir que quem acede aos dados é conhecido e está 

autorizado a aceder aos recursos. O acesso à rede através de um utilizador registado é a primeira 

barreira que se interpõe ao ataque. Uma segunda barreira é, mesmo que seja um utilizador 

reconhecido, é preciso que lhe tenha sido atribuído as devidas permissões de acesso aos recursos 
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disponibilizados pelos sistemas. Se o ataque se concretizar, a existência de um audit trail permite saber 

quando e quantas vezes o sistema ficou comprometido para tomar medidas de segurança e até 

identificar o agente agressor. No caso do audit trail também ser vítima de um ataque, as medidas para 

resistir relacionam-se com a forma como é mantido. No caso de se utilizar um ficheiro é importante 

assegurar que não pode ser manipulado nem eliminado através da configuração das permissões ao 

nível do sistema de ficheiros ou então, utilizar um servidor de base de dados para centralizar o registo 

dos eventos.  

Um exemplo de resistência a um ataque é a utilização de um serviço de directório para controlar 

todos os acessos a sistemas e serviços dentro de uma rede empresarial, como o Active Directory que 

funciona em ambiente Windows. Um utilizador para conseguir aceder a um recurso da rede precisa 

efectuar login com uma conta e senha que lhe foram atribuídos pelo administrador de sistemas. Um 

atacante externo não terá essas credenciais e para conseguir entrar terá que explorar falhas neste 

serviço. No entanto, este papel pode ser desempenhado por um elemento da organização que, 

inadvertidamente, executou um ficheiro infectado que pode saber se existem servidores de base de 

dados, usando por exemplo uma função do .NET (Figura 16). 

 

Figura 16 – Pedido à rede de todas as instâncias de SQL Server 

A compartimentação da rede em áreas (utilizadores, serviços de aplicação, base de dados) e a 

utilização de firewalls para controlar o tráfego entre os rebordos são exemplos concretos de um 

mecanismo de defesa contra intrusões. Por último, o SQL Server ainda é dotado de mecanismos de 

atribuição/revogação de acesso de utilizadores (principals) tanto ao nível do servidor (server roles) 

como ao nível das base de dados (database roles) usando contas de domínio ou contas locais do 

servidor e com permissões hierarquizadas22. Para além da instrução abaixo que permite consultar os 

metadados de servidor (o principal mise é uma conta local do SQL Server) é necessário atribuir acesso 

a cada uma das bases de dados que se quer consultar metadata. 

USE master  

GO  

GRANT VIEW ANY DEFINITION TO [mise] 

 
USE [Staging] 

GO 

CREATE USER [mise] FOR LOGIN [mise] 

                                                      
22 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/metadata-visibility-configuration 
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O registo de utilização da aplicação é escrito para ficheiro, ou outro tipo de saída, onde se identifica 

a data e hora de execução, quem executou e quais os métodos invocados, cuja análise cuidada pode 

ajudar na identificação do atacante. 

4.4.3. Passo 3: Criar um desenho da solução do elemento 

escolhido 

Facilidade em adicionar uma fonte de metadata 

A Figura 17 apresenta o modelo de camadas com os módulos da aplicação distribuídos de acordo 

com as responsabilidades de cada camada. Para a implementação de um novo fornecedor de SGBDR 

é preciso alterar a camada de infra-estrutura (base de dados relacionais), adicionando um novo módulo 

que implementa a interface IRelationalDatabaseGateway e que utiliza o atributo definido pelo 

núcleo de base de dados relacionais.  

 

Figura 17 – Vista de Utilização de Módulos do Produtor por camadas 
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A configuração e invocação dos serviços da aplicação são feitos no arranque da aplicação. Um dos 

componentes é o Gateway Loader, cuja responsabilidade é identificar nos metadados das bibliotecas 

carregadas em memória a classe concreta que é registada no injector de dependências. Quando o DBA 

invoca uma acção para obter metadados, o pedido é interpretado pelo componente de UI (Console 

App), que valida os parâmetros, seguido dum pedido de serviço ao componente Relational 

Database Producer que utiliza a gateway (pedida ao componente Gateway Factory através do 

identificador Title) para procurar ou preencher a estrutura de dados com os dados fornecidos pelo 

servidor de base de dados. 

 

 

Figura 18 – Vista de componentes e conectores do Produtor 

 

Utilização eficiente do sistema 

A aplicação disponibiliza uma função de ajuda com informação sobre as acções disponíveis e 

respectivos argumentos. 
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Figura 19 – Função de ajuda 

 

Para além da função de ajuda estão disponíveis outros comandos para gerir o histórico de execução 

de comandos. 
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Figura 20 –  Função de histórico de acções 

Utilização segura do sistema 

A aplicação liga-se ao SGBDR através de um provider específico para esse servidor que necessita 

de uma cadeia de ligação com a informação necessária para conseguir estabelecer a ligação à base 

de dados. Essa informação está estruturada em pares de valores separados por ponto e vírgula. Por 

exemplo, “Server”, “User”, “Password” são palavras-chave utilizadas para especificar o endereço do 

servidor, utilizador e a senha para se autenticar, respectivamente.  

No caso de um ataque por um utilizador mal-intencionado é feito o registo de execução de todos os 

comandos; no exemplo, para ficheiro no directório local, mas é possível, através de configuração, 

adicionar outros destinos. Com uma firewall o tráfego entre o cliente e servidor é bloqueado à partida, 

excepto quando existam regras que permitam a comunicação entre os equipamentos. 
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Figura 21 – Registo de tentativas de acesso  
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Figura 22 – Vista de instalação do Produtor 

4.4.4. Passo 4: Rever requisitos arquitecturalmente 

significativos por satisfazer 

A etapa 2 satisfez os requisitos: 

 AQM-1: Facilidade em adicionar um novo sistema relacional 

 AQS-1: Utilização segura do sistema 

 AQU-1: Auxílio na captura de dados dos SGBD 

Por satisfazer: 

 AQI-1: Actualização do repositório 

 AQM-2: Identificação do repositório 

4.5. Etapa 3 (Repositório) 

4.5.1. Passo 1: Escolher o elemento do sistema para desenhar 

Na etapa terceira escolhemos o Repositório. Este elemento é responsável pelo armazenamento dos 

metadados num meio persistente. 

