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Resumo 

A Internet tem crescido a um ritmo verdadeiramente estonteante, com ela muitos novos 

mercados têm proliferado e tem sido cada vez mais um veículo que move sociedades. Com a 

grande expansão da Internet tem crescido também a publicidade que nela aparece, tendo esta 

conseguido alcançar cada vez mais pessoas e sociedades. Com o aumento do público-alvo das 

campanhas publicitárias online surge a necessidade de fazer análises sobre o seu impacto e de 

verificar tentativas de ataques às mesmas. Com foco nesta análise à publicidade online, a 

Auditmark tem vindo a desenvolver um serviço na tentativa de surgir num novo mercado de 

auditoria de publicidade online, o AuditService. O serviço encontra-se num estado que requer 

algumas análises de performance para definir trajectos a seguir e também de uma interface que 

permita a sua gestão com mais facilidade. 

No âmbito desta necessidade da Auditmark surge o Web-based Management and Decision 

Support System que permite à Auditmark uma análise mais pormenorizada do serviço, bem 

como a sua gestão e já com um passo na comercialização do serviço através de um módulo de 

facturação. O sistema foi ainda dotado com um algoritmo de redes PERT/CPM que permite 

determinar pontos de estrangulamento do serviço possibilitando aos decisores da 

implementação do AuditService percepcionar pontos a melhorar. 
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Abstract 

The Internet has been growing at a truly dizzying pace, with the Internet many new markets 

have proliferated and has increasingly been a vehicle moving societies. With the vast expansion 

of the Internet has also grown the advertising campaigns that appears in it and now the 

advertisement is able to reach more people and societies. With the increasing audience of 

online advertising campaigns come the need to do analysis of the impact and the need to check 

attempted attacks on them. Focusing on online advertising, Auditmark has developed a service 

in an attempt to emerge a new market on audit of online advertising, the AuditService. The 

service is in a state that requires some analysis of performance to set routes to follow and also 

an interface to manage them more easily. 

Within this comes the need for Auditmark Web-based Management and Decision Support 

System that gives to Auditmark a more detailed analysis of the service, as well as its 

management and already a step in the market through a billing module. The system was also 

equipped with a network PERT / CPM algorithm to determinate service bottlenecks enabling 

decision makers find some points to improve AuditService. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito da disciplina Dissertação do curso 

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto em ambiente empresarial na empresa Auditmark, Lda. A dissertação teve 

como orientadora na instituição de ensino a Professora Teresa Galvão Dias e na empresa 

acolhedora o Mestre Pedro Fortuna. 

Neste capítulo é descrito o contexto em que se insere a dissertação, a motivação e, por 

último, a estrutura do documento. 

1.1  Enquadramento 

A Auditmark, Lda. é uma startup localizada no Parque de Ciência e Tecnologia da 

Universidade do Porto focada em criar soluções para auditar campanhas de publicidade online. 

Este é um mercado que em 2008 atingiu os $65.2 mil milhões e que tem vindo a crescer 

fortemente. Apesar das grandes receitas geradas por este mercado, existe uma grande falta de 

controlo. Esta falta de controlo permite o aparecimento de ameaças como cliques fraudulentos, 

botnets ou outros rumores sobre a integridade de uma das partes envolvidas. A Auditmark 

espera contribuir para o reforço da confiança no mercado e aumentar o crescimento do mercado 

de publicidade online [1]. 

O tema desta dissertação nasce da necessidade que a empresa Auditmark sentiu em 

melhorar o acompanhamento e manutenção do serviço de auditoria que disponibiliza. Esse 

serviço é intitulado de AuditService e consiste na aplicação de técnicas para medir a qualidade 

de tráfego proveniente de campanhas de publicidade online. A Auditmark propôs a 

implementação de um sistema que permitisse a gestão do serviço.  

O sistema proposto consiste na criação de um painel de controlo do serviço de auditoria, 

AuditService. Teve em vista a gestão de clientes, facturação, gestão de campanhas publicitárias, 

gestão de notícias, notas de imprensa, entre outras funcionalidades. Também foi proposto que o 



 
 

Introdução 

2 

sistema seja capaz de mostrar ao utilizador informação suficiente para detectar problemas 

relativos ao desempenho do serviço e auxiliar a tomada de decisões nas implementações futuras 

do AuditService. 

 

1.2 Objectivos e Motivação 

Com o intuito de possibilitar a implementação dum sistema de elevada importância e 

necessidade para a empresa, o que dá mais valor e motivação à realização de um trabalho deste 

género, foi iniciado um processo de identificação das necessidades.  

Após identificadas as necessidades foram definidos os objectivos para o sistema a 

desenvolver. Esses objectivos foram divididos em dois módulos, gestão e apoio à decisão. O 

módulo de gestão está relacionado com toda a parte administrativa do serviço e o módulo de 

apoio à decisão tem como objectivo auxiliar a tomada de decisões relativas aos recursos e à 

implementação do serviço. 

Para a gestão do AuditService está contemplada a possibilidade de gerir a carteira de 

clientes e gerir as campanhas de publicidade. É também pretendido ter um módulo relativo à 

facturação, em que deverá ser possível consultar facturas, ver o saldo dos clientes e visualizar 

registos de pagamentos. É ainda propósito deste grupo de objectivos a gestão de notícias, notas 

de imprensa e a edição da FAQ disponível aos clientes do serviço de auditoria. 

No que diz respeito ao apoio à decisão, o sistema deve ser capaz de detectar eventuais 

problemas que surjam com o serviço. É ainda pretendido gerir a performance dos diversos 

componentes que constituem o sistema e perceber se existem desequilíbrios de performance. 

Por último, é ambicionado que o sistema seja capaz de fazer recomendações relativamente ao 

aumento ou diminuição dos recursos para garantir um bom nível de funcionamento do sistema. 

O sistema deverá ainda suportar o seu alargamento para, no futuro, ser possível desenvolver 

mais módulos de apoio à decisão, como, por exemplo, a gestão do custo económico da infra-

estrutura que suporta o serviço. 

Tendo em consideração os objectivos propostos para o desenvolvimento deste sistema, o 

autor desta dissertação fez uma revisão do estado da arte relativamente à auditoria da 

publicidade online, para perceber o contexto em que se insere o serviço de auditoria, e ainda 

uma revisão no que diz respeito aos Sistemas de Apoio à Decisão. 

 

1.3 Estrutura do Documento 

O presente documento contém mais 6 capítulos para além do actual. No segundo capítulo é 

feita uma pesquisa sobre a publicidade online e a sua auditoria. O capítulo seguinte é descrito 

um levantamento do estado da arte em relação ao Sistemas de Apoio à Decisão. O capítulo 4 é 
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referente à especificação da solução proposta para o desenvolvimento do sistema seguindo-se, 

no capítulo seguinte os detalhes da sua implementação. No capítulo 6 são mostrados os 

resultados de dois testes realizados ao serviço de auditoria. E por último, no capítulo 7, é feita 

uma reflexão do trabalho desenvolvido e são lançadas propostas para trabalho futuro.  
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Capítulo 2  

Auditoria de publicidade online 

A Internet tem proliferado a uma velocidade estonteante, com ela novos mercados têm 

vindo a surgir e a forma como o mundo é visto tem vindo a ganhar nova forma. Este é, sem 

dúvida alguma, um meio de comunicação que tem dado asas a uma evolução cada vez mais 

rápida da partilha de conhecimento. Com o acesso à Internet cada vez mais fácil e frequente, 

surge espaço para novos espaços virtuais e surge também espaço para novos mercados 

dedicados à publicidade de produtos e serviços. Estes últimos têm vindo a crescer e a envolver 

quantias monetárias muito elevadas.  

Em qualquer parte do globo a publicidade faz parte do dia-a-dia, está praticamente em todos 

os locais mais frequentados pelo Homem. Quando se ouve rádio ou se vê televisão, quando se 

vai no trânsito a caminho do trabalho, em qualquer spot publicitário ou quando se assiste a 

actividades desportivas vê-se publicidade. Sendo a Internet um espaço cada vez mais utilizado 

pelo Homem não poderia ficar de parte em relação à publicidade. De facto, a Internet tem vindo 

a evoluir cada vez mais e a ocupar grande parte do tempo e vida das pessoas, sendo um local 

onde a publicidade pode e deve ter lugar permitindo um efeito imediato para quem anuncia. 

Mas sendo um local privilegiado para anunciar e com isto envolver grandes quantidades 

monetárias é, também, um local de oportunidade para surgirem novas ameaças a estes 

mercados. Com o aumento dos valores monetários envolvidos na publicidade online aparecem 

ameaças com o intuito de obter "dinheiro fácil". É então necessário existir um controlo que 

permita reduzir as actividades fraudulentas. 

Neste capítulo será dada uma introdução ao mercado de publicidade online, quais os 

problemas que têm surgido com o seu aparecimento e como se pode atenuar esses problemas. 

Por último é feita uma apresentação do caso de estudo em que se enquadra a dissertação, o 

AuditService. 
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2.1 Publicidade Online 

Com o aumento da utilização da Internet começou a existir a necessidade de levar aos seus 

utilizadores produtos e serviços por esta nova via. As empresas começaram a apostar na 

disponibilização desses produtos e serviços em catálogos disponíveis na Internet para qualquer 

parte do mundo. Este é, sem dúvida, um método muito eficaz quando se pretende abranger um 

grande número de pessoas sem olhar a restrições de localização geográfica, que já estão 

largamente simplificadas devido às grandes cadeias de logística existentes, a um preço mais 

reduzido. Mas, esta forma de disponibilizar informação aos cibernautas ainda estava a dar os 

primeiros passos em meados dos anos 90 aquando do surgimento das páginas de empresas que 

disponibilizavam os seus contactos e catálogos. Começaram então a aparecer os directórios 

online que permitiam catalogar os diversos produtos num só local que permitisse aos 

cibernautas encontrarem o que pretendiam com mais facilidade. As empresas viram aqui uma 

oportunidade de apresentar os seus produtos e serviços e começaram a colocar os seus anúncios 

em listas de directórios, sendo que quanto mais alto o valor pago para a sua disponibilização, 

mais perto da primeira posição dos resultados estaria o seu anúncio, e com isto um mercado de 

marketing online proliferou. Devido à vontade que as empresas começavam a ter para 

aparecerem em primeiro lugar nas listagens de directórios, este mercado procurou explorar este 

facto e começaram a ser comercializados serviços para mostrar banners que estabeleciam a 

ligação com as páginas de destino do anúncio. Começou então a existir a necessidade de saber 

aquilo que os utilizadores pretendiam encontrar e surgiram soluções que tentavam classificar os 

utilizadores por categorias, mas a classificação dos utilizadores foi considerada inviável pois 

fazer inferências sobre que categorias os cibernautas iriam ser classificados quando navegassem 

numa página seria muito complicado baseando-se apenas no historial de navegação [2]. 

Os motores de pesquisa também tiveram uma grande importância nessa altura e hoje em dia 

ocupam um lugar privilegiado no que diz respeito à publicidade. Um cibernauta pode aceder ao 

motor de pesquisa e inserir uma keyword ou um conjunto de keywords que lhe retornem uma 

lista de possibilidades que estão relacionadas com aquilo que pretende, e é aqui que um motor 

de pesquisa pode tirar proveito e apresentar resultados que lhe permitam obter um retorno que 

satisfaça as necessidades e vontades do cibernauta. Em 1998 uma startup californiana, 

Goto.com (mais tarde renomeada para Overture), emergiu neste cenário oferecendo uma nova 

solução através de um novo método de anunciar, conhecido como pesquisa paga. Esta 

abordagem revolucionária modificou e transformou a publicidade online [3]. Neste novo 

modelo as posições adquiridas pelos vários anunciantes na lista é baseado no valor que estão 

dispostos a investir numa keyword ou frase. É dada então a necessidade de definir modelos de 

receita de publicidade online, e é então que surgem três categorias principais: Cost per mile 

(CPM), Cost per click (CPC) e Cost per action (CPA). 
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• Cost per mile (CPM): o anunciante paga por cada mil “visualizações”. 

 

Num modelo baseado em visualizações, no qual o anunciante, pessoa ou entidade que está 

responsável por colocar os anúncios, recebe por cada mil apresentações do seu anúncio, o 

anunciador, quem pretende publicitar os seus produtos e/ou anúncios, paga um valor fixo para 

que o seu banner seja mostrado. Uma “visualização” consiste no envio de um banner para um 

cliente de browser e esse processo fica registado no servidor do anunciante. O processo pode 

ser difícil de quantificar quando estão envolvidos vários servidores. Além desta dificuldade é 

também necessário ter em atenção questões como a cache das páginas Web, os proxies têm de 

permitir o refrescamento desses banners e, finalmente, é necessário medir a eficácia e os 

resultados baseados em CPM. Este processo pode ser complicado devido ao crescimento das 

campanhas publicitárias e ao volume de vendas offline, e também devido ao impression spam. 

Impression spam é o resultado de vários pedidos HTTP (Hypertext Transfer Protocol) de 

páginas que contêm anúncios. Contudo, esses pedidos não são efectuados por cibernautas que 

visitam a página normalmente, mas que fazem vários refrescamentos da página obtendo assim 

um número consideravelmente elevado de "visualizações".  

 

• Cost per click (CPC): o anunciante paga por cada clique. 

 

Muito rapidamente o mercado começou a aperceber-se que a publicidade online podia 

aumentar o número de clientes e o retorno de investimento poderia ser alcançado mais 

rapidamente do que através dos métodos tradicionais. Nasce então uma nova funcionalidade por 

parte dos anunciadores, click through rate (CTR, taxa de cliques), que consiste na taxa de 

utilizadores que clicam no anúncio por “visualização”, o que permite uma melhor avaliação da 

qualidade dos anúncios de publicidade. 

A startup Goto.com, em 1998, desenvolveu um motor de pesquisa em que os anunciadores 

pagavam para ter os seus anúncios bem posicionados nas listagens. Os anunciadores pagavam 

por clique (PPC, pay per click) e o valor que pagavam era baseado em CPC. Em 2001, 

Goto.com passou a chamar-se Overture, e em 2003 foi adquirida pelo seu maior cliente, a 

Yahoo! [2]. No ano de 2002 a Google relançou a AdWords como plataforma PPC e passou a ter 

em conta a taxa de cliques por visualização, CTR. Através desta nova plataforma a ordem de 

anúncios dependia do valor que o anunciador estava disposto a pagar e também da qualidade do 

anúncio, determinado através de CTR. De facto, cada clique por parte dos utilizadores 

aumentava o valor do anúncio de acordo com as keywords inseridas. Em 2003, a Google lança o 

AdSense que consistia em permitir que outras entidades colocassem publicidade da rede da 

Google nas suas páginas. Com esta nova abordagem, os anúncios eram de acordo com o 

conteúdo da página que continha o anúncio, ou seja, mais orientados às necessidades dos 
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cibernautas. Este tipo de serviço possibilitou que houvesse retorno para quem disponibiliza os 

anúncios nas suas páginas e, com isto, serem remunerados por clique (CPC) num anúncio. 

 

• Cost per action (CPA): o anunciante paga por acção. 

 

A categoria de CPA consiste num modelo em que é contabilizado o número de cibernautas 

que, através dos anúncios publicitários, realizam determinadas acções. A categoria de CPC é 

um caso particular desta em que a acção desempenhada pelo utilizador de Internet é efectuar um 

clique sobre a publicidade. Normalmente CPA envolve mais acções do que um simples clique, 

tipicamente transacções comerciais. As campanhas baseadas em CPA são as mais atractivas 

para os anunciantes porque de facto existe uma acção directa sobre aquilo que se pretende com 

mais fiabilidade. Contudo, alguns anunciantes não pretendem este tipo de publicidade por 

diversas razões e pretendem apenas dar a conhecer os seus produtos e, assim, aumentar as suas 

vendas "offline". 

 

Existem entidades responsáveis por tratar a forma como são disponibilizados os anúncios, 

tais como as redes de publicidade (advertising network ou ad network). Consistem em entidades 

que estão ligadas a várias páginas da Internet nas quais pretendem alojar pacotes de publicidade 

de anunciantes e que fazem toda a sua gestão e manutenção. Um anunciante pode comprar uma 

série de pacotes à rede de publicidade para colocar os seus anúncios e a rede de publicidade 

serve os anúncios dos seus servidores para páginas que contenham um pedaço de código que 

invoca a publicidade. Existem três tipos de redes de publicidade online: 

• Redes representativas (Representative Networks): representam as suas publicações 

nos seus repositórios, com total transparência para o anunciante sobre o local em 

que serão apresentados os seus anúncios. 

• Redes cegas (Blind Networks): estas empresas oferecem um bom preço de 

marketing directo e em troca abrem mão do controlo sobre os anúncios, ou seja, não 

sabem exactamente os locais em que a publicidade é apresentada. 

• Redes segmentadas (Targeted Networks): por vezes chamada de redes de "nova 

geração" ou "2.0". Estas focam-se em tecnologias específicas de acordo com o 

direccionamento comportamental ou contextual. Especializam-se a usar os cliques 

dos utilizadores para avaliar e melhorar o valor do produto que o cliente comprou. 

O processo de escolha, por parte de um anunciador, do tipo de rede que é a mais adequada 

deve visar quais as metas que se pretenda atingir e qual é o valor que está disposto a investir. 

Claro que o mais simples seria escolher a que indique melhor qualidade de tráfego e mais 

garantias, mas é preciso ter em conta os valores monetários que estão estipulados e os 

objectivos que pretendem alcançar. 
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2.2 Problemas da Publicidade Online 

Os objectivos do uso de publicidade são, principalmente, aumentar o número de vendas e 

antecipar o retorno do investimento (ROI), a publicidade online segue também este propósito. 

Mas quando se trata de publicidade online surgem novas ameaças. Quem coloca anúncios do 

tipo do serviço AdSense da Google nas suas páginas pretende obter receita, e há também quem 

pretenda obter receita ilicitamente proveniente desses anúncios. As organizações que competem 

entre si podem querer afectar as organizações concorrentes, entre outros tipos de ameaças. De 

forma a atingirem estes objectivos de forma ilícita formam-se novas ameaças. As ameaças 

passam por cliques fraudulentos, click fraud, ou com recurso a programas de software, botnets. 

