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Proposta de um Modelo para Projetos Lógicos Gráficos 
para Bancos de Dados Objeto-Relacionais (BDORs) 

Thiago Rais de Castro1, Solange N. Alves de Souza1, Luiz Sergio de Souza2 

1 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Departamento de Engenharia de 
Computação e Sistemas Digitais, São Paulo, Brasil (USP) 

2 Faculdades de Tecnologia, Carapicuíba, São Paulo, Brasil (FATEC) 

thiago.castro@poli.usp.br,solange.souza@poli.usp.br, 
desouza.luizsergio@gmail.com

Resumo. BDORs oferecem novos elementos que podem ser utilizados em 
projetos de uma base de dados, sendo necessário pesquisar o mapeamento de 
um modelo conceitual para o modelo lógico objeto-relacional. Este artigo 
apresenta um novo modelo lógico para BDOR. A SQL:2003 é a base para os 
elementos do modelo lógico. O modelo aqui proposto é baseado em dois 
outros trabalhos. Discutem-se as diferenças entre o modelo proposto e os 
anteriores. O modelo apresentado permite o mapeamento de um diagrama de 
classes UML (modelo conceitual) para elementos de um BDOR, bem como a 
elaboração de um modelo lógico gráfico do BDOR. Os elementos do modelo 
gráfico correspondem a elementos da SQL:2003.  
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1. Introdução 

Entende-se que a disponibilização de uma ferramenta CASE para modelagem conceitual 
de objetos persistentes e geração do modelo lógico do banco de dados, que tenham 
como base os elementos disponíveis em Banco de Dados Objeto-Relacionais (BDORs) 
é um recurso relevante para aumentar o uso dos recursos de objetos disponíveis em 
Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Objeto-Relacionais (SGBDORs). Neste 
contexto, este trabalho apresenta um novo modelo gráfico para a elaboração de projetos 
lógicos de BDORs. O modelo proposto é uma extensão aos trabalhos de [Golobsky and 
Vecchietti 2005] e de [Marcos and Vela and Cavero 2003] e [Vara and Vela and Cavero 
2007], os quais propõem o mapeamento de elementos de um modelo de classes UML 
para elementos de um BDOR. As diferenças entre a proposta aqui apresentada e a dos 
trabalhos antecedentes são discutidas na Seção 2 deste artigo. 

  Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 trata dos principais 
aspectos de trabalhos correlatos. Na Seção 3, apresentam-se modelos, tecnologias 
usadas e opções feitas para a geração do modelo lógico proposto. Na Seção 4 apresenta-
se o modelo proposto e um exemplo de sua utilização. Finalmente na Seção 5 têm-se as 
conclusões e sugestões de continuidade. 

2. Trabalhos Correlatos 

Em [Vara and Vela and Cavero 2007] é apresentado uma arquitetura MDA (Model 
Driven Architecture) para o projeto de um BDOR. O trabalho utiliza a notação proposta 
por [Marcos and Vela and Cavero 2003] para a descrição de um Perfil UML e para 
apresentar as técnicas de mapeamento do Modelo Independente de Plataforma (PIM) 
para o Dependente de Plataforma (PSM). Contudo, as técnicas apresentadas não 
contemplam todos os possíveis relacionamentos existentes entre os elementos do 
Esquema de um BDOR, tais como: Associação N-ária (três ou mais classes), Classe 
Associativa etc. 

   [Feuerlicht and Pokorn! and Richta 2009] discutem funções de mapeamento, 
contudo não acrescenta novidades em relação ao que já foi publicado pelos trabalhos 
aqui já citados. 

 Os trabalhos de  [Golobsky and Vecchietti 2005] e de [Marcos and Vela and 
Cavero 2003] e [Vara and Vela and Cavero 2007] propõem o mapeamento do modelo 
de classes UML para BDOR. [Marcos and Vela and Cavero 2003] propõe também a 
representação gráfica do modelo lógico OR. Nesta, o diagrama de classes foi estendido 
para permitir a representação dos elementos de um BDOR. 

 Realiza-se, por meio da Tabela 1, uma comparação entre o Modelo Lógico 
Gráfico proposto por [Marcos and Vela and Cavero 2003] e proposto neste trabalho e 
destacam-se as diferenças entre as propostas.  
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Tabela 1: Estereótipos para o Modelo Lógico Gráfico.  
primeira coluna: estereótipos propostos por [Marcos and Vela and Cavero 2003]; segunda 
coluna: estereótipos utilizados neste trabalho. Terecira coluna: diferenças entre as notações. 

Marcos et al. Este 
Trabalho 

Diferença 

«udt» 

 

«udt» 

 

Neste trabalho, o UDT definido no Esquema Lógico pode ser 
utilizado na especificação do domínio de campos e na definição de 
tabelas tipadas (como especificado na SQL:2003), diferente da 
proposta de Marcos et al. que utiliza-o apenas no domínio de 
campos. 

«Object Type» - 

No trabalho de Marcos et al propõe-se o estereótipo «Object Type» 
para a definição de tabelas tipadas que possuem um UDT 
implicitamente vinculado. A representação de um UDT e de uma 
tabela tipada por meio de uma única notação não viabiliza o reúso do 
UDT na definição de outras tabelas tipadas. Por conta disso, optou-se 
por representar separadamente um UDT e uma tabela tipada. Para 
vincular a tabela tipada ao UDT deve-se utilizar uma associação 
marcada com o estereótipo «define». 

«Knows» - 

Neste trabalho o estereótipo «Knows» não é incorporado, pois se 
existissem no modelo lógico referências mútuas entre duas classes, 
então duas associações «Knows», cada uma para uma das classes, 
seriam representadas no diagrama, tornando-o visualmente pesado e 
difícil de ser entendido. No modelo proposto, uma única linha de 
associação, coerentemente com o modelo de classes UML, é 
utilizada para representar o relacionamento. 

«REF» 

«Array» 

«row» 

- 

 

O trabalho de Marcos et al propõe os estereótipos «REF», «Array» e 
«row» para a definição do domínio de atributos no esquema lógico. A 
especificação do domínio de um atributo por meio de um estereótipo 
introduz mais uma complexidade gráfica desnecessária no modelo 
lógico gerado. Além disso, um atributo para concretizar o 
relacionamento no modelo gráfico pode ser implicitamente 
representado por meio de relacionamentos e suas multiplicidades. 
Devido aos argumentos expostos, esses estereótipos não são 
incorporados no modelo gráfico aqui apresentado. 

«row» «row type» 

Neste trabalho utiliza-se o estereótipo «row type» aplicado a classe, 
ao invés de aplicá-lo em atributos como proposto no trabalho de 
Marcos et al. Isto possibilita o reuso, pois um mesmo tipo linha 
poderá ser reutilizado para definir o domínio de atributos em 
diferentes classes. 

- «typed table» Utiliza-se dessa notação para representar uma Tabela Tipada. 

- «define» 
O estereótipo «define» é utilizado para associar uma tabela tipada ao 
UDT que a define. 

- «static» 

- «constructor» 

- «instance» 

No Modelo aqui proposto, utiliza-se a notação UML para os tipos de 
métodos definidos pela SQL:2003. 

«redef» «overriding» 
O estereótipo «redef» foi proposto para representar o conceito de 
polimorfismo, que na SQL:2003 é indicado pela palavra reservada 
overriding. Aqui se utiliza a definição da SQL:2003. 

«def» - 
Como a especificação da SQL:2003 não contém o conceito de 
método abstrato, considerou-se tal estereótipo desnecessário ao 
modelo. 
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  Os estereótipos «table», «pk», «fk», «not null», «unique» e «check» são 
incorporados ao modelo proposto, similarmente ao de Marcos et al, por corresponderem 
às restrições definidas pela SQL:2003.  

 Em relação ao mapeamento proposto neste trabalho (Tabelas 4 e 5) e as 
propostas de trabalhos de [Marcos and Vela and Cavero 2003] e [Vara and Vela and 
Cavero 2007], que serão referenciados como trabalho 1, e de Golobisky [Golobsky and 
Vecchietti 2005], que será referenciado como trabalho 2, ressaltam-se as seguintes 
diferenças: 
1. Tanto no trabalho 1 quanto no trabalho 2 é sugerido que toda classe origine uma 

tabela tipada. Considera-se que esta abordagem generalista pode não ser a mais 
adequada para certos modelos de classes que apresentam particularidades associadas 
às regras de negócio da aplicação a que se refere. Por exemplo, se for considerado 
que classes abstratas foram definidas no modelo de classes. Tais classes não devem 
originar instâncias, portanto, a criação de uma tabela tipada associada a tal classe 
representará desperdício de espaço, sem falar nos problemas decorrentes da gerência 
e manutenção da base de dados, que pode apresentar, com o decorrer do tempo, um 
número significativo de tabelas que não apresentam dados. Por outro lado, 
investigando possíveis particularidades de um modelo de classes e de uma aplicação, 
entende-se que a geração do modelo lógico deve ser flexível, permitindo ao 
desenvolvedor e/ou projetista a decisão se uma classe deve ser representada (Tabela 
4) por um UDT (tipo estruturado), uma tabela tipada, uma tabela convencional 
(BDR), um tipo linha (row type), ou ainda apenas por um UDT (sem a criação de 
uma tabela tipada). O mapeamento para um tipo linha é sugerido para os casos onde 
não se pretende definir métodos associados à estrutura. 

2. Nos trabalhos 1 e 2, métodos de classes são mapeados para métodos de um UDT. 
Diferentemente destes, buscando-se uma maior flexibilidade, aqui métodos de classes 
podem ser mapeados para métodos de UDTs, mas o desenvolvedor deve fazer essa 
indicação explicitamente. Considera-se que uma classe poderá ser mapeada para uma 
tabela convencional, para um tipo linha, para uma tabela tipada e/ou para um UDT, 
conforme discutido anteriormente. Assim, mesmo que o mapeamento corresponda a 
uma tabela tipada e/ou a um UDT caberá ao desenvolvedor definir quais métodos 
devem ser mapeados para métodos de objetos na base de dados. Entende-se que esta 
flexibilidade é fundamental no projeto lógico da base de dados, pois uma série de 
questões está envolvida nesse processo, dentre eles o desempenho da aplicação. Cabe 
ao desenvolvedor ou projetista a decisão sobre a forma de mapeamento de métodos. 

3. Tecnologias e Modelos Empregados 

A utilização de diagramas de classe UML na modelagem Conceitual em BD é uma 
alternativa ao MER [Navathe and Elmasri 2009] que permite o uso de um único modelo 
para o registro dos objetos, tanto persistentes quanto transientes. Isto otimiza a fase de 
desenvolvimento, já que elimina o esforço da construção de um modelo específico para 
a representação dos objetos persistentes, como também o da verificação da consistência 
necessária entre os modelos gerados.  

 Além da opção do uso de diagramas de classe como o modelo conceitual, optou-
se também pela extensão do mesmo para a criação de esquemas lógicos gráficos para 
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BDORs. Como tais diagramas já dispõem de elementos para representação de objetos, 
relacionamentos e restrições intrínsecas da OO, o esforço para a representação de 
elementos exclusivos de BDORs foi minimizado [OMG 2009]. 

 No esquema da Figura 1, mostra-se metamodelos e modelos envolvidos na 
geração do modelo lógico objeto-relacional aqui proposto. No esquema, níveis de 
abstração associados ao projeto de uma base de dados, são usados para apresentar os 
modelos e especificações correspondentes aos níveis conceitual e interno da arquitetura 
ANSI/SPARC. Destaca-se ainda na Figura 1, o paralelo da arquitetura ANSI/SPARC 
com a arquitetura MDA.  

 O desenvolvimento MDA foca primeiro na funcionalidade e comportamento de 
uma aplicação ou sistema, sem se preocupar com as especificidades da plataforma, ou 
plataformas, na qual será desenvolvido. Desta forma, MDA separa os detalhes de 
implementação das funções do negócio. Sendo assim, não é necessário repetir o 
processo de definição da funcionalidade e comportamento de uma aplicação ou sistema 
cada vez que uma nova tecnologia surgir. Com a MDA, a funcionalidade e o 
comportamento são modelados uma única vez. O mapeamento do Modelo Independente 
de Plataforma (PIM) para um Modelo Dependente de Plataforma (PSM), fornecido pela 
plataforma MDA, pode ser realizado por ferramentas de modo a facilitar o suporte a 
novas ou diferentes tecnologias [OMG 2003]. 

 Se for considerado que a partir de um modelo de classe, pode-se obter a geração 
do modelo lógico (nível conceitual / lógico) e a geração do modelo físico (nível interno), 
este último representado pelo código SQL específico para criação da base de dados em 
um SGBD produto (Oracle, Postgre, SQLServer etc.), então pode-se dizer que um ciclo 
de projeto de uma base dados reflete uma arquitetura MDA.  

 

Figura 1. Metamodelos e modelos envolvidos na geração do modelo lógico 
gráfico objeto-relacional proposto neste trabalho. 

 Ainda na Figura 1, observa-se uma intersecção do PIM com o PSM no nível do 
Projeto Lógico. O PIM é caracterizado por ser independente de uma tecnologia 
específica [OMG 2003], nesse modelo o projetista preocupa-se apenas com os aspectos 
relacionados ao domínio do negócio a ser modelado. No PSM considera-se algum tipo 
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de tecnologia [OMG 2003], sendo que no contexto do projeto de um BDOR o PSM 
pode ser desenvolvido visando-se algum SGBDOR produto. O nível do Projeto Lógico 
ilustrado na Figura 1 não se refere a algum SGBOR produto (tal como o Projeto Físico). 
Contudo, nesta proposta utiliza-se a SQL:2003 que trata-se de uma especificação padrão 
para uma tecnologia específica: BDOR. Dado a dificuldade de discernimento entre 
classificar o nível do Projeto Lógico como sendo um PSM ou um PIM, justifica-se, tal 
como ilustrado na Figura 1, a classificação desse nível como sendo a intersecção desses 
modelos. 