4.5.2. Passo 2: Identificar os requisitos arquitecturalmente 

significativos do elemento escolhido 

4.5.2.1. Actualização e identificação do repositório 

Qualidades de interoperação (AQI-1) e modificação (AQM-2) do sistema 
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Relação com os objectivos de negócio 

O repositório relaciona-se com todos os objectivos de negócio porque é o elemento onde os 

metadados técnicos e de negócio confluem para dar uma visão harmonizada sobre os conjuntos de 

dados com que as equipas lidam. Nesta etapa, a principal preocupação é a integração dos dados 

disponibilizados pelo produtor no repositório central.  

A capacidade de o produtor “falar” com o repositório é ilustrada por dois cenários: 

Cenário 1 – Identificação do repositório 

Cenário criado em relação à capacidade de o sistema parametrizar a ligação ao repositório central de 

metadata. 

Fonte do estímulo: Administrador de base de dados;  

Estímulo: Alterar ligação ao repositório de base de dados  

Ambiente: Tempo de arranque; 

Artefacto: Produtor de Dados; 

Resposta: O DBA parametriza a nova ligação ao repositório; 

Medida de resposta: A alteração não tem custos, é aplicada imediatamente e todas as tentativas de 

ligação ao repositório utilizam a nova configuração. 

Cenário 2 – Actualização do repositório com os dados dos SGBDR 

Cenário criado em relação à capacidade de o sistema conseguir ler e interpretar os dados enviados 

pelo produtor para o repositório. 

Fonte do estímulo: Produtor;  

Estímulo: Um pedido para actualizar os dados do repositório central  

Ambiente: O repositório e o produtor são já conhecidos entre si; 

Artefacto: Produtor de Dados e Repositório; 

Resposta: O pedido para interoperar dados dos SGBDR resulta na troca de informação. O repositório 

compreende os dados enviados, e no caso de haver erros sintácticos ou semânticos, o pedido é 

rejeitado. Em ambos os casos, o pedido pode ser registado no diário de execução. 

Medida de resposta: Os dados enviados são armazenados no repositório em 99,9% dos casos. 

Como foi alcançada 

Táctica: Defer binding; Tailor interface 

A segregação dos ambientes de desenvolvimento, qualidade e produção obriga a ter a capacidade 

de se conseguir alterar os nomes das ligações às bases de dados. Uma forma de o realizar é através 
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de um ficheiro de configuração que exponha a variável de ligação ao repositório. Desta forma, o 

produtor quando arranca consegue saber onde se encontra o repositório. No entanto, para que 

consigam “conversar” é necessário que exista um acordo entre a representação dos dados e a 

exactidão semântica dos elementos trocados, ou seja, é preciso garantir a compatibilidade entre os 

modelos de dados. Utilizou-se o formato XML para troca de dados pela razão principal da estrutura de 

dados ter capacidades embutidas para ler e escrever neste formato. 

O mapeamento entre os dados enviados pelo produtor e o repositório é quase directo. O modelo de 

dados do repositório tem estruturas que representam os SGBDR (metadata técnica) e estruturas para 

a descrição dos conjuntos de dados que essas estruturas armazenam (metadata de negócio). 

O ponto de partida do modelo é constituído por classes que representam os SGBDR: 

 Relational Database, Relational Table e Relational Column descrevem as estruturas de 

um Relational Server. 

 O Value Domain descreve o conteúdo, forma e a estrutura dos dados da coluna relacional. 

No caso de ser enumerado, os valores são discriminados através da Permissible Value. 

O modelo de dados do repositório foi inspirado no vocabulário Data Catalog (DCAT), versão 2014, 

que apesar da diferença de linguagem23, pode ser uma solução para o problema identificado neste 

trabalho, mais concretamente na utilização (semântica) de classes e propriedades como: 

 Catalog representa um catálogo de dados, onde cada registo descreve uma colecção de 

datasets (e.g., um registo que associe as extracções disponibilizadas por um sistema ou um 

registo sobre o DWH); 

 Dataset representa um conjunto de dados. Um dataset é uma “colecção de dados, 

publicado por um único agente e disponível para acesso num ou mais formatos” (e.g., 

elementos do ambiente de IN: clientes, produtos, serviços, documentos); 

 Distribution representa a forma como é possível aceder ao dataset, como por exemplo, 

uma tabela relacional ou ficheiro. É a manifestação física do dataset através de um tipo de 

meio; 

 Agent representa uma pessoa ou entidade relacionada com o catálogo e/ou datasets 

através de um role; 

 Role representa a função que um agente pode desempenhar nos datasets (e.g., criador, 

dono, outro contribuinte, ponto de contacto, especialista técnico). 

4.5.3. Passo 3: Criar um desenho da solução do elemento 

escolhido 

A Figura 23 representa o modelo lógico de dados do repositório em notação UML. O modelo permite 

o registo de conjuntos de dados, quem é responsável por geri-los (através da relação Role) e o formato 

                                                      
23 W3C (2006). A Semantic Web Primer for Object-Oriented Software Developers. Acedido em 9 de 
Outubro de 2019, em: https://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/SE/ODSD/. 

https://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/SE/ODSD/
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em que estão disponíveis, utilizados pelos procedimentos de ETL que alimentam as aplicações de 

Inteligência de Negócio. O detalhe do modelo é apresentado no Anexo C - Modelo Lógico de Dados do 

Repositório. 