Os anunciantes obtêm receita quando os seus anúncios são clicados independentemente de 

quem os clica. Esses cliques podem ser provenientes de potenciais clientes, empregados de 

empresas rivais ou programas de computadores. Os cliques que não são provenientes de 

potenciais clientes ou interessados no anúncio são denominados "click fraud". Por vezes click 

fraud é chamado de "cliques inválidos" ou "cliques indesejados". Isto deve-se em parte porque a 

palavra "fraude" tem implicações legais que podem ser difíceis de provar ou serem contrárias 

aos interesses de alguma das partes envolvidas. A Google chama-lhe "cliques inválidos" e diz 

que são "cliques ou impressões que podem inflacionar artificialmente os custos ou os ganhos do 

anunciante... (incluindo) um anunciador a clicar nos seus próprios anúncios, um anunciador a 

incentivar cliques nos seus anúncios, ferramentas de cliques automáticos ou fontes de tráfego, 

robôs, ou outro software enganador" [4]. Existem dois tipos principais de cliques inválidos, 

click fraud inflacionária, por exemplo o uso abusivo do AdSense que permite a quem dispõe os 

anúncios nas suas páginas obter receita, e competitividade por parte de empresas rivais para 

prejudicar o retorno de investimento dos seus adversários. 

Uma forma de automatizar o processo de fraude é o uso de botnets. Com o surgimento de 

botnets existe a possibilidade de fazer ataques fraudulentos de larga escala. Botnet é uma 

denominação utilizada para referir a uma colecção de robôs de software que correm 

autonomamente e automaticamente. O termo está muito associado a software malicioso mas 

não se deve esquecer que também se pode referir a redes de computadores que utilizam 

computação distribuída. Enquanto uma botnet pode ser utilizada para fazer referência a um 

conjunto de robôs, esta palavra normalmente é utilizada para se referir um conjunto de 

máquinas comprometidas a correr software, normalmente instalados aproveitando exploração 

de vulnerabilidades dos browsers, worms, trojans ou backdoors, através de uma infra-estrutura 

de comando-e-controlo [5]. 

Cada vez mais, as botnets estão a tornar-se uma parte significativa da Internet, embora cada 

vez mais escondidas. Muitas delas têm sido encontradas e removidas da Internet. A polícia 

holandesa encontrou 1.5 milhões de nós de botnets [6] e o Internet Service Provider (ISP) 

norueguês Telenor dissolveu 10.000 nós [7]. Desde então foram iniciados esforços 

internacionais para acabar com as botnets [8]. Foi estimado que um quarto dos computadores 
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pessoais fazem parte de uma botnet [9]. Um dos tipos de ataques efectuados por estas botnets 

são ataques de cliques fraudulentos sem o consentimento e conhecimento dos utilizadores e 

criam tráfego falso para propósitos ilícitos. Existem já inúmeras técnicas para prevenir o ataque 

por este meio, mas tal como as defesas, as botnets estão sempre em evolução e são cada vez 

mais sofisticadas. 

2.3 Como Resolver os Problemas 

Diminuir o proveito fraudulento da publicidade online é deveras importante, dado que 

existem grandes quantidades monetárias em jogo. Para reduzir o seu impacto negativo, as 

empresas que dispõem os serviços de redes de publicidade utilizam técnicas que possibilitam 

avaliar se os cliques provenientes de uma publicidade são fraudulentos. No entanto, este 

processo nem sempre permite ter a certeza se um clique é válido ou não. Além disso, as redes 

de publicidade podem não estar interessadas em utilizar tais técnicas de filtragem pois exigem 

investimentos avultados e oferecem aos seus clientes pacotes que não têm tão boas garantias. 

Por outro lado, os clientes podem não estar dispostos a investimentos muito avultados em 

publicidade e criam-se então pacotes de preço mais reduzido. Começam também a surgir 

empresas de auditoria que têm como objectivo determinar a qualidade do tráfego funcionando 

como uma terceira entidade envolvida. Através da auditoria é possível verificar a quantidade de 

tráfego dito de qualidade que o cliente está a ter a partir de um pacote que comprou a uma rede 

de publicidade de forma semelhante a uma rede de publicidade. 

A auditoria de cliques fraudulentos é um processo que consiste em examinar o conjunto de 

cliques derivados da publicidade de um site para determinar quais os cliques que poderão ser 

fraudulentos e/ou com intenções maliciosas. Pode ser feita uma analogia entre auditoria de 

cliques fraudulentos e auditoria de corporações financeiras. Enquanto uma companhia prepara 

os seus dados financeiros, incluindo declarações de fluxos de caixa, declarações de lucros e 

perdas e folha de balanços, uma firma de auditoria pode verificar essas declarações analisando 

os dados e receitas usadas para construir as declarações. O auditor pode, em muitos casos, pedir 

para consultar dados adicionais. A companhia e o auditor podem trabalhar juntos para resolver 

qualquer discrepância que tenha sido encontrada para assegurar que a companhia está a reportar 

correctamente os seus dados financeiros. 

No caso de auditoria de publicidade online, um anunciante está interessado em determinar 

se a rede de publicidade está a reportar correctamente o número de cliques válidos. O 

anunciante pode contratar uma terceira organização para servir como auditor. A rede de 

publicidade e o auditor podem também trabalhar em conjunto para resolver discrepâncias entre 

o número de cliques válidos e inválidos indicados pelos registos da rede de publicidade e os 

registos do anunciante. Os relatórios de auditoria de cliques inválidos, quando construídos 

correctamente, têm o potencial de: 

• Fornecer valor para os anunciantes dando mais sobre o retorno do investimento. 
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• Permitir que uma auditoria de cliques fraudulentos funcione como um terceiro 

parceiro que pode ajudar a arbitrar discrepâncias. 

• Ajudar as redes de publicidade a identificar e corrigir limitações nas suas detecções 

de cliques inválidos. 

Quando feitos incorrectamente, os relatórios de auditoria de publicidade online podem 

fornecer informação enganadora para os anunciantes e causar um impacto negativo no seu 

negócio ao alterarem as suas campanhas publicitárias que podem resultar em aumentos elevados 

dos custos e prejudicando o retorno de investimento. 

2.4 AuditService 

O serviço prestado pela empresa acolhedora deste projecto de dissertação, que visa a 

auditoria de publicidade online, é denominado internamente AuditService. O foco do serviço é 

fazer a auditoria a campanhas publicitárias, verificando a qualidade do tráfego proveniente 

destas. 

Sendo um serviço que pretende efectuar auditoria de campanhas publicitárias, foram tidos 

em conta factores que determinem uma melhor proximidade com os clientes que requerem o 

serviço. Foi então desenvolvido de forma a permitir a gestão de campanhas bem como de 

grupos de campanhas para uma melhor administração mais orientada a cada categoria de 

campanhas que os clientes possam necessitar e o cliente tem também a possibilidade de 

consultar relatórios e gráficos que permitam ter uma leitura mais facilitada dos dados relativos à 

qualidade de tráfego.  

Um exemplo de como o serviço recolhe os dados pode ser visualizado na Figura 2.1. Um 

utilizador comum de Internet ao visualizar um banner publicitário que conquista o seu interesse 

clica no anúncio. A partir do momento em que o utilizador visita a página anunciada é iniciado 

o processo de recolha de dados de navegação do utilizador. Este processo de recolha de dados é 

possível através da passagem de um código em linguagem JavaScript no código da página 

publicitada e desencadeia a execução de um algoritmo no browser que resulta num conjunto de 

dados que é enviado para os servidores de auditoria. Este processo é denominado internamente 

de JIC - JavaScript Interaction Code. Depois de recolhidos os dados, relativos à campanha 

publicitária, estes necessitam de passar por um processo de tratamento de dados que irá 

possibilitar efectuar uma análise através do uso dos diversos componentes de processamento 

que o serviço dispõe. 
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Figura 2.1: AuditService - Recolha de dados 

Todo o processo de auditoria é composto por diversos componentes de processamento e 

análise (ver Figura 2.2). Um dos componentes que detém grande importância é o responsável 

pela recolha dos dados provenientes do cliente de browser, JICs, que tem o nome Server Data-

Collector (SDC). Este componente tem de estar sempre operacional para não haver perdas de 

JICs. O SDC é responsável pelo registo de todos os JICs que chegam em ficheiros que serão 

posteriormente tratados pelo Data Packager (DP) que assume a responsabilidade de os processar 

e preparar para o Data Collection Interface (DCI). Por sua vez, o DCI, implementa a lógica de 

ligação dos dados ao esquema de base de dados. Após estarem devidamente preparados, os 

dados, são utilizados pelos diversos Data Processor Plugins (DPPs) que são monitorizados pelo 

Data Processing Orchestrator (DPO). Os DPPs são os responsáveis por analisar os dados e 

prover informação. Entre os vários DPPs encontram-se os de localizar posições geográficas dos 

utilizadores, monitorizar utilizadores, gerar relatórios e analisar as campanhas publicitárias. 
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Figura 2.2: AuditService 

Com um aumento significativo dos dados recolhidos e gerados pelos diversos componentes 

é necessário ter um local onde toda esta informação possa ser guardada. Para esse efeito o 

serviço dispõe de um cluster de dados que é composto por várias partições de dados que 

utilizam o sistema de gestão de bases de dados PostgreSQL. À medida que a quantidade de 

informação vai aumentando é necessário dotar o cluster de mais máquinas para que possam 

assegurar a qualidade do serviço ao nível exigido e evitar desempenhos abaixo do espectável. 
  



 
 

Auditoria de publicidade online 

14 

  



 

 

 

Capítulo 3  

Sistemas de Apoio à Decisão 

Decisão significa ter capacidade para deliberar ou resolver algo. Para que se possa decidir 

conscientemente é necessário ter uma base de conhecimento e perceber o que está em jogo. 

Apoiar a tomada de decisão é dar sustento, informação ou conhecimento, de forma a permitir a 

deliberação entre um conjunto de opções. 

Um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) é um sistema que tem como objectivo auxiliar a 

aquisição de informação em forma de conhecimento. No que se entende por auxiliar indica 

mostrar dados de forma a permitir que um ser humano consiga recolher conhecimento e, com 

base nesse conhecimento, tomar decisões sobre determinado parâmetro de negócio ou modo de 

funcionamento de processos de um sistema. Existe também a possibilidade de dotar um SAD de 

uma componente automatizada que permite a tomada de decisões sem necessitar da intervenção 

humana. 

Existem três tipos de decisão segundo Laudon e Laudon [10]: estruturadas, semi-

estruturadas e não estruturadas. Os tipos de decisão estão de certa forma divididos pela estrutura 

hierárquica da organização. Os executivos da empresa têm de tomar decisões não estruturadas, 

decisões que só terão repercussões a longo prazo (5 anos ou mais), por exemplo a aquisição de 

uma empresa. As decisões que dizem respeito à camada hierárquica de gestão média são 

decisões de carácter semi-estruturado, a alteração de processos de produção da empresa. 

Finalmente, as estruturadas referem-se às camadas de gestão operacional, redireccionamento de 

recursos. 

A tomada de decisões está dividida em quatro estados diferentes. O estado que se refere à 

identificação e percepção do problema é denominado de "inteligência", a fase de exploração de 

várias soluções com vista à resolução do problema é o estado de "desenho". Depois da 

especificação das variadas soluções é feita a "escolha" da solução que irá responder de melhor 

forma à resolução do problema. Finalmente é dado o passo da "implementação" da solução 

escolhida e é feita a sua monitorização. Estes quatro passos (inteligência, desenho, escolha e 
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implementação) devem seguir a ordem indicada e pode sempre ser feita uma nova iteração para 

refinar uma das fases. 

3.1 O Início 

Os investigadores de Sistemas de Informação e as tecnologias têm vindo a investigar os 

Sistemas de Apoio à Decisão há mais de 40 anos [11]. A história dos Sistemas de Apoio à 

Decisão começou por volta de 1965 e foi um marco importante para se começar a formalizar 

ideias e tecnologias envolvidas nesta área importante de tecnologias de informação. 

Era muito dispendioso construir sistemas de informação a larga escala antes de 1965. Por 

volta desta altura surgiu o IBM System 360, e mais sistemas mainframes poderosos começaram 

a aparecer de forma a tornar mais prático o desenvolvimento de Sistemas de Informação de 

Gestão (SIG) nas grandes organizações. Os Sistemas de Informação de Gestão focavam-se em 

fornecer relatórios periódicos aos gestores, a maior parte dessa informação era relativa a 

contabilidade e sistemas de transacções. 

Nos finais dos anos 60 surgem os SAD orientados por modelos. Dois pioneiros em SAD, 

Peter Keen e Charles Stabell, reivindicam o conceito de apoio à decisão tendo como base “no 

estudo teórico de tomadas de decisão organizacionais feito no Carnegie Intitute of Technology 

nos finais dos anos 50 e inícios dos anos 60 e o trabalho técnico nos sistemas interactivos, feitos 

principalmente em Massachusetts Institute of Tecnology nos anos 60” [12]. 

Por volta 1970 os jornais de negócios começam a publicar artigos relacionados com 

sistemas de decisão de gestão, sistemas de planeamento estratégico e sistemas de apoio à 

decisão [13]. A dissertação de Scott Morton's em 1967 foi uma investigação pioneira para o 

teste da implementação, definição e investigação dos SAD orientados por modelos. 

Em 1974, Gordon Davis, professor da Universidade do Minnesota, publicou um texto que 

definia Um SIG como "uma integração de um sistema homem/máquina para fornecer 

informação de forma a apoiar operações, gestão, e tomadas de decisão nas organizações". Já em 

1975, J. D. C. Little expandia as fronteiras do suporte de modelação em computador. O SAD de 

Little, Brandaid, foi desenhado para suportar produtos, promoções, preços e decisões de 

publicidade [11]. 

3.2 Desenvolvimento da Teoria 

Nos finais dos anos 70 a teoria e a prática dos SAD eram muito discutidas em conferências 

académicas. Em 1981 foi feita a primeira International Conference on Decision Support 

Systems, na Geórgia. As conferências académicas permitiram a realização de fóruns para 

partilha de ideias, discussões da teoria e troca de informação, os investigadores do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Peter Kenn e Michael Scott Morton foram 

especialmente influentes. O livro Decision Support Systems: An Organizational Perspective 
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[14] forneceu uma ampla orientação comportamental para a análise, arquitectura, 

implementação, avaliação e desenvolvimento dos SAD. Steven Alter publica, em 1980, os 

resultados da sua dissertação de doutoramento num livro intitulado Decision Support Systems: 

Current Practice and Continuing Challenge. As investigações e os artigos de Alter [15] [16] 

expandiram a forma como se pensava sobre SAD de gestão.  

Foi criado em 1981 uma estrutura teórica para compreender as questões relacionadas com a 

arquitectura dos SAD orientados por conhecimento pelo intermédio de Bonczek, Holsapple e 

Whinston [17]. O livro deles mostrou como a Inteligência Artificial e as tecnologias dos 

sistemas peritos eram relevantes para o desenvolvimento de SAD.  

A obra de Ralph Sprague e Eric Carlon [18], Building Effective Decision Support Systems, 

foi um marco muito importante. Explicou a estrutura definida por Sprague [19] de base de 

dados, base de modelo e geração de diálogo e gestão de software. Também trouxe uma 

compreensão prática de como as organizações deveriam construir os seus SAD. Contudo, o 

livro criou algumas expectativas irrealistas devido aos limites das tecnologias existentes para 

construir os SAD. 

3.3 Expansão da Arquitectura 

Em finais dos anos 70, vários investigadores e companhias tinham desenvolvido Sistemas 

de Informação interactivos que usavam modelos de dados para ajudar os gestores a analisar 

problemas semi-estruturados. Esses sistemas foram chamados de Sistemas de Apoio à Decisão. 

Nessa altura, foi reconhecido que os SAD poderiam ser desenvolvidos de forma a apoiar os 

decisores a qualquer nível da organização. Os SAD poderiam suportar operações, gestão 

financeira e estratégias de tomadas de decisão. Estavam dotados para usar dados espaciais em 

sistemas como o Geodata Analysis and Display System (GADS) [20], dados multidimensionais 

estruturados e documentos não estruturados [21]. Os investigadores de Inteligência Artificial 

também começaram a trabalhar em sistemas de gestão e sistemas especialistas em negócios no 

início da década de 80 [11]. 

Os sistemas de planeamento financeiro tornam-se populares como ferramentas de apoio à 

decisão. A ideia era criar uma linguagem que permitisse aos executivos construir modelos sem 

necessitarem de intermediários. Uma das maiores vantagens que uma linguagem de 

planeamento tem em relação a uma folha de cálculo é que um modelo é escrito em linguagem 

natural e pode ser separado dos dados. Em inícios dos anos 80 as folhas de cálculo também 

eram usadas para construir SAD baseado em modelos [22]. 

Ainda no início dos anos 80, investigadores desenvolveram uma nova categoria de software 

para suportar tomadas de decisão em grupo [23] [24]. Poole e DeSanctis [25] relatam que Brent 

Fallup decidiu, em 1984, programar o seu próprio SAD orientado por comunicação em BASIC 

e colocá-lo a correr num computador VAX na sua universidade. Esse sistema foi o início dos 

estudos sobre SAD orientados por comunicação em Minnesota.  
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O primeiro Sistemas de Informação Executivos (EIS) usou quadros de informação pré-

definidos e foram mantidos por analistas para executivos seniores. Em inícios dos anos 90, os 

armazéns de dados e On-Line Analytical Processing (OLAP) começaram a alargar o âmbito dos 

EIS e definiram uma categoria mais ampla de SAD orientados por dados [26].  

Em 1999 o termo Business Intelligence (BI) torna-se popular, BI descreve um conjunto de 

conceitos e métodos para melhorar as tomadas de decisões de negócio usando sistemas de apoio 

com base em factos. 

3.4 Salto Tecnológico 

Em inícios de 1990, Bill Inmon e Ralph Kimball promoveram activamente a construção de 

SAD com o uso de tecnologias de bases de dados relacionais. Os SAD orientados por modelos 

eram parte de operação de investigação e não eram parte de Sistemas de Informação. Ralph 

Kimball foi "O Doutor dos SAD" e Bill Inmon foi o "pai dos armazéns de dados" [11]. Como 

regra, o processo dos SAD não envolve a actualização dos dados. Inmon e Kimball focaram-se 

no desenvolvimento de SAD baseado em dados.  

