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Petrópolis – RJ – Brazil

PROCEEDINGS
Promotion
Brazilian Computer Society – SBC
SBC Special Interest Group on Databases
Organization
National Laboratory for Scientific Computing - LNCC
Federal Center of Technological Education of Rio de Janeiro - CEFET/RJ
Program Committee Chair
Vanessa Braganholo (UFF)
Steering Committee Chair
Mirella M. Moro (UFMG)
Local Organization Chairs
Fabio Porto (LNCC) and Eduardo Ogasawara (CEFET/RJ)
ISSN: 2316-5170

B823p

Brazilian Symposium on Databases (30. 2015, out. 13-16 : Petrópolis, RJ)
Proceedings of Satellite Events of the 30th Brazilian Symposium on Databases
2015 [recurso eletrônico] / Vanessa Braganholo [et al.] (Org)]. Petrópolis, RJ. :
Laboratório Nacional de Computação Científica, 2015.
vii, 320p. : il.
ISBN: 978-85-99961-19-3
1. Banco de dados - Encontros 2. Gerência de informações I. Brazilian
Symposium on Databases II. Braganholo, Vanessa. (Org.) III. Título.
CDD – 005.74

Editorial
The Brazilian Symposium on Databases is the official database event of the Brazilian
Computer Society (SBC) and the largest venue in Latin America for presentation
and discussion of research results in the database domain. The 30th edition of the
symposium (SBBD 2015) was held in Petrópolis city, also known as The Imperial
City of Brazil, in the state of Rio de Janeiro, from the 13th to 16th of October 2015.
The SBBD 2015 program offers a variety of activities, suited for an audience ranging
from undergraduate to Ph.D. students, database professionals, practitioners and researchers. The program includes: technical sessions, short courses, tutorials, invited
talks, demo sessions, thesis and dissertation workshop, and PhD and Master contest.
Papers presented at technical sessions have been submitted either to the Journal of
Information and Data Management (JIDM) track or to the SBBD Proceedings track.
JIDM articles present interesting results or novel thought-provoking ideas, and they
are published in the October 2015 issue of the journal. SBBD Proceedings papers,
on the other hand, present initial results or on-going work. After a thorough review
process, a total of 2 high quality JIDM articles, and 11 SBBD Proceeding papers
have been selected. Additionally, 18 posters papers have been selected.
Given the current buzz around big data and NOSQL, it is no surprise that the three
short courses in SBBD 2015 were related to the management of large volumes of
data: (i) “Processamento de Grafos em Big Data ”, by Regis Pires Magalhães, Luı́s
Gustavo C. do Rêgo, José Antônio F. de Macêdo, and Vânia Maria Ponte Vidal
(UFC); (ii) “Publicação e Consumo de Dados na Web: Conceitos e Desafios ”, by
Bernadette Farias Lóscio and Ig Ibert Bittencourt (UFPE); and (iii) “Tecnologias
para Gerenciamento de Dados na Era do Big Data”, by Victor Teixeira de Almeida,
Vitor A. Batista (Petrobras).
SBBD 2015 offers, in addition, two tutorials, both presented by experts on each
topic. The first, with Brazilian authors, is “Reprodução de Experimentos Cientı́ficos: Teoria e Prática”, by Ary H. M. Oliveira, Daniel de Oliveira, Marta Mattoso
(COPPE-UFRJ). The international tutorial, entitled “Database Kernels Tailored for
Data Exploration”, is presented by Stratos Idreos (Harvard University).
We feel honored to have three distinguished invited speakers in the 2015 edition of
SBBD: (i) Mike Carey, from University of California, Irvine, who is giving a talk
entitled “AsterixDB: A Counter but Intuitive Approach to Big Data Management”;
(ii) Pablo Barceló, from Universidade do Chile, talking about “Query Languages
for Graph Databases: Bridging the Gap Between Theory and Practice”; and (iii)
Ana Maria de Carvalho Moura, from National Laboratory of Scientific Computing
(LNCC), with a talk entitled “Towards a Web of Semantically Integrated Data”.
Finally, SBBD 2015 includes the presentation of 11 papers in the Demo session,
10 papers in the Thesis and Dissertation Workshop, and 7 papers in the PhD and