A relação entre o modelo de dados do Produtor e do Repositório é a seguinte: 

Produtor Repositório 

Server Relational Server 

Catalog Relational Database 

Table Relational Table 

Column Relational Column 

 

As regras do modelo são as seguintes: 

 Um agente desempenha uma ou mais funções em um conjunto de dados; 

 Um catálogo é publicado por um único agente; 

 Um catálogo agrega um ou mais conjuntos de dados; 

 Um conjunto de dados é publicado por um único agente; 

 Um conjunto de dados pode ser distribuído de várias formas; 

 Um conjunto de dados pode ser classificado por vários temas; 

 Um tema pode classificar vários conjuntos de dados; 

 Uma tabela relacional é uma forma de distribuir um conjunto de dados; 

 Uma tabela relacional é composta por uma ou mais colunas; 

 Uma tabela relacional pertence apenas a uma base de dados relacional; 

 Uma base de dados relacional é gerida por apenas um servidor relacional; 

 Uma coluna relacional pode representar um domínio de valor. 
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Figura 23 – Modelo de dados do repositório de metadata 

4.5.4. Passo 4: Rever requisitos arquitecturalmente 

significativos por satisfazer 

A etapa terceira satisfez os requisitos: 

 AQI-1: Actualização do repositório 

 AQM-2: Identificação do repositório 

4.6. Sumário 

O desenho da arquitectura iniciou-se com a identificação dos objectivos de negócio: time-to-market, 

custo e benefício, controlo de custos e valorização de programadores e a implementação faseada do 

repositório centralizado.  
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Identificou-se os principais casos de uso associados à implementação da arquitectura centralizada 

de metadados relacionados com a extracção, submissão, edição e acesso dos metadados 

protagonizados pelos actores do sistema: equipas técnica, de apoio funcional e do negócio e aplicações 

que utilizem os metadados publicados no repositório. 

A aplicação do método de desenho de arquitecturas recebeu um conjunto de drivers, qualidades 

arquitecturais e restrições que foram considerados na escolha de tácticas para alcançar essas 

qualidades, nomeadamente, a modificabilidade, segurança e a interoperacionalidade entre o produtor 

e o repositório. 

Um conjunto de cenários foi criado para mostrar como é relativamente fácil adicionar uma fonte de 

metadata, como por exemplo, a ligação a um SGBDR diferente usando a mesma implementação, ou 

como é possível utilizar eficientemente o sistema tendo em conta o tipo de utilizador e, por fim, a 

utilização segura do sistema através da configuração adequada dos mecanismos de acesso. 

  



68 
 

5. Estado Actual 

A visão do sistema de partilha de informação sobre os conjuntos de dados disponíveis no ambiente 

de Inteligência de Negócio assenta em quatro componentes fundamentais: o produtor de dados, o 

repositório centralizado, o portal para pesquisa e exploração e uma API para leitura dos metadados. 

 

Figura 24 – Visão arquitectural do sistema 

De seguida, descreve-se como as qualidades pretendidas nos cenários identificados no capítulo 

anterior foram alcançadas. 

5.1. Solução Modular 

Um dos cenários relacionava-se com a facilidade em adicionar uma fonte de metadata, cenário de 

interesse para a equipa de desenvolvimento de aplicações de Inteligência de Negócio, que diariamente 

convive com vários conjuntos de dados armazenados nos SGBDR.  

O objectivo era dotar a equipa de uma ferramenta que capturasse os metadados do SQL Server, 

num primeiro momento e que estivesse apta a incluir, mais tarde, outros SGBDR.  

Isso foi feito, por um lado, através da reutilização da implementação do módulo de negócio para o 

SQL Server, por outro, através do mecanismo de substituição da camada de dados/infra-estrutura que 

pode ser activado em tempo de execução. O mecanismo assenta na abstracção da interface da camada 

de dados e no serviço de infra-estrutura (injector de dependências) nativo da framework DotNet Core 

para registar os módulos no momento de arranque do host da aplicação.  

Ademais, a linguagem C# permite a criação de “extension methods”, que como o nome sugere, são 

métodos que estendem uma classe depois de esta ter sido compilada. Isto permite que novas 

funcionalidades sejam disponibilizadas a essa classe sem ter que recompilar o código-fonte. 
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Figura 25 – Vista de módulos 

A utilização do novo módulo passa pelo registo no serviço de infra-estrutura, que por sua vez, fará 

a gestão do ciclo de vida das instâncias solicitadas pelos componentes. Por exemplo, a configuração 

dos serviços da aplicação utiliza três extensões à interface IServiceCollection: 

// Adiciona serviços do produtor (logging e escritores para ficheiros) 

services.AddProducer(hostContext.Configuration); 

// Serviço SGBDR (camadas de negócio e dados) 

services.AddProducerRelationalDatabases(); 

// Aplicação de linha de comando 

services.AddProducerConsoleApplication(); 

 

5.2. Satisfação de Utilizador 

A utilização de ferramentas é tanto mais eficaz se permitirem aos utilizadores melhorarem os seus 

processos actuais ou novos processos que venham a ser criados. No que respeita à utilização do 

produtor, a equipa ETL poderá usá-lo para exportar os esquemas das bases de dados para o repositório 

central. 

 

Figura 26 –  Mediação entre linha de comando e código-fonte 

 

A utilização de uma framework open-source para a gestão dos argumentos de aplicações linha de 

comando open-source permitiu que os cenários relativos ao auxílio na captura dados e na prevenção 
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de erros na hora de definir os metadados a capturar fossem alcançados. Como ilustrado na Figura 26, 

foi possível mapear os argumentos introduzidos para acções da aplicação, indicando as acções 

disponíveis e os argumentos necessários para as executar através da função de ajuda. Por exemplo, 

no cenário 1 da secção 4.4.2.2 quando se pretende saber informação de uma base de dados específica 

e os parâmetros não estão preenchidos (Figura 27). 

 

Figura 27 – Cenário de prevenção de erros 

Ou no caso do cenário 2 da mesma secção em que o comando é muito longo, com vários parâmetros 

e para prevenir erros invoca um comando previamente gravado, exemplificado na Figura 20.  

Foi pedido a dois técnicos de informática que interagissem com a ferramenta tendo sido apenas 

informados do objectivo e que preenchessem o Anexo A - Questionário quando achassem que tinham 

atingido os objectivos. O questionário é baseado no Modelo de Aceitação Tecnológica (Davis, 1989). 

Foi utilizada a escala de atitudes de Likert com 7 pontos, dispostos num intervalo de 1 a 7 (discordo 

totalmente – concordo totalmente). 