Um grande avanço tecnológico ocorreu nos SAD no início da década de 90, passaram de 

SAD baseados em mainframes para SAD baseados em cliente/servidor. Algumas ferramentas 

de OLAP foram introduzidas nesta altura. Em 1992/1993, alguns fornecedores começaram a 

recomendar tecnologias orientadas por objectos para construir capacidades de apoio à decisão 

que possam ser reutilizáveis. Em 1994, muitas companhias começaram a evoluir as suas infra-

estruturas de rede. Os fornecedores de DBMS "reconheceram que o apoio à decisão era 

diferente de Online Transaction Processing e começaram a implementar capacidades de OLAP 

nas suas bases de dados", Powell em 2001. Em 1995, os armazéns de dados e Internet começam 

a ter impactos práticos e os académicos começam a interessar-se por tecnologias de apoio à 

decisão. SAD baseados em Web e com Web activa começam a ser viáveis em meados de 1995 

[27] [28].  

A história dos SAD cobre relativamente poucos anos, e os conceitos e tecnologias ainda 

estão a evoluir. Muitos dos pioneiros e primeiros programadores já se estão a reformar mas os 

conhecimentos que deixaram podem ser usados para futuras inovações neste campo. A Internet 

tem feito com que o desenvolvimento de SAD cresça a um ritmo alucinante e com ela o modo 

de obter conhecimento e documentação de desenvolvimento tem crescido na área de 

investigação. 

3.5 Taxonomias 

Não existe uma taxonomia universal para Sistemas de Apoio à Decisão. Diferentes autores 

apontam diferentes tipos de classificação. Segundo Haettenschwiler [29], existem sistemas 

activos, passivos e cooperativos. Um SAD passivo é um sistema que trata do processo de 
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tomada de decisão, mas que não pode trazer sugestões ou soluções explícitas. Um SAD activo 

já é capaz de apresentar sugestões ou soluções. Um SAD cooperativo permite ao decisor 

modificar, completar, e refinar as sugestões dadas pelo sistema antes de enviar para a validação. 

O sistema melhora, completa e refina as sugestões da tomada de decisão e manda de volta para 

a sua validação. Todo o processo começa de novo até ser atingida uma solução gerada sólida. 

A taxonomia idealizada por Alter [16] define que um SAD pode ser categorizado em termos 

das operações genéricas que suporta, independentemente do tipo de problema, área funcional ou 

perspectiva de decisão. Os seus sete tipos de SAD estão divididos em duas categorias, 

orientados por dados e orientados por modelos. A categoria de tipos orientados por dados está 

dividida em três: sistemas de gavetas de ficheiros, sistemas de análise de dados e sistemas de 

informação de análise. Por sua vez, a categoria de tipos baseados por modelos tem os seguintes 

quatro designações: modelos de contabilidade, modelos representacionais, modelos de 

optimização e modelos de sugestões. 

Power [30] diferencia os sistemas de apoio à decisão em 5 componentes dominantes 

diferentes: comunicação, dados, documentos, conhecimento e modelos. Um SAD orientado por 

comunicação consiste na comunicação entre grupos de pessoas que facilita a partilha de 

informação, suporta o trabalho colaborativo, a coordenação entre pessoas e, suporta ainda, 

tarefas de decisão em grupo. Em relação aos sistemas orientados por dados salienta o acesso e 

manipulação de dados internos e, por vezes, externos à organização. Já no que diz respeito ao 

orientado por documentos consiste em gerir, recuperar e manipular informações não 

estruturadas numa variedade de formatos electrónicos. O SAD orientado por conhecimento 

proporciona resoluções de problemas de conhecimentos especializados armazenados como 

factos, regras, procedimentos ou estruturas similares. Finalmente, os SAD orientados por 

modelos enfatizam o acesso e manipulação de um modelo de optimização, de estatística, 

financeiro ou de simulação, usa dados e parâmetros fornecidos pelos utilizadores para ajudar a 

tomar decisões na análise de uma situação. 

3.6 Arquitectura 

A arquitectura de um Sistema de Apoio à Decisão tem três componentes essenciais:  

• Base de dados ou base de conhecimento: consiste na forma como são armazenados 

todos os dados ou informação. 

• Modelo: o contexto de decisão e os critérios para solucionar problemas de decisão. 

• Interface: meio pelo qual um gestor, ou outro utilizador, poderá interagir com o 

sistema para obter o conhecimento de que necessita. 

Os próprios utilizadores também são componentes importantes para a arquitectura do SAD, 

pois são estes que terão de interagir com o sistema e no momento de optar entre um sistema ou 

outro vai estar em causa a questão da fiabilidade. 
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Os SAD não são completamente diferentes dos outros sistemas e necessitam ter uma 

abordagem estruturada na sua concepção. Para estruturar a arquitectura de um SAD é preciso 

ter em atenção os diversos factores que o vão moldar. Entre esses factores estão as pessoas, 

tecnologias e a abordagens de desenvolvimento [18]. As tecnologias envolvidas podem incluir 

factores como: 

• A forma como será feita a interacção com o utilizador de forma que possa tomar 

decisões com base no que visualiza e que essas acções sejam tomadas de imediato. 

• Os ambientes de desenvolvimento dos sistemas de forma a permitir um 

desenvolvimento de SAD específicos com mais facilidade. 

• Ferramentas para o desenvolvimento, linguagens de programação, bibliotecas e 

módulos. Um desenvolvimento de SAD iterativo permite que os SAD sejam 

modificados e redesenhados em várias fases. 

Em 2004 Daniel Power [30] sentiu a necessidade de definir uma framework alargada para 

permitir classificar os sistemas de apoio à decisão. Os gestores que necessitam dos sistemas 

para os auxiliar na tomada de decisões e os programadores dos SAD precisam de compreender 

bem as categorias e tipos de sistemas para que possam comunicar melhor sobre as necessidades 

que são necessárias para auxiliar devidamente os gestores na fase de tomada de decisões. 

A framework desenvolvida por Power (ver Tabela 3.1) foca-se numa dimensão principal 

com cinco tipos genéricos de SAD e em três dimensões secundárias. A primeira dimensão 

refere-se ao componente principal e as dimensões secundárias dizem respeito aos utilizadores 

alvo, as especificações do sistema e o desenvolvimento primário e tecnologias capacitivas. 

Tabela 3.1: Uma Framework alargada de Sistemas de Apoio à Decisão [30] 

Componente 

dominante 

Tipos de Utilizadores Objectivos Arquitectura 

Comunicações Equipas internas, parceiros 

externos 

Guiar reuniões ou ajudar na 

colaboração de utilizadores 

Web ou 

Cliente/Servidor 

Dados Gestores, equipa, 

fornecedores 

Consultar dados de armazéns de 

dados, monitorizar indicadores de 

performance 

Mainframe, 

Cliente/servidor, Web 

Documentos Utilizadores internos ou 

grupos de utilizadores 

Pesquisar páginas Web ou 

encontrar documentos 

Web ou 

Cliente/Servidor 

Conhecimento Utilizadores internos e 

clientes 

Gestão de publicidade ou ajuda na 

estruturação de processos de 

decisão 

Cliente/servidor, Web, 

Computador 

Modelos Gestores, equipas e clientes Agendamento de horários, 

planeamento financeiro ou análises 

de decisão 

Computador, 

Cliente/Servidor ou 

Web 
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3.6.1 Primeira Dimensão 

A primeira dimensão verifica qual o componente principal que define o SAD e fornece as 

suas funcionalidades, são identificados cinco componentes [30]: 

• Dados: SAD orientado por dados. 

• Modelos: SAD orientado por modelos. 

• Conhecimento: SAD orientado por conhecimento. 

• Documentos: SAD orientado por documentos. 

• Comunicações: SAD orientado por comunicações. 

3.6.1.1 SAD Orientado por Dados 

Um SAD orientado por dados inclui gavetas de arquivos e sistemas de gestão de 

informação, armazéns de dados e sistemas de análise, EIS e Sistemas de Apoio à Decisão 

baseado em dados espaciais. Os SAD orientados por dados enfatizam acesso e manipulação de 

grandes bases de dados de dados estruturadas, especialmente em séries temporais estáticas, em 

dados internos da organização e, em alguns sistemas, dados externos. Sistemas de ficheiros 

simples acedidos por consulta e ferramentas de recuperação fornecem o nível mais elementar 

das funcionalidades destes sistemas. Os SAD orientados por dados com OLAP fornecem o nível 

mais alto de funcionalidades e apoio à decisão que está ligado à análise de grandes colecções de 

dados históricos. 

3.6.1.2 SAD Orientado por Modelos 

Os sistemas assim denominados usam contabilidade e modelos financeiros, modelos 

representacionais e modelos de optimização. SAD orientados por modelos enfatizam acesso e 

manipulação de um modelo [27]. 

Ferramentas de estatística e analíticas simples fornecem o nível mais elementar de 

funcionalidades de um SAD orientado por modelos. Modelos analíticos são o maior 

componente dos SAD orientados por modelos porque cada sistema destes é desenhado para um 

conjunto de propósitos específicos. O software usado para construir modelos específicos precisa 

de gerir os dados necessários e a interface com o utilizador. Um SAD orientado por modelos 

usa dados e parâmetros fornecidos por decisores para auxiliá-los a analisar uma situação, mas 

normalmente não são dados intensivos. Normalmente não são necessárias bases de dados de 

grandes dimensões para estes sistemas. 

3.6.1.3 SAD Orientado por Conhecimento 

Por vezes parece apropriado usar o termo original de Alter [16], SAD de modelos de 

sugestões, ou sistemas peritos de gestão, ou SAD baseado em conhecimento. Este tipo de 
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sistemas permite sugerir e recomendar acção aos decisores. São aplicações de software 

especializadas na perícia de resolução de problemas. O termo "perícia" consiste no 

conhecimento sobre um domínio em particular. Um SAD orientado por conhecimento usa 

modelos de heurísticas especiais chamadas de motores de inferência para processamento de 

regras. 

3.6.1.4 SAD Orientado por Documentos 

Estes tipos de sistemas permitem que gestores possam obter informação de documentos não 

estruturados e páginas Web. Um SAD orientado por documentos integra uma variedade de 

tecnologias de armazenamento e de processamento para fornecer uma completa recuperação e 

análise de documentos. A Web fornece acesso a um vasto conjunto de dados incluindo bases de 

dados de documentos de hipertexto, imagens, som e vídeo. Exemplos de documentos a serem 

acedidos por este tipo de sistemas são especificações de produtos, catálogos ou documentos 

históricos. Um motor de busca é uma ferramenta de auxílio à decisão associada aos SAD 

orientados por documentos [31]. 

3.6.1.5 SAD Orientado por Comunicação 

Os Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo (Group Decision Support Systems, GDSS) 

exploram as capacidades da comunicação que se surgem nas arquitecturas de computadores. 

Este tipo de SAD inclui tecnologias de comunicação e colaboração para apoiar a decisão que 

não encaixem convenientemente nos três tipos de SAD identificados por Alter. A comunicação 

é o componente dominante na arquitectura dos SAD orientado por comunicação. Os avanços 

tecnológicos nos últimos anos fizeram este tipo de comunicação muito mais comum e cada vez 

mais poderoso. No entanto esses sistemas devem ser identificados como uma categoria 

diferente de SAD. Este tipo de sistemas de apoio à decisão suportam comunicação electrónica, 

agendamento, outras produtividades em grupo e actividades de reforço do apoio à decisão. 

3.6.2 Segunda Dimensão – Utilizadores 

As pessoas que vão utilizar o sistema podem ser utilizadores individuais, grupos de 

utilizadores ou departamentos. Um SAD que tenha em vista utilizadores externos é um SAD 

inter-organizacional. Um SAD inter-organizacional fornece aos stakeholders acesso a redes 

internas de outras organizações e privilégios para usar capacidades de Sistemas de Apoio à 

Decisão. 
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3.6.3 Segunda Dimensão – Propósito 

3.6.3.1 SAD de Funções Específicas 

Muitos SAD são desenvolvidos para apoiar funções específicas do negócio. Esses sistemas 

podem ser chamados Sistema de Apoio à Decisão de funções específicas ou de indústria 

específica. Um SAD de funcionalidades específicas que suporte funcionalidades de marketing 

ou finanças podem ser comprados a um fornecedor e personalizados “in-house” usando pacotes 

de desenvolvimento mais genéricos. 

3.6.3.2 SAD de Tarefas Específicas 

Alguns SAD são desenhados para apoiar tarefas de decisão numa indústria específica como 

o escalonamento dos horários dos tripulantes de uma companhia aérea. Um sistema deste tipo é 

utilizado para resolver tarefas rotineiras ou recorrentes. 

Os SAD de funções ou tarefas específicas podem ser classificados e compreendidos como 

SAD orientados por modelos, dados ou conhecimento. 

3.6.3.3 SAD de Propósito Geral 

Este tipo de sistemas ajuda a apoiar várias tarefas como gestão de projectos, análises de 

decisão ou planeamentos de negócio. 

3.6.4 Segunda Dimensão – Implementação e Capacidades Tecnológicas 

Os Sistemas de Apoio à Decisão variam em termos de tecnologias utilizadas para a sua 

concepção. Para produção ou implementação destes sistemas podem ser utilizados mainframes, 

soluções cliente/servidor por rede, folhas de cálculo em computadores ou então uma 

arquitectura baseada em Web. Os cinco tipos genéricos de Sistemas de Apoio à Decisão podem 

ser desenvolvidos e utilizados através de uma infra-estrutura baseada em Web, esses sistemas 

são denominados SAD baseado em Web. Isto permite um acesso muito mais facilitado através 

de uma ferramenta comum a qualquer Sistema Operativo, um browser. Através deste tipo de 

soluções foi possível criar os SAD inter-organizacionais para suportar a tomada de decisões por 

parte de fornecedores e clientes. 

3.7 Conclusão 

Os Sistemas de Apoio à Decisão têm vindo a tomar um papel cada vez mais importante nas 

organizações. Através deles é possível automatizar processos de decisão e também dar um 

sentido a grandes aglomerados de dados. Um SAD não se prende apenas a uma das suas 
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categorias, pois normalmente uma categoria de SAD necessita sempre de ser complementado 

com uma outra categoria de forma a ir de encontro às necessidades dos seus utilizadores. Com a 

evolução da Internet e das soluções baseadas em Web, é cada vez mais comum o 

desenvolvimento destes sistemas com suporte à interacção via browser e por isso os sistemas 

baseados apenas numa máquina são cada vez menos adoptados para este tipo de soluções. 
 



 

 

 

Capítulo 4  

Especificação da Solução 

O Web-based Management and Decision Support System (WMDSS), tal como o título 

indica, está dividido em duas categorias principais, a categoria relativa à gestão e a categoria 

correspondente ao apoio à decisão. O sistema desenvolvido teve o objectivo de servir as 

necessidades derivadas de um serviço de auditoria de publicidade online. 

Todos os serviços prestados por uma empresa aos seus clientes necessitam de uma gestão e 

muitas vezes essa gestão é efectuada manualmente, embora cada vez mais seja hábito 

informatizar e automatizar todos os processos de gestão de serviços. O AuditService é um 

serviço complexo, e sendo ele um serviço já por si só em formato electrónico, a sua gestão 

deverá seguir o mesmo trajecto. 

O WMDSS foi desenvolvido, tal como indicado anteriormente, tendo em consideração duas 

categorias principais, a gestão e o apoio à decisão. Foi então possível dividir o sistema em dois 

componentes principais de desenvolvimento, o desenvolvimento da gestão e o desenvolvimento 

do apoio à decisão. 

Neste capítulo é abordada a especificação da proposta de solução para o WMDSS com 

atenção aos requisitos e à arquitectura que o moldam. 

4.1 Requisitos 

O sistema, na sua concepção, é composto por um conjunto de funcionalidades pretendidas 

pelos seus destinatários e, é também composto, por um conjunto de requisitos não funcionais, 

como por exemplo, em aspectos de interacção ou de segurança. Como tal neste presente 

subcapítulo são apresentados os requisitos para o desenvolvimento do WMDSS. 

4.1.1 Requisitos de Interface Externos 

• Interfaces com os Utilizadores: Os utilizadores terão acesso ao sistema através de um 

cliente de browser, para uma visualização independente do browser ou Sistema 
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Operativo A interface com o utilizador deve ainda ser de fácil usabilidade permitindo 

aos utilizadores uma navegação agradável e objectiva. 

• Interfaces de Hardware: O sistema deverá ser acedido através de cliente de browser 

sobre qualquer sistema. No entanto a implementação apenas é focada em browsers de 

computadores e não de dispositivos móveis como o PDA. 

• Interfaces de Software: Tal como descrito anteriormente, o presente sistema consiste 

no desenvolvimento de uma aplicação de software que deverá ser integrada com o 

AuditService. Dado que o sistema é acessível através de um navegador de Internet, será 

necessário garantir que os standards e normas necessárias são cumpridos para obter 

uma correcta visualização em qualquer navegador compatível. 

• Interfaces de Comunicação: Sendo o WMDSS um sistema baseado em Web o 

utilizador necessita de conseguir alcançar a rede em que está o sistema. No caso de ser 

disponibilizado acesso ao sistema pela Internet, o cliente apenas necessitará de ter 

acesso à Internet para poder navegar no WMDSS. 

4.1.2 Requisitos Funcionais  

4.1.2.1 Visão Geral 

O sistema desenvolvido foi dividido em vários módulos, no total é composto por 9 módulos 

sendo os 8 primeiros módulos correspondentes à gestão do AuditService e o último módulo o 

correspondente ao apoio à decisão. 

Os módulos que compõem o sistema são os representados na Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Diagrama de blocos do sistema 

4.1.2.2 Actores 

O sistema tem em vista a sua utilização por dois tipos de utilizadores, podendo aparecer um 

terceiro utilizador. O terceiro utilizador do sistema será um utilizador não autenticado que 

apenas terá acesso à página de autenticação do sistema. 

• Utilizador  – este actor é um utilizador comum devidamente autenticado que tem 

acesso a conteúdos de cariz de gestão e acesso ao estado do sistema. Tem acesso a 

conteúdos de gestão de clientes, sistema de facturação, gestão de campanhas, gestão 

de notícias, gestão de notas de imprensa e gestão de FAQ. 