  O perfil ORDB corresponde à extensão da UML e os elementos definidos no 
perfil em conjunto com os da UML formam o Modelo Lógico Gráfico utilizado para o 
desenvolvimento de Esquemas Gráficos dos usuários (lado esquerdo da Figura 1). 
Visando à separação lógica dos elementos, o perfil desenvolvido foi organizado em 
quatro subpacotes: stereotypes, stereotypes methods, constraints e data types SQL:2003. 
Esses subpacotes são detalhados na Seção 4. 

 O XMI (XML Metadata Interchange) é um padrão mantido pela OMG para 
definição, intercâmbio, manipulação e integração de dados e objetos por meio da 
Linguagem de Marcação Extensível (XML) [OMG, 2007]. O XMI provê regras por 
meio das quais um esquema pode ser gerado para qualquer metamodelo baseado em 
MOF1 (Meta-Object Facility). A UML utiliza como metalinguagem de definição a 
MOF, sendo assim, é possível converter um Esquema UML em XMI. Um esquema XMI 
tem como principal benefício à portabilidade entre diferentes ferramentas CASE, desde 
que estas estejam de acordo com o padrão [OMG, 2007]. 

 Para melhorar a interoperabilidade, propõe-se o emprego de XMI para o 
mapeamento em todos os níveis de abstração, conforme apresentado na Figura 1. O 
esquema conceitual (diagrama de classes da UML) é facilmente traduzido para XMI 
[OMG 2009] [OMG 2007]. O mesmo acontece com o esquema lógico do SGBDOR. 
Com isso tanto o esquema conceitual quanto o lógico em XMI poderão ser 
transportados entre ferramentas CASE. 

4. Modelo Lógico Gráfico SQL:2003 

No pacote stereotypes (Figura 1) encontram-se os estereótipos aplicados em classes e 
relacionamentos do esquema lógico gráfico conforme detalhado na Tabela 2. Nesta 
tabela, a primeira coluna corresponde ao nome do estereótipo, a segunda descreve o 
elemento da UML em que o estereótipo se aplica e a última descreve o significado do 
estereótipo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Consulte (OMG, 2006) para obter uma descrição completa a respeito da MOF. 
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Tabela 2. Estereótipos do Modelo Lógico Gráfico. 

Estereótipo Elemento Base Descrição 

«table» Classe Define uma tabela [Navathe et al 2009]. 

«udt» Classe Define um Tipo Definido Pelo Usuário: pode ser composto 
por um ou mais atributos, ter métodos e gerar hierarquias 
supertipo-subtipo 

«typed table» Classe Define uma Tabela Tipada: uma tabela definida a partir de um 
UDT. 

«row type» Classe Define um Tipo Linha: estrutura composta por um ou mais 
campos1.  

«define» Associação Define uma Tabela Tipada a partir de um UDT. 
1 O Tipo Linha diferencia-se do Tipo Definido pelo Usuário nos seguintes aspectos: não suporta 
generalização-especialização, não possui comportamento (método) e não pode ser utilizado para 
definir tabelas. 

 O pacote constraints (Figura 1) refere-se às restrições definidas pela SQL:2003 
para colunas de tabelas. Como a informação de restrições deve fazer parte de um projeto 
lógico de uma base de dados, definiu-se os estereótipos “«pk», «fk», «not null», 
«unique» e «check»” para as constraints, os quais são aplicados sobre o elemento 
“atributo”. O pacote data types SQL:2003 dá suporte a tipos dos dados específicos 
definidos pela SQL:2003 e não serão detalhados aqui. 

  Tabela 3. Estereótipos para especificação de Métodos. 

Estereótipo Elemento Base Descrição 

«static» Method Define um método estático em um UDT. 

«constructor» Method Define um construtor em um UDT. 

«instance» Method Define um método de instância, quando nenhum estereótipo for 
especificado, o componente assume que o método é de instância. 

«overriding» Method Utilizado para redefinir (sobrescrever) um método herdado. 

  A SQL:2003 disponibiliza recursos para a definição de métodos em um UDT 
muito próximos (se não os mesmos) do que se tem no ambiente da aplicação, são eles: 
métodos de instância, estático e construtores. Estes são representados no modelo lógico 
proposto por estereótipos, conforme Tabela 3. Além disso, é possível sobrescrever 
algum método da classe pai na classe filha possibilitando o polimorfismo, usando para 
isso a palavra reservada overriding. O Perfil proposto deve possuir elementos para 
identificar (ou diferenciar) os métodos de uma classe no modelo Lógico. Tal notação 
além de possibilitar uma fácil visualização e compreensão do esquema, possibilita 
também a distinção dos tipos de métodos, possibilitando dessa forma a geração de 
código automático para um determinado esquema.  A Tabela 3 apresenta os elementos 
pertencentes ao pacote stereotypes methods (Figura 1).  

 As Tabelas 4 e 5 apresentam a proposta de mapeamento do modelo de classes 
UML (modelo conceitual) para o modelo lógico OR.  
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Tabela 4. Mapeamento do diagrama de classes (classes, atributos e métodos) 
para o modelo lógico OR. 

Elemento no 
Diagrama de 
Classes 

Correspondente no 
Esquema Lógico de 
um BDOR 

Justificativa 

Tabela (table) 

UDT 

Tabela Tipada 
(typed table) 

 
Classe 

Tipo linha (row type) 

O modelo lógico deve ser flexível, permitindo ao projetista 
a decisão de como uma classe deve ser representada, 
adequando-se assim às diferentes características dos 
negócios. 

Classe 
abstrata 

UDT Uma classe abstrata não pode ser instanciada, podendo ser 
utilizada na definição de uma classe concreta (que pode ser 
instanciada). Sugere-se a utilização de um UDT sem a 
criação de uma tabela tipada associada, pois o UDT poderá 
ser utilizado na definição de outros UDTs, e como não 
possui tabela tipada associada, não haverá instâncias sendo 
persistidas  

Atributo 
simples 

Tipo Primitivo 
(build-in) 

A SQL:2003 dá suporte a diversos tipos primitivos, como o 
tipo inteiro, real etc. Dessa forma, é possível achar um 
correspondente em SQL para cada tipo simples definidos 
pela UML. 

Atributo 
composto 

Tipo Linha (row 
type) 

O mapeamento para um tipo linha é sugerido para os casos 
onde não se pretende definir métodos associados à estrutura, 
tal como os atributos compostos. 

Atributo 
multivalorado 

Array ou Multiset Essas estruturas multidimensionais são adequadas para 
armazenar atributos de um mesmo tipo (coleções). 

Métodos Métodos de um UDT Os UDTs suportam a declaração de métodos em sua 
definição, dessa forma, sugere-se sua utilização quando 
existirem métodos específicos a determinada classe. Caso 
exista uma função comum a outras classes, podem-se definir 
gatilhos (triggers). 

Tabela 5. Mapeamento do diagrama de classes (relacionamentos) para o 
modelo lógico OR. 

Associação Correspondente no Esquema Lógico de um BDOR 

1..1 Define-se uma Referência cruzada, ou seja, cada classe 
mantém a referência (REF) para a outra.  

Associação 
Bidirecional 

 Composição/ / 
Agregação/ / 
Associação 

  

1..*1 Define-se também uma referência cruzada, porém a 
classe agregadora terá um Array ou um Multiset de 
Referências.  

Associação Unidirecional Similares às respectivas associações bidirecionais 
apresentadas acima, no entanto a referência(s) irá existir em 
apenas uma tabela. 

Associação N-ária (três ou 
mais classes) 

Define-se uma tabela ou um UDT com o nome do papel da 
associação. A tabela ou o UDT (e posteriormente a tabela 
tipada) deve referenciar as classes envolvidas. 

Classe Associativa Similarmente a Associação N-ária, pode-se definir uma tabela 
ou um UDT para a classe de associação.  

Generalização-
Especialização 

Define-se um UDT para cada classe da hierarquia. 

1Se for conhecido o valor da multiplicidade *, então se sugere um Array, em caso contrário, 
um Multiset. 
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4.2. Estudo de Caso 

Nesta seção, apresenta-se um estudo de caso para o desenvolvimento de um sistema 
simplificado para uma loja online especializada em produtos de informática. Para esse 
projeto, utilizou-se a arquitetura apresentada na Seção 3, o Modelo Lógico Gráfico 
proposto e as técnicas de mapeamento discutidas na Seção 4.  

 O objetivo desse estudo de caso é prover um exemplo prático de um projeto em 
BDORs, em que se inicia pela fase de concepção do sistema e estende-se até a fase de 
geração de código em SQL:2003 e no dialeto SQL utilizado pelo Oracle 11g.  

 Os seguintes requisitos foram identificados na fase de concepção do sistema:  
1) A loja trabalha com a venda de produtos nos seguimentos de software e 

hardware; 
2) Clientes cadastrados, identificados por nome e CPF, podem realizar compras dos 

produtos disponíveis no site da loja; 
3) O sistema deve armazenar o endereço (número e a rua) dos clientes cadastrados; 
4) Os produtos no seguimento de software apresentam o número de versão. Já os 

produtos no seguimento de hardware apresentam a montadora; 
5) O sistema deve possibilitar a geração de relatórios tanto para clientes, 

relacionando as compras realizadas em um determinado período, como para 
gerência. 

 De acordo com a arquitetura da Figura 1, inicia-se o projeto de um BDOR com o 
desenvolvimento de um esquema conceitual utilizando-se o Diagrama de Classes da 
UML. O esquema conceitual para o estudo de caso é apresentado na Figura 2. O 
mapeamento para o projeto lógico é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 2. Exemplo de um Projeto Conceitual. 
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Figura 3. Exemplo de um Projeto Lógico Gráfico. 

 Optou-se por gerar o código (Tabela 6) em SQL:2003, pois a SQL definida pelo 
padrão pode ser adaptada para qualquer dialeto SQL utilizado por um SGBDOR 
produto, como o PostgreSQL, Oracle ou SQL Server por exemplo. Para demonstrar a 
geração do projeto lógico em código SQL de um SGBD produto optou-se pelo Oracle 
11g [Oracle 2010], pois ele dá suporte à maioria dos elementos definidos pelo padrão 
SQL.    

 O código em SQL:2003 e no dialeto SQL do Oracle 11g são apresentados na 
Tabela 6 e encontra-se na última fase do projeto de um BDOR.  
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Tabela 6. Código SQL correspondente ao esquema ilustrado na Figura 3. 

SQL:2003 Oracle 11g 
CREATE TYPE Produto AS ( 

  num INTEGER, preco REAL ) NOT FINAL 

CREATE TYPE Produto AS OBJECT ( 

  num INTEGER, preco REAL)NOT FINAL 

CREATE TYPE Software UNDER Produto AS ( 

  versao VARCHAR2) FINAL 

CREATE TABLE tb_software OF Software( 

  num WITH OPTIONS PRIMARY KEY) 

CREATE TYPE Software UNDER Produto ( 

  versao VARCHAR2(15)) FINAL 

CREATE TABLE tb_software OF Software( 

  num PRIMARY KEY) 

CREATE TYPE Hardware UNDER Produto AS ( 

  montadora VARCHAR2 )FINAL 

CREATE TABLE tb_hardware OF Hardware( 

  num WITH OPTIONS PRIMARY KEY) 

CREATE TYPE Hardware UNDER Produto ( 

  montadora VARCHAR2(30) )FINAL 

CREATE TABLE tb_hardware OF Hardware( 

  num PRIMARY KEY ) 

CREATE TYPE Item AS ( 

  num INTEGER, quantidade INTEGER, 

  produto_estoque REF(Produto) )FINAL 

CREATE TABLE tb_item OF Item( 

  produto_estoque WITH OPTIONS NOT NULL, 

  num WITH OPTIONS PRIMARY KEY)  

CREATE TYPE Item AS OBJECT ( 

  num INTEGER, quantidade INTEGER, 

  produto_estoque REF Produto )FINAL 

CREATE TABLE tb_item OF Item( 

  num PRIMARY KEY) 

CREATE TYPE Pedido AS ( 

  num INTEGER, data DATE, 

  destinatario REF(Cliente), 

  item_pedido REF(Item) MULTISET 

)FINAL  

CREATE TYPE item_nested_table_type AS TABLE OF REF 
Item 

CREATE TYPE Pedido AS OBJECT ( 

  num INTEGER, data DATE, destinatario REF Cliente, 

  item_pedido item_nested_table_type)FINAL 

CREATE TABLE tb_pedido OF Pedido( 

  destinatario WITH OPTIONS NOT NULL, 

  item_pedido WITH OPTIONS NOT NULL, 

  num WITH OPTIONS PRIMARY KEY) 

CREATE TABLE tb_pedido OF Pedido( 

  num PRIMARY KEY) 

NESTED TABLE item_pedido STORE AS 
item_pedido_nested_table 

Endereco ROW( 

  numero INTEGER, rua VARCHAR2) 

CREATE TYPE Endereco AS OBJECT ( 

  numero INTEGER, rua VARCHAR2(30)) FINAL 

CREATE TYPE Cliente AS ( 

  cpf INTEGER, nome VARCHAR2(30), 

  myEndereco ENDERECO,  

  pedido_realizado REF(Pedido) MULTISET 

)FINAL 

CONSTRUCTOR METHOD Cliente(cpf INTEGER, nome 
VARCHAR2, endereco ENDERECO) 

    RETURNS SELF AS RESULT, 

STATIC METHOD isValidoCPF(cpf INTEGER) 

  RETURNS CHAR, 

INSTANCE METHOD addPedidio(pedido PEDIDO) 

  RETURNS CHAR 

CREATE TYPE pedido_nested_table_type AS TABLE OF REF 
Pedido 

CREATE TYPE Cliente AS OBJECT ( 

  cpf INTEGER, nome VARCHAR2(30), 

  myEndereco ENDERECO, 

  pedido_realizado pedido_nested_table_type, 

  CONSTRUCTOR FUNCTION Cliente(cpf INTEGER, nome 
VARCHAR2, endereco ENDERECO) 

    RETURN SELF AS RESULT, 

  STATIC FUNCTION isValidoCPF(cpf INTEGER) 

    RETURN CHAR, 

  MEMBER FUNCTION addPedidio(pedido PEDIDO) 

    RETURN CHAR) FINAL 

CREATE TABLE tb_cliente OF Cliente( 

  nome WITH OPTIONS NOT NULL, 

  cpf WITH OPTIONS PRIMARY KEY) 

CREATE TABLE tb_cliente OF Cliente( 

  nome NOT NULL, 

  cpf PRIMARY KEY) 

NESTED TABLE pedido_realizado STORE AS 
pedido_realizado_nested_table  

  Com relação ao esquema lógico gráfico ilustrado pela Figura 3 e o seu respectivo 
código SQL (Tabela 6), têm-se as seguintes considerações: 
1. Devido ao fato de em um UDT não ser possível declarar restrições em seus atributos, 

estas devem ser declaradas nos atributos apropriados da tabela tipada. 
2. O relacionamento de composição entre Pedido (classe UDT todo) e Item (classe 

UDT parte) é implementado por meio de um Multiset de referências na classe todo. O 
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Multiset é utilizado, pois a multiplicidade do relacionamento é * (limite superior da 
multiplicidade não é definido).  