A avaliação foi bastante positiva, embora estes resultados tenham que ser interpretados com uma 

série de condicionantes, nomeadamente, a amostra reduzida, a relação próxima de trabalho e as 

influências comuns na utilização de ferramentas desta natureza. 

5.3. Segurança 

A Fundação OWASP (The Open Web Application Security Project) criou um projecto24 com os dez 

mais importantes controlos pró-activos de segurança a pensar nos programadores. Por exemplo, o 

acesso seguro às bases de dados (C3), o registo de segurança e monitorização (C9) ou lidar com todos 

os erros e excepções lançados pela aplicação (C10) são exemplos de áreas críticas de segurança no 

desenvolvimento de aplicações. 

O acesso seguro às bases de dados é feito usando autenticação integrada de domínio o que permite 

que apenas utilizadores reconhecidos na rede possam aceder aos metadados dos SGBDR com o 

mínimo necessário de permissões configuradas na instância de base de dados.  

O cenário 1 da secção 4.4.2.3 relativamente ao registo de segurança é satisfeito com o pacote de 

software Serilog.AspNetCore. Este pacote permite registar a actividade da aplicação e enviá-la para 

diferentes destinos, usando configuração no código-fonte ou através de ficheiro de configuração, como 

                                                      
24 https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls
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por exemplo, o ecrã de linha de comando ou um ficheiro de texto. Todas as classes são criadas com a 

componente de logging o que lhes permite registar qualquer tipo de mensagem de interesse na 

execução da aplicação, tais como os erros e excepções lançados pela aplicação. 

5.4. Próximos Passos 

Dando seguimento aos requisitos que se encontram por implementar os próximos passos a dar são: 

 Criação de cenários de qualidade para a decomposição da aplicação Web e análise da 

viabilidade de ter a pilha tecnológica assente completamente em DotNet usando a 

framework Blazor25 em vez de tecnologias mais difundidas como Angular, React ou Vue.js 

baseadas em Javascript. 

 Criação de cenários de qualidade para a decomposição da API web. Está a ser ponderado 

a utilização do padrão OASIS Open Data Protocol26 que define um conjunto de práticas 

recomendadas para criar e consumir APIs que seguem o estilo arquitectural REST e que se 

integram com as ferramentas de integração de dados27 e aplicações do Microsoft® Office; 

 Implementação do módulo de integração de dados dos SGBDR no repositório; 

 Finalização da gateway de Oracle; 

 Implementação do modelo de dados do repositório.  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                      
25 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-3.0 
26 https://docs.microsoft.com/en-us/odata/overview 
27 https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/data-flow/odata-source 
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6. Conclusão 

Esta investigação pretendeu mostrar o desenho e implementação de uma arquitectura de 

metadados motivada pelas necessidades de informação de grupos de utilizadores que participam no 

processo de criação de aplicações de Inteligência de Negócio.  

Este trabalho fez uma leve incursão no universo dos metadados, o que permitiu compreender que 

são, na sua essência, estruturas de informação sobre outros dados, cuja forma e significado diferem 

consoante o contexto de utilização da metadata por uma comunidade. Alguns dos metamodelos foram 

mencionados pela sua importância neste universo, como o CWM™e a ISO/IEC 11179, mas são 

modelos como uma curva de aprendizagem muito lenta e cuja proficiência só ocorreria muito tempo 

depois da janela temporal que havia para a realização deste trabalho. 

Um segundo aspecto relaciona-se com o problema e o alcance dos resultados da investigação. O 

problema apresentado é reflexo de um juízo particular do investigador. Da mesma forma a solução. O 

estudo da DATAVERSITY parece secundar o problema e a solução proposta é uma solução entre tantas 

outras que poderá haver. Ao pretender explorar a implementação de metadados, sem a capacidade de 

estabelecer um ambiente de investigação, as limitações do trabalho em termos dos resultados que se 

pretendia são evidentes, no entanto, podemos tirar algumas ilações.  

Este trabalho dá relevo a razões que podem levar as organizações a implementar iniciativas de 

gestão de metadata para saber que dados existem, como utilizá-los adequadamente, no fundo, como 

utilizá-los o mais eficientemente possível nos seus processos de negócio. Ao optarem por ter um 

repositório de metadados, algumas questões irão forçosamente ser colocadas. Questões que este 

trabalho apresentou e cujas respostas poderão ser úteis para avaliar o caminho a trilhar. 

6.1. Principais contribuições 

Na nossa investigação tentámos perceber que grupos de utilizadores interagem num ambiente que 

consome informação por excelência, quais as tarefas que realizam e que interesses poderiam ser 

beneficiados com a existência de um repositório de metadata, ainda antes de iniciarmos o desenho da 

arquitectura. Identificámos e demos conta dalguns problemas que obstaculizam a colaboração mais 

fluida entre as equipas. 

No desenho da arquitectura utilizou-se o método de desenho de arquitecturas baseado em atributos. 

Os requisitos funcionais, os atributos de qualidade desejados e as restrições permitiram que na fase 

inicial de desenho da arquitectura se escolhesse tácticas e padrões para satisfazer alguns dos 

requisitos. Este método revelou-se eficaz na medida em que se conseguiu decompor o sistema nos 

principais elementos e alcançar as qualidades pretendidas como modificabilidade, segurança e 

interoperacionalidade no desenho de alguns desses elementos. 

Na nossa investigação tentámos avaliar a possibilidade de utilização de tecnologia gratuita, open-

source para o desenvolvimento de aplicações. Com as restrições que tínhamos, só foi possível testar 
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a .NET Core, que é uma multiplataforma com ferramentas de desenvolvimento para Windows, Linux e 

macOS apoiada por grandes empresas. A abundância de materiais e o suporte da comunidade de 

desenvolvimento que disponibiliza bibliotecas para vários domínios de aplicação permitiu a criação de 

um protótipo. E talvez o mais importante é o suporte dado por empresas como a Microsoft que está a 

apostar na unificação da plataforma de desenvolvimento e que permite demover os receios que as 

organizações podem ter quando usam tecnologias open-source. 