 

 

Figura 4.2: Actor - Utilizador 

• Administrador  – O Administrador é um utilizador que herda todas as 

funcionalidades disponíveis ao Utilizador e que tem ainda acesso a todas as 
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restantes funcionalidades do sistema. Para além das permissões do Utilizador, o 

Administrador tem acesso à gestão de utilizadores, a questões administrativas da 

facturação, gestão de dados do serviço e ainda tem permissões para desactivar 

clientes. 

 

Figura 4.3: Actor - Administrador 

4.1.2.3 Casos de Uso 

4.1.2.3.1 Utilizadores 

Um componente essencial num sistema com identificação de utilizadores é a gestão de 

utilizadores. Para gerir os utilizadores é necessária a criação de um conjunto de funcionalidades. 

Com base nessa necessidade foram reunidos um conjunto de casos de utilização que permitem a 

sua gestão. 

 

 

Figura 4.4: Casos de uso do pacote Utilizadores 

Tal como pode ser visualizado na Figura 4.4, o Administrador herda todos os casos de uso 

do Utilizador, o que acontece em todo o sistema. O Utilizador tem a possibilidade de ver o seu 
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perfil de utilizador e de o actualizar sempre que necessitar. Por sua vez, o Administrador tem 

acesso a funcionalidades que lhe dão a possibilidade de criar um novo utilizador, ver detalhes 

de um utilizador, editar um utilizador ou, até mesmo, apagar. Para que seja possível ver, editar 

ou apagar um utilizador é necessário que este utilizador exista, pelo que existe aqui uma 

restrição implícita. 

4.1.2.3.2 Clientes 

O sistema deve ser dotado da capacidade de gestão dos clientes (Figura 4.5), bem como 

uma visualização do seu estado no que diz respeito à prestação do serviço. Assim, deve ser 

possível consultar o seu saldo e listar os seus documentos de facturação. 

 

 

Figura 4.5: Casos de uso do pacote Clientes 

Toda uma gestão de clientes deverá poder ser feita através da interface do sistema, deve ser 

possível criar uma nova ficha de cliente, alterar detalhes da ficha de clientes e visualizar os 

detalhes da ficha de cliente. Ao visualizar a ficha de cliente deve ser possível constatar o seu 

saldo, bem como os últimos documentos de facturação e também os seus grupos de campanhas 

com a respectiva gestão. 

A desactivação de um cliente do sistema só deverá poder ser feita pelo administrador e não 

deverá ser possível apagar um cliente, pois todos os clientes devem ter um número de cliente 

associado que deve seguir uma sequência. Isto deve-se ao facto de ser necessário seguir as 
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normas da Portaria n.º 1192/2009 [32] impostas pelo Ministério das Finanças Português para a 

facturação de produtos e serviços. 

4.1.2.3.3 Campanhas 

O foco do serviço AuditService é fazer a auditoria das campanhas dos seus clientes. Como 

tal, uma gestão das campanhas deverá ser possível. As campanhas consistem num conjunto de 

anúncios que têm uma página Web de destino e poderão ter uma página de origem. Essa página 

Web de destino é a página na qual o serviço recolhe os dados para serem processados, 

analisados ao mínimo detalhe e finalmente reportados ao cliente. 

 

 

Figura 4.6: Casos de uso do pacote Campanhas 

Com vista à gestão das campanhas dos clientes foram especificados um conjunto de casos 

de uso (Figura 4.6) nos quais está incluído a possibilidade de criar novas campanhas para o 

cliente com nome, início e fim, bem como o seu anunciador. A edição destes detalhes deve 

também ser possível para uma actualização dos dados assim como a sua remoção. Deve ainda 

ser possível a visualização dos anúncios da campanha, inserir ou apagar novos anúncios e gerir 

as keywords do anúncio. Finalmente, deverá ainda ser possível definir o grupo de campanhas a 

que pertence uma determinada campanha. 
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4.1.2.3.4 Grupos de Campanhas 

Para uma gestão mais fácil por parte dos utilizadores que tenham um elevado conjunto de 

campanhas, deve ser possível agrupá-las em grupos de campanhas. Isto irá permitir uma melhor 

organização e mais facilidade de gestão das campanhas. 

 

 

Figura 4.7: Casos de uso do pacote Grupo de Campanhas 

O pacote Grupo de Campanhas (Figura 4.7) visa essa organização das campanhas em 

grupos e, como tal, deverá ter o potencial para criar novos grupos de campanhas, visualizar as 

campanhas do grupo de campanhas e apagar grupos de campanhas. 

4.1.2.3.5 Notícias 

Por vezes existe a necessidade de fazer chegar aos clientes notícias que dizem respeito ao 

serviço, ou que com ele estão relacionados. O sistema deve permitir aos utilizadores do sistema 

a colocação de notícias que serão posteriormente publicadas numa plataforma à qual os clientes 

têm acesso. 

Tal como ilustrado no diagrama da Figura 4.8, o Utilizador deverá ser capaz de criar novas 

notícias, visualizar o seu conteúdo e até mesmo editar notícias. A sua edição deve guardar 

informação correspondente ao utilizador do sistema que o fez. Deve ainda permitir escrever as 

notícias através de uma interface que permita uma pré-visualização de qual será o seu resultado 

final. 
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Figura 4.8 Casos de uso do pacote Notícias 

4.1.2.3.6 Notas de Imprensa 

Por vezes surgem notícias provenientes da imprensa que estão de certa forma relacionadas 

como o serviço de auditoria de publicidade online, como tal o sistema deverá suportar a 

referência a essas mesmas notícias através de um conjunto de casos de uso (ver Figura 4.9). Tal 

como nas notícias, as notas de imprensa deverão ser administradas no sistema para posterior 

disponibilização ao portal de acesso dos clientes do serviço. 

 

 

Figura 4.9: Casos de uso do pacote Notas de Imprensa 

4.1.2.3.7 FAQ 

Um factor comum a todos e qualquer serviço, os clientes têm sempre um conjunto de 

dúvidas que pretendem ver esclarecidas. Assim, torna-se necessária a gestão de um conjunto de 



 
 

Especificação da Solução 

33 

questões que surjam com maior frequência para a disponibilização dessas mesmas questões aos 

clientes (ver Figura 4.10). Para responder a esta necessidade, deverá suportar a gestão de 

Frequently Asked Questions (FAQ). 

 

 

Figura 4.10: Casos de uso do pacote FAQ 

Para responder a esta necessidade, o sistema deverá permitir cria, ver, editar e apagar 

questões dos clientes. 

4.1.2.3.8 Facturação 

Um serviço, necessita de um cliente, uma prestação de serviço e um acordo. O cliente é 

quem tem uma necessidade que quer ver colmatada, a prestação de serviço é a forma como se 

pode colmatar essa necessidade do cliente. Para benefício de ambas as partes é celebrado um 

acordo para retribuir a prestação do serviço. Normalmente, o acordo na prestação de um serviço 

resulta numa transferência monetária, mas pode também ser feito através de trocas de serviços 

em que o prestador de serviços pretende também uma prestação de serviços do seu cliente, ou 

por troca de conhecimentos, ou bens. 

O AuditService funciona de forma semelhante a um serviço comum no que diz respeito ao 

acordo entre as partes, existe um cliente, ou conjunto de clientes, que sustenta a necessidade de 

uma auditoria a determinadas campanhas publicitárias e encontra neste serviço uma forma de o 

resolver. Em relação ao acordo entre as partes é esperado que o sistema permita registar 

pagamentos monetários e que permita emitir documentos de facturação. Assim sendo, o sistema 

deverá permitir a criação de Vendas a Dinheiro e Notas de Crédito, bem como a administração 

de questões relativas às taxas de imposto e aos detalhes do serviço. Uma questão deve ser tida 

em conta é o cumprimento das normas portuguesas para a criação de documentos de facturação 

imposta pelo Ministério das Finanças Português [32]. 
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Figura 4.11: Casos de uso do pacote Facturação 

O pacote de casos de uso de facturação (ver Figura 4.11) visa a actualização dos dados 

relativos ao serviço, AuditService e a gestão das taxas de imposto a ser utilizada na emissão de 

documentos de facturação. Deverá ainda ser possível a gestão dos tipos de documentos de 

facturação que podem ser dos tipos presentes na Tabela 4.1. Deve ainda ser possível a gestão de 

estados dos documentos de facturação de acordo com a Tabela 4.2. Estas funcionalidades, 

descritas nesta parágrafo, apenas podem ser efectuadas pelo Administrador. 

O Utilizador terá a possibilidade de visualizar os dados do serviço de auditoria, poderá 

emitir documentos de facturação, visualizá-los e ainda deverá ser possível a impressão dos 

documentos de facturação em formato Portable Document Format (PDF) 

Tabela 4.1: Tipos de Documentos de Facturação 

Tipo de Documento de Facturação Abreviatura 

Factura FT 

Nota de Débito ND 

Nota de Crédito NC 

Venda a Dinheiro VD 

Talão de Venda TV 

Talão de Devolução TD 

Alienação de Activos AA 

Devolução de Activos DA 
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Tabela 4.2: Estados de Documentos de Facturação 

Estado de Documento de Facturação Abreviatura 

Normal N 

Autofacturação S 

Documento Anulado A 

Documento Facturado F 

 

4.1.2.3.9 Estado e Previsão 

Por último, o sistema deve ser dotado de uma interface que permita analisar o sistema em 

tempo real e fazer previsões (Figura 4.12). Deverá ser possível comparar os diversos parâmetros 

de cada componente do serviço, bem como os parâmetros das máquinas presentes no cluster de 

base de dados. Uma funcionalidade também deveras importante é a determinação dos 

componentes que estão a estagnar a performance do serviço. Como última funcionalidade o 

sistema deverá fazer uma previsão relativa ao número de recursos necessários para o cluster de 

base de dados, que compõe o serviço, dada uma taxa de JICs por hora. 

 

 

Figura 4.12: Casos de uso do pacote Estado e Previsão 
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4.1.3 Requisitos não Funcionais 

Para além dos requisitos funcionais o sistema deve respeitar também um conjunto de 

requisitos não funcionais, requisitos esses que consistem no seguinte: 

 

• Desempenho e Flexibilidade: Podendo o sistema ter vários acessos em simultâneo, 

torna-se fulcral que seja implementado para que a informação seja acedida e 

apresentada em tempos de resposta mínimos de modo a que o utilizador veja 

satisfeitos os seus propósitos de aquisição de informação. 

 

• Disponibilidade: O sistema deverá estar sempre disponível através da rede interna 

e deverá ter todas as funcionalidades disponíveis. 

 

• Fiabilidade: Deverá ser garantida pelo sistema a robustez e integridade dos dados 

armazenados. 

 

• Manutenção e Expansibilidade: Deverá ser prestada especial atenção no que 

respeita a boas práticas de arquitectura do sistema, para permitir uma fácil alteração 

das funcionalidades e componentes, bem como a introdução de novas 

funcionalidades futuras. 

 

• Segurança: O sistema apenas deverá ser acessível apenas a utilizadores registados 

no sistema que se autenticam através do seu par utilizador / palavra-passe. 

 

• Usabilidade: Pretende-se que a interface da aplicação seja intuitiva e de fácil 

utilização de forma que o utilizador não perca muito tempo no processo de 

aprendizagem do manuseamento da mesma. Especial atenção será dada a 

manutenção de consistência e standards. A aplicação deverá ser utilizável 

permitindo que todo o processo de aquisição de informação seja feito de forma 

natural, eficaz e transparente para os seus utilizadores. 

4.2 Arquitectura 

Conhecidos os requisitos necessários relativos ao modo de funcionamento do sistema é dada 

a conhecer a sua arquitectura. Sendo este um sistema em que um dos requisitos é ser acedido 

via Web, foi desenvolvido numa lógica em que existe um cliente ligado à rede e um servidor 

que fornece os conteúdos através de Web. 
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Nesta secção será explicada a arquitectura física do sistema na subsecção 4.2.1 e também o 

esquema conceptual do sistema na subsecção 4.2.2. Finalmente são especificas as tecnologias 

utilizadas no desenvolvimento do WMDSS na subsecção 4.2.3. 

4.2.1 Arquitectura Física 

O sistema utiliza a mesma estrutura do AuditService para o armazenamento de dados, no 

cluster do serviço. Desta forma toda a informação relativa ao serviço fica concentrada no 

mesmo local. Segue ainda uma arquitectura Web em que existe um Servidor e um Cliente, ver 

Figura 4.13. 

Servidor Web

Cluster

Cliente

 

Figura 4.13: Vista global do sistema 

4.2.1.1 Descrição dos intervenientes 

• Cluster: O Cluster é o local onde fica armazenada toda a informação do serviço. 

Consiste num cluster de bases de dados com tecnologia PostgreSQL que possibilita 

a divisão dos dados por diversas partições.  
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• Servidor: O servidor é o elemento responsável pela modelação da informação 

retida no Cluster. Com base nos dados implementa a lógica de negócio e prepara a 

transposição desses mesmos dados em forma de informação para o Cliente. 

• Cliente: O Cliente é o interveniente que possibilita ao utilizador final visualizar a 

informação moldada pelo Servidor. 

4.2.2 Esquema conceptual da Base de dados 

De forma a assegurar o armazenamento da informação de uma forma correcta, efectuou-se a 

modelação do sistema num esquema conceptual de base de dados que estará localizado no 

Cluster. 

O esquema conceptual foi dividido em três partes distintas, a primeira parte consiste nas 

questões mais genéricas do sistema e na componente relativa à facturação, na segunda parte 

encontra-se a informação relativa às campanhas e, por último, a terceira parte consiste na 

monitorização do AuditService para possibilitar a análise do serviço e permitir o apoio à 

decisão. 

4.2.2.1 Sistema e facturação 

Neste primeiro grupo relativo ao esquema conceptual da base de dados encontra-se o 

modelo aplicado na camada de dados para permitir a gestão do AuditService e a facturação. 

Na tabela seguinte é apresentado o conjunto de tabelas e campos associados utilizados para 

esta parte do sistema. De seguida é apresentada uma ilustração destas mesmas tabelas na Figura 

4.14 para uma visualização mais perceptiva. 

Tabela 4.3: Visão geral das tabelas relativas à gestão do sistema e de facturação (1/2) 

Tabela Campos 

Accounts AccountID, ClientToken, ContactID, TaxNumber, AccountStatusID 

AccountStatus AccountStatusID, Description 

Addresses AddressID, CountryID, StateID, City, ZipCode, AddressDescription, 

BuildingNo, StreetName 

Contacts ContactID, AddressID -> Addresses, Email, MobilePhone, WorkPhone, 

CompanyPhone, ContactName 

Contents ContentID, ContentTypeID -> ContentTypes, Subject, Content, 

CreatdBySystemUserID -> SystemUsers, CreatedAt, 

LastUpdateSystemUserID -> SystemUsers, LastUpdatedAt 

ContentTypes ContentTypeID, ContentTypeDescription 

Countries CountryID, CountryCode, CountryName 
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Tabela 4.3: Visão geral das tabelas relativas à gestão do sistema e de facturação (2/2) 

Tabela Campos 

Countries_States CountryID -> Countries, StateID -> States 

Currencies CurrencyID, CurrencyCode, CurrencyName 

Customers CustomerID, Name, Description, Website, AccountID -> Accounts, 

CurrencyID -> Currencies, ShipToAddressID -> Addresses, 

BillToAddressID -> Addresses, Active 

Invoices InvoiceID, InvoiceNo, InvoiceStatus -> InvoiceStatuses, Hash, HashControl, 

InvoiceDate, InvoiceType -> InvoiceTypes, CustomerID -> Customers, 

AddressID -> Addresses, TaxPayable, NetTotal, GrossTotal, CurrencyID -> 

Currencies 

InvoiceStatuses InvoiceStatus, InvoiceStatusDescription 

InvoiceTypes InvoiceTypeID, InvoiceTypeDescription 

Lines LineID, InvoiceID -> Invoices, LineNumber, ServiceID -> Services, Quantity, 

UnitPrice, UnitOfMeasureID -> UnitsOfMeasure, TaxPointDate, Description, 

DebitAmount, CreditAmount, TaxID -> Taxes 

Services ServiceID, Description, NumberCode, UnitPrice, UnitOfMeasureID -> 

UnitsOfMeasure 

States StateID, StateCode, StateName 

SystemUsers SystemUserID, Username, Password, Administrator, ContactID -> Contacts, 

Active 

Taxes TaxID, TaxType, TaxCountryRegion -> Countries, TaxCode, Description, 

TaxStartDate, TaxPercentage, TaxAmount 

UnitsOfMeasure UnitOfMeasureID, UnitOfMeasure 
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Figura 4.14: Esquema conceptual da base de dados relativo ao sistema e à facturação 
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4.2.2.2 Gestão de Campanhas 

A gestão das campanhas engloba um conjunto de tabelas relativamente elevado (Figura 

4.15) e, por isso, foi separada da primeira parte referente à gestão do serviço mas é também ela 

uma parte desse mesmo serviço. Deste modo é possível dividir os modelos em partes mais 

reduzidas permitindo uma análise mais específica e focada. 

 

Tabela 4.4: Visão geral das tabelas relativas à gestão de campanhas 

Tabela Campos 

Ads AdID, AdName, AdTypeID -> AdTypes, DestinationURL, 

AdStatusID -> AdStatus 

AdsGroups AdGroupID, GroupName, AdsGroupsStatusID -> AdsGroupsStatus 

AdsGroups_Ads AdGroupID -> AdsGroups, AdID -> Ads 

AdsGroups_KeyWords AdGroupID -> AdsGroups, KeyWordID -> KeyWords 

AdsGroups_WebSites AdGroupID -> AdsGroups, WebSiteID -> WebSites 

AdsGroupsStatus AdsGroupsStatusID, Description 

AdStatus AdStatusID, Description 

AdTypes AdTypeID, Description 

Campaigns CampaignID, AccountID -> Accounts, CampaignName, BeginDate, 

EndDate, CampaignStatusID -> CampaignStatus, ProviderID -> 

Providers, Languages, Countries 

Campaigns_AdsGroups CampaignID -> Campaigns, AdGroupID -> AdsGroups 

Campaigns_NetWorkTypes CampaignID -> Campaigns, NetWorkTypeID -> NetWorkTypes 

CampaignStatus CampaignStatusID, Description 

KeyWords KeyWordID, KeyWordName, KeyWordTypeID -> KeyWordType , 

KeyWordStatusID -> KeyWordStatus 

KeyWordsStatus KeyWordStatusID, Description 

KeyWordType KeyWordTypeID, Description 

NetWorkType NetWorkTypeID, Description 

Providers ProviderID, Description 

WebSites WebSiteID, URL, WebSiteStatusID -> WebSiteStatus 

WebSiteStatus WebSiteStatusID, Description 
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Figura 4.15: Esquema conceptual da base de dados relativo à gestão das campanhas publicitárias 

4.2.2.3 Monitorização 

A última parte do modelo conceptual diz respeito à monitorização do AuditService. Neste 

conjunto de tabelas está modelada a monitorização de todos os componentes do sistema bem 

como a monitorização das máquinas em que o serviço está a correr (Figura 4.16). É com recurso 

aos registos destas tabelas que são posteriormente feitos os casos de uso relativos ao pacote de 

casos de uso Estado e Previsão. 