3. O Oracle 11g não garante a integridade referencial em Multisets e Arrays de 
referências, caso ocorra uma tentativa de acesso a uma referência que não existe o 
valor nulo será retornado. Sendo assim, cabe ao projetista a definição de métodos ou 
triggers (gatilhos) para garantir a integridade referencial nessas estruturas. 

4. O Oracle 11g define o Multiset de forma diferente da definida pela SQL:2003 e 
conseqüentemente, diferente do modelo lógico gráfico proposto. Observa-se, por 
exemplo, a classe Pedido; no código em SQL:2003 (Tabela 6 e na Figura 3), Pedido 
possui um Multiset de referências denominado item_pedido, já o código 
correspondente no Oracle 11g a definição de um Multiset é feita por meio da criação 
de um tipo tabela de referências denominado item_nested_table_type. Outra 
diferença entre o padrão SQL:2003 e o Oracle 11g está na definição de uma tabela 
tipada a partir de um UDT que possui um Multiset. Ao definir-se uma tabela tipada, 
cada atributo do tipo tabela de referências (Multiset) deverá ser explicitamente 
declarada, observe que na definição da tabela tipada tb_pedido, declarou-se uma 
tabela aninhada (Nested Table) denominada item_pedido que será armazenada 
fisicamente com o nome item_pedido_nested_table.      

5. A classe Endereco do esquema conceitual foi mapeada para um tipo linha no 
esquema lógico, pois essa classe não apresenta métodos na sua definição e não 
haverá necessidade de acessá-la individualmente, ou seja, no estudo de caso o acesso 
a Endereco está estritamente relacionado ao acesso a Cliente, dessa forma, julgou-se 
apropriado a utilização de uma estrutura aninhada. Ressalta-se que se definiu o 
atributo myEndereco em Cliente (Figura 3) cujo domínio é do tipo Endereco. 

6. A classe abstrata Produto foi mapeada para um UDT sem uma tabela tipada 
associada, pois, como discutido na Seção 4, classes abstratas não podem ser 
instanciadas, logo a criação de uma tabela para persistir objetos dessa classe 
corresponderia a desperdício de espaço. 

7.  As demais classes (Software, Hardware, Item, Pedido e Cliente) foram mapeadas 
para UDTs com tabelas tipadas associadas, pois essas classes são instanciáveis e seus 
objetos poderão ser persistidos, além disso, com essa implementação é possível 
utilizar os recursos disponibilizado pela SQL:2003, são eles: criação de métodos, 
herança, polimorfismo e criação de referências.  

8. Como o Oracle 11g não suporta o tipo linha, optou-se por utilizar um UDT sem a 
definição de métodos (comportamento), além disso, devido ao fato do tipo linha não 
poder ser estendido, definiu-se o UDT como final, ou seja, não é possível estendê-lo.  

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

Neste trabalho propõe-se um modelo para o Projeto Lógico Gráfico para BDOR 
considerando-se a SQL:2003. Tal modelo consolida-se por meio do desenvolvimento de 
um Perfil UML, o qual incorpora os elementos existentes na SQL:2003 fazendo uso de 
estereótipos.  Um esquema desenvolvido utilizando o perfil proposto permite uma fácil 
visualização e compreensão do esquema.  

 Como continuidade deste trabalho, a ferramenta CASE ArgoUML está sendo 
estendida. A extensão permitirá tanto a elaboração direta de um projeto lógico gráfico 
para um BDOR, com base na SQL:2003 e sua tradução automática para o respectivo 
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código SQL, quanto a geração do modelo lógico a partir do modelo de classes UML. A 
geração automática do código SQL para SGBDs produtos específicos faz parte da 
proposta. Contudo, para o caso do modelo lógico seja gerado a partir do diagrama de 
classes é necessário ainda estabelecer uma notação específica para marcar os elementos 
deste, já que uma classe pode ser mapeada para mais de um elemento no modelo lógico. 
Isto permitirá que a ferramenta CASE possa identificar as marcações e fazer o 
mapeamento adequado ao modelo elaborado.  

  Ainda se faz necessário a investigação de aspectos relacionados à performance 
dos recursos incorporados à SQL:2003 e também do impacto decorrente desses recursos 
no desenvolvimento da aplicação e do projeto de BDs.  
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Resumo Este artigo descreve a implementação e realização de prova de 
conceito de um tipo de tabela para o Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGDB) MySQL, que foi denominado Vogal (AEIOU - Armazenamento e 
Extração Indexada Otimizada por Unicidade). Um storage engine do MySQL 
é a camada que faz a persistência dos dados e se comunica com o SGDB 
através de uma Application Programming Interface (API). Cada tabela do 
MySQL pode ser de um storage engine diferente e este é identificado através 
do tipo de tabela. A arquitetura do tipo de tabela define que todas as colunas 
de todos os registros são ordenadas visando a diminuição de redundância e 
aumento de desempenho, sem necessidade de criação de índices. A prova de 
conceito é realizada através da comparação com outros tipos do próprio 
MySQL. 
 

 

1. Introdução 

Para um usuário é irrelevante como um programa de computador trata seus dados 
internamente, o mais importante é o seu resultado visível, pois caso o consumo de 
memória, processador ou espaço em disco forem altos, existem a cada dia novas 
tecnologias, mais rápidas, poderosas, e com preços mais baixos. Entretanto, há também 
a necessidade de manipular mais dados em menos tempo. Neste contexto, a evolução do 
hardware, apesar de contundente, sozinha é insuficiente para preencher completamente 
esta lacuna. De tempos em tempos têm-se a necessidade de rever antigos conceitos e 
analisar se são realmente as melhores alternativas para resolver os problemas de hoje. 

 Existem várias formas de organizar as estruturas de bancos de dados relacionais. 
Desde as mais primitivas, como arquivos de texto organizados por linha, até as mais 
complexas baseadas em paginação de dados. Dentre todas as estruturas existentes 
identifica-se um padrão: os dados de um registro estão sempre juntos. Diante do 
exposto, propõe-se a quebra deste paradigma identificando alguns focos para possíveis 
ganhos em utilização de espaço de armazenamento e velocidade na obtenção de dados. 
Para atingir tal meta foi desenvolvida uma arquitetura onde cada coluna de cada tabela 
estará sempre ordenada. Esta organização visa inibir a criação de índices, evitando 
redundância de dados e tornando qualquer dado passível de ser localizado com 
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eficiência. Afinal, não se sabe que dado é realmente importante até o momento em que 
ele se faz necessário. 

 O desenvolvimento de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
compreende muitos problemas, como controle de acesso, interfaces de comunicação 
com o usuário, integridade referencial, entre outros. O SGBD MySQL  ajuda a resolver 
este problema, pois disponibiliza um mecanismo que permite restringir o 
desenvolvimento somente à nova organização proposta. Este mecanismo é chamado de 
tipos de tabela. Os tipos de tabela permitem definir estruturas de dados diferentes para 
cada tabela criada na base de dados mantendo a possibilidade de relacionamento. Cada 
tipo de tabela é mantido por um storage engine o qual funciona como uma camada de 
persistência que é ligada às camadas de controle do banco de dados. A partir deste ponto 
a solução proposta será referenciada como Tipo de Tabela. 
 A seguir é apresentado o problema e a solução proposta. São então 
contextualizados alguns conceitos de bancos de dados, tipos de tabela do MySQL e 
prova de conceito. No tópico Vogal é descrito o processo de desenvolvimento do Tipo 
de Tabela tendo seus resultados discutidos. Enfim, é realizada a prova de conceito e as 
considerações finais. 
 

2. Problema e solução proposta 
Simplificando a estrutura de uma tabela a uma estrutura formada por linhas e colunas, 
na qual cada linha é um registro e cada coluna é um campo, sua representação seria a 
apresentada na Figura 1, com uma exemplificação de como ficariam os índices, caso 
estes existissem. Nesta estrutura o registro é atômico (linha em destaque na Figura 1), 
ou seja, está junto fisicamente. Na Figura 2 é representada esquematicamente a estrutura 
de tabelas proposta, tornando cada campo independente, ordenado e inter-relacionável. 
 

 
Figura 1 – Visão geral da estrutura comum de tabela 
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Figura 2 - Visão geral da nova estrutura de tabela 

3. Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
Segundo Elmasri e Navathe (2005, p. 4, grifo nosso), “Um banco de dados é uma 
coleção de dados relacionados”. Um SGBD define-se no próprio nome. São programas 
que em conjunto formam um sistema que controla e mantém uma coleção de dados, seja 
esta grande ou pequena, garantindo sua consistência, confiabilidade e segurança. 
 O modelo relacional tem como principal característica a definição de tabelas e o 
relacionamento entre elas. Este modelo é o mais utilizado atualmente, tendo como 
exemplos de implementação: Oracle, PostGreSQL, Firebird, Microsoft SQL Server, 
entre outros. 
 Ramakrishnan (1998) divide a memória de computador hierarquicamente em 
três níveis: a memória (virtual, principal e cache - para acesso rápido a dados); 
dispositivos mais lentos como discos rígidos; e toda a classe de dispositivos ainda mais 
lentos como o Digital Video Disc (DVD).  
 A realidade atualmente continua tendo como fardo a utilização em grande escala 
do armazenamento secundário, deixando ao critério do gerenciador de memória do 
SGBD descobrir qual o dado mais importante a ser deixado em memória. Portanto, este 
deve gerenciar adequadamente tanto o armazenamento primário quanto o secundário. 
 Com o fim de otimizar o gerenciamento de armazenamento, o SGBD divide a 
memória em páginas de tamanho fixo, normalmente configurável. Um dos vários 
problemas desta arquitetura é identificar de forma rápida quais são as páginas livres e 
evitar a subutilização do espaço disponibilizado em cada uma destas páginas. 
 Estas páginas armazenam um ou mais registros. Estes registros podem ter 
tamanho fixo ou variável. Em um registro de tamanho fixo, todos seus campos (ou 
atributos), também são de tamanho fixo, ou seja, têm um valor máximo e um mínimo 
fisicamente delimitado. Já os registros de tamanho variável têm um ou mais campos de 
tamanho variável, normalmente delimitados por um byte terminador 
(RAMAKRISHNAN, 1998). Registros de tamanho variável são otimizados para 
economizar espaço, porém têm uma perda considerável de desempenho em relação aos 
de tamanho fixo por ser necessário verificar limites. 
 O SGBD Oracle e o tipo de tabela InnoDB do MySQL têm estrutura de dados 
baseada em registros de tamanho variável e cada registro possui um identificador único 
(Record IDentification – RID). Porém, o armazenamento reserva diversos outros 
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problemas, como otimização do processo de gravação, reaproveitamento de espaço de 
registros excluídos, exclusão mútua, segurança e confiabilidade dos dados. 
 Para facilitar a obtenção dos dados armazenados existem várias estruturas de 
indexação e elas são de responsabilidade de cada SGBD. As mais comuns são a baseada 
em árvore (Árvore B+) e em tabelas de espalhamento (Hash). Índices possuem sempre 
no mínimo dois campos, o campo a ser ordenado e o RID do registro ao qual ele 
pertence (ELMASRI; NAVATHE, 2005). 

4. Tipos de tabelas do MySQL 
MySQL, o mais popular SGBD com linguagem de consulta estruturada (SQL), é 
desenvolvido, distribuído e mantido por MySQL AB. MySQL AB  é uma empresa 
comercial, fundada pelos desenvolvedores do MySQL. É da segunda geração de 
companhias Open Source, pois une os valores da metodologia de código aberto com um 
modelo de negócio bem sucedido (DUBOIS, 2008). Empresas como Yahoo!, Google, 
Nokia e YouTube, utilizam o SGBD MySQL em seus sistemas. É altamente portável, 
possui alta performance, é confiável e fácil de utilizar (MYSQL AB, 2008). 
 O MySQL possui uma estrutura de storage engines, os quais podem ser 
utilizados na criação de cada tabela definindo seu tipo de tabela. Até a versão 5.0, para 
criar um novo storage engine era necessário baixar o código fonte do MySQL, criar seu 
código e compilar todo o software para possibilidade sua utilização. A partir da versão 
5.1, foi introduzida no MySQL uma arquitetura que permite utilizar diferentes storage 
engines adicionando-os em um servidor com o serviço de banco de dados em execução 
sem precisar recompilar os códigos-fonte do servidor MySQL em si, o que facilita o 
acoplamento de novos tipos de tabela e evita que o desenvolvedor seja obrigado a 
possuir o código-fonte completo do MySQL para que seja possível implementar um 
novo tipo de tabela. É possível visualizar a arquitetura global do MySQL na Figura 3. 

 
 Fonte: adaptado de Dubois (2008). 