Na implementação que se fez28, conseguiu-se disponibilizar uma ferramenta que permite à equipa 

técnica começar a produzir dados para serem incluídos no repositório. Relativamente à equipa de 

desenvolvimento, a forma modular dá a capacidade de evoluir a aplicação e como tal, permitirá 

estender o tempo de vida útil do sistema.  

Se é verdade que o repositório centralizado permitiu escolher os metadados que se queria ter 

desacoplados da origem, as desvantagens que se elencou na revisão de literatura foram observadas 

pelo esforço que foi dedicado à criação da ponte com as fontes de metadados.  

Exemplificámos como pode ocorrer a integração dos metadados através da definição e mapeamento 

do formato dos SGBDR do produtor de dados e o modelo de dados do repositório. Conseguiu-se, desta 

forma, que os metadados técnicos e de negócio coexistissem e se interligassem potenciando a 

comunicação entre as equipas.  

A expectativa é que estes metadados tragam alguns benefícios para os processos de criação de 

aplicações de IN porque permitem o reduzir o tempo de análise dos dados que podem ser considerados 

aptos para utilização pelas áreas. Será mais fácil entender os dados e se necessário, saber com quem 

se deve falar para esclarecimentos adicionais. Do ponto de vista técnico, será possível usá-los como 

input para a automatização da criação de procedimentos ETL usando, por exemplo, a linguagem de 

marcas BIML29.  

6.2. Trabalho futuro 

Embora a investigação tenha permitido responder às questões que levantámos também fez antever 

dois novos ciclos de aprendizagem. 

O primeiro relacionado com a implementação dos restantes casos de uso. Por exemplo, vai ser 

necessário escolher a abordagem para a criação do modelo de dados: utilizar técnicas de programação 

orientada a objectos ou criar tabelas na base de dados. Ou, se o front-web comunicará com repositório 

via Web API ou base de dados. 

O segundo relacionado com a definição das funções, responsabilidades e utilizadores envolvidos 

na gestão dos dados do repositório e dos mecanismos de autenticação e autorização e registo de 

alterações necessários estarem presentes para salvaguardar os dados.  

                                                      
28 https://github.com/calbertolazaro/MISE 
29 https://varigence.com/Biml 

https://github.com/calbertolazaro/MISE
https://varigence.com/Biml
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8. Anexos 

8.1. Anexo A - Questionário 

O questionário foi administrado através do Google Forms  e partilhado com dois programadores com 

mais de 15 anos de experiência profissional em programação e integração de dados.  

Este questionário tem como objectivo recolher informação sobre o funcionamento da aplicação MISE 

Producer Console na perspectiva da sua utilidade e facilidade de utilização. O Producer serve para 

capturar as estruturas de informação do Sistema de Gestão de Base de Dados Relacionais (SGBDR), 

como por exemplo, MS SQL Server.  

 

Baseado em: Davis, F. D. (1989) Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 

Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13:3, 319-340 

 

A percepção da utilidade refere-se ao grau em que acredita que usar a aplicação "Producer" melhorará 

o seu desempenho no trabalho. 

A percepção da facilidade de uso refere-se ao grau em que acredita que consegue usar a aplicação 

Producer sem qualquer esforço. 

[1-Discordo totalmente;2-Discordo bastante;3-Discordo pouco;4-Indiferente;5-Concordo pouco;6-Concordo bastante;7-Concordo 

totalmente] 

Utilidade Percebida 

Frase José Nuno 

1 - A aplicação permite-me ver os metadados dos SGBDR 7 6 

2 - A aplicação permite aumentar o meu desempenho na captura de 

metadados dos SGBDR. 

7 6 

3 - A aplicação permite aumentar a minha produtividade ao disponibilizar 

os metadados em menos tempo. 

6 7 

4 - O uso da aplicação aumentará a minha eficácia no trabalho porque 

conseguirei gerar metadados duráveis e de qualidade 

6 6 

5 - O uso da aplicação facilita as tarefas de gestão dos metadados dos 

SGBDR 

7 5 

6 - Eu considero a aplicação útil para a gestão de metadados dos SGBDR 7 6 

Média 6,67 6 

 

Frase José Nuno 



77 
 

1 - Foi fácil aprender a utilizar aplicação Producer 6 5 

2 - Achei fácil ler os metadados que quero do MS SQL Server com o 

Producer. 6 6 

3 - A interacção com a aplicação Producer foi clara e compreensível 7 6 

4 - Achei flexível a utilização da aplicação Producer 7 7 

5 - Foi fácil tornar-me hábil no uso da aplicação Producer 7 6 

6 - Considero a aplicação Producer fácil de usar 7 6 

 

Indique os aspectos mais negativos que encontrou 

NM: A primeira utilização da ferramenta não foi intuitiva, sendo necessário uma breve formação 

para conhecer a ferramenta. Recomendaria um wizard para efectuar a primeira ligação.   

JV: O formato de output deverá evoluir para algo mais "compreensível" ao público em geral. 

 

Indique os aspectos mais positivos que encontrou 

NM: Após a formação, foi fácil de contruir os modelos de metadados. Mesmo em modelos com 

larga centenas de tabelas foi possível utilizar sem problemas de performance. 

JV: Fácil compreensão e utilização. A sua flexibilidade permite criar um processo automático de 

actualização de metadados. 
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8.2. Anexo B - Esquema de Dados SGBDR  

Classe Propriedade Nome físico Tipo de 

Dado 

Comentário Cardinalidade 

Servidor Representa um sistema de gestão de bases de dados relacional (SGBDR) 1 

1 Nome ServerName String Esta propriedade refere-se ao nome pelo qual o servidor de 

base de dados é conhecido. 

