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OBJETIVOS

Apresentar os fundamentos para o projeto e implementação de
ambientes de exploração de bases de dados, semi-estruturados ou
tradicionais.

EMENTA

A produção massiva de dados na Web e na Internet levou à
disponibilização de grande quantidade de Bases de Dados, com vasta
quantidade de informações que podem, potencialmente, serem
utilizadas por usuários para apoiar a resolução de problemas. Um
desafio enfrentado por estes usuários é, frequentemente, o completo
desconhecimento dos formatos e conteúdos precisos que estão
disponíveis; em muitos casos, nem mesmo a formulação exata do
problema é conhecida. Fatores como estes levam à necessidade de
explorar esta bases como parte do processo de solução de problemas.
Este seminário foca nos fundamentos, princípios e tecnologias de
Ambientes de Exploração de Dados, incluindo a caracterização precisa
de exploração; abordagens para análise e avaliação destes ambientes;
arquiteturas de ambientes de exploração, separando interfaces e
funcionalidades; estudo de ambientes existentes; caracterização das
funcionalidades necessárias; aspectos de interface e visualização em
ambientes de exploração; generalização e reuso de explorações
prévias.

PROGRAMA

Introdução; motivação e exemplos
Fatos, Consultas, Recuperação de Informações, Consultas, Exploração
Modelos de Exploração
Visão geral de ambientes existentes
Arquitetura de referência para ambientes de exploração
Avaliação de funcionalidade de ambientes existentes
Aspectos de Interface e Visualização
Avaliação de interfaces em ambientes existentes
Estudo de casos, uso do ambiente XPlain
Arquiteturas e técnicas de implementação
Parametrização e reuso de explorações prévias

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita a partir das apresentações sobre tópicos
relevantes feitas pelos participantes. Haverá também um trabalho final
que poderá ser, dentre outros
- estudo de caso utilizando ambientes e bases públicas existentes,
- projeto e implementação de funcionalidades adicionais em ambientes
existentes;
- projeto e implementação de aspectos de interface e visualização
- estudo com aprofundamento teórico de tópicos discutidos no seminário
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