Tabela 4.5: Visão geral das tabelas relativas à monitorização (1/2) 

Tabela Campos 

MonAccessTypes AccessTypeID, AccessType, AccessTypeDescription 

MonBrokerLogs BrokerLogID, StartTime, EndTime, TasksDone, TasksWaiting, UsedMemory 

MonBrokerQueueLogs BrokerLogID -> MonBrokerLogs, QueueNo, Messages, ComponentID -> 

MonComponents 
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Tabela 4.5: Visão geral das tabelas relativas à monitorização (2/2) 

Tabela Campos 

MonComponents ComponentID -> MonComponents, MachineID -> MonMachines, 

ComponentTypeID -> MonComponentTypes, ComponentName 

MonComponentTypes ComponentTypeID, ComponentType, ComponentTypeDescription, 

DependsOnComponentTypeID -> MonComponentTypes 

MonDciLogs ComponentID -> MonComponents, StartTime, EndTime, JICsInserted, 

DbConnectionStatus, UsedMemory 

MonDPLogs ComponentID -> MonComponents, StartTime, EndTime, ProcessedFiles, 

JICsExtracted, RMIStatus, UsedMemory 

MonDPOLogs ComponentID -> MonComponents, StartTime, EndTime, Jobs, JobsDone, 

JobsWaiting, Tasks, TasksDone, TasksWaitng, UsedMemory 

MonDPPLogs ComponentID -> MonComponents, StartTime, EndTime, Status, JICs, Jobs, 

Bytes, UsedMemory 

MonMachineCPULogs MachineID -> MonMachines, StartTime, EndTime, CPUNumber, 

MaxFrequence, UsedFrequence 

MonMachineDBLogs MachineID -> MonMachines, StartTime, EndTime, Database, Size, 

QueryTimeAverage, TransactionsCommited, TransactionsRolledBack, 

RowsFeyched, RowsInserted, RowsUpdated, RowsDeleted, ParallelRequests 

MonMachineDiskLogs MachineID -> MonMachines, StartTime, EndTime, Disk, TotalSpace, 

UsedSpace, TotalRead, TotalWrites, WriteSpeed, ReadSpeed 

MonMachineInterfaceLogs MachineID -> MonMachines, StartTime, EndTime, Interface, RXPackets, 

RXErrors, RXDropped, RXOverruns, RXFrame, RXBytes, TXPackets, 

TXErrors, TXDropped, TXOverruns, TXCarrier, TXQueuelen, TXBytes, 

Colisions, Address 

MonMachineMemory MachineID -> MonMachines, StartTime, EndTime, TotalMemory, 

FreeMemory, CachedMemory, Buffers, TotalSwap, FreeSwap, CachedSwap 

MonMachines MachineID -> MonMachines, MachineTypeID -> MonMachineTypes, 

AccessTypeID -> MonAccessTypes, MachineName, Address, Port, User, 

Password 

MonMachineTypes MachineTypeID, MachineType, MachineDescription 

MonSDCLogs ComponentID -> MonComponents, StartTime, EndTime, Requests, 

FilesAverageSize, Files, JICs, UsedMemory 
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Figura 4.16: Esquema conceptual da base de dados relativo à monitorização do AuditService 

4.2.3 Tecnologias 

A nível de tecnologias é necessário optar pelas tecnologias que mais se adequam às 

necessidades do sistema. O mercado de software tem evoluído para tecnologias baseadas em 

Web. Quando um sistema tem a sua base em Web é possível aceder-lhe sem limitações de 

browsers ou Sistemas Operativos. De facto, a proliferação dos Sistemas Operativos nunca foi 

tão elevada como nos dias que correm, os Sistemas Operativos baseados em Linux têm vindo a 

ganhar terreno aos concorrentes da Microsoft e da Apple.  

Com um mercado cada vez mais diversificado em termos de Sistemas Operativos, cada vez 

mais se procuram aplicações que funcionem em qualquer um sem limitações. E neste campo 

surgem diversas formas de o fazer, através de uma Java Virtual Machine, através da Web ou da 
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compilação de versões distintas para cada Sistema Operativo. Se a opção escolhida para o 

desenvolvimento for esta última, sempre que surgir uma nova versão de um Sistema Operativo, 

ou o lançamento de um novo, poderá ser necessário fazer uma actualização à aplicação e depois 

ser compilada para o novo ambiente. A Java Virtual Machine é uma boa solução porque 

existem equipas especializadas que desenvolvem estas máquinas virtuais sempre que surge um 

novo Sistema Operativo. No entanto, ao optar por este tipo de tecnologia é necessário instalar 

na máquina que o vai correr a máquina virtual Java Virtual Machine. Isto leva ao crescimento 

da adopção de sistemas baseados em Web, pois a computação é efectuada no lado do servidor, 

reduzindo a carga dos utilizadores. O desenvolvimento está concentrado apenas do lado 

servidor e não é necessária a instalação nas máquinas cliente de nenhuma aplicação porque 

todos os Sistemas Operativos trazem um browser de acesso à Web. No entanto poderá ser 

necessária a instalação de aditivos para o browser dependendo das tecnologias Web adoptadas. 

No caso deste sistema, a adopção de tecnologias Web é necessária dado que o AuditService 

já tem uma componente Web. Definida a estratégia de utilizar tecnologias Web é altura de 

definir quais tecnologias devem ser escolhidas. A empresa proponente da proposta de 

dissertação tem já utilizado um conjunto tecnologias para o desenvolvimento de aplicações Web 

que pretende ver mantidas no desenvolvimento deste sistema. As tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento Web têm como base o PHP, na camada de dados é utilizado o DBMS 

PostgreSQL e ainda são utilizadas duas tecnologias a correr no lado do cliente Web, JavaScript 

e FusionCharts. 

4.2.3.1 PHP 

O PHP é uma linguagem de scripting que permite conteúdos dinâmicos em páginas Web 

[33]. Para um desenvolvimento mais ágil, organizado e rápido é preferível optar por uma 

framework de desenvolvimento. Neste caso, a framework adoptada na empresa é a Zend 

Framework. Esta framework tem tido uma grande evolução e é cada vez mais referenciada por 

diversas entidades. Com esta escolha é possível desenvolver software em PHP com mais 

simplicidade, mais organização de código por separar lógica de negócio, acesso a dados e 

interface com o utilizador, implementação mais rápida, acompanhando as últimas tendências 

Web e é uma framework testada em toda a sua amplitude [34]. 

4.2.3.2 PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema de bases de objectos-relacionais relacionais open source. Tem 

já mais de 15 anos de desenvolvimento e uma arquitectura que tem ganho uma forte reputação 

por fiabilidade, integridade dos dados e exactidão. Corre em praticamente todos os Sistemas 

Operativos como Linux, Unix e Windows [35].  
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O AuditService é baseado num cluster de bases de dados baseado na tecnologia 

PostgreSQL e como uma das restrições impostas no desenvolvimento do WMDSS é estar 

incorporado no cluster do AuditService a tecnologia a ser utilizada para a camada de dados 

deverá ser a mesma. 

4.2.3.3 JavaScript 

A experiência de utilização de uma página Web é uma componente muito importante na 

utilização de uma aplicação ou sistema. O JavaScript permite que a experiência de utilização 

seja muito mais simples, eficaz e agradável. Sendo esta uma linguagem que não tem uma 

convenção que defina todas as funcionalidades para todos os browsers torna-se difícil utilizá-la. 

Porém, hoje em dia os browsers têm convergido para um consenso em relação a algumas 

funcionalidades e formas de as invocar. Para uma maior facilidade em abranger todas as 

funcionalidades e reduzir o esforço necessário para desenvolver código JavaScript, surgem 

bibliotecas de JavaScript. No caso do WMDSS, a biblioteca escolhida foi a JQuery pela sua 

simplicidade. JQuery tem vindo a evoluir a passos largos e permite a utilização de JavaScript de 

uma forma mais simples, rápida e tem vindo a potenciar ainda mais a experiência de utilização 

[36]. 

4.2.3.4 FusionCharts 

Sendo este um sistema que permite analisar o evoluir de um serviço, a apresentação de 

dados em gráficos é um veículo muito importante para que o utilizador perceba com clareza 

como tem evoluído determinado componente. Existem várias bibliotecas que permitem a 

criação de gráficos em páginas Web dinâmicas. A biblioteca utilizada no WMDSS é o 

FusionCharts. O FusionCharts permite a criação de gráficos interactivos em tecnologia Flash e 

pode ser integrado em diversas tecnologias Web, incluindo PHP, e oferece uma grande 

variedade de tipos de gráficos [37]. 



 

 

 

Capítulo 5  

Implementação 

A implementação do sistema foi dividida em três fases principais para uma melhor divisão 

dos conteúdos e uma melhor avaliação do estado em que se contra a implementação. 

O sistema está desenhado sobre uma arquitectura baseada em Web com recurso a uma 

framework em linguagem PHP. A framework adoptada, Zend Framework, usa a arquitectura 

Model-View-Controller (MVC). Normalmente as novas aplicações baseadas em Web consistem 

em três camadas: apresentação, lógica de negócio e acesso a dados. MVC (ver Figura 5.1) é um 

modelo que separa uma aplicação baseada em Web nessas categorias: 

 

 

Figura 5.1: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

• Vista – Apresentação, define a forma como a informação é apresentada ao 

utilizador e a forma como interage com a aplicação. Consiste na apresentação da 

informação em formato HTML com recurso a JavaScript e a folhas de estilo para o 

desenho da interface. 
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• Controlador  – Lógica do negócio, controla e manipula os modelos e activa quais 

as vistas que devem ser mostradas para o utilizador, é aqui que é feita a lógica de 

funcionamento da aplicação. 

• Modelo – Acesso a dados, permite o acesso a dados presentes em diferentes fontes 

de dados, usualmente bases de dados, e também a sua manipulação e 

armazenamento. 

O desenvolvimento foi dividido em três fases de implementação. Numa primeira fase foi 

desenvolvida a base do sistema e as principais questões de gestão do AuditService bem como a 

componente de facturação. Na segunda fase foram desenvolvidas estruturas para monitorização 

do serviço e posteriormente foram implementados os algoritmos para o apoio à decisão. Por 

último, terceira fase tinha como objectivos dotar o sistema de funcionalidades relativas às 

notícias, notas de imprensa, FAQ e gestão de campanhas. Esta última, gestão de campanhas, 

não foi concretizada por escassez de tempo derivado de uma componente extra na segunda fase 

relativa à monitorização. 

Neste capítulo são especificadas as fases de implementação, e sua execução, e ainda as 

ferramentas implementadas para auxílio do desenvolvimento do sistema. 

5.1 Primeira Fase 

Numa primeira fase de desenvolvimento foi necessária a criação das bases para o 

desenvolvimento do sistema. Foi então criado uma base obedecendo às convenções da Zend 

Framework e para permitir uma interligação entre o sistema e os dados foi necessária a criação 

de uma classe intermédia para permitir que a Zend Framework funcione com o cluster. Apesar 

de possuir vários controladores para diversos tipos de bases de dados, a Zend Framework não 

suporta, na sua convenção MVC, a comunicação do Modelo com os dados de um cluster de 

dados baseado em PostgreSQL. 

5.1.1 Base do Sistema 

Um sistema necessita de uma base para se iniciar a sua construção. A primeira tarefa da 

construção do sistema foi a preparação da Zend Framework para suportar o WMDSS. O sistema 

ficou com a seguinte estrutura: 

 
• WMDSS/ 

o application/ 

� configs/ 

� controllers/ 

� forms/ 

� languages/ 

� layouts/ 

� models/ 
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• DbTable/ 

� views/ 

o library/ 

� Zend/ 

� Plproxy/ 

o public/ 

� charts/ 

� css/ 

� images/ 

� js/ 

� index.php 

As três partes essenciais são a aplicação (pasta “application”) as bibliotecas (pasta “library”) 

e o acesso Web (pasta “public”). Já aqui neste primeiro patamar pode ser verificada uma 

separação de conteúdos. O desenvolvimento fica numa localização diferente da pasta que tem 

acesso Web o que permite, de certa forma, proteger o sistema numa localização mais segura. As 

bibliotecas têm também uma outra localização podendo ser utilizada por qualquer outro sistema 

que delas necessita sem afectar ou utilizar o actual sistema. 

A componente de desenvolvimento (“application”) é constituída por vários directórios. O 

primeiro directório diz respeito às configurações do sistema. Nele estão as credenciais de acesso 

aos dados, a localização das bibliotecas e outras configurações do sistema. O directório 

denominado “controllers” é a localização dos controladores onde é implementada a lógica de 

negócio do sistema. “forms” é a localização dos formulários apresentados aos utilizadores, nesta 

pasta estão implementadas classes que criam a estrutura dos formulários e que também validam 

os dados introduzidos pelos utilizadores. Para que o sistema seja capaz de suportar múltiplas 

línguas foi criado um directório onde são criados dicionários para permitir a escolha de 

diferentes idiomas. Nos directórios “layouts” e “views” está localizada a componente Vista da 

convenção MVC em que na pasta “layouts” estão questões genéricas a todas as páginas, 

cabeçalhos, principais questões de desenho e carregamento de ficheiros JavaScript e na pasta 

“views” estão os conteúdos das páginas que posteriormente serão disponibilizadas aos 

utilizadores. Por último, no directório “models” estão implementados os modelos de 

representam os dados. 

A Zend Framework disponibiliza uma grande quantidade de classes que permitem um 

desenvolvimento mais rápido e fiável. As classes que são disponibilizadas estão armazenadas 

num directório chamado Zend dentro do directório “library”. Para além da biblioteca da Zend 

Framework foi criada uma outra biblioteca com uma classe que permite que os Modelos 

interajam com o cluster de dados (ver secção 5.4). 

Por último existe um directório que será a localização pública em que será possível aceder 

via Web. Neste directório encontra-se um ficheiro index.php que carrega o sistema e também 

todos os outros ficheiros de bibliotecas JavaScript, folhas de estilo para o desenho das páginas e 

as imagens e por último os gráficos FusionChart em Flash. 
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Depois de definida a estrutura do sistema foi necessário fazer a ligação com a camada de 

dados. A Zend Framework não tem, na sua implementação, um suporte directo para o acesso a 

uma base de dados baseada em cluster. Para que fosse possível a interligação entre a framework 

e os dados foi necessário criar uma classe que fizesse esta interligação de uma forma 

transparente permitindo que os modelos tivessem o mesmo tipo de comportamento que teriam 

no caso de ser uma base de dados singular. Essa implementação pode ser consultada com mais 

detalhe na secção 5.4 Classe de Interligação. 

5.1.2 Pacote Utilizadores 

As bases para o desenvolvimento ficam assim concluídas e foi possível dar início à 

implementação do sistema propriamente dito. O primeiro conjunto de tarefas implementadas, de 

acordo com o planeamento, foi o pacote de casos de uso correspondente aos utilizadores do 

sistema (exemplo na Figura 5.2). Com o fim deste primeiro conjunto de tarefas verificou-se que 

na parte dos modelos existia uma estrutura que seria semelhante a todos os outros modelos e 

que no entanto continha um conjunto de três classes que poderiam ser geradas com uma 

ferramenta que automatizasse o processo e ainda gerar as funções para a comunicação com a 

camada de dados. Foi então desenvolvida uma ferramenta que permita gerar um conjunto de 

ficheiros com essa finalidade (ver secção 5.5).  

 

 

Figura 5.2: Visualização do perfil do utilizador 

5.1.3 Pacote Clientes 

Utilizando a ferramenta de geração de modelos foram criados os modelos necessários para o 

pacote de casos de uso referente aos Clientes. Depois de gerados os modelos foi necessário 

interligá-los para se chegar à constituição de uma ficha de cliente. Como se pode ver no modelo 
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conceptual representado na Figura 4.14, a tabela Costumer tem dependências das tabelas 

Accounts, Currencies e Addresses, que por sua vez têm outras dependências. Foi então gerado o 

conjunto de modelos necessários e aplicadas as regras de negócio especificadas. 

5.1.4 Pacote Facturação 

A facturação de um serviço tem de ser feita de acordo com as normas impostas pelo 

Ministério das Finanças Português. Existem um conjunto de normas que devem ser cumpridas, 

este conjunto de normas surge para um melhor controlo do Estado sobre as empresas para evitar 

a tentação da corrupção. Como tal o sistema teve de cumprir essas normas e segui as normas 

presentes na Portaria nº 1192/2009 [32]. 

As regras impostas pela Portaria foram modeladas no esquema conceptual ilustrado na 

Figura 4.14. Um documento de facturação pode ser de seis tipos (ver Tabela 4.1) e cada tipo 

tem de ter uma numeração própria em que os números têm de ser consecutivos. Os clientes 

devem ter um número de identificação único e apenas um cliente pode ser referenciado num 

documento de facturação. Um documento de facturação deve ainda ter informação sobre o 

estado em que se encontra (ver Tabela 4.2) e deve conter linhas de facturação. As linhas de 

facturação devem ser numeradas e devem fazer referência a um produto/serviço, à sua 

quantidade, às unidades, ao preço unitário e à taxa de imposto a ser aplicada. As taxas de 

imposto devem ser do tipo Imposto de Selo ou Imposto sobre Valor Acrescentado. Entre outras 

regras, como o Número de Identificação Fiscal do cliente. 