 

1..1 

2 Nome do Produto ProductName String Esta propriedade refere-se à identificação do produto (e.g., 

SQL Server, Oracle) 

1..1 

Catálogo Representa uma base de dados gerida pelo SGBDR 0..* 

3 Identificador CatalogIdentifier String Esta propriedade representa o identificador interno atribuído ao 

catálogo pelo SGBDR 

1..1 

4 Nome CatalogName String Esta propriedade refere-se ao nome pela qual a base de dados 

é conhecida 

1..1 

5 Data de criação CatalogCreateDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que a base de dados 

foi criada 

1..1 

6 Data da última 

modificação 

CatalogModifyDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que foi feita a última 

alteração estrutural a um objecto da base de dados (tabela, 

vista ou rotina) 

0..1 
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7 Nome do servidor ServerName String Esta propriedade refere-se ao nome pelo qual é conhecido o 

SGBDR onde a base de dados pertence 

1..1 

Tabela Representa uma tabela relacional pertencente a uma base de dados 0..* 

8 Nome TableName String Esta propriedade indica o nome físico da tabela 1..1 

9 Esquema SchemaName String Esta propriedade refere-se ao nome do esquema de dados 1..1 

10 Identificador da base de 

dados 

CatalogIdentifier String Esta propriedade representa o identificador interno atribuído à 

base de dados pelo SGBDR 

1..1 

11 Nome da base de dados CatalogName String Esta propriedade refere-se ao nome pela qual a base de dados 

é conhecida onde a tabela pertence 

1..1 

12 Data de criação TableCreateDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que a tabela foi criada 1..1 

13 Data da última 

modificação 

TableModifyDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que foi feita a última 

alteração estrutural 

1..1 

14 Tipo de tabela TableType String Esta propriedade indica se é uma tabela ou vista 1..1 

15 Nome do servidor ServerName String Esta propriedade refere-se ao nome pelo qual é conhecido o 

SGBDR onde a tabela base de dados pertence 

1..1 

Coluna Representa uma coluna relacional pertencente a uma tabela 1..* 

16 Nome ColumnName String Esta propriedade representa o nome da coluna 1..1 
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17 Nome da tabela TableName String Esta propriedade refere-se ao nome da tabela a que pertence 

a coluna 

1..1 

18 Nome do esquema SchemaName String Esta propriedade refere-se ao nome do esquema a que 

pertence a tabela de quem a coluna faz parte 

1..1 

19 Identificador da base de 

dados 

CatalogIdentifier String Esta propriedade refere-se ao identificador interno atribuído 

pelo SGBDR à base de dados 

1..1 

20 Nome da base de dados CatalogName String Esta propriedade refere-se ao nome pelo qual a base de dados 

é conhecida 

1..1 

21 Posição OrdinalPosition Int Esta propriedade refere-se à identificação posicional da coluna 1..1 

22 Nome do domínio de 

dados 

DomainName String Esta propriedade refere-se ao nome do pseudónimo do tipo de 

dados 

0..1 

23 Nome do esquema do 

domínio de dados 

DomainSchemaName String Esta propriedade refere-se ao esquema a que pertence o 

pseudónimo do tipo de dados 

0..1 

24 Tipo de dado DataType String Esta propriedade refere-se ao tipo de dado armazenado pela 

coluna.  

1..1 

25 Comprimento máximo de 

texto 

Character 

MaximumLength 

Int Esta propriedade refere-se n.º máximo de caracteres para os 

tipos de dados: binário, caracter, texto e imagem 

0..1 

26 Precisão numérica NumericPrecision Int Esta propriedade indica o n.º total de algarismos permitidos no 

tipo de dados numérico 

0..1 
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27 Precisão decimal NumericScale Int Esta propriedade indica o n.º de casas decimais permitidas no 

tipo de dados numérico 

0..1 

28 Valor por omissão ColumnDefault String Esta propriedade representa o valor atribuído por omissão 

quando não é especificado valor na inserção do registo 

0..1 

29 Aceita nulo IsNullable String Esta propriedade indica a obrigatoriedade no preenchimento 

do valor (YES ou NO) 

1..1 

30 Chave primária IsPrimaryKey String Esta propriedade indica se a coluna faz parte da chave primária 

da tabela (YES ou NO) 

1..1 

31 Chave estrangeira IsForeignKey String Esta propriedade indica se a coluna é chave estrangeira da 

tabela (YES ou NO) 

1..1 

32 Nome do servidor ServerName  Esta propriedade refere-se ao nome pelo qual é conhecido o 

SGBDR onde a tabela base de dados pertence 

1..1 

Domínio Representa um tipo de dados pré-definido no SGBDR. Inclui os tipos de dados nativos e os criados pelos administradores de 

base de dados para consistência interna do modelo físico de dados 

0..* 

33 Nome do pseudónimo DomainName String Esta propriedade representa o nome do pseudónimo do tipo de 

dados 

1..1 

34 Nome do esquema SchemaName String Esta propriedade refere-se ao nome do esquema a que 

pertence o pseudónimo 

1..1 

35 Identificador da base de 

dados 

CatalogIdentifier String Esta propriedade refere-se ao identificador interno atribuído 

pelo SGBDR à base de dados 

1..1 
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36 Tipo de dados DataType String Esta propriedade refere-se ao tipo de dado armazenado pela 

coluna 

1..1 

37 Precisão numérica NumericPrecision Int Esta propriedade indica o n.º total de algarismos 0..1 

38 Precisão decimal NumericScale Int Esta propriedade indica o n.º de casas decimais permitidas no 

tipo de dados numérico 

0..1 

Rotina Representa uma rotina pertencente a uma base de dados (como funções e procedimentos armazenados) 0..* 

39 Nome RoutineName String Esta propriedade representa o nome da rotina 1..1 

40 Nome do esquema SchemaName String Esta propriedade refere-se ao esquema a que pertence a rotina  1..1 

41 Identificador da base de 

dados 

CatalogIdentifier String Esta propriedade refere-se ao identificador da base dados a 

que pertence a rotina 

1..1 

42 Data de criação RoutineCreateDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que foi criada a rotina 

foi criada 

1..1 

43 Data de modificação RoutineModifyDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora que foi modicada a rotina 1…1 

44 Tipo de rotina RoutineType String Esta propriedade refere-se ao tipo de rotina (função ou 

procedimento) 

1..1 
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8.3. Anexo C - Modelo Lógico de Dados do Repositório 

Propriedade Nome físico Tipo de Dado Comentário Card. 