Figura 3 - Arquitetura global do MySQL com storage engines plugáveis 
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 Os storage engines de cada tipo de tabela gerenciam o armazenamento e 
indexação de dados do MySQL. O servidor comunica-se com o storage engine através 
de uma Application Programming Interface (API). Esses podem ser construídos de 
maneira progressiva começando como somente leitura, e então implementando rotinas 
de gravação e exclusão, e posteriormente indexação e controle transacional (MYSQL 
COMMUNITY, 2008). 
 O storage engine do tipo de tabela Maria foi introduzido no MySQL a partir da 
versão 6.0.6 e é uma especialização do MyISAM com o recurso de operações atômicas 
(operações iniciam bloqueando a tabela para alteração e só liberam outras alterações 
com o término da operação corrente, com o desbloqueio da tabela). Este tipo de tabela 
suporta todas as principais funcionalidades do storage engine MyISAM, porém inclui 
facilidades de recuperação (em caso de um problema de sistema), gravação completa de 
históricos (incluindo criação e limpeza de tabelas), entre outros. O Maria mantém a 
velocidade e a flexibilidade de seu predecessor combinando estas características com 
suporte transacional (DUBOIS, 2008). 

5. Prova de conceito 
Um dos métodos de prova de conceito é o benchmarking. Este método tem como 
prerrogativa a execução de testes a partir de sistemas automatizados em dois ou mais 
programas, fornecendo como saída algumas métricas para comparação entre eles. 
Segundo Ramakrishnan (1998), benchmarks deveriam ser portáveis, de fácil 
compreensão, naturalmente escaláveis para maiores faixas de problemas e deveriam 
medir performance de pico (por exemplo, transações/segundo) para volumes típicos de 
trabalho no domínio do sistema. 
 Pires, Nascimento e Salgado (2006) apresentaram um estudo comparativo de 
desempenho entre os SGBD MySQL e PostGreSQL, em plataforma GNU/Linux, 
utilizando o Open Source Database Benchmark (OSDB). O estudo consistiu em analisar 
as métricas geradas pelo OSDB e estimular melhorias nas funcionalidades dos SGBDs 
relacionadas com desempenho. O benchmark realizado por eles descreveu de forma 
detalhada as configurações de hardware, sistema operacional e banco de dados em que 
seriam realizados todos os testes. Alguns dos testes onde houve maior divergência 
foram: 

a) carga e estrutura: criação de tabelas, carga das tabelas e criação de índices; 
b) seleções: capacidade do SGBD de escolher a melhor forma de consulta à tabela; 
c) junções: teste de junção sem utilizar índices. 

 Como conclusão é definida onde há possibilidade de melhoria em cada um dos 
SGBDs e qual apresentou melhores resultados nos testes executados. São então 
descritos possíveis novos testes em outras configurações de hardware, sistema 
operacional e SGBD. 

6. Vogal 
A proposta deste trabalho, explanada no tópico 2, foi implementada através do Tipo de 
Tabela, que foi denominado Vogal (AEIOU - Armazenamento e Extração Indexada 
Otimizada por Unicidade) e seu código fonte está disponível no endereço 
<http://code.google.com/p/vogal/>. 
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6.1. Desenvolvimento 
O tipo de tabela Vogal é basicamente um grande arquivo de 100MB dividido em cem 
mil blocos de 1KB (Figura 4) onde as tabelas dos metadados ocupam os oito blocos 
iniciais. A quantidade de blocos ocupada por uma tabela varia de acordo com a 
quantidade de colunas e quantidade de dados existentes. 
 Cada bloco possui um cabeçalho e um corpo (Figura 5). No cabeçalho é definido 
o tipo do bloco e se ele é válido ou não. Quando um arquivo de dados for inicializado 
todos os blocos são marcados como não válidos (vazios ou excluídos), e a partir do 
momento em que vão sendo utilizados, são marcados como válidos. A partir do 
momento que um bloco não é mais utilizado, ele é marcado novamente como não 
válido. Essa informação de validade do bloco é importante para, ao inicializar o banco 
de dados, sejam identificados quais blocos estão livres. 

 Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 
Bloco 4 Bloco 4 Bloco 5 
Bloco 6 ...  
Figura 4 - Estrutura do arquivo de dados 

Cabeçalho 

Válido? Tipo do 
Bloco  

Corpo 
Qtd. Árvore B de registros ou dados  

 

Figura 5 - Estrutura de um bloco genérico 

 Existem dois tipos de bloco: tabela e coluna. No corpo de ambos existe uma 
árvore B. Em decorrência da variabilidade do tamanho dos registros, há a necessidade 
de manter a informação de quantidade que significa a quantidade de nós da árvore que 
está no bloco atual. 
 Quando o tipo de bloco for tabela, a árvore é ordenada pelo RID (Figura 6) que 
mantém junto ao nó do RID as informações de deslocamentos de suas colunas. Quando 
o tipo de bloco for coluna, a árvore é ordenada pelo valor da coluna e que é 
complementada pelo RID do registro (Figura 7), possibilitando assim o inter-
relacionamento. 
 A informação de deslocamento das colunas é formada pelo deslocamento físico 
do bloco no arquivo de dados complementado pela informação de deslocamento do nó 
da árvore no bloco. 

 

Esquerda RID 1 Deslocamentos Esquerda 
RID 2 Deslocamentos Esquerda RID 2 Deslo- 

-camentos Direita  
  

Figura 6 - Estrutura do nó da árvore de registros 
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Esquerda Chave 1 RID Esquerda 
Chave 2 RID Esquerda Chave 3 

RID Direita  

  
Figura 7 - Estrutura do nó da árvore de dados 

 Todos os dados gravados na base de dados são de tamanho variável, ou seja, a 
gravação do valor 1 em um campo numérico com precisão 8 ocupará apenas 2 bytes. 
Isso ocorre porque todos os dados têm 1 byte de identificação de tamanho. Este byte tem 
7 bits de informação de tamanho e 1 bit que identifica se deve ser lido um novo byte de 
definição de tamanho. Dessa forma, com 1 byte é possível medir campos de até 127 
bytes (27), com 2 bytes, campos de até 16384 bytes (214), e assim por diante, com um 
tamanho teoricamente ilimitado. 
 Como o objetivo da proposta é evitar redundância e desperdício de espaço em 
disco, o espaço que seria subutilizado é, dessa forma, diminuído drasticamente. Como a 
operação de conversão destes dados ocorre em memória, o ganho de desempenho na 
leitura da base de dados potencialmente supera a perda na verificação dos limites. A 
indexação em árvore B foi preferida em relação à árvore B+ em virtude da necessidade 
de menor redundância, mas gera uma sobrecarga de reorganização ainda não superada. 
 O dicionário de dados segue o mesmo padrão de estrutura e é formado pela 
tabela OBJS: coleção dos objetos do Tipo de Tabela, neste caso tabelas, composta pelas 
colunas NAME (Nome do objeto), TYPE (Tipo do objeto. Como somente são tratadas 
tabelas, o valor sempre será TABLE) e LOCATION (Localização do bloco inicial da árvore 
de dados da tabela no arquivo de dados); e pela tabela COLS: coleção das colunas das 
tabelas do Tipo de Tabela, composta pelas colunas TABLE_RID (RID da tabela mãe da 
coluna), NAME (Nome da coluna), TYPE (Tipo da coluna. Apenas dois tipos são tratados: 
NUMBER e VARCHAR) e LOCATION (Localização do bloco inicial da árvore de dados da 
coluna no arquivo de dados). 
 A Figura 8 ilustra o diagrama de classes do storage engine Vogal e para 
valorizar o aspecto legibilidade foram omitidos os atributos de cada classe e seus 
métodos. Mais detalhes sobre o projeto e desenvolvimento podem ser obtidos em Poffo 
(2009). 
 A interface handler é a estrutura de ligação entre o MySQL e o storage engine, 
ou seja, nela estão representados os métodos que são suportados e necessários para que 
a integração ocorra corretamente. Na classe ha_vogal estes métodos são 
implementados. 
 A classe ha_vogal é a implementação da interface de comunicação com a API 
dos storage engines. Toda requisição do banco de dados passa por este componente que 
gerencia a comunicação entre o banco de dados com as classes especializadas: 
vogal_definition (definição das tabelas e organização destes dados dentro dos 
blocos), vogal_manipulation (manipulação dos registros nas tabelas), vogal_storage 
(armazenamento e recuperação dos blocos em disco) e vogal_cache (otimização de 
memória).  
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class Diagramas de Classes - Simples

ha_v ogal

v ogal_cache

vogal_definition

v ogal_handler

vogal_manipulation

v ogal_storage

«interface»
handler

vogal_utils

 
Figura 8 - Diagrama de classes do storage engine 

6.2. Resultados e discussão da implementação 
O tipo de tabela Vogal foi construído com o intuito de diminuir a redundância e 
aumentar a performance em consultas pontuais. Foi utilizado o tipo de indexação 
Árvore B. Este traz mais desperdício de espaço nos blocos utilizados, contudo, sem 
redundância. Há um custo de sobrecarga na reorganização que ainda não foi otimizado. 
 Outro problema foi de atualização de ponteiros, pois no conceito do projeto, as 
colunas são como índices independentes, mas esses índices devem estar ligados de 
alguma forma uns aos outros para possibilitarem a formação de um registro. Dessa 
forma, uma tabela, além dos índices correspondentes às colunas, há um índice 
correspondente aos RIDs, ou seja, as colunas apontam para um RID e o RID aponta 
para as colunas. Caso as colunas também tivessem uma numeração sequencial, seriam 
necessários dois índices para manter uma só coluna, o que tornou essa técnica inviável. 
A melhor forma encontrada foi o RID apontar para a posição física do nó da árvore do 
índice, ou seja, seu bloco e deslocamento. Esta técnica permite um acesso direto aos 
dados da coluna. Porém traz um problema bastante grave: este deslocamento pode ser 
atualizado para cada atualização da coluna, ou seja, se um bloco possuir dados de N 
registros, os RIDs desses registros devem ter o deslocamento referente às colunas 
modificadas atualizado, e é bastante comum que estes RIDs estejam em blocos 
independentes. Portanto, segundo o exemplo, para a atualização de um registro, pode ser 
necessário gravar N+1 blocos. 
 O gerenciamento de memória também trouxe problemas, pois, ao contrário do 
que se imaginava inicialmente, o MySQL não faz este gerenciamento para os storage 
engines. Estes devem implementar um gerenciamento individual. Contudo, para uma 
completa otimização de um sistema, o gerenciamento de memória não pode ser 
ignorado, e este é um dos grandes segredos dos grandes bancos de dados. Infelizmente  
não houve tempo hábil para criação de um gerenciamento de memória tão eficiente 
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quanto as grandes construções (InnoDB, MyISAM, entre outros), mesmo estas sendo de 
código aberto, pois estas estruturas estão fortemente acopladas à arquitetura de escrita e 
leitura. Em virtude disso, o gerenciamento de memória é mínimo, procurando otimizar 
os mecanismos mais simples, como a obtenção de blocos livres. 
 Em consequência aos problemas encontrados e do tempo disponível, foi 
necessário estabelecer algumas limitações ao projeto. Algumas destas limitações são 
comparadas ao tipo de tabela Maria no Quadro 1. 

Tipo de tabela 
Limitações 

Maria Vogal 

controle transactional Implementa Não implementa 
integridade referencial Implementa Não implementa 
ACID Não implementa Não implementa 
tamanho máximo do banco de dados 256TB 100MB 
tamanho máximo de cada registro 64KB 1KB 
máximo de colunas por tabela 4096 1024 
tamanho máximo de campos LOB 4GB N/A 
tamanho máximo de campos de texto 64KB 127B 
tamanho máximo de campos numéricos 64 bits 32 bits 
Menor data válida 1000 N/A 
maior data válida 9999 N/A 

Quadro 1 - Comparativo de limitações dos tipos de tabela Vogal e Maria 

 A arquitetura de gravação dos campos torna-os virtualmente ilimitados em uma 
tabela do tipo Vogal. Tanto o tamanho dos registros, quanto a quantidade de registros ou 
o tamanho máximo do banco de dados. Porém, as limitações são aqui destacadas até o 
ponto onde puderam ser testadas e confirmadas. 

6.3. Desenvolvimento da prova de conceito 
A prova de conceito deve traçar uma análise comparativa entre o tipo de tabela proposto 
e os tipos InnoDB e MyISAM do MySQL. 
 Para atender o requisito do projeto é necessário definir o que é relevante ser 
testado e a que resultados chegar. Baseando-se nas comparações de NG (2009), 
inicialmente é necessário delinear claramente quais são as limitações e quais são as 
capacidades dos tipos de tabela testados. Como limitações serão verificados os itens 
tamanho máximo do banco de dados, tamanho máximo de cada registro, máximo de 
colunas por tabela, tamanho máximo de campos Large Object (LOB), tamanho máximo 
de campos de texto, tamanho máximo de campos numéricos, menor data válida e maior 
data válida. 
 As capacidades consideradas básicas, como consulta, inserção, exclusão e 
atualização não são consideradas, apenas união e diferença (o banco de dados MySQL 
não implementa intersecção), junção interna, junção externa, consulta interna (sub-
select),  LOBs,  domínio,  programa,  ACID,   integridade  referencial  e  controle 
transacional. 
 Embora as limitações e capacidades sejam importantes para escalar um tipo de 
tabela, o foco desta prova de conceito é a performance do mesmo. Para tal, baseado nos 
testes realizados por Pires, Nascimento e Salgado (2008), foram feitos testes de carga, 
estrutura e consulta. 
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 Todos os testes foram realizados em um servidor MySQL local instalado em 
uma máquina virtual com o sistema operacional Linux na distribuição Ubuntu. Esta 
máquina virtual é executada reservando 320MB de memória e 20GB de disco rígido 
(externo via USB) em um computador com processador Intel Dual Core T2300 @ 
1.66GHz com 1GB de memória RAM DDR2 533 com sistema operacional Microsoft 
Windows XP Professional Service Pack 3. 
 As limitações dos tipos de tabela são apresentadas no Quadro 2 e as capacidades 
dos tipos de tabela são apresentadas no Quadro 3. O resultado dos testes de carga, 
estrutura e consulta com um volume de cem mil registros são destacados na Quadro 4. 
Estes valores são a média de cinco execuções e estão representados em segundos. 