Master contest.
SBBD 2015 is the result of the collective effort of a large community, which we
gratefully acknowledge. We thank the local organization committee and the symposium chairs who worked hard to guarantee an outstanding symposium. We are
also grateful to the Steering Committee members for their help, advice and support.
Further, we thank the program committee members and external reviewers who provided high quality reviews for the submitted papers, and the authors who submitted
their papers to SBBD 2015. Finally, we are grateful to our sponsors. Without their
support we would not be able to organize this annual event that brings together our
community.
We hope you all enjoy SBBD 2015 in Petrópolis.
Fabio Porto, LNCC
SBBD 2015 Local Organization Committee Chair
Eduardo Ogasawara, CEFET/RJ
SBBD 2015 Local Organization Committee Chair
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Editorial
It is a great pleasure to introduce the Proceedings of the Brazilian Symposium on
Databases (SBBD) with the poster papers accepted for presentation at the 30th edition of the symposium, held in Itaipava, Petrópolis, in the state of Rio de Janeiro,
Brazil, from October 13th to 16th, 2015. This year, SBBD was organized by the
National Laboratory of Scientific Computing (LNCC) and Federal Center of Technological Education of Rio de Janeiro (CEFET/RJ), both located in the state of
Rio de Janeiro. SBBD is the official database event of the Brazilian Computer Society (SBC) and the largest venue in Latin America for presentation and discussion
of research results in the databases domain. Along with technical sessions, SBBD
includes invited talks, tutorials and short courses given by distinguished speakers
from the national and international research communities. SBBD regularly promotes a Demos and Applications Session, and a Thesis and Dissertations Workshop as
co-located events. This year, for the first time, SBBD is also promoting a Thesis
and Dissertation Contest, where the best Brazilian thesis and dissertations in the
database area, defended in 2013 and 2014, will be presented and run for the award.
All papers submitted to SBBD present interesting results or novel thought-provoking
ideas in several subjects on the databases and related areas. For the 2015 edition,
SBBD has accepted three kinds of submissions: JIDM articles, full papers, and
poster papers. Submissions to the JIDM Articles category work in a continuous
flow throughout the year. The review is conducted by the editorial board of JIDM,
leaded by the editor-in-chief Caetano Traina Jr. Articles accepted by August 15th
were invited to present at SBBD 2015. This year, two JIDM articles will be presented
in SBBD.
The review process of the poster papers was performed in a single round, with no
rebuttal phase. Out of 23 poster submissions, ten papers were accepted and invited
for oral presentation at SBBD 2015 (acceptance rate of 43%). Additionally, 8 papers
submitted as full papers were accepted as posters, totalling 18 posters.
The topics with more full paper submissions (according to the author’s selection
from the Topics of Interest) were: Data Classification (thirteen submissions), Machine Learning Applications (eleven submissions), and Applications of Data Mining
(ten submissions). Likewise, the topics with more accepted submissions were Applications of Data Mining, with four accepted papers. For the poster papers, the
hottest topics were: NoSQL Databases (seven submissions), Spatial Databases and
Geographical Information Systems (four submissions), and Information Integration
and Interoperability (four submissions). The later was also the topic with the highest
number of accepted papers (all the four submissions).
The Proceedings of SBBD and its respective JIDM issue are the result of the collective effort of a large community, which we gratefully acknowledge. We thank
SBBD 2015 local organization committee and its symposium chairs, who worked

hard to guarantee an outstanding Symposium. We are also grateful to the Steering
Committee members for their help, advice and support. We also thank the Program
Committee members and External Reviewers who provided high quality reviews for
the submissions, working very hard in all rounds of review. Finally, we are grateful
to the authors who submitted their work to JIDM and SBBD.
Vanessa Braganholo, UFF
SBBD 2015 Program Committee Chair
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Abordagem Transacional para Padrões de Controle de Fluxo
de Processos Cientı́ficos e de Negócios
Rafael Liberato12 , André Luis Schwerz12 , Calton Pu3 , João Eduardo Ferreira2
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Caixa Postal 271 – 87301-899 Campo Mourão – PR – Brasil
1
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IME, Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo – SP – Brasil
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CERCS, Georgia Institute of Technology – Atlanta – GA - USA
{liberato,andreluis}@utfpr.edu.br {jef}@ime.usp.br