Catálogo de Dados Representa um catálogo de dados. Cada registo descreve uma colecção de datasets. O que constitui um conjunto de colecção de dados fica 

ao critério do administrador do repositório. Por exemplo, podemos ter um catálogo de todos os ficheiros produzidos pelo CRM que são enviados 

para o data warehouse. 

Título Title String Esta propriedade indica o nome dado ao catálogo de dados 1..1 

Descrição Description Date/Time Esta propriedade contém um texto livre acerca do catálogo de dados 1..1 

Data de publicação ReleaseDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora em que o catálogo foi formalmente publicado 1..1 

Data da última 

modificação 

ModifiedDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora em que o catálogo foi modificado 1..1 

Editor Publisher Agent Esta propriedade refere-se à entidade responsável por tornar o catálogo disponível 1..1 

Associação (has) DataCatalog->DataSet  Esta propriedade representa a ligação de um ou mais conjuntos de dados associados ao 

catálogo 

1..* 

Conjunto de Dados Representa um conjunto de dados publicado por um único agente e disponível para acesso num ou mais formatos  

Título Title String Esta propriedade indica o nome dado ao conjunto de dados. 1..1 

Descrição Description String Esta propriedade contém um texto livre acerca do conjunto de dados 1..1 

Data de publicação ReleaseDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora em que o conjunto de dados foi formalmente 

publicado. 

1..1 
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Data da última 

alteração 

ModificationDate Date/Time Esta propriedade refere-se ao dia e hora em que o conjunto de dados foi modificado 1..1 

Frequência de 

actualização 

Frequency FrequencyType Esta propriedade indica a frequência com que o conjunto de dados é actualizado. É 

escolhido um termo da lista.  

0..1 

Outra frequência de 

actualização 

OtherFrequency String Esta propriedade indica a frequência com que o conjunto de dados é actualizado quando 

não haja um termo aplicável. 

0..1 

Catálogo DataCatalog DataCatalog Esta propriedade representa a ligação facultativa a apenas um catálogo 0..1 

Editor Publisher Agent Esta propriedade refere-se à entidade responsável por tornar o conjunto de dados 

disponível 

1..1 

Associação 

(is organized by) 

DataSet->DataTheme  Esta propriedade representa a ligação do conjunto de dados a uma temática 0..* 

Associação 

(has format) 

DataSet->Distribution  Esta propriedade representa a ligação do conjunto de dados a uma distribuição 0..* 

Distribuição Representa a forma como é possível aceder ao conjunto de dados  

Título Title String Esta propriedade indica o nome da distribuição 1..1 

Descrição Description String Esta propriedade contém um texto livre acerca da distribuição 1..1 

Endereço de acesso AccessURL String Esta propriedade contém o endereço que dá acesso à distribuição do conjunto de dados.  0..1 
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Data de publicação ReleaseDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora que a distribuição foi formalmente publicada 0..1 

 ModificationDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora que a distribuição foi actualizada ou alterada 0..1 

Associação 

(has format) 

Distribution-> 

MediaTypeOrExtent 

 Esta propriedade refere-se ao tipo de meio em que o conjunto de dados é disponibilizado 

como definido pela IANA. 

0..1 

Agente Representa uma pessoa ou entidade relacionada com o catálogo/conjunto  

Nome Name String Esta propriedade contém o nome do agente 1..1 

Função Representa a função que um agente pode desempenhar no conjunto de dados (associação entre um agente e um conjunto de dados) 

Tipo de função AgentRole RoleType Esta propriedade indica a função que o agente desempenha. É escolhido um termo da 

lista 

1..1 

Data de entrada em 

vigor 

BeginDate Date Esta propriedade indica a data de início de exercício da função 1..1 

Última data válida EndDate Date Esta propriedade indica o último dia em que a função foi exercida 0..1 

Temática Representa uma temática ou assunto para classificação dos conjuntos de dados 

Código Code String Esta propriedade contém um código de identificação da temática 1..1 

Rótulo Label String Esta propriedade contém o rótulo da temática 1..1 

Descrição Description String Esta propriedade contém um texto livre sobre a temática 1..1 
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Tabela Relacional Representa uma tabela relacional. É uma especialização da distribuição. 

Nome Title String Esta propriedade contém o nome da tabela (campo 8) 1..1 

Descrição Description String Esta propriedade contém um texto livre acerca da distribuição/tabela. 1..1 

Endereço de acesso AccessURL String Esta propriedade contém o endereço que dá acesso à distribuição do conjunto de dados. 

Por exemplo, a concatenação da instância, base de dados e esquema. 

0..1 

Data de publicação ReleaseDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que a tabela foi criada (campo 12). 1..1 

Data da última 

modificação 

ModifyDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que foi feita a última alteração estrutural (campo 

13). 

1..1 

Esquema TableSchema String Esta propriedade refere-se ao nome do esquema de dados (campo 9) 1..1 

Tabela TableType String Esta propriedade indica se é uma tabela ou vista (campo 14) 1..1 

Propósito UsageType RelationalTable 

UsageType 

Esta propriedade indica o tipo de utilização da tabela. É escolhido um termo da lista. 1..1 

Outro propósito OtherUsageType String Esta propriedade indica o tipo de utilização da tabela quando não haja um termo aplicável. 0..1 

Associação 

(belonging) 

RelationalTable-> 

Relational Database 

 Esta propriedade representa a ligação de composição entre a tabela e a base de dados 1 

Associação 

(contains) 

Relational Table-> 

Relational Column 

 Esta propriedade representa a ligação de composição entre a tabela e coluna 1..* 
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Base de Dados 

Relacional 

Representa uma base de dados relacional  

Nome Title String Esta propriedade contém o nome da base de dados (campo 4) 1 

Data de publicação ReleaseDate Date/Time Esta propriedade contém o dia e hora em que a base de dados foi criada (campo 5) 1 

Data da última 

alteração 

ModificationDate Date/Time Esta propriedade indica o dia e hora em que foi feita a última alteração estrutural a um 

objecto da base de dados (campo 6) 