Para uma melhor compreensão do que é necessário para a emissão de documentos de 

facturação foi realizada uma reunião com um contabilista que ajudou a perceber o que estava 

em causa para a facturação de uma prestação de serviço. Desta reunião resultou uma melhor 

compreensão de como funciona a facturação para países que não Portugal e de um conjunto de 

regras que deverão estar presentes. No que diz respeito à cobrança de impostos no momento da 

facturação, uma factura deve ter o imposto no caso de ser uma venda para território nacional e 

no caso de um cliente particular da União Europeia, nos outros casos não deve constar da 

factura qualquer imposto de valor acrescentado. 

Na Figura 5.3 está uma pré-visualização da criação de uma factura e pode-se ver a laranja 

um texto a dizer “Not found in Vies”, isto aparece porque é verificado através do serviço do 

Vies se o contribuinte do cliente é empresarial para questões de IVA. Pode ser visualizada uma 

factura em formato PDF na Figura 5.4. 
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Figura 5.3: Criação de uma nova factura 

 

Figura 5.4: Exemplo de factura em formato PDF 
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5.2 Segunda Fase 

A componente de apoio à decisão foi contemplada nesta segunda fase da implementação. 

Nela estão previstos o pacote de casos de uso Estado e Previsão (Figura 4.1). 

Antes de iniciar o desenvolvimento dos casos de uso foi necessário um estudo prévio do 

AuditService para ser observado o seu modo de funcionamento e determinar formas de o poder 

avaliar. Nesta fase seria necessário ter dados da execução do AuditService. Como ainda não 

existiam dados foi necessário fazer um levantamento de que dados teriam relevância para 

monitorização. Esta última tarefa não estava prevista no planeamento e foi necessário um 

reajustamento das fases. 

Com o início de monitorização foi possível iniciar a recolha dos primeiros dados para 

verificar os seus valores e ver realmente como se comporta o sistema. Com a recolha de dados 

de um dos testes iniciou-se o desenvolvimento de uma interface que permita aos utilizadores 

visualizar os dados recolhidos através de gráficos e ainda a comparação entre esses dados. 

Nesta fase deverá ainda ser desenvolvido um algoritmo que permita a avaliação da performance 

dos componentes do serviço e permitir identificar qual componente está a diminuir a 

performance do serviço. Por último, a implementação de um algoritmo que permita determinar 

a tendência de comportamento do sistema. 

5.2.1 Estudo e levantamento de dados do AuditService 

Por ainda não haver dados de monitorização do AuditService, a execução do planeamento 

da segunda fase necessitou de algumas alterações e reajustes. Assim, foi necessário estudar o 

AuditService como já era previsto, mas também escolher quais os dados que seriam mais 

relevantes durante a execução do serviço. E só após a recolha dos dados foi possível estudar o 

AuditService com mais detalhe. 

Através da visualização do comportamento do serviço quando em funcionamento, foi 

possível identificar alguns dados que seriam relevantes recolher. Mas para uma melhor análise 

desses dados foi realizada uma reunião com um dos elementos da equipa de desenvolvimento 

do AuditService. 

Após o levantamento dos dados para a monitorização foi desenhado um esquema 

conceptual (ver Figura 4.16). Os dados propostos de monitorização podem ser consultados na 

Tabela 5.1 e na Tabela 5.2. Como havia a necessidade de observar os dados recolhidos para 

prosseguir o desenvolvimento da segunda fase foi dado um passo em frente e desenvolveu-se 

uma ferramenta que gerasse JICs para depois testar o serviço com taxas de JICs reguláveis (ver 

secção 5.6). Terminado o desenvolvimento da ferramenta de geração de JICs, e como ainda não 

haviam dados de monitorização, a segunda fase de desenvolvimento ficou em pausa e procedeu-

se ao início da terceira fase. 
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Tabela 5.1: Dados propostos para monitorização dos componentes 

Componente Dados a recolher 

SDC - Pedidos recebidos 

- Tamanho médio dos ficheiros gerados 

- Ficheiros criados  

- JICs recebidos 

DP - Ficheiros processados 

- JICs extraídos 

- Estado da ligação RMI 

DCI - JICs inseridos 

- Estado da ligação com a base de dados 

DPO - Número total de Jobs  

- Jobs processados 

- Jobs em espera 

- Número total de tarefas 

- Tarefas concluídas  

- Tarefas em espera 

DPP - JICs processados 

- Jobs processados 

Broker - Tarefas concluídas 

- Tarefas em espera 

- Número de mensagens 

 

Tabela 5.2: Dados propostos para monitorização das máquinas do serviço (1/2) 

Componente Dados a recolher 

CPU - Frequência máxima 

- Frequência utilizada 

Memória - Memória total  

- Memória disponível 

- Memória Swap total 

- Memória Swap disponível 
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Tabela 5.2: Dados propostos para monitorização das máquinas do serviço (2/2) 

Componente Dados a recolher 

Disco - Espaço total 

- Espaço utilizado 

- Número de leituras feitas 

- Número de escritas feitas 

- Velocidade de leitura 

- Velocidade de escrita 

Base de dados - Tamanho 

- Tempo médio de execução de queries 

- Transacções concluídas 

- Transacções falhadas 

- Número de linhas consultadas 

- Número de linhas inseridas 

- Número de linhas actualizadas 

- Número de linhas apagadas 

- Número de pedidos em paralelo 

Interface de rede - Pacotes recebidos 

- Erros de recepção 

- Bytes recebidos 

- Pacotes enviados 

- Erros de envio 

- Tamanho do buffer de envio 

- Bytes enviados 

- Colisões 

- Endereço 

 

Uma vez recebida a versão do AuditService com recolha de dados procedeu-se a uma 

verificação dos dados que estavam a ser recebidos. Nem todos os dados propostos para serem 

recolhidos estavam a ser monitorizados. Os dados monitorizados estão assinalados a negrito na 

Tabela 5.1 e na Tabela 5.2. Cada registo de monitorização contém os dados de cada 

componente para um determinado intervalo temporal. Esses dados foram modelados no 

esquema conceptual ilustrado na Figura 4.16. Dos componentes propostos para serem 

monitorizados houve um que não teve a implementação da monitorização, o SDC, e não foi 

possível recolher informação sobre o Broker pelo mesmo motivo. O Broker é um componente 

do serviço encarregado de gerir as mensagens de comunicação entre os diversos componentes 

que compõe o AuditService. Uma vez que a monitorização do SDC não foi implementada não 

foi possível medir o desempenho do SDC com diferentes taxas de chegada de JICs mas mesmo 
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assim foram gerados os JICs com a ferramenta de geração de JICs para criar os ficheiros através 

do SDC e depois foram utilizados nos testes. 

5.2.2 Recolha e Análise de Dados 

Uma vez implementada a monitorização do AuditService efectuou-se um primeiro teste 

para verificar o seu modo de funcionamento e analisar já alguns pontos. O primeiro teste 

consistiu na inserção de cerca de 34000 JICs. Concluído o teste, a primeira constatação a fazer é 

que o DP tem momentos em que não extraia JICs dos ficheiros como se pode verificar na 

Figura 5.5. Este gráfico, aparentemente um gráfico de barras, é na realidade um gráfico de linha 

em que alguns instantes se encontram no ponto 0 das ordenadas. Estas paragens do DP são 

causadas pelo DCI. O DP fica à espera que o DCI termina a inserção de blocos de JICs na base 

de dados e assim que esteja pronto a receber mais JICs processa outro ficheiro de JICs criado 

pelo SDC. 

 
Figura 5.5: Gráfico de JICs Extraídos pelo DP por intervalo de tempo 

Ao verificar os JICs que o DCI insere na base de dados por unidade de tempo, verifica-se 

que a taxa de inserção de JICs vai diminuindo à medida que vão aumentando o número de JICs 

na base de dados seguindo uma linha de tendência logarítmica (Figura 5.6).  
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Figura 5.6: Gráfico de JICs inseridos pelo DCI por intervalo 

Reunindo os dados recolhidos da monitorização do serviço foi possível construir um tabela 

com o tempo que cada componente necessitou para inserir 34000 JICs (Tabela 5.3). Olhando 

para os tempos e relembrando a Figura 2.2 percebe-se que o componente que demora mais 

tempo a processar todos os JICs é o DPP Clean Up. Isto acontece porque este é o que conclui a 

auditoria do JIC. Tendo em consideração a Figura 5.8 percebe-se que o componente que está de 

certa forma a atrasar o processamento é o DPP Browser Reco. 

Tabela 5.3: Tempo de cada componente para a inserção de 34000 JICs 

Componente Tempo (s) 

DP 6729 

DCI 6803 

DPO 25249 

DPP Audit Reporting 25249 

DDP Browser Reco 25249 

DPP Challenge Validator 6805 

DPP Clean UP 25249 

DPP Click Integrity 6804 

DPP Click Metadata Extractor 6804 

DPP Click Pattern 7996 

DPP Geo IP 6806 

DPP Scoring 25248 

 

Verificados os dados, procedeu-se ao desenvolvimento de uma interface que permita 

comparar cada um dos componentes nos vários dados que dispõe. Com recurso a esta 
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visualização dos dados o utilizador pode identificar com mais facilidade possíveis problemas 

que não previstos. 

Como apresentado na Figura 5.7, o utilizador pode seleccionar dados de diversos 

componentes e visualizá-los em conjunto de forma a poder relaciona-los. 

 

Figura 5.7: Selecção dos parâmetros a comparar através da interface 

5.2.3 Avaliação do Desempenho do AuditService 

Num sistema composto por diversos componentes que trabalham entre si e estão 

dependentes uns dos outros, torna-se necessário determinar o desempenho dos componentes. 

Para esse efeito, o AuditService foi modelado usando uma rede de PERT/CPM obtendo-se a 

configuração representada na Figura 5.8. A utilização deste tipo de rede permite fazer uma 

avaliação da rede de componentes e perceber quais pontos que estão a atrasar o tempo total 

necessário para concluir todo o percurso. Assim, é possível observar qual o componente que 

está a prejudicar a performance do AuditService, o que pode levar a equacionar alterações nos 

algoritmos dos próprios componentes. 
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Figura 5.8: AuditService representado como uma rede de PERT/CPM 

Após a modelação foi necessário medir a performance de cada um dos componentes, como 

todos os componentes têm em comum o número de JIC que processam foi utilizado este dado 

como métrica de performance. Com a taxa de JICs processados por cada componente 

implementou-se o algoritmo de caminho mais curto tendo como custo das linhas que saem do 

componente a taxa de JICs da última execução deste. 

5.2.4 Previsão 

Por último, foi implementado um algoritmo que permita determinar quantas máquinas serão 

necessárias para a uma taxa de JICs durante um período de tempo escolhido pelo utilizador. Um 

JIC só se encontra totalmente processado e analisado quando o DPP Clean Up. Como este DPP 

apenas limpa os dados já não necessários, o DPP Audit Reporting foi o escolhido para medir a 

taxa de JICs que o serviço está a processar. Analisando o gráfico da taxa de JICs processados 

pelo DPP Audit Reporting, verifica-se que este segue uma função logarítmica. Assim, 

utilizando os dados de monitorização do DPP Audit Reporting foi implementado um algoritmo 

que calcula a linha de tendência logarítmica e assim é possível calcular a tendência do serviço e 

determinar quantas máquinas serão necessárias para uma determinada taxa numa determinada 

altura. Quando o sistema já é composto por mais que uma máquina os dados de performance 

são divididos pelo número de máquinas. Num sistema com duas máquinas, é considerado é 

igual para as duas, esta é uma abordagem que certamente não será real, até porque depende das 

características das máquinas e do software que estiverem a correr, mas com os dados recolhidos 

não é possível determinar a taxa de JICs para uma determinada máquina. Para o cálculo da linha 

de tendência logarítmica foi implementada a seguinte equação [38]: 
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5.3 Terceira Fase 

A última fase de desenvolvimento consiste na implementação dos pacotes de casos de uso 

Notícias, Notas de Imprensa, FAQ, Campanhas e Grupo de Campanhas. Esta terceira fase de 

desenvolvimento contem uma carga menor em relação às outras fases para compensar atrasos 

vindos dessas mesmas. Mesmo assim não foi possível implementar por completo todas as 

funcionalidades esperadas e ficou por implementar a gestão de campanhas de publicidade dos 

clientes. 

5.3.1 Pacotes Notícias, Notas de Imprensa e FAQ 

As funcionalidades das notícias, notas de imprensa e FAQ são muito semelhantes entre si e 

tiveram uma implementação conjunta. Os três pacotes contêm o mesmo tipo de casos de uso e o 

mesmo tipo de conteúdos, diferenciando-se apenas no tipo. Assim foi implementado o modelo 

Content que podia mutar-se em Notícia, Nota de Imprensa e FAQ e foram implementados os 

casos de uso que haviam sido especificados. 

5.4 Classe de Interligação 

Para permitir a interligação entre o sistema e o cluster de dados foi necessária a construção 

de uma classe abstracta que faz a interligação entre a Zend Framework e o cluster. A 

implementação desta classe foi necessária porque a Zend Framework não tem um suporte para 

arquitecturas baseadas em clusters de bases de dados PostgreSQL. A implementação seguiu a 

convenção MVC, para permitir a interligação dos modelos com a base de dados cada classe de 

implementação de cada base de dados transformada em modelo estendeu a classe 

Plproxy_Function (ver Anexo A). 

Para a criação desta classe de interligação foi necessário estudar primeiro como se faz 

consultas e actualizações num cluster de base de dados PostgreSQL. 

O cluster de dados pode ser constituído por diversas réplicas de um modelo conceptual de 

dados. Estando este modelo replicado por várias partições é necessária a existência de uma 

forma de poder trabalhar sobre cada uma delas. No caso de estudo, para se fazer este acesso às 
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diversas partições é utilizada uma linguagem de programação denominada PL/Proxy. Esta é 

uma linguagem que permite a execução de SQL numa base de dados remota. Mas para chamar 

o PL/Proxy é necessário ter conhecimento de qual é a partição que deve ser utilizada, para esse 

efeito é efectuada uma consulta prévia para verificar a partição a correr e só depois é invocado o 

PL/Proxy. Para essa pré-consulta, de forma a determinar qual a partição em que deve ser 

executada, a instrução SQL é invocada uma função em PL/PgSQL que por sua vez irá chamar a 

uma função PL/Proxy que executará o código SQL na partição correcta, Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9: Arquitectura do Cluster de Base de Dados 

Tendo em consideração a forma como é feita a comunicação com a camada de dados 

chegou-se a uma forma de utilizar o Proxy para determinar qual a partição a ser chamada de 

uma forma completamente transparente para a aplicação que tenta executar SQL. 

Foi então definido que cada tabela deveria ter pelo menos quatro funções essenciais que 

permitam: 

• Obter todos os registos; 

• Consultar; 

• Inserir; 

• Actualização; 

• Apagar. 
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É então necessário definir três funções para cada uma das funcionalidades citadas 

anteriormente (duas no Proxy e uma outra que irá executar o pretendido na Partição).  

De seguida é apresentada um exemplo das funções da tabela Contents para obter todos os 

registos existentes. 

 

Função para determinar a partição a correr (Proxy): 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_all_contents() 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID      integer; 
    str              text; 
    t_row            record; 
BEGIN  
    partitionID = proxy_get_backend_partition();  -- get partition number 
    str         = 'SELECT * FROM proxy_backend_get_all_contents('|| partitionID ||')'; 
     
    FOR t_row IN EXECUTE str 
    LOOP 
        RETURN NEXT t_row; 
    END LOOP; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 

 

Função para executar na partição (Proxy): 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_all_contents(partitionID integer,  
    OUT ContentID integer, OUT ContentTypeID integer, OUT Subject text, OUT Content text, OUT 
CreatedBySystemUserID integer, OUT CreatedAt timestamp, OUT LastUpdateSystemUserID integer, OUT 
LastUpdatedAt timestamp) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
    CLUSTER 'a_cluster'; 
    RUN ON partitionID; 
    SELECT * FROM backend_get_all_contents() AS (ContentID integer, ContentTypeID integer, 
Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, 
LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp); 
 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 

 

Função a correr na partição (Partição): 

 
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_get_all_contents() 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    str  text; 
BEGIN  
    str = 'SELECT * FROM "Contents"'; 
     
    RETURN QUERY EXECUTE str; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
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Para cada uma das outras funcionalidades, Consultar, Inserir, Actualizar e Apagar são 

criadas outras três funções. Tendo isto em consideração, para uma tabela serão necessárias 15 

funções, 10 na base de dados Proxy e 5 em cada Partição. Para automatizar este processo 

minucioso de criação destas 15 funções para cada tabela foi desenvolvida uma ferramenta que 

permite gerar estas funções a partir do script SQL de cada tabela, ver secção 5.5. 

Torna-se agora necessário dotar a Zend Framework da capacidade de comunicar com estes 

dados através da chamada de funções PL/PgSQL à base de dados PostgreSQL. 

Quando a Framework faz um acesso normal à base de dados, esta, verifica o tipo de dados 

que terá a tabela e depois executa a querie SQL. Como não tem acesso directo às tabelas não 

consegue determinar o tipo de dados que a tabela tem. Assim sendo foi criada uma classe 

intermédia, Plproxy_Function, Anexo A, que liga o Modelo aos dados, Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10: Classe de Interligação entre a Zend Framework e o Cluster de dados 

A classe Zend_Db_Table_Abstract faz parte da biblioteca da Zend Framework e manteve-

se inalterada enquanto a classe Plproxy_Function estende a Zend_Db_Table_Abstract e 

transforma as queries de forma a poderem ser executadas na base de dados. 

O modelo que estende a classe Plproxy_Function tem informação sobre o nome da tabela, o 

tipo de dados de cada campo e a sua chave primária, Permitindo à classe Plproxy_Function 

preparar convenientemente os acessos à camada de dados, como neste exemplo para o modelo 

Model_DbTable_Contents: 

 
    protected $_name           = 'Contents';           // table name 
    protected $_primary        = array('ContentID');   // table primary key 
     
    // columns and types 
    protected $_columns = array( 
        'ContentID' => 
            array('seq' => true, 'type' => 'integer'), 
        'ContentTypeID' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'integer'), 
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        'Subject' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'text'), 
        'Content' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'text'), 
        'CreatedBySystemUserID' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'integer'), 
        'CreatedAt' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'timestamp'), 
        'LastUpdateSystemUserID' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'integer'), 
        'LastUpdatedAt' => 
            array('seq' => false, 'type' => 'timestamp') 
    ); 

A classe de interligação é constituída pelos seguintes métodos: 

• getPkeyFields() – retorna o conjunto da chave primária da tabela. 