Tipo de tabela 
Limitações InnoDB MyISAM Vogal 

tamanho máximo do banco de dados 64TB 256TB 100MB 
tamanho máximo de cada registro 8KB 64KB 1KB 
máximo de colunas por tabela 1000 4096 1024 
tamanho máximo de campos LOB 4GB Não implementa 
tamanho máximo de campos de texto 64KB 127B 
tamanho máximo de campos numéricos 64 bits 32 bits 
menor data válida 1000 Não implementa 
maior data válida 9999 Não implementa 

Quadro 2 - Limitações dos tipos de tabela 

 
Tipo de tabela 

Capacidades InnoDB MyISAM Vogal 

união, diferença 
junção interna 
Junção externa 
consulta interna (sub-select) 
LOBs 
Domínio 
Programa 
ACID 

Sim 

integridade referencial 
controle transacional 

Sim 

Não 

Não 

Quadro 3 - Capacidades dos tipos de tabela 

 Tipos de tabela 
Testes (segundos) InnoDB MyISAM Vogal 

criação das tabelas 0,06 0,03 40 
carga de dados 19,16 4,77 77000 (~22h) 
Atualização de um registro 0,32 0,81 30 
Atualização de 100% dos registros 2,69 2,65 65000 (~18h) 
exclusão de um registro 1,44 0,12 40 C

ar
ga

 e
 

es
tr

ut
ur

a 

exclusão de 100% dos registros 1,75 0,01 2400 (~40m) 
100% dos registros (projeção total) 2,26 1,91 40 
100% dos registros (projeção parcial) 1,25 1,14 20 
10% dos registros (projeção total) 0,52 0,37 30 
10% dos registros (projeção parcial) 0,36 0,25 20 
um registro (projeção total) 0,34 0,13 30 C

on
su

lta
 

um registro (projeção parcial) 0,70 0,14 40 
Quadro 4 - Resultados dos testes com cem mil registros 
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7. Conclusão 
O objetivo geral deste trabalho, implementar um storage engine, realizar um benchmark 
e analisar o seu resultado, foi alcançado em sua plenitude, assim como os objetivos 
específicos. Porém, de acordo com o resultado dos testes, os ganhos esperados, 
principalmente de desempenho, não foram atingidos. 
 O tipo de tabela Vogal é uma implementação de estrutura de dados que tem 
como objetivo quebrar o paradigma que os campos de um registro em um banco de 
dados devem permanecer juntos fisicamente. Dentre os benefícios desta mudança 
estariam, principalmente, a diminuição da redundância de dados e o aumento do 
desempenho. 
 Na arquitetura foi implementado um mecanismo de campo dinâmico que, 
através de um byte, é possível definir quaisquer tamanhos de campo de forma ilimitada. 
Esse tipo de modelagem é importante para atender uma possível expansão da 
implementação. Porém foram atribuídos limites para que fosse possível testá-los e 
validá-los no tempo disponível para a elaboração deste trabalho. 
 Três itens vieram de encontro ao fator desempenho do Tipo de Tabela: falta de 
um gerenciamento de memória adequado que reduzisse o acesso a disco; a não 
implementação do mecanismo de índices disponibilizado pela API do MySQL; e, como 
nos blocos de RIDs existem endereços para os dados, qualquer atualização nos blocos 
dos dados implica na necessidade de reorganização dos deslocamentos a cada 
atualização da base de dados. 
 O MySQL tem um gerenciamento de memória, mas este é completamente 
independente do tipo de tabela. Portanto, ao contrário do que se acreditava no início do 
projeto, este deve ser implementado por completo no storage engine. E assim o foi 
porém, de forma precária.  
 O mecanismo que a API do MySQL dispõe para utilização de índices não foi 
implementado pela razão de o tipo de tabela Vogal não criar índices secundários. 
Contudo, é necessário que o MySQL entenda que o storage engine possui formas de 
localizar de maneira eficiente o dado que ele necessita, ou seja, o SGDB faz toda 
preparação do plano de execução do SQL informado pelo usuário (ou aplicação cliente). 
Este plano é formado através de estatísticas obtidas do tipo da tabela, entre as quais 
estão informações de quais os melhores índices a serem ou não utilizados, de forma a 
otimizar esse plano de execução. A não implementação desse recurso no storage engine 
fez com que o MySQL entendesse toda consulta do tipo de tabela Vogal como varredura 
completa da tabela. Dessa forma, para otimizar as consultas é necessário implementar os 
métodos da API que são relacionados a índices, informando ao MySQL que o tipo de 
tabela Vogal possui índices porém, de uma forma diferente. 
 Os dados do Tipo de Tabela são organizados em duas estruturas: árvore de RIDs 
e árvore de registros. A primeira estrutura grava o valor do RID e o endereço (bloco e 
deslocamento) do dado na segunda. E a árvore de registros grava o valor do dado e o 
valor do RID, ou seja, caso haja localização pelo dado, é possível localizar o RID na 
árvore de RIDs através do número encontrado. Caso seja localizada através do RID, é 
possível obter o dado da coluna através de seu endereço. Porém, os dados mudam de 
posição dentro de um bloco de acordo com as atualizações impostas sobre eles ou seus 
irmãos. Isso imprime ao storage engine a necessidade de atualizar o endereço dos dados 
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em suas respectivas árvores de RIDs. Assim, caso um bloco da árvore de registros 
possua cinco registros e seja inserido um novo registro que fique em primeiro no bloco, 
todos os registros subsequentes terão seu endereço alterado, necessitando um número 
maior de atualizações. Um gerenciamento de memória adequado poderia minimizar esse 
problema. 
 O tipo de tabela Vogal está disponibilizado para a comunidade de código aberto 
junto ao MySQL, esperando desta forma a contribuir e receber contribuições de quem se 
mostrar interessado. 
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Resumo. Atualmente não há no mercado um software que implemente 
diversos métodos de formação de preço de venda e que seja gratuito. 
Conscientes deste problema, o Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software 
(GPES) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus 
Ponta Grossa, está desenvolvendo um framework que implementa diversos 
métodos de formação de preço de venda. Um dos métodos que será 
implementado, denominado método baseado nas decisões das empresas 
concorrentes, depende dos preços de venda praticados pelo mercado. Este 
trabalho visa desenvolver um Web Service que busque os preços de vendas de 
produtos em sítios de e-commerce para auxiliar o GPES na implementação 
deste método. Além disso, o Web Service permite o uso automatizado por 
aplicações e é de código aberto. 

1. Introdução 
A competitividade do mercado é intensa e definir preços competitivos que agradem aos 
consumidores e permitam às empresas obterem lucros é uma tarefa complexa. A 
sobrevivência de uma empresa está diretamente ligada aos preços praticados. Um preço 
de venda mal-definido pode comprometer desde seu crescimento até sua estabilidade 
sócio-econômica. 

 Ao longo dos anos, diversos estudiosos de administração, tais como Santos 
(2001) e Sardinha (2005), criaram métodos para o cálculo do preço de venda. Cada 
método utiliza um conjunto de variáveis distintas e é adequado para situações 
específicas. 

 Cabe aos gestores conhecer os métodos, aplicá-los, analisar os resultados e 
decidir pelo melhor preço. Entretanto, o mercado é agressivo. Há diversos outros fatores 
que um gestor deve considerar além do preço e nem sempre sobra tempo para realizar os 
cálculos. 

 Atualmente não há alternativa aos gestores senão realizar os cálculos 
manualmente, pois os softwares disponíveis no mercado implementam somente alguns 
métodos e, em sua maioria, são pagos. 

 Conscientes do problema enfrentado pelos gestores e da falta de softwares que 
os auxiliem a tomar a decisão pelo preço de venda adequado mais agilmente, o Grupo 
de Pesquisa em Engenharia de Software (GPES) [GPES 2010], da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Ponta Grossa, vem desenvolvendo 
um framework, denominado Framemk, que implementa alguns métodos de formação de 
preço de venda. Este framework será gratuito e poderá ser utilizado por qualquer um que 
precise definir preços de vendas. 
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 Este artigo apresenta o web service desenvolvido para colaborar com o projeto 
do GPES na implementação do método conhecido por “método baseado nas decisões 
das empresas concorrentes” [SARDINHA 1995]. Este método utiliza como parâmetros 
de entrada os preços de um produto praticados pelo mercado e o web service 
desenvolvido neste trabalho é uma solução para o GPES no que tange à obtenção dos 
preços de um dado produto, pois, apesar de existirem sítios que relacionam os preços de 
produtos na internet, tais como BuscaPe [BUSCAPE 2010], JaCotei [JACOTEI 2010], 
entre outros, estes não disponibilizam nenhum mecanismo ou meio de acesso para 
realizar as buscas de maneira automatizada e não são de códigos abertos para serem 
alterados por outros desenvolvedores. E não é legal, do ponto de vista jurídico, 
conforme foi constatado através de contato por e-mail com as empresas responsáveis 
por estes sítios, desenvolver uma aplicação que obtenha e utilize os preços relacionados 
por estes sítios que relacionam preços de produto na internet.  

 O presente artigo está dividido em cinco seções. A seção 2 discute a importância 
de uma correta formação de preço de venda e apresenta alguns aspectos que devem ser 
considerados na hora de definir o preço. A seção 3 discorre sobre o modelo de web 
services e as principais tecnologias relacionadas com o modelo. A seção 4 apresenta o 
web service desenvolvido para suprir as necessidades do GPES. E, por fim, a seção 5 
relata as conclusões sobre o trabalho desenvolvido e faz algumas sugestões para 
trabalhos futuros. 

2. Formação de Preço de Venda 
A formação do preço de venda é fundamental para a sobrevivência de uma empresa no 
mercado. Há vários fatores a serem considerados para decidir qual o preço de venda 
ideal de um produto ou serviço. Entre eles pode-se destacar o posicionamento 
estratégico, demanda, mercado, fixação de preços para penetração, para concorrência ou 
maximização de retorno [OLIVEIRA and CREMA 2009]. 

 A determinação do preço de venda exige do gestor conhecimento sobre os 
fatores que dão origem ao preço de venda bem como seus custos. Algumas empresas 
não conseguem determinar de forma precisa os custos e despesas, tornando difícil a 
verificação posterior do lucro obtido com as vendas. Isto pode comprometer desde o 
crescimento da empresa até sua estabilidade econômico-financeira. 

 Segundo Oliveira e Crema (2009) “decisões referentes à definição do preço 
envolvem aspectos muitas vezes analisados de forma empírica, baseadas em 
informações subjetivas, sem qualquer embasamento teórico”. Entretanto, a 
competitividade do mercado não permite que uma empresa forme seus preços de venda 
baseadas em informações subjetivas. 

 Há diversos aspectos que uma empresa deve considerar para formar o preço de 
venda de seu produto, como análise do ciclo de vida do produto, comportamento do 
consumidor, mensuração e previsão da demanda. Entre as maneiras destaca-se a análise 
de mercado. Realizar uma análise de mercado é elencar informações para conhecer 
profundamente o ambiente no qual a empresa está inserida [SANTOS 2001]. 

 Uma das etapas da análise de mercado é a análise da concorrência, que avalia a 
relação dos produtos com a organização [SARDINHA 1995]. Informações sobre 
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produto ou serviço, praça, gerenciamento, promoções, finanças e preços praticados são 
elencadas. O web service desenvolvido e apresentado neste artigo auxilia a análise da 
concorrência, obtendo os preços de mercados praticados pela concorrência, pois, até o 
presente momento, não há no mercado um software que implemente diversos métodos 
de formação do preço de venda, obrigando os gestores a usarem vários softwares 
simultaneamente ou a realizarem os cálculos manualmente. 

 Devido a este problema, o GPES está desenvolvendo um framework que 
implementa vários métodos de formação do preço de venda, tais como: formação de 
preço de venda com base no custo pleno [NASCIMENTO and VARTANIAN 1999], 
formação de preço com custeio baseado em atividades [NAKAGAWA 1995], método 
do SEBRAE-PR [SEBRAEPR 2010], entre outros. Um destes métodos, chamado de 
método baseado nas decisões das empresas concorrentes, analisa o ambiente externo a 
empresa e utiliza, entre outros parâmetros de entrada, os preços de venda praticados pelo 
mercado [SARDINHA 1995]. Por isso, surgiu a necessidade de se construir um web 
service para busca de preço de venda de um determinado produto, afim de que GPES 
pudesse utilizá-lo para obter os preços de venda de um dado produto e calcular seu 
preço de venda utilizando o método baseado nas decisões das empresas concorrentes. 

3. Web Services 
Um Web Service é qualquer serviço disponível na Internet que use um sistema de 
mensagens com XML (eXtensible Markup Language) padronizado e não esteja preso à 
linguagem de programação ou sistema operacional. Este tipo de serviço permite que 
duas aplicações se comuniquem através de uma interface bem definida [CERAMI 
2002]. 

 É desejável, ainda que não indispensável, que os Web Services possam ser 
facilmente encontrados através de mecanismos simples de busca, sejam auto-descritivos 
e usem padrões comuns da Internet. Se estes aspectos forem atendidos, a integração 
automática de aplicações se torna possível. 

 Para que os serviços possam ser facilmente encontrados, há um diretório comum 
onde são armazenadas informações sobre os serviços disponíveis. Este diretório é 
chamado de UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [CERAMI 
2002]. 

 As descrições de serviços disponíveis no UDDI são documentos no padrão 
WSDL (Web Service Definition Language). Independente de a descrição estar 
disponível no UDDI, este possui, além de outras informações, a URL que aponta para o 
local onde está armazenada a descrição completa do serviço. 

 Nas seções seguintes detalham-se as tecnologias empregadas, conhecidas como 
WUST (WSDL, UDDI e SOAP – Single Object Access Protocol – Technologies). Estas 
tecnologias unidas a XML compõem a estrutura básica dos Web Services. 

3.1. XML 
A XML é o padrão adotado para o transporte de dados [ABINADER and LINS 2006; 
CERAMI 2002]. Simples de ser compreendida, fácil de ser transportada e compatível 
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com diversas plataformas, a XML é a responsável por grande parte da interoperabilidade 
entre aplicações de ambientes heterogêneos permitida pelos Web Services. 