1 

Cadeia de ligação ConnectionString String Esta propriedade contém a cadeia de ligação que permite ligar-se à base de dados. 0..1 

Associação 

(managed by) 

RelationalDatabase-> 

RelationalServer 

 Esta propriedade representa a ligação de composição entre a base de dados e o servidor 1 

Servidor de Base de 

Dados Relacional 

Representa um servidor de gestão de base de dados 

Nome Title String Esta propriedade indica o nome do servidor de base de dados (campo 1) 1 

Nome de produto ProductName String Esta propriedade indica o nome do produto (campo 2) 1 

Versão de produto ProductVersion String Esta propriedade indica a versão do produto 0..1 

Coluna Relacional Representa uma coluna de uma tabela relacional 

Nome físico PhysicalName String Esta propriedade indica o nome físico da coluna (campo 16) 1 
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Nome para 

visualização 

DisplayName String Esta propriedade indica o nome a utilizar para visualização 1 

Descrição Description String Esta propriedade contém um texto livre acerca da coluna 0..1 

Comentário adicional ExplanatoryComment String Esta propriedade contém um texto livre adicional no caso de haver informação que não 

esteja incluída na definição. 

0..1 

Nome alternativo AlternativeName String Esta propriedade contém um nome alternativo da coluna 0..1 

Acrónimo AcronynName String Esta propriedade contém um acrónimo da coluna 0..1 

Obrigatoriedade Required RequiredType Esta propriedade indica a obrigatoriedade de preenchimento (campo 29). É escolhido um 

termo da lista (obrigatório, condicional quando a obrigatoriedade depende do 

preenchimento de outros e opcional)  

1 

Derivado Derived Boolean Esta propriedade indica se a coluna é ou não derivada de alguma fórmula. Se sim, essa 

informação pode ser registada através do domínio de valores. 

1 

Chave primária PrimaryKey Boolean Esta propriedade indica se a coluna é chave primária da tabela (campo 30) 1 

Chave estrangeira ForeinKey Boolean Esta propriedade indica se a coluna é chave estrangeira (campo 31) 1 

Posição OrdinalPosition Number Esta propriedade refere-se à identificação posicional da coluna (campo 21) 1 

Tamanho Length Number Esta propriedade refere o n.º máximo de caracteres para os tipos de dados: binário, 

caracter, texto e imagem (campo 25) 

0..1 

Precisão numérica NumericPrecision Number Esta propriedade indica o n.º total de algarismos (campo 26) 0..1 
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Precisão decimal NumericScale Number Esta propriedade indica o n.º de casas decimais permitidas quando o tipo de dados é 

numérico (campo 27) 

0..1 

Valor por omissão DefaultValue  Esta propriedade representa o valor atribuído por omissão quando não é especificado 

valor na inserção do registo (campo 28) 

0..1 

Tipo de alteração 

lenta à dimensão 

SCDType  Esta propriedade indica o tipo de alteração lenta da dimensão. É escolhido um termo da 

lista 

1 

Valor para registo 

desconhecido 

UnknownMember String Esta propriedade indica o valor da coluna atribuído ao registo desconhecido quando a 

tabela é uma dimensão  

1 

Exemplo de valores ExampleValues String Esta propriedade de contém exemplos de valores 1 

Associação 

(representing) 

RelationalColumn-> 

ValueDomain 

 Esta propriedade representa a ligação entre a coluna e o seu domínio de valores. 0..1 

Domínio de Valores Descreve o domínio de valores da coluna. É formulado com base no entendimento do conteúdo dos dados.  

Nome Name String Esta propriedade contém o nome (plural) do domínio de valores.  1 

Definição Definition String Esta propriedade contém uma descrição essencial do domínio de valores  1 

Contexto Context String Esta propriedade indica o contexto onde o domínio de valores foi definido ou aplicado. 1 

Comentário adicional ExplanatoryComment String Esta propriedade descreve o procedimento, regra, referência ou outro processo que 

definem os valores permitidos para domínios não-enumerados. 

0..1 
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Tipo de dado Datatype String Esta propriedade indica o tipo de dado do domínio. Todos os valores do domínio são do 

mesmo tipo. 

1 

Origem do tipo de 

dado 

DatatypeSource String Esta propriedade indica a origem do tipo de dado (e.g. MS SQL Data Type) 0..1 

Precisão numérica NumericPrecision Number Esta propriedade indica o n.º total de algarismos 0..1 

Precisão decimal NumericScale Number Esta propriedade indica o n.º de casas decimais permitidas no tipo de dados numérico 0..1 

Número mínimo de 

caracteres 

MinimumCharacters Number Esta propriedade indica o n.º mínimo de caracteres que os valores da coluna podem ter 0..1 

Número máximo de 

caracteres 

MaximumCharacters Number Esta propriedade indica o n.º máximo de caracteres que os valores da coluna podem ter 0..1 

Formato Format String Esta propriedade descreve uma fórmula ou máscara para domínios de valores não-

enumerados. 

0..1 

Unidade de medida UnitOfMeasure String Esta propriedade contém o nome da unidade de medida para todos os valores de 

domínio. 

0..1 

Tipo de domínio de 

valor 

DomainType Boolean Esta propriedade indica se o domínio de valores é enumerado (True) ou não-enumerado 

(False) 

1 

Associação 

(enumerated) 

ValueDomain-> 

PermissibleValue 

 Esta propriedade representa a ligação de composição entre o domínio e os valores 

explicitamente permitidos 

0..* 

Valores Permitidos Descreve os valores permitidos do domínio enumerado 
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Valor Value String Esta propriedade contém o valor permitido 1 

Nome ValueMeaning String Esta propriedade contém o nome do valor 1 

Valor por pré-definição Default Boolean Esta propriedade indica se o valor é o pré-definido do domínio de valores (True-Sim, 

False-Não) 

1 

Data de entrada em 

vigor 

BeginDate Date Esta propriedade indica o dia em que valor permitido começou a ser válido 0..1 

Última data válida EndDate Date Esta propriedade indica o último dia em que valor permitido é válido 0..1 

 