• getTypes() – retorna o tipo de dados das colunas. 

• prepare() – prepara os dados para executar query. 

• fetchAll() – retorna todos os registos da tabela. 

• insert() – insere um novo registo. 

• find() – procura um registo pela chave primária. 

• update() – actualiza registos. 

• delete() – apaga registos. 

• get() – retorna registos de acordo com as restrições. 

• query() – executa uma query na tabela. 

• query_text() – permite executar queries no proxy do cluster. 

 

O método prepare() é chamado por todos os métodos que comunicam com a base de dados 

antes de executarem os seus pedidos. Este método é responsável por preparar os dados antes de 

serem utilizados na base de dados.  

Como exemplo imagine-se que se pretende inserir um novo registo na tabela Contents. Para 

isso é necessário criar uma query que invoque a função Pl/PgSQL que irá correr na partição, e 

que tem a seguinte forma: 

 
backend_insert_contents(ContentTypeID integer, Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID 
integer, CreatedAt timestamp, LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp) 

 

Tendo em consideração os tipos de dados que são passados para a função e sabendo que a 

função a invocar no Proxy é idêntica a esta tendo apenas de adicionar o prefixo proxy no nome 

da função (proxy_backend_insert_contents), a query a ser invocada é a seguinte: 

 
SELECT * FROM proxy_backend_insert_contents(2::integer, ‘Exemplo’::text, ‘Isto é um exemplo de 
como funciona a inserção de um novo registo na tabela Contents’::text, 1::integer, ‘2010-05-
30’::timestamp, NULL, NULL); 

 

O método prepare() é o método que insere os dados na query de acordo com o seu tipo de 

dados e faz também uma pré-validação dos mesmos para evitar eventuais injecções de código. 
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O conjunto de dados do tipo numérico não necessita da colocação de quotes para a executar a 

query: 

• Smallint 

• Integer 

• Bigint 

• Decimal 

• Numeric 

• Real 

• Double 

• Serial 

• Bigserial 

Mas para evitar eventuais erros ou eventuais injecções de código, é verificado se o valor que 

está a ser passado é realmente numérico. Todos os outros tipos de dados são inserido com 

quotes e sempre que é encontrado um quote dentro do valor é colocado o símbolo que permite 

ignorar a quote, “\”. Assim fica de certa forma prevenida a inserção errada de dados. 

5.5 Ferramenta de Geração de Modelos 

A criação de modelos e das funções para o acesso a dados do cluster é um processo que 

requer a criação de vários pedaços de código de certa forma semelhantes. A sua geração 

automática potencia uma maior rapidez na construção desses pedaços de código evitando erros 

que possam vir a surgir na criação manual. Assim, foi construído um gerador de modelos (ver 

Figura 5.11) que analisando o script com a estrutura em SQL que constrói o modelo de dados 

gera os modelos e funções necessárias para as operações básicas de todas as tabelas no que diz 

respeito à consulta, alteração ou eliminação de registos das tabelas. 

O código gerado não é o final, apesar de muito próximo, porque mediante a lógica de 

negócio e os dados que são necessários este código carece de ser alterado, mas já de utilidade 

porque gera grande parte do código necessário. 
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Figura 5.11: Diagrama de classes da ferramenta de geração de modelos 

Esta ferramenta, denominada Scaffolder, recebe um ficheiro em formato SQL com a 

estrutura da base de dados, ao analisar o SQL vai transformando tabelas, colunas e restrições 

em objectos que depois são utilizados para construir código, Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12: Lógica de funcionamento do gerador de modelos 

A classe Replacer é responsável por pegar em templates dos ficheiros a serem gerados e 

transformá-los em código de modelos para serem utilizados na Zend Framework e as funções 

PL/PgSQL e PL/Proxy a serem utilizadas no Cluster. Para cada tabela que passa por este 

processo são criados dois ficheiros com código PL/PgSQL e PL/Proxy Um dos ficheiros 

consiste nas funções PL/PgSQL a serem implementadas na Partição e o outro as funções 

PL/PgSQL e PL/Proxy a serem implementadas no Proxy. 

Para além da geração do código a ser implementado no Cluster, a ferramenta gera ainda 

código para ser utilizado no sistema. Os ficheiros gerados para o sistema são os ficheiros 

correspondentes aos modelos. Na arquitectura utilizada é necessária a criação de 3 classes para 
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a implementação de um modelo. Tomando novamente como exemplo a tabela Contents as três 

classes geradas são as seguintes: 

• Model_Content 

• Model_ContentsMapper 

• Model_DbTable_Contents 

Tal como explicado anteriormente, a Model_DbTable_Contents é a classe responsável pela 

comunicação com o Cluster. A classe Model_ContentsMapper é a responsável pelo 

mapeamento dos registos da base de dados em modelos Model_Content e por guardar as 

alterações feitas ao modelo na camada de dados.  

5.6 Jicker 

O AuditService consiste na análise de JICs e, para testar num ambiente mais próximo do 

modo de funcionamento real, houve a necessidade da criação de uma ferramenta que permita 

produzir JICs com taxas reguladas. A produção de um JIC consiste em fazer um acesso a uma 

página Web que contenha o pedido de JIC e aguardar que este pedido conclua. 

O JIC utilizado consiste em 4 fases: 

• first : este é o primeiro pedido, que consiste na inserção do código abaixo na página 

em que o JIC deve correr. 
<script language=javascript 
src=http://sdc.auditmark.com/auditservice/first.php?id_client=C398BA13A7800001EFFA1
F001B701777></script> 

• second: este segundo pedido corre um conjunto de instruções na máquina do cliente 

e faz ainda uma encriptação da informação obtida da máquina em RC4, depois de 

concluída a encriptação faz um conjunto de pedidos denominados de third. 

• third : faz o envio em forma de pedido de uma página JavaScript da encriptação do 

second em pacotes, mediante o tamanho da informação. 

• four : consiste num pedido de um ficheiro Flash para ser executado no cliente, que 

por sua vez gera um outro pedido com os dados recolhidos, jicflash. Este pedido só 

é feito no caso do cliente de browser correr Flash. 

Para que um JIC seja completo é necessário aguardar até que todos os third  e jicflash sejam 

efectuados. Para determinar o momento em que o JIC fica completo foi necessário efectuar uma 

pequena alteração ao JIC de forma a mostrar uma mensagem no browser a informar que o JIC 

havia terminado. Para esse efeito o third  e o jicflash necessitaram de uma pequena alteração e 

a página Web que invoca o JIC também foi alvo de alterações.  

 

Alterações à página que invoca o JIC 

Foram criadas duas variáveis e duas funções, as variáveis são para controlar se já terminou 

o jicflash e o third  e as funções uma serve para escrever na própria página que o JIC terminou 

e a outra para ser invocada quando o jicflash terminar. 
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(. . .) 
 
<script language="JavaScript" type = "text/javascript"> 
 
    var flashfinished = 0; 
    var thirdfinished = 0; 
 
    function flashdone() 
    { 
        if (thirdfinished) 
            jicdone(); 
            flashfinished = 1; 
    } 
    function jicdone(){ 
        document.getElementById("status").innerHTML = "jicdone"; 
    } 
</script> 
 
(. . .) 
 
<div id="status"></div> 

 

Alterações ao second 

Para permitir que o flash execute JavaScript foi necessário acrescentar um parâmetro na 

invocação do objecto Flash. 

 
(. . .) 
 
// if flash active 
if(fla == 1){ 
    document.write('<OBJECT  VALUE=\"jicflash.swf\"><param name=\"allowScriptAccess\" 
value=\"always\" /><EMBED NAME=\"mymovie\"                
SRC=\"http://sdc.auditmark.com/auditservice/jicflash.swf?a='+k0jQ+'&b=$valor2\"         
WIDTH=\"0\" HEIGHT=\"0\" allowScriptAccess=\"always\"></EMBED></OBJECT>'); 
} 
 
(. . .) 

 

Alterações ao third 

A alteração efectuada no third  permite que o third  mude a variável correspondente ao seu 

estado para concluído e no caso de o jicflash já tiver terminado invoca a função de conclusão 

do JIC. 

 
(. . .) 
if (!$_GET["f"]) 
    echo "jicdone();"; 
else { 
    echo "thirdfinished = 1;if (flashfinished == 1) jicdone();"; 
} 
(. . .) 

 

Alterações ao jicflash 

Para que o Flash chame a função de conclusão do jicflash foi acrescentado no final do 

ActionScript uma linha de código que invoca essa função. 

 
getURL("javascript: flashdone()"); 
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Com as alterações efectuadas é já possível determinar com maior facilidade e fiabilidade 

quando um JIC termina o seu processo de recolha de informação. Como já é possível 

determinar quando é que o JIC termina agora pretende-se gerar JICs em grande quantidade e 

espalhado por diversas máquinas e browsers. Foi a pensar nesta filosofia que se chegou a uma 

hierarquia representada na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13: Jicker - lógica de funcionamento 

O modo de funcionamento é o semelhante a qualquer sistema centralizado. Existe um gestor 

que atribui ordens para que os trabalhadores executem. No caso do Jicker o gestor dá ordens aos 

para carregarem a página que tem o JIC a uma taxa definida pelo utilizador. Os trabalhadores 

ficam à espera de ordens e quando o gestor indicar ordens iniciam o carregamento da página. 

 

Gestor 

 

O Gestor foi desenvolvido em PHP e JavaScript (ver Figura 5.14), foi desenvolvido nestas 

tecnologias porque o JIC é carregado num browser e não havia necessidade de estar a interligar 

linguagens já que o JIC tem de ser gerado via Web. Mais uma vez, para uma mais rápida 

produção de código a biblioteca de JavaScript JQuery foi utilizada para execução de JavaScript 

na página do Gestor e para enviar as ordens aos Trabalhadores. 

 



 
 

Implementação 

70 

 

Figura 5.14: Jicker - Gestor 

Esta interface apenas permite que o utilizador insira a quantidade de JICs que pretende gerar 

por hora. Após indicada a taxa de JICs e ser pressionado o botão “Start”, o Gestor divide a 

carga pelos Trabalhadores registados em sessão e vai actualizando a tabela de com os JICs 

concluídos, incompletos e com o tempo médio de JICs que cada Trabalhador gera. 

 

Trabalhador 

 

Tal como o Gestor, o Trabalhador foi desenvolvido em PHP e JavaScript. O trabalhador tem 

de se registar devidamente na sessão e esperar até lhe serem dadas instruções (ver Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.15: Jicker - Trabalhador 

Assim que recebe as instruções, o Trabalhador começa a fazer pedidos de JICs com o 

intervalo de tempo definido pelo Gestor na janela interior. Antes de efectuar um novo pedido, o 

Trabalhador verifica se encontra a palavra “jicdone” no conteúdo da página carregada e, se 

encontrar, guarda a informação que o JIC foi concluído com sucesso. Caso contrário guarda a 

informação em como foi um JIC incompleto. 
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Capítulo 6  

Testes ao AuditService 

Implementado o sistema chega a altura de fazer testes para verificar como se comporta o 

AuditService e como se visualizam os resultados apresentados no WMDSS. Decidiu-se então 

fazer dois testes com parâmetros semelhantes diferenciando apenas no número de máquinas 

(uma e duas máquinas). Nestes testes o número de máquinas corresponde ao número de 

partições sendo que cada partição está numa máquina. 

As duas máquinas eram semelhantes em termos de características: 

• Processador: Intel Core i3 2.93 GHz 

• Memória: 4 GB 

• Disco: 500 GB 

• Sistema Operativo: Ubuntu 9.10 x64 

Para os teste foi gerado um conjunto de cerca 100.000 JICs com auxílio da ferramenta 

Jicker com duas páginas a serem auditadas com a mesma taxa de JICs, sendo as duas de clientes 

distintos. Em seguida, colocou-se o serviço a correr com apenas uma partição (uma máquina) e 

depois fez-se o teste com duas partições. De salientar que os testes não foram executados até à 

conclusão de processamento de todos os JICs, dado o tempo que seria necessário para o 

terminar todo o processamento, mas efectuou-se a inserção de todos os JICs no cluster. 

6.1 Uma Partição 

Terminada a execução do teste para apenas uma partição constatou-se que a inserção de 

JICs demorou cerca de 42 horas como se pode observar na Figura 6.1. Também se pode 

observar mais uma vez que a inserção de JICs na base de dados segue aproximadamente uma 

linha de tendência logarítmica negativa como enunciado anteriormente. 
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Figura 6.1: Gráfico de inserção de JICs pelo DCI no teste com uma partição 

Comparando os JICs inseridos pelo DCI, que insere os JICs na base de dados, e o DPP 

Audit Reporting, que gera o relatório final do JIC, constata-se que a análise do serviço não 

acompanha a performance de inserção de JICs (ver Figura 6.2), este resultado já seria de 

esperar, mas verifica-se que a análise tem apenas metade da performance da inserção. 

 

 

Figura 6.2: Comparação entre o DCI e o DPP Audit Reporting 

A interface permite a escolha de variados parâmetros para serem comparados. Na Figura 6.3 

pode-se ver os dados que é possível seleccionar para fazer comparações. 
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Figura 6.3: Selecção dos parâmetros a comparar através da interface 

É possível constatar que nos DPPs que correm em paralelo o que tem atrasado o DPP 

Scoring é o DPP Click Integrity. É também ainda possível visualizar a folga que cada 

componente tem em JICs/s. 

 

 

Figura 6.4: Rede PERT/CPM para o teste com uma partição 
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6.2 Duas Partições 

Na execução do teste com duas partições era esperada uma melhoria de performance do 

serviço e de facto isto veio a comprovar-se, visto que demorou apenas 17 horas (ver Figura 6.5). 

Este é um valor que fica abaixo de metade do tempo dos teste com uma partição o que indica 

que houve um ganho superior a 100%, mas isto pode ter sido causado porque o serviço foi 

testado a correr numa das máquinas que faz parte do Cluster, o que pode enviesar os dados. 

Numa situação ideal de teste o serviço deveria correr numa máquina que não tivesse factores 

externos. 

 

Figura 6.5: JICs inseridos pelo DCI no teste com duas partições 

Olhando para a rede PERT/CPM para o teste com duas partições (ver Figura 6.6) constata-

se que houve uma modificação do caminho crítico que deixou de incluir o DPP Click Integrity e 

passou a ter dois caminhos críticos, sendo que um deles passa pelo DPP Browser Reco e outro 

pelo DPP Click Pattern.  
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Figura 6.6: Rede de PERT/CPM do teste com duas partições 

Através da interface foi feita a projecção do número de máquinas necessárias nos próximos 

15 dias para uma taxa de 1 JIC/hora. Esta é uma taxa muitíssimo baixa mas mesmo com esta 

taxa foi feita uma previsão através da linha de tendência relativamente ao DPP Audit Reporting 

que no prazo de uma semana seriam necessárias 8 máquinas e após essa data não seria possível 

prever (ver Figura 6.7).  

 

 

Figura 6.7: Previsão de número de máquinas necessárias no prazo de 15 dias 

O que acontece neste caso é que os dados existentes não são suficientes para uma boa 

previsão, mas à medida que os dados recolhidos vão aumentando a previsão aproxima-se cada 
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vez mais dos valores reais. Como este foi um teste com a duração de apenas um dia não existe 

uma quantidade de dados suficientemente grande para uma melhor precisão na previsão. 
 



 

 

 

Capítulo 7  

Conclusão 

O sistema proposto, Web-based Management and Decision Support System,  pretendia 

dotar o AuditService de uma gestão através de um painel de controlo. Com o intuito de 

desenvolver um sistema à medida dos seus utilizadores finais foi feito um levantamento de 

requisitos e depois moldada a sua arquitectura. 

Na primeira fase de desenvolvimento foi preparada toda a base do sistema e implementadas 

as principais questões de gestão como a gestão clientes e um módulo de facturação. Nesta 

primeira fase foi ainda desenvolvida uma classe que permite à Zend Framework acesso a dados 

provenientes de um cluster de dados de forma transparente e um gerador de modelos para a 

Zend Framework.  

O desenvolvimento de funcionalidades que permitem o auxílio de tomadas de decisão foi 

tomado na segunda fase. Foi criada uma interface que permite comparar directamente os 

componentes do AuditService com diferentes tipos de dados. Para uma visualização geral do 

modo de funcionamento do serviço o WMDSS mostra um grafo de uma rede de PERT/CPM 

com as folgas de cada componente permitindo determinar quais são os que mais influenciam a o 

processamento dos JICs. Com o objectivo de fazer previsões da evolução da infra-estrutura que 

suporta o AuditService foi implementado um algoritmo que calcula uma linha de tendência da 

performance do serviço permitindo determinar os recursos necessários para garantir um nível do 

serviço definido. 

Na última fase de desenvolvimento foram implementadas as funcionalidades de gestão 

relativas às notícias, notas de imprensa e FAQ. 

Depois de feita a implementação de todo o sistema foram realizados dois testes ao 

AuditService para se visualizar o seu desempenho com uma e duas partições e as respostas que 

os algoritmos implementados retornavam. Os resultados obtidos, por parte do WMDSS, 

permitem uma visualização do comportamento do sistema e identifica claramente os 

componentes críticos do seu desempenho. No que diz respeito à previsão dos recursos 

necessários para tempos futuros não foi possível analisar com grande detalhe por não terem sido 
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geradas quantidades de dados suficientemente elevadas, o que levaria a dias de processamento 

por parte do AuditService. 

7.1 Contribuições Relevantes 

A utilização do sistema desenvolvido vem trazer ao AuditService uma interface que permite 

fazer a gestão, a facturação, verificar o desempenho de cada um dos componentes e comparar 

dados de diferentes componentes, fazer previsões da evolução da infra-estrutura e perceber 

pontos de estrangulamento no processamento de JICs. 

Com recurso à ferramenta de geração de JICs, o Jicker, a Auditmark tem agora a 

possibilidade de fazer testes ao AuditService com JICs criados durante os testes com variadas 

taxas por hora. Com base neste mecanismo os testes aproximam-se mais de uma recolha de JICs 

em tempo real. 