 A XML serve de base para as outras três tecnologias fundamentais dos Web 
Services: SOAP, UDDI e WSDL. 

3.2. WSDL  
A WSDL é a linguagem utilizada para criar uma auto-descrição pública do serviço 
[ABINADER and LINS 2006; CERAMI 2002]. Entre as informações que podem 
constar neste documento estão: o padrão utilizado para troca de mensagem (SOAP, JMS 
– Java Message Service, entre outros), protocolo de transporte (HTTP – Hyper Text 
Transfer Protocol, HTTPR – Hyper Text Transfer Protocol Reliable, DIME – Direct 
Internet Message Encapsulation, entre outros) e o endereço lógico (URL) do serviço. 

 A WSDL é baseada na XML e o formato das descrições é definido e validado 
utilizando XML Schema (XSD). 

 A possibilidade de criar descrições dos serviços e, com isso, facilitar a 
integração automatizada de aplicações, consiste em uma das principais vantagens dos 
Web Services sobre os outros modelos distribuídos. 

3.3. UDDI 
O UDDI é o diretório onde as informações sobre os Web Services podem ser 
armazenadas [ABINADER and LINS 2006; CERAMI 2002]. O diretório contém 
mecanismos que permitem a descoberta (procura) de serviços. 

 Uma das principais vantagens da utilização do UDDI é a garantia de que todos 
os Web Services disponíveis que atendam aos requisitos exigidos pelo solicitante 
tenham sido considerados durante o processo de escolha. 

3.4. SOAP 
O SOAP é o protocolo adotado pela maioria dos Web Services para troca de mensagens 
[ABINADER and LINS 2006; CERAMI 2002]. Baseado em XML, o SOAP é projetado 
para que possa ser utilizado sobre qualquer protocolo, incluindo SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol), HTTP e FTP (File Transfer Protocol). 

 O funcionamento do SOAP é similar ao do RPC (Remote Procedure Call) em 
que: a mensagem enviada pelo cliente deve informar qual método deverá ser invocado e 
os valores de seus parâmetros, se estes existirem. O serviço devolverá uma mensagem 
contendo o valor retornado pelo método. Esta abordagem deve ser cuidadosamente 
projetada para causar o menor acoplamento possível entre as aplicações, pois o servidor 
irá esperar parâmetros de tipos de dados específicos e um formato de mensagem 
rigorosamente definido. Se a linguagem ou plataforma do solicitante não possuir o tipo 
de dado esperado ou for incapaz de gerar a mensagem no formato requerido, a 
comunicação estará comprometida. 

 Uma alternativa ao modelo de comunicação baseado em RPC é o modelo 
fundamentado em troca de mensagens. Neste modelo, o servidor espera um documento 
inteiro para processar e não uma mensagem contendo uma sequência rigorosa de 
parâmetros. Se o modelo for implementado de maneira síncrona, o solicitante irá esperar 
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algum retorno do serviço, seja somente uma confirmação do recebimento do documento 
ou algum valor ou documento. Porém, se a implementação for feita de maneira 
assíncrona, o cliente não aguardará uma resposta, cabendo ao serviço decidir se algo 
deverá ser enviado ao cliente. 

 Em ambos os modelos de comunicação, o conteúdo da mensagem estará dentro 
de um envelope SOAP. 

4. Um Web Service para busca de Preços de Produtos 
Esta seção apresenta o Web Service desenvolvido para solucionar o problema do GPES. 
A seção 4.1 apresenta as funcionalidades do Web Service. A seção 4.2 explica como é 
feito o parsing dos HTMLs. A seção 4.3 descreve a arquitetura do serviço e a seção 4.4 
apresenta o funcionamento do serviço utilizando como cliente uma aplicação desktop. 

4.1. Características 
O Web Service desenvolvido pode ser configurado através de uma interface 
administrativa para web desenvolvida com JSF (Java Server Faces) [JSF 2010]. Através 
desta interface o usuário pode: 

 - Cadastrar novos sítios de e-commerce; 

 - Atualizar as informações dos sítios já cadastrados; 

 - Definir as configurações de proxy; 

 - Informar o número máximo de threads de busca de preço sendo executadas 
simultaneamente. Esta configuração é importante para otimizar o desempenho da 
aplicação em função do hardware e da largura de banda disponível. 

 O Web Service foi desenvolvido usando a API WSIT [WSIT 2010]. A API JAX-
WS [JAX-WS 2010] é o núcleo da WSIT e fornece os métodos básicos para a criação e 
disponibilização de Web Services enquanto as extensões providas pela WSIT oferecem 
mecanismos para garantir interoperabilidade, otimização e confiabilidade de mensagens 
e suporte a transações. 

 A interface do Web Service disponibiliza o método getProductPrice que aceita 
como parâmetro o nome do produto do tipo String. Quando um consumidor invoca o 
método, o serviço recupera do banco de dados os sítios cadastrados bem como seus 
parâmetros de requisição. Estes parâmetros são os valores esperados pelo sítio e, 
normalmente, são compostos por um parâmetro para o nome do produto e outro para 
categoria do produto. Como a interface de serviço não permite especificar qual a 
categoria do produto, a aplicação atribui ao parâmetro “categoria” da requisição o valor 
que indique “todas as categorias” e, para saber qual o valor deste parâmetro, a aplicação 
faz uma busca no HTML procurando por palavras-chaves que indiquem todas as 
categorias, tais como “Todas as categorias”, “Todas”, “All Categories”, entre outras. 
São, então, criadas as requisições e enviadas para os sítios.  

 O processo de criação das requisições é feita utilizando as classes nativas do 
Java do pacote java.net. Uma das informações extraídas do HTML quando um sítio 
cadastro é se o servidor espera requisições do tipo GET ou POST. Se for o primeiro 
caso, é feita uma requisição com os parâmetros sendo passados pela URL. Porém, se o 
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servidor esperar requisições do tipo POST, um datagrama é criado contendo os valores 
dos parâmetros esperados pelo servidor. Sítios que utilizam buscas baseadas em 
Javascript e/ou JSON não são suportados pela aplicação.  

 Assim que são obtidos os HTMLs resultantes das requisições, eles são 
analisados pelo parser. Os preços e as descrições obtidas dos HTML são retornados 
pelo Web Service para o consumidor. 

 Todo o processo de criação das requisições, envio e análises dos retornos são 
feitas em paralelo até o número máximo de threads de requisição definido pelo usuário. 
Caso o usuário não tenha definido nenhum valor explicitamente, o valor padrão é dez. 

4.2 Parsing dos HTMLs dos sítios de e-commerce 
Sempre que um sítio é cadastrado, a aplicação obtém seu HTML (HyperText Markup 
Language) e realiza o parsing do documento. Este parsing, ou seja, a análise do 
documento e a criação de uma estrutura de dados com os elementos do documento, 
procura um formulário de busca baseado em palavras-chaves de vários idiomas, tais 
como “search”, “procura”, “busca-rápida”, “recherche”, “cerca”, entre outras. O fato 
de palavras-chaves de vários idiomas serem utilizadas na busca visa permitir que a 
aplicação possa realizar buscas não somente em sítios nacionais, mas também 
internacionais. Se um formulário de busca for encontrado, extraem-se (do HTML) os 
parâmetros necessários para realizar uma requisição. Caso contrário, o usuário é 
informado que o web service não pode realizar buscas nesse sítio e que ele não será 
cadastrado. 

 Quando é feita uma requisição para um sítio, a aplicação obtém o HTML 
resultante da requisição e realiza um parsing no documento para procurar as relações 
“descrição do produto” e “preço”. Esta busca na estrutura de dados resultante do parsing 
é feita em duas etapas. Na primeira, procura-se pela primeira incidência de um  match 
entre o nome do produto procurado pelo consumidor e um elemento do HTML. Quando 
ocorre um match, a aplicação armazena em qual posição a incidência ocorreu e busca o 
próximo match partindo da posição da primeira incidência. Assim que ocorre a segunda 
incidência, a aplicação inicia a próxima etapa do processo de busca, que consiste em 
procurar pelo preço do produto localizado no intervalo definido pelas posições do 
primeiro e segundo match. Para que o preço possa identificado pela aplicação, ele 
precisa ter um símbolo monetário, tal como US$ ou R$. Se for encontrado um preço, 
este será associado à descrição do produto do primeiro match. Entretanto, caso não seja 
encontrado um preço, a primeira incidência da descrição do produto será descartada.  
Este processo é repetido até que todo o HTML tenha sido analisado.  

4.3. Arquitetura 
A arquitetura do Web Service é composta por cinco pacotes básicos: control, model, 
view, ws e html. 

 O pacote html contém dois pacotes: parser e bean. O primeiro contém as classes 
responsáveis por analisar os HTMLs dos sítios e extrair informações específicas. O 
pacote bean contém as classes que representam os elementos do html, tais como: 
formulários, campos de texto, entre outros. Todas as instâncias destas classes são POJOs 
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(Plain Old Java Object), ou seja, objetos que possuem somente propriedades e métodos 
set e get. 

 O pacote control possui as classes responsáveis por converter os valores para um 
formato adequado para os objetos responsáveis pela persistência. O pacote logic contém 
as classes responsáveis por analisar os dados retornados pelas classes do pacote html, 
criar requisições, enviá-las e analisar os resultados. 

 O pacote model contém dois pacotes: bean e pers. O primeiro contém as classes 
que representam as entidades do banco de dados. O segundo é formado pelas classes 
responsáveis por realizar as operações de cadastro, exclusão, atualização e pesquisa no 
banco de dados. 

 O pacote view é constituído por classes responsáveis pela interface 
administrativa do serviço. Esta interface foi desenvolvida em jsf e permite que o 
administrador do serviço defina configurações do Web Service, tais como proxy e 
número máximo de threads de requisições simultâneas permitidas; e cadastre e atualize 
informações sobre sítios de e-commerce nos quais as buscas poderão ser realizadas. As 
classes responsáveis pela regra de negócios da interface administrativa estão nos pacotes 
control e bean. 

 A Figura 1 mostra os pacotes explicados anteriormente que compõem a 
arquitetura do Web Service desenvolvido. 

 
Figura 1. Diagrama de Pacotes do Web Service desenvolvido 
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 A Figura 2 apresenta um exemplo de conteúdo de um dos pacotes, a saber, o ws. 
Este é formado pela classe WsInt, localizada no pacote ws. É a partir dela que é gerada a 
interface de serviço e todos os seus métodos passam a estar disponíveis para os clientes. 

 Os métodos getProductPrice, getProductPriceFromOneSite e getSites são 
disponibilizados para os clientes que irão consumir o Web Service. O primeiro método 
realiza uma busca pelos preços do produto em todos os sítios cadastrados no banco de 
dados. O segundo realiza uma busca pelos preços do produto em um único sítio, que é 
passado como parâmetro para o método junto com o nome do produto. Um ponto a ser 
considerado sobre este método é o de que o Web Service aceita somente sítios 
cadastrados no banco de dados. Assim sendo, é disponibilizado o método getSites, que 
retorna todos os sítios cadastrados no banco dados. Desta forma, o cliente tem como 
descobrir quais são os sítios cadastrados e pode realizar uma busca em um sítio 
específico e ignorar os demais. 

 
Figura 2. Classe WsInt 

4.4. Funcionamento do Web Service 
Para apresentar os resultados obtidos com o uso do Web Service foi criada uma 
aplicação cliente desktop para consumir o serviço. A Figura 3 apresenta uma busca por 
“Impressora” feita através desta aplicação. 

 Como é possível observar através da Figura 3, o Web Service foi capaz de 
encontrar 51 resultados em 70.125 segundos. A largura de banda de conexão com a 
internet disponível no momento desta busca era de 512 kbps. 
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Figura 3. Um Cliente Desktop consumindo o Serviço 

 Em uma das linhas da figura 3 é possível observar que o web service retornou 
um valor inválido, descrito como “<input class=”blur default_value” type=”text” 
id=”search_key...”. Este erro ocorreu porque há, em algum lugar da tag HTML, a 
palavra “impressora”. Conforme foi explicado na seção 4.1, a associação entre nome do 
produto e preço é feita baseada em matchs. Neste caso, como a aplicação encontrou a 
palavra “impressora” em algum atributo da tag, ela considerou a tag como sendo a 
descrição do produto. A solução para este tipo de falha dependeria de aplicar técnicas de 
inteligência artificial para, de alguma forma, interpretar o conteúdo e concluir se, de 
fato, trata-se da descrição do produto. Entretanto, estas técnicas fogem ao escopo deste 
trabalho. 

 A largura de banda da conexão com a internet reflete no desempenho do sistema. 
Quanto maior a largura de banda disponível, melhor será o tempo de resposta do 
serviço. Evidentemente, outros fatores, como o hardware do servidor que hospeda o 
serviço, também refletem no desempenho do sistema. 
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5. Conclusões 
O Web Service proposto é capaz de encontrar os preços de produtos a partir dos sítios de 
e-commerce cadastrados na base de dados. Desta forma, ele supri as necessidades do 
GPES na implementação do método baseado nas decisões das empresas concorrentes. 

 Este Web Service contém código aberto e disponibiliza uma interface para 
acesso automatizado, diferente de sítios de comparação de preços tradicionais, tais como 
JaCotei [JACOTEI, 2010] e BuscaPe [BUSCAPE, 2010]. 

 Quanto maior for a banda de conexão com a internet disponível para o serviço, 
menor será o tempo de busca do Web Service proposto para encontrar e retornar os 
resultados ao usuário. 

 Ele também possibilita que sejam definidas configurações de proxy e número 
máximo de threads no pool. Estas configurações são importantes para que o serviço 
possa ser utilizado dentro de uma rede em que exista um servidor proxy e para um 
melhor desempenho de busca, respectivamente. 

 Há algumas restrições no serviço desenvolvido, como a incapacidade de realizar 
buscas em sítios que utilizem o método POST do HTTP ou façam suas buscas baseadas 
em funções javascript. 

 O Web Service, o Cliente Desktop, e os respectivos códigos-fonte, podem ser 
baixados do site do GPES. 

5.1. Propostas para trabalhos futuros 
A seguir são apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 - Uma análise de desempenho: esta análise permitiria mapear quais aspectos 
influenciam o desempenho do Web Service, viabilizando um estudo para 
otimização do serviço; 

 - Refatoração do código e aplicação de padrões de projeto: há diversas 
funcionalidades que podem desenvolvidas para o Web Service. Entretanto, para 
facilitar a manutenção do código e a expansão para acomodar novas 
funcionalidades, é interessante realizar o refactoring do código; 

 - Aperfeiçoamento da lógica para encontrar os preços de um produto: apesar do 
Web Service encontrar as descrições dos produtos e seus preços com uma taxa de 
acertos bastante aceitável, é interessante aperfeiçoar a lógica empregada para 
realizar as buscas utilizando técnicas de inteligência artificial; 

 - Aplicação de mecanismos de segurança: o Web Service não realiza 
autenticação de clientes e nem envia mensagens criptografadas. O GPES não 
precisa que estes mecanismos sejam implementados, porém dependendo do 
contexto no qual o serviço for ser utilizado, a implementação destes mecanismos 
pode ser crucial; 

 - Criação de novas funcionalidades: há diversas funcionalidades que podem ser 
acrescidas ao Web Service desenvolvido. Entre elas estão: encontrar, além dos 
preços, as condições de pagamento do produto; interpretar algumas funções 
javascript e manter um histórico das buscas realizadas e seus resultados. 
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Resumo. No decorrer deste artigo serão apresentados resultados parciais de 
uma pesquisa que objetiva desenvolver uma ferramenta de auxílio ao 
ensino/aprendizagem de escalonamento de pacotes em redes de computadores. 
A ferramenta proposta é baseada em um simulador de escalonamento já 
desenvolvido, em recursos multimídias e nos estilos de aprendizagem VAK 
(Visual, Auditive and Kinesthetic). Além disso, é direcionada exclusivamente à 
educação de alunos com poucos conhecimentos na área, fato que a diferencia 
da maioria dos simuladores disponíveis atualmente, pois foram criados para a 
resolução de problemas e análise de desempenho em redes, exigindo 
considerável conhecimento para sua utilização. Através das pesquisas e 
trabalhos realizados, até o momento foram desenvolvidas a interface da 
ferramenta, as funções de auxílio ao usuário, a integração da fonte geradora 
de tráfego, o cenário de animação da geração de pacotes e seu tráfego até um 
nó da rede, bem como a apresentação de resultados da simulação. Este último 
é o principal resultado, uma vez que permite a análise e comparação do 
impacto das fontes geradoras de tráfego, algo importante para o entendimento 
do tráfego de redes.  

Palavras-chave: Redes, Simulação, Ferramentas educacionais 

1. Introdução  

O escalonamento de pacotes é um processo realizado através de um algoritmo que 
permite definir a ordem de atendimento, se haverá descarte e, dependendo do algoritmo, 
quais pacotes terão prioridade no tráfego da rede. De acordo com Júnior (2007), este 
tratamento no tráfego de pacotes permite evitar congestionamentos e perdas durante a 
transmissão de dados, otimizando a utilização dos recursos disponíveis na rede.  

Desta forma, existem vários algoritmos para este fim, como por exemplo, o 
First-In First-Out (FIFO), Priority Queuing (PQ), Custom Queuing (CQ), Weighted 
Round Robin (WRR), Deficit Round Robin (DRR), Weighted Fair Queuing (WFQ), 
Class Based Queuing (CBQ). Cada um destes algoritmos pode ser usado em um 
determinado contexto, dependendo do tipo de tratamento que se quer dar aos pacotes. 

Assim, considerando a complexidade do conteúdo, o ensino e aprendizagem 
desta área do conhecimento podem ser bastante trabalhosos já que envolvem conceitos 
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difíceis de visualizar e compreender. Deste modo, torna-se evidente a necessidade de 
desenvolver meios que possam auxiliar na assimilação destes conteúdos.  

Neste contexto, esta pesquisa dá continuidade ao trabalho de Silva (2009), pois 
ao simulador de escalonamento de tráfego FIFO e DRR desenvolvido por ele, serão 
adicionadas características que permitam ao aluno utilizar a ferramenta como suporte a 
aprendizagem desta área do saber, sendo este o principal objetivo do projeto. 

Contudo, para que algo educacional seja proposto é necessário conhecer o 
cenário atual. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando identificar 
os meios mais utilizados no ensino de redes e escalonamento, como também sobre 
softwares utilizados. Além disso, foi definida a utilização dos estilos de aprendizagem 
VAK (Visual, Auditive and Kinesthetic) que, de acordo com Gallert (2005), algumas 
pessoas possuem tendência a aprender melhor por um destes canais receptores. 

Assim, neste trabalho serão apresentados resultados parciais da pesquisa, sendo 
eles: o desenvolvimento da interface da ferramenta, a integração da fonte geradora de 
tráfego e a forma de geração e apresentação dos resultados das simulações. Isso 
possibilita realizar comparações e análise do impacto das fontes. 

O trabalho está estruturado em cinco seções. Na seção 2 é abordado o ensino de 
redes confrontando a teoria versus a prática, bem como ferramentas utilizadas para o 
ensino desta área. Outrossim, os estilos de aprendizagem VAK aplicados ao ensino de 
redes de computadores são elucidados. Os simuladores e suas classificações são 
abordados na seção 3. A ferramenta proposta é apresentada na seção 4. Finalmente, na 
seção 5, são relatadas as principais conclusões.  

2. Redes de Computadores: Teoria X Prática 

Um dos problemas encontrados em várias instituições de ensino superior é a ausência de 
laboratórios disponíveis para a prática do ensino em redes de computadores [Rauen, 
2003]. Segundo pesquisas da autora, na maioria das universidades onde há cursos e 
disciplinas de redes de computadores não há laboratórios disponíveis para a prática do 
que foi visto em sala de aula. A maioria destas instituições justifica o alto custo de um 
laboratório exclusivo para este fim, já que nos laboratórios tradicionais nem sempre há a 
possibilidade de interromper seu funcionamento para testar configurações ou topologias 
diferentes.  

Além disso, existem conceitos difíceis de compreender dentro do contexto de 
redes, fato que muitas vezes dificulta o aprendizado do aluno. Assim, na maioria dos 
casos os professores recorrem a figuras ou algo ilustrativo para que haja a assimilação 
destes conceitos e, em muitos casos, fazem uso de simuladores, vídeos ou animações. 

Assim sendo, nota-se a necessidade do uso de softwares simuladores no ensino 
de redes, uma vez que tais softwares permitem ao aluno experimentar situações e aplicar 
conhecimentos teóricos visto em sala de aula. No entanto, percebe-se que a maioria dos 
softwares disponíveis atualmente foi desenvolvida para utilização dentro do contexto de 
criação e manutenção de redes, sem uma abordagem pedagógica ou algo que facilite a 
sua aplicação no ensino/aprendizagem e, além disso, requerem um conhecimento 
considerável ou avançado para a sua utilização. 
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2.1. Ferramentas para o Ensino de redes  

Existem vários softwares que podem ser utilizados no ensino/aprendizagem de redes de 
computadores. Sarkar (2006) apresenta alguns dos mais conhecidos: 

• Network Simulator – é um dos poucos simuladores criados para fins de pesquisa. O 
programa é gratuito e seu código é open-source, permitindo que estudantes e 
pesquisadores da área possam alterá-lo de acordo com suas necessidades. Segundo 
Coutinho (2010), esta ferramenta pode simular um grande número de tecnologias de 
rede (com e sem fio), diferentes cenários baseados nos protocolos TCP 
(Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol), diversos 
escalonadores e políticas de fila, caracterização de tráfego com diversas 
distribuições estatísticas e muito mais. Além disso, possui suporte a vários sistemas 
operacionais, e pode rodar no Windows através do Cygwin, software que é capaz de 
emular e reconhecer comandos do Linux através de linha de comandos [The 
Network Simulator, 2010]. No entanto, sua instalação e utilização pode não ser 
muito simples, já que exige considerável conhecimento da área;  

• INetwork – é uma ferramenta interativa para ensino e aprendizagem de redes. 
“Permite ao aluno criar e construir redes personalizadas, usando dispositivos de rede 
tais como estações de trabalho, switches, roteadores, servidores DNS e DHCP”, 
como também “simular a comunicação de dados entre estes dispositivos e identificar 
e solucionar problemas nas redes que criaram”, Sarkar (2006, p. 9); 

• Cnet - é um simulador de rede usado em experiências com protocolos de 
comunicação, roteamento e camada de transporte, tanto em WANs (Wide Area 
Network) quanto em LANs (Local Área Network). “Embora o Cnet seja usado em 
todo o mundo em cursos de graduação em rede, a sua utilização pode ser desafiadora 
para iniciantes”, Sarkar (2006, p.8); 

• Jasper – sigla para Java Simulation of Protocols for Education and Research, é um 
simulador de protocolos que pode ser usado para auxílio no ensino desta área do 
conhecimento em redes, Sarkar (2006). 

Apesar de haver muitos softwares, como os citados anteriormente, a maioria 
destes foram desenvolvidos com propósitos diferentes do educacional, sendo que alguns 
possuem custo bastante elevado. Além disso, as poucas exceções requerem 
conhecimento considerável para sua utilização. 

2.2. Estilos de Aprendizagem para a Disciplina de Redes 

Os estilos de aprendizagem podem ser uma das formas mais eficientes de diagnosticar 
como um aluno aprende. Desta forma, é possível estabelecer linhas de comunicação 
essenciais ao processo de ensino/aprendizagem [Frei 2005]. 

Para Gallert (2005), as pessoas aprendem de diferentes formas, sendo que em 
uma sala de aula o professor deve procurar atender ao estilo de aprendizagem do aluno. 
Caso contrário o mesmo poderá se tornar desatento ou desinteressado pela disciplina. 
Ela cita outras abordagens, como a de Kolb, Felder e Silverman, Dunn & Dunn e Myers 
e Briggs, e também a VAK (Visual, Auditive e Kinesthetic) que foi a abordagem 
escolhida por possuir características compatíveis com os sistemas multimídias, algo 
desejável na ferramenta proposta. 
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Para Duckett & Tatarkowski apud Gallert (2005), as pessoas normalmente 
aprendem por meio destes três canais sensoriais. Porém, existe preferência por um dos 
canais durante o processo de aprendizagem, fato que pode ser considerado genético, 
dependendo de qual parte do cérebro é mais receptiva em cada uma das três áreas 
(Visual, Auditiva ou Sinestésica), ou ainda pode ser devido ao modo como as pessoas 
são ensinadas durante este processo. 

Para Gallert (2005), o canal receptor predominante determina a forma como o 
indivíduo aprende. 

Desta forma, uma ferramenta que contemple estes três canais receptores, de 
acordo com o sistema VAK, pode facilitar a aprendizagem ou aumentar o ganho. Isso 
pode ser idealizado através da utilização de imagens, sons, vídeos e animações, o que 
motivou a realização da pesquisa.  

3. Simuladores e suas Classificações 

A simulação é uma técnica de solução de problemas realizada através da análise de um 
modelo que descreve o comportamento do sistema através de um computador [Prado 
1999]. Os simuladores são largamente usados quando se trata de redes de computadores, 
pois permitem experimentar várias situações e configurações sem danificar 
equipamentos ou causar prejuízos.  

Os simuladores podem ser classificados em simulador de eventos discretos ou 
simulador de eventos contínuos. Prado (1999) comenta que simuladores de eventos 
contínuos são mais utilizados em engenharia eletromecânica ou de processos que 
possuem um número modesto de variáveis, podendo ser descritas por equações 
diferenciais da física clássica. Já a simulação de sistemas discretos encontra aplicações 
principalmente na engenharia de produção e na engenharia de sistemas. 

• Simulador de eventos discretos 

De acordo com Sakurada, Miyake (2009, p.26).  

A simulação de eventos discretos abrange o estudo de modelos de 
simulação cujas variáveis mudam de estado instantaneamente em 
pontos específicos de tempo, em contraste ao que ocorre com modelos 
contínuos, cujas variáveis podem mudar de estado continuamente no 
decorrer do tempo. Gordon (1978), Law e Kelton (1991) atentam para 
o fato que poucos sistemas, na prática, são totalmente discretos ou 
totalmente contínuos, sendo comum durante a modelagem considerar o 
modo predominante de ocorrência dos eventos no sistema. 

• Simulador de eventos contínuos 

Simuladores de eventos contínuos são caracterizados pelo fato de que o estado 
do sistema possui sempre valores contínuos. Eles são utilizados em simulações químicas 
onde o estado do sistema é descrito pela concentração de substâncias químicas, Jain 
(1991). Nestes sistemas suas variáveis são contínuas, ou seja, o estado do sistema pode 
assumir valores não enumeráveis. 
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Dentre os simuladores da área de redes encontrados, atualmente a maioria é 
voltado ao mercado de trabalho, sendo que alguns possuem custos bastante elevados e 
pouquíssimos foram desenvolvidos exclusivamente para o uso educacional. Outrossim, 
a maioria exige grande conhecimento na área, sendo alguns destes de propósito 
genérico, como o Arena. 

Desta forma, o simulador em desenvolvimento neste trabalho é classificado 
como um simulador de eventos discretos, visto que possui rotinas que mudam de acordo 
com a ocorrência dos eventos previstos no seu funcionamento. 

4. A Ferramenta Proposta  

A ferramenta proposta é baseada no simulador desenvolvido por Silva (2009), sendo 
uma breve apresentação realizada a seguir. 

4.1. O Simulador Desenvolvido por Silva (2009) 

O simulador utilizado como base para desenvolvimento do trabalho será descrito a 
seguir, sendo a interface inicial mostrada na figura 1. 