A classe de interligação desenvolvida para permitir a comunicação com o cluster de dados 

vem permitir à Auditmark o desenvolvimento de soluções baseadas em Zend Framework 

respeitando a arquitectura MVC, o que possibilita separar a lógica de negócio, o acesso aos 

dados e a apresentação de resultados. 

7.2 Trabalho Futuro 

Com esta dissertação foram desenhadas as bases para a gestão e auxílio nas tomadas de 

decisão do AuditService. Contudo, há algumas peças que faltam para tornar o WMDSS mais 

robusto e eficaz: 

• Implementar a gestão de campanhas  

• Revisão dos dados de monitorização para possibilitar mais tipos de análise ao 

AuditService. 

• Medir a performance individual de cada partição do cluster para permitir previsões 

mais ajustadas. 
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Anexo A 

Classe de Interligação entre a Zend 
Framework e Cluster 

<?php 
 
 
class Plproxy_Function extends Zend_Db_Table_Abstract { 
 
    /** 
     * Table name 
     * @var string 
     */ 
    protected $_name; 
     
    /** 
     * Primary key 
     * @var array 
     */ 
    protected $_primary; 
     
    /** 
     * Table columns definition 
     * @var unknown_type 
     */ 
    protected $_columns; 
     
    /** 
     * Functions prefix  
     * @var string 
     */ 
    protected $_functionsPrefix = 'proxy_backend';  
 
    /** 
     * Types that doesn't need to quoted 
     * @var array 
     */ 
    private $_numericTypes = array("smallint","integer", "bigint", "decimal", "numeric", "real", 
"double", "serial", "bigserial"); 
     
     
    public function getPkeyFields() { 
        return $this->_primary; 
    } 
     
    private function getTypes(){ 
     
        $types = array(); 
        foreach ($this->_columns as $field => $column) 
        { 
            $pos = strpos($column['type'], '('); 
 
            if (!($pos === FALSE) && $pos > 0) 
                $types[$field] = substr($column['type'], 0, $pos); 
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            else 
                $types[$field] = $column['type']; 
        } 
        return $types; 
    } 
     
    /** 
     * Prepare put $data on $query 
     * @param $query 
     * @param $data 
     * @return int - inserted id 
     */ 
    public function prepare($query, $data) { 
     
        $types = $this->getTypes(); 
     
     foreach($data as $key => $value) { 
      // remove current slashes and add again 
      $value = addslashes(stripslashes($value)); 
      //replace value 
                // 
      // verify if type of field is numeric 
      if (in_array($types[$key], $this->_numericTypes)){ 
       if (!is_numeric($value)) { 
        if ($value == '' || !isset($value) || $value === FALSE) 
         $query = str_replace(':'.$key.':', 'NULL', $query); 
        else 
         throw new Exception("argument '$key' must be a 
number."); 
       } 
       else 
        $query = str_replace(":".$key.':', $value.'::'.$this-
>_columns[$key]['type'], $query); 
            } 
      // if not numeric       
      else 
       $query = str_replace(":".$key.':', '\''.$value.'\'::'.$this-
>_columns[$key]['type'], $query); 
     } 
     return $query; 
    } 
     
    /** 
     * Get all rows from table 
     */ 
 public function fetchAll(){ 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
      
     $columns = ""; 
      
     foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (strlen($columns) > 0) 
       $columns .= ', '; 
      $columns .= '"'.$key.'" '.$value["type"]; 
     } 
      
     $query   = 'SELECT * FROM '.$this->_functionsPrefix.'_get_all_'.strtolower($this-
>_name).'() t('.$columns.')'; 
 
     return $db->fetchAll($query);  
    } 
     
    /** 
     * Insert new row 
     * @param  array $data  
     * @return mixed The primary key of the row inserted 
     */ 
    public function insert($data) { 
      
     // get db adapter 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
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     $columns = ""; 
     $result  = ""; 
      
     foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (!$value['seq']) { 
       if (strlen($columns) > 0) 
        $columns .= ', '; 
       $columns .= ':'.$key.':';  
      } 
       
      if (in_array($key, $this->_primary)) { 
       if (strlen($result) > 0) 
        $result .= ', '; 
       $result .= '"'.$key .'" '. $value["type"]; 
      } 
     } 
      
     // prepare query 
     $query = 'SELECT * FROM  '.$this->_functionsPrefix.'_insert_'.strtolower($this-
>_name).'('.$columns.') t('.$result.')'; 
     $query = $this->prepare($query, $data); 
      
     // insert row and return id 
     return ($db->fetchRow($query)); 
    } 
     
    /** 
     * Find row by primary keys 
     * @param  mixed $key The value(s) of the primary keys. 
     * @return Zend_Db_Table_Rowset_Abstract Row(s) matching the criteria. 
     */ 
    public function find(){ 
      
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
      
        $args = func_get_args(); 
        $keyNames = $this->_primary; 
 
        if (count($args) < count($keyNames)) { 
            require_once 'Zend/Db/Table/Exception.php'; 
            throw new Zend_Db_Table_Exception("Too few columns for the primary key"); 
        } 
 
        if (count($args) > count($keyNames)) { 
            require_once 'Zend/Db/Table/Exception.php'; 
            throw new Zend_Db_Table_Exception("Too many columns for the primary key"); 
        } 
         
        $columns = ""; 
        $t       = ""; 
        $data = array(); 
        $i = 0; 
        foreach ($keyNames as $key){ 
         if (strlen($columns) > 0) 
       $columns .= ', '; 
      $columns .= '"'.$key.'" = :'.$key.':'; 
      $data[$key] = $args[$i++]; 
        } 
        foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (strlen($t) > 0) 
       $t .= ', '; 
      $t .= '"'.$key.'" '.$value["type"]; 
     } 
      
      
     $columns = str_replace('\'', '\\\'\\\'', $this->prepare($columns, $data)); 
        $query = 'SELECT * FROM '.$this->_functionsPrefix.'_get_'.strtolower($this-
>_name).'(\''.$columns.'\') t('.$t.')'; 
         
 
        return $db->fetchAll($query); 
    } 
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    /** 
     * Update row from table 
     * @param array $data  Values to be updated 
     * @param array $where where clause 
     * @return int  Number of rows updated 
     */ 
    public function update($data, $where) { 
      
     // get db adapter 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
      
     $columns = ''; 
     $wherec  = ''; 
      
     foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (strlen($columns) > 0) 
       $columns .= ', '; 
      $columns .= ':'.$key.':'; 
     } 
     foreach ($where as $key => $value){ 
      if (strlen($wherec) > 0) 
       $wherec .= ', '; 
      $wherec .= '"'.$key.'" = :'.$key.':'; 
     } 
      
     $wherec = str_replace('\'', '\'\'', $this->prepare($wherec, $where)); 
     $query = 'SELECT * FROM '.$this->_functionsPrefix.'_update_'.strtolower($this-
>_name).'('.$columns.', \''.$wherec.'\')'; 
      
     // prepare query 
     $query = $this->prepare($query, $data); 
      
     // update row and return number of rows afected 
     return $db->fetchRow($query); 
    } 
 
    /** 
     * Deletes existing rows 
     * @param array $where Sql where clause 
     * @return int  Number of rows deleted 
     */ 
    public function delete($where) { 
      
     // get db adapter 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
      
      
     $wherec  = ''; 
     foreach ($where as $key => $value){ 
      if (strlen($wherec) > 0) 
       $wherec .= ', '; 
      $wherec .= '"'.$key.'" = :'.$key.':'; 
     } 
      
     $wherec = str_replace('\'', '\'\'', $this->prepare($wherec, $where)); 
     $query = 'SELECT * FROM  '.$this->_functionsPrefix.'_delete_'.strtolower($this-
>_name).'(\''.$wherec.'\')'; 
           
     // delete rows and return number of rows deleted 
     return $db->fetchRow($query); 
    } 
     
 
 
    /** 
     * Deletes existing rows 
     * @param array $where Sql where clause 
     * @return int  Number of rows deleted 
     */ 
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    public function get($where) { 
      
     // get db adapter 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
      
     $wherec  = ''; 
     $t       = ''; 
     foreach ($where as $key => $value){ 
      if (strlen($wherec) > 0) 
       $wherec .= ', '; 
      $wherec .= '"'.$key.'" = :'.$key.':'; 
     } 
     foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (strlen($t) > 0) 
       $t .= ', '; 
      $t .= '"'.$key.'" '.$value["type"]; 
     } 
      
     $wherec = str_replace('\'', '\\\'\\\'', $this->prepare($wherec, $where)); 
     $query = 'SELECT * FROM  '.$this->_functionsPrefix.'_get_'.strtolower($this-
>_name).'(\''.$wherec.'\') t('.$t.')'; 
      
     // fetch rows 
     return $db->fetchAll($query); 
      
      
    } 
     
    public function query($where){ 
      
     // get db adapter 
     $db = $this->getAdapter(); 
     $db->setFetchMode(Zend_Db::FETCH_OBJ); 
     
     $t = ''; 
        foreach ($this->_columns as $key => $value){ 
      if (strlen($t) > 0) 
       $t .= ', '; 
      $t .= '"'.$key.'" '.$value["type"]; 
     } 
      
     $wherec = str_replace('\'', '\\\\\\\'', $where); 
     $query = 'SELECT * FROM  '.$this->_functionsPrefix.'_get_'.strtolower($this-
>_name).'(\''.$wherec.'\') t('.$t.')'; 
     //print $query; 
     // fetch rows 
     return $db->fetchAll($query); 
    } 
 
    public function query_text($query){ 
        //; 
     $db = $this->getAdapter(); 
        return $db->fetchAll($query); 
    } 
} 
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Anexo B 

Gerador de Modelos 

Exemplo de código PL/PgSQL gerado para ser implementado na 
Partição 

 
-- DROP Contents functions and type 
 
DROP FUNCTION backend_get_all_contents(); 
DROP FUNCTION backend_insert_contents(integer, text, text, integer, timestamp, integer, 
timestamp); 
DROP FUNCTION backend_delete_contents(text); 
DROP FUNCTION backend_update_contents(integer, integer, text, text, integer, timestamp, integer, 
timestamp, text); 
DROP FUNCTION backend_get_contents(text); 
 
 
 
-- get all Contents 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_get_all_contents() 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    str  text; 
BEGIN  
    str = 'SELECT * FROM "Contents"'; 
     
    RETURN QUERY EXECUTE str; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
 
 
--- Contents insert  
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_insert_contents(ContentTypeID integer, Subject text, Content 
text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, LastUpdateSystemUserID integer, 
LastUpdatedAt timestamp) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    t_result  record; 
BEGIN  
 
    ---------------------------------- 
    -- make your verifications here -- 
    ----------------------------------     
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    INSERT INTO "Contents" ("ContentTypeID", "Subject", "Content", "CreatedBySystemUserID", 
"CreatedAt", "LastUpdateSystemUserID", "LastUpdatedAt")  
            VALUES(ContentTypeID, Subject, Content, CreatedBySystemUserID, CreatedAt, 
LastUpdateSystemUserID, LastUpdatedAt) 
            RETURNING "ContentID" INTO t_result res; 
    RETURN NEXT t_result; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
 
 
--- Contents get with where clause 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_get_contents(whereClause text) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    str  text; 
BEGIN 
    IF char_length(whereClause) > 0 THEN 
        str = 'SELECT * FROM "Contents" WHERE ' || whereClause; 
    ELSE  
        str = 'SELECT * FROM "Contents"'; 
    END IF; 
    RETURN QUERY EXECUTE str; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
 
 
-- Contents update 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_update_contents(ContentID integer, ContentTypeID integer, 
Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, 
LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp, whereClause text) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    t_result  integer; 
    str       text; 
BEGIN  
 
    ---------------------------------- 
    -- make your verifications here -- 
    ----------------------------------     
     
    str = 'UPDATE "Contents" SET  
        "ContentID" = '|| ContentID ||', 
        "ContentTypeID" = '|| ContentTypeID ||', 
        "Subject" = '|| quote_literal(Subject) ||', 
        "Content" = '|| quote_literal(Content) ||', 
        "CreatedBySystemUserID" = '|| CreatedBySystemUserID ||', 
        "CreatedAt" = '|| quote_literal(CreatedAt) ||', 
        "LastUpdateSystemUserID" = '|| LastUpdateSystemUserID ||', 
        "LastUpdatedAt" = '|| quote_literal(LastUpdatedAt) ||' 
        WHERE '|| whereClause; 
    EXECUTE str; 
    GET DIAGNOSTICS t_result = ROW_COUNT; 
    RETURN t_result; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
 
 
--- Contents delete  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION backend_delete_contents(whereClause text) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    t_result  integer; 
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    str       text; 
BEGIN  
    str = 'DELETE FROM "Contents" WHERE '|| whereClause; 
    EXECUTE str; 
    GET DIAGNOSTICS t_result = ROW_COUNT; 
    RETURN t_result; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 

Exemplo de código PL/PgSQL e PL/Proxy gerado para ser 
implementado no Proxy 

-- DROP Contents functions and type 
 
DROP FUNCTION proxy_backend_get_all_contents(); 
DROP FUNCTION proxy_backend_get_all_contents(integer); 
DROP FUNCTION proxy_backend_insert_contents(integer, text, text, integer, timestamp, integer, 
timestamp); 
DROP FUNCTION proxy_backend_insert_contents(integer, integer, text, text, integer, timestamp, 
integer, timestamp); 
DROP FUNCTION proxy_backend_delete_contents(text); 
DROP FUNCTION proxy_backend_delete_contents(integer, text); 
DROP FUNCTION proxy_backend_update_contents(integer, integer, text, text, integer, timestamp, 
integer, timestamp, text); 
DROP FUNCTION proxy_backend_update_contents(integer, integer, integer, text, text, integer, 
timestamp, integer, timestamp, text); 
DROP FUNCTION proxy_backend_get_contents(text); 
DROP FUNCTION proxy_backend_get_contents(integer, text); 
 
 
 
-- get all Contents 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_all_contents() 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID      integer; 
    str              text; 
    t_row            record; 
BEGIN  
    partitionID = 0; 
    str         = 'SELECT * FROM proxy_backend_get_all_contents('|| partitionID ||')'; 
     
    FOR t_row IN EXECUTE str 
    LOOP 
        RETURN NEXT t_row; 
    END LOOP; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_all_contents(partitionID integer,  
    OUT ContentID integer, OUT ContentTypeID integer, OUT Subject text, OUT Content text, OUT 
CreatedBySystemUserID integer, OUT CreatedAt timestamp, OUT LastUpdateSystemUserID integer, OUT 
LastUpdatedAt timestamp) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
CLUSTER 'a_cluster'; 
RUN ON partitionID; 
SELECT * FROM backend_get_all_contents() AS (ContentID integer, ContentTypeID integer, Subject 
text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, LastUpdateSystemUserID 
integer, LastUpdatedAt timestamp); 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 
 
 
 
--- Contents insert 
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CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_insert_contents(ContentTypeID integer, Subject text, 
Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, LastUpdateSystemUserID 
integer, LastUpdatedAt timestamp) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID  integer; 
    t_result     record; 
BEGIN  
    partitionID = 0; 
    SELECT * INTO t_result FROM proxy_backend_insert_contents(partitionID, ContentTypeID, 
Subject, Content, CreatedBySystemUserID, CreatedAt, LastUpdateSystemUserID, LastUpdatedAt)  
        t("ContentID" integer); 
    RETURN NEXT t_result; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_insert_contents(partitionID integer, ContentTypeID 
integer, Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, 
LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp, 
    OUT res record 
) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
CLUSTER 'a_cluster'; 
RUN ON partitionID; 
SELECT * FROM backend_insert_contents(ContentTypeID, Subject, Content, CreatedBySystemUserID, 
CreatedAt, LastUpdateSystemUserID, LastUpdatedAt)  
    t("ContentID" integer); 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 
 
 
 
-- Contents get by pk 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_contents(whereClause text) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID  integer; 
    str          text; 
    t_row        record; 
BEGIN  
    partitionID = 0; 
    str         = 'SELECT * FROM proxy_backend_get_contents('|| partitionID ||', 
'''||whereClause||''')'; 
    FOR t_row IN EXECUTE str 
    LOOP 
        RETURN NEXT t_row; 
    END LOOP; 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_get_contents(partitionID integer, whereClause text,  
    OUT ContentID integer, OUT ContentTypeID integer, OUT Subject text, OUT Content text, OUT 
CreatedBySystemUserID integer, OUT CreatedAt timestamp, OUT LastUpdateSystemUserID integer, OUT 
LastUpdatedAt timestamp) 
  RETURNS SETOF record AS 
$BODY$ 
CLUSTER 'a_cluster'; 
RUN ON partitionID; 
SELECT * FROM backend_get_contents(whereClause) AS (ContentID integer, ContentTypeID integer, 
Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, 
LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp); 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 
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--- Contents update 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_update_contents(ContentID integer, ContentTypeID 
integer, Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt timestamp, 
LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp, whereClause text, out updated integer) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID  integer; 
BEGIN  
    partitionID = 0; 
    updated     = proxy_backend_update_contents(partitionID, ContentID, ContentTypeID, Subject, 
Content, CreatedBySystemUserID, CreatedAt, LastUpdateSystemUserID, LastUpdatedAt, whereClause); 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_update_contents(partitionID integer, ContentID integer, 
ContentTypeID integer, Subject text, Content text, CreatedBySystemUserID integer, CreatedAt 
timestamp, LastUpdateSystemUserID integer, LastUpdatedAt timestamp, whereClause text) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
CLUSTER 'a_cluster'; 
RUN ON partitionID; 
SELECT * FROM backend_update_contents(ContentID, ContentTypeID, Subject, Content, 
CreatedBySystemUserID, CreatedAt, LastUpdateSystemUserID, LastUpdatedAt, whereClause); 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 
 
 
 
--- Contents delete 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_delete_contents(whereClause text, out deleted integer) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    partitionID  integer; 
BEGIN  
    partitionID = 0; 
    deleted     = proxy_backend_delete_contents(partitionID, whereClause); 
END 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plpgsql'; 
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION proxy_backend_delete_contents(partitionID integer, whereClause text) 
  RETURNS integer AS 
$BODY$ 
CLUSTER 'a_cluster'; 
RUN ON partitionID; 
SELECT * FROM backend_delete_contents(whereClause); 
$BODY$ 
LANGUAGE 'plproxy'; 