 
Figura 1: Tela do simulador desenvolvido por Silva (2009) 

Como pode ser visto na figura 1, o simulador desenvolvido por Silva (2009) 
possui vários parâmetros de entrada, os quais serão explicados a seguir. No primeiro 
campo, na figura 1, de cima para baixo, deve ser especificado o destino onde será salvo 
o arquivo, em formato texto, gerado pelo simulador. No campo “quantidade de tráfego 
de voz” deve-se entrar com o número de usuários que estarão transmitindo pacotes de 
voz (conversas de voz por mensagens instantâneas, por exemplo). Em “quantidade de 
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tráfego de vídeo” pode-se definir o número de usuários que estarão transmitindo pacotes 
de vídeo (videoconferência). No parâmetro “quantidade de tráfego de dados” define-se a 
quantidade de usuários transmitindo pacotes de dados (texto). Em seguida há a opção 
“Inserir parâmetros” onde é possível gravar as informações anteriormente cadastradas, 
ou seja, a quantidade de usuários de cada tipo de tráfego. Há também a opção “cancelar” 
que possibilita a alteração dos valores. A opção “Abrir arquivo” permite acessar o 
arquivo gerado pelo simulador depois de realizada a simulação. 

Logo abaixo há vários parâmetros que permitem escolher como os pacotes serão 
gerados (fonte de tráfego: fixa, variável 2.0, variável 1.0), bem como o número de 
pacotes que serão gerados para cada usuário pré-definido. Além disso, nos campos 
“tamanho”, “taxa de transmissão”, “intervalo de off” devem ser informados os valores 
para cada um destes parâmetros, sendo que este processo deve ser realizado para cada 
usuário anteriormente definido. Por exemplo, um usuário de voz pode estar transmitindo 
um pacote com tamanho igual a 320 bits, taxa de transmissão de 65536 bps e intervalo 
de off igual a 0,005 segundos. Logo abaixo há um botão que permite gravar esses dados. 
Neste aspecto, caso tenha sido definido um usuário de voz, um de vídeo e um de dados, 
estas informações serão gravadas três vezes, sendo uma para cada tipo de tráfego.  

Nos últimos campos, embaixo, pode-se definir a “capacidade do canal”, que se 
refere à largura de banda do canal de transmissão (1 MB, 2 MB, por exemplo) e também 
o “máximo de pacotes” que poderão entrar em fila, como também o descarte estatístico 
que se refere ao descarte inicial de pacotes, para evitar que a sobrecarga inicial interfira 
no resultado da simulação. Por último há o botão “iniciar fonte on/off” que inicia a 
simulação.  

Conforme pode ser observado pela figura 1, em função da quantidade de 
parâmetros que precisam ser cadastrados, a interface é aberta em blocos. Isso facilita o 
preenchimento dos campos, bem como a ordem em que os dados devem ser inseridos.  

Após o término da simulação é possível acessar o arquivo de texto gerado pelo 
simulador com os resultados da simulação. Isso é realizado através do botão “Abrir 
arquivo”. Nesse arquivo há informações relativas a geração dos pacotes, as quais 
incluem o índice do pacote, tamanho, tempo de chegada no servidor e intervalo de Off, 
como pode ser observado na Figura 2. Outrossim, há informações referentes aos tempos 
de fila, tempos de sistema, tempos de serviço de cada pacote no servidor, bem como 
alguns totalizadores e médias.  

 

Figura 2: Arquivo mostrando o formato da apresentação dos dados 
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Como mencionado anteriormente, essas informações são apresentadas em modo 
texto, de forma que para o entendimento também é necessário conhecimento 
considerável do processo de escalonamento. Assim pretende-se criar outra forma de 
apresentação destes resultados da simulação, de modo que o usuário possa visualizá-los 
e interpretá-los mais facilmente. 

Neste sentido, para o desenvolvimento do software proposto foi utilizado a IDE 
(Integrated Development Environment) Dev-C++ e a linguagem C/C++ em conjunto 
com a biblioteca de programação de jogos Allegro. Esta possui bom potencial 
multimídia e é bastante conhecida no contexto da programação de jogos 2D. Estas 
ferramentas foram escolhidas por disporem de vasta documentação e por serem 
conhecidas do desenvolvedor (programador) do projeto. 

Contudo, como os programas desenvolvidos por Silva (2009) foram 
implementados em C++ Builder, para adaptá-los ao novo cenário foi necessário 
converter os códigos para a IDE Dev-C++. Isso se fez necessário pelo fato de que a 
biblioteca de programação de jogos Allegro não tem integração com C++ Builder. 

4.2. Levantamento e Análise de Requisitos 

Para que fossem definidos os detalhes da interface da ferramenta e o seu funcionamento, 
foi realizado o levantamento de requisitos, baseando-se na interface e funcionalidades 
do simulador desenvolvido por Silva (2009), conforme pode ser visto na figura 1.  

Após o levantamento de requisitos foi realizada a etapa de análise, onde se 
buscou encontrar formas de apresentar as informações e menus de modo a atender os 
estilos de aprendizagem VAK e também meios de auxiliar o usuário no decorrer da 
utilização da ferramenta.  

4.3. Interface, animações e resultados do programa 

A partir da análise de requisitos foi desenvolvido um protótipo com as principais 
funções de que deveria dispor a ferramenta proposta, cuidando para que a mesma 
possuísse uma interface limpa e amigável, objetivando atender alunos com pouco 
conhecimento na área. Desta forma foram inseridos ícones e legendas explicativas, uma 
vez que o simulador desenvolvido por Silva (2009) não possuía tais recursos, pois o 
mesmo foi desenvolvido para pesquisas avançadas, como a análise de impacto de fontes 
geradoras de tráfego.  

A seguir será descrita a interface desenvolvida, começando pela tela de menu 
inicial, mostrada na figura 3. 
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Figura 3: Tela inicial do programa 

Conforme mostrado na figura 3, o usuário terá inicialmente duas opções: entrar 
na tela de parâmetros da simulação ou acessar o tutorial, que conterá informações 
referentes a utilização do programa e sobre os processos de geração de tráfego e 
escalonamento dos pacotes. Caso o usuário opte por entrar na tela de parâmetros, 
através de um clique no botão “simulador”, o mesmo será direcionado a tela apresentada 
na figura 4. 

 

 

Figura 4: Tela de escolha dos tipos de tráfegos 

A figura 4 apresenta as opções de tipo de tráfego a serem utilizados na 
simulação. O usuário poderá escolher entre voz, vídeo, dados ou uma combinação entre 
dois ou os três tráfegos ao mesmo tempo. No exemplo da figura 4 foi selecionada a 
opção de voz e vídeo. Contudo, caso o usuário mude de ideia poderá clicar no botão 
“cancelar” e remarcar os tipos desejados. Após a seleção dos tipos de tráfegos deve-se 
clicar no botão “Ok” para dar prosseguimento a execução do programa, onde o usuário 
será direcionado a tela mostrada na figura 5. 
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Figura 5: Tela de inserção da quantidade de usuários de Voz, Vídeo ou Dados 

Na figura 5, o usuário deverá informar a quantidade de tráfego de cada tipo, de 
acordo com os tipos que ele selecionou na tela anterior, apresentada na figura 4. No 
exemplo da figura 5, pode-se observar que foi digitado o valor “2” para a quantidade de 
usuários de voz. Isso significa que durante a simulação haverá dois (2) usuários ou 
dispositivos transmitindo pacotes de voz. Após digitar a quantidade de usuários deve-se 
clicar em “Inserir Parâmetros”. Em seguida, caso tenha selecionado outros tipos de 
pacotes, deve-se preencher a quantidade de usuários para cada tipo. Contudo, caso tenha 
sido selecionado apenas um tipo de tráfego, o programa irá para a tela seguinte, 
mostrada na figura 6. 

 

Figura 6: Tela de inserção dos parâmetros de geração dos pacotes 

Conforme pode ser visto na figura 6, o aluno tem a opção de escolher o tipo de 
fonte geradora de tráfego para cada tipo de usuário da rede que estará transmitindo 
pacotes na simulação. No exemplo da figura 6 devem-se preencher os parâmetros 
referentes ao primeiro usuário de voz, que neste caso está marcado como fonte fixa, 
significando que todos os pacotes e tempos de On são fixos. Assim, conforme 
observado, o aluno poderá escolher entre fonte fixa, variável 1.0 e variável 2.0, sendo 
que cada uma das fontes possuem parâmetros que definem como os pacotes serão 
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gerados. No caso da fonte fixa, deverá ser informada a quantidade de pacotes a ser 
gerada, a taxa de transmissão, o intervalo de Off e o tamanho do pacote. A quantidade 
de pacotes se refere a quantos pacotes o usuário em questão irá transmitir. A taxa de 
transmissão equivale a velocidade com que este usuário transmite os pacotes ao nó da 
rede. Já o intervalo de Off corresponde a quantidade de tempo ou intervalo em que não 
há transmissões de pacotes. Por sua vez, o tamanho do pacote dispensa explicação. Caso 
seja escolhida a fonte variável 2.0, a cada intervalo de On serão transmitidos a 
quantidade de pacotes digitados pelo usuário, sendo que o tamanho dos pacotes será 
variável. Já se a fonte escolhida for a 1.0, a quantidade de pacotes por intervalo poderá 
ser fixa ou média, com tamanhos de pacotes variáveis. Sendo assim, nas fontes variável 
1.0 e 2.0, parâmetros adicionais precisam ser informados.  Vale salientar que caso tenha 
sido escolhido, na tela mostrada na figura 4, os três tipos de tráfego ou usuários, o aluno 
deve preencher todos os parâmetros da figura 6 para cada usuário.  

Após o preenchimento dos parâmetros referentes a todos os usuários, o programa 
apresentará a tela apresentada na figura 7, onde será exibida a animação de geração de 
pacotes de tráfego ao nó da rede. Conforme mostrado na figura 7, cada tipo de tráfego 
está representado pela imagem de um computador, ilustrados no canto esquerdo da tela. 
Cada computador irá gerar e transmitir os pacotes ao nó da rede, no centro da tela, 
conforme mostrado no exemplo da figura 7, onde há um pacote (representado por um 
envelope) trafegando até o servidor. Outrossim, logo acima do pacote são apresentadas 
informações como índice do pacote, tempo de off, tamanho do pacote e taxa de 
transmissão. No canto superior direito da tela serão mostrados quantos pacotes faltam 
ser transmitidos, sendo que cada figura (envelopes) representa um tipo de tráfego.  

 

 

Figura 7: Tela mostrando a animação da geração dos pacotes 

Após a exibição da animação de geração de pacotes e tráfego até o nó da rede, o 
aluno poderá clicar em abrir arquivo para visualizar os dados gerados pelo simulador. 
Um exemplo de arquivo é mostrado na figura 8. 
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Figura 8: Tela mostrando o resultado de uma simulação com 10 pacotes 

As informações exibidas na figura 8 foram geradas pela fonte fixa. Pode-se 
observar na primeira coluna, da esquerda pra direita, o índice dos pacotes. A segunda 
coluna contempla o tamanho, expresso em bits, dos pacotes gerados. Como os pacotes 
foram gerados com a fonte fixa, todos os pacotes têm o mesmo tamanho. A terceira 
apresenta o tempo de chegada de cada pacote ao servidor. Neste sentido, como o 
funcionamento deste parâmetro é similar a um relógio, comprovam-se que os resultados 
estão corretos pois os valores estão aumentando. Já a quarta coluna apresenta os 
intervalos de Off de cada pacote, sendo que os tempos estão em segundos. Como os 
tempos de Off são números aleatórios gerados com distribuição exponencial, e foi 
informado um valor médio de 0,0010 segundos, se for efetuada uma média, esta 
converge para o valor, comprovando o funcionamento correto da geração da fonte.  

Com base nestes dados é possível analisar o impacto das fontes geradoras de 
tráfego, através da comparação entre os dados gerados com outros parâmetros ou fontes. 
Por exemplo, se o segundo usuário de voz for gerado com a fonte fixa e os mesmos 
parâmetros mencionados na figura 6, exceto o tamanho de pacote, que será de 640 bits, 
será possível perceber que os pacotes gerados pelo segundo usuário levarão mais tempo 
para chegar ao servidor (tempo de chegada será maior), bem como o tempo de serviço 
será maior.  

5. Considerações Finais 

Através das informações apresentadas neste artigo é possível verificar que o trabalho se 
encontra em estágio avançado, uma vez que foi desenvolvida a interface do programa, 
realizada a integração da fonte geradora de tráfego fixa à ferramenta proposta, incluídas 
funções de auxílio ao usuário, como legendas explicativas e ícones, além da redução de 
parâmetros mostrados simultaneamente na tela. Isso objetiva evitar que o usuário se 
perca por excesso de informações e, além disso, favorece aos estudantes visuais.  
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Também foi desenvolvido o cenário de animação que mostra a geração de 
pacotes e o tráfego destes até um nó da rede, de forma a ilustrar este processo. 
Outrossim, exibe os resultados da simulação direto na tela do programa, algo que antes 
era acessado em um arquivo de texto, favorecendo aos estudantes visuais. No sentido de 
atender aos usuários sinestésicos, há a possibilidade de modificação dos parâmetros de 
entrada das fontes geradoras de tráfego. Isso possibilita observar o impacto de seus 
parâmetros através da análise dos dados gerados pelo simulador. Quanto aos usuários 
auditivos, esta característica ainda se encontra em desenvolvimento, pois formas estão 
sendo estudadas para incorporar um tutorial interativo, vem como exibir ícones de 
usuários com sons e movimento. Além disso, filmes correlatos ao assunto também estão 
sendo pesquisados para incorporar a aplicação.  

Como trabalhos futuros estão a integração do escalonador FIFO e DRR, a 
criação da animação do processo de escalonamento dos pacotes, e a integração das 
fontes variável 1.0 e variável 2.0 ao programa, além da inclusão do conteúdo do tutorial 
de auxílio à utilização da ferramenta e do processo de escalonamento. Além disso, 
também estão sendo desenvolvidas para a versão final do programa, formas de verificar 
o impacto causado pelo uso de diferentes fontes de tráfego e escalonadores, através da 
utilização e integração do programa com editores de planilhas eletrônicas, de forma que 
possam ser gerados gráficos comparativos entre as informações geradas na simulação. 
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