Abstract. Workflow patterns (WfPs) have guided the design and implementation
of Process-Aware Information Systems (PAIS) for at least ten years. However,
most of the PAISs are still not able to support the complex behaviors defined by
WfPs. In this paper, we argue that a flexible PAIS that integrates the perspectives
(activities, events, and data) and ensures transactional properties can widely
support these behaviors. The first step to support this argument is the design of
polymorphic structures to synthesize the split and join WfPs. These polymorphic
structure are created by the primitive components of WED-flow approach.
Resumo. Os padrões de workflow têm orientado projetos e implementações dos
PAISs na última década. Entretanto, a maioria dos PAISs ainda não é capaz de
apoiar os comportamentos complexos expressos pelos padrões. Neste artigo,
argumenta-se que um PAIS flexı́vel, que integre as perspectivas de atividades,
de eventos e de dados, e que garanta propriedades transacionais, é capaz de
representar esses comportamentos complexos. O primeiro passo para sustentar esse argumento é o projeto de estruturas polimórficas que sintetizam todos
os comportamentos de disjunção e junção. Essas estruturas polimórficas são
descritas usando os componentes básico da abordagem WED-flow.

1. Introdução
A representação computacional de um processo cientı́fico e de negócio por meio de Sistemas de Informação Cientes de Processos (PAISs, do inglês Process-Aware Information
Systems [Reichert and Weber 2012]) contempla diferentes dimensões [Curtis et al. 1992].
Entre elas, a dimensão comportamental é aquela que explora as caracterı́sticas comportamentais do processo para definir o fluxo de execução das atividades (controle do
fluxo). Nessa dimensão, os padrões de workflow exercem um papel importante ao prover abstrações de controle de fluxo independente de linguagem. Entre esses padrões,
destacam-se os 43 padrões de controle de fluxo propostos em [van der Aalst et al. 2003,
Russell et al. 2006]. Além disso, nesse trabalho, alguns PAISs comerciais foram avaliados de acordo com os padrões propostos. Como resultado, essa avaliação revelou que os
PAISs são somente capazes de implementar os comportamentos simples.
Neste artigo, argumenta-se que há três possı́veis caracterı́sticas que dificultam um
PAIS contemplar todos os comportamentos definidos pelos padrões. A primeira delas
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é a falta de integração das três perspectivas inerente ao processo: atividades, eventos
e dados. Essas perspectivas são normalmente tratadas separadamente na especificação
de um processo nos PAISs. A segunda caracterı́stica refere-se à rigidez dos arcabouços
nos quais o processo é especificado. Esses arcabouços apresentam uma estrutura rı́gida
concentrando-se em aspectos procedimentais ao especificar o controle de fluxo do processo [Hofstede et al. 2009]. A última caracterı́stica diz respeito à falta de apoio transacional na execução dos processos. Desta forma, acredita-se que os modelos transacionais
avançados [Elmagarmid 1992] também são fundamentais para evolução dos PAISs.
A hipótese deste artigo é que um PAIS flexı́vel que integre as perspectivas de
atividades, de eventos e de dados, e que garanta propriedades transacionais é capaz de representar a maioria dos comportamentos definidos pelos padrões. Esses requisitos constituem os principais fundamentos da abordagem WED-flow [Ferreira et al. 2010]. Dessa
forma, a hipótese é sustentada por duas estruturas polimórficas projetadas na abordagem
WED-flow para sintetizar todos os comportamentos de disjunção e junção. Neste artigo,
os comportamentos de disjunção e junção foram escolhidos como o primeiro passo para
mostrar a capacidade da abordagem WED-flow de representação sintética dos comportamentos definidos pelos padrões.

2. Trabalhos Relacionados
Os padrões de workflow proporcionaram um grande avanço na especificação de processos ao abstraı́rem comportamentos de forma independente de linguagem. Além disso,
os padrões desempenham um papel importante na definição de requisitos a serem contemplados pelas abordagens que permitem a especificação de processos. Esses requisitos
podem ser utilizados para mensurar o nı́vel de expressividade da abordagem ao modelar um processo. O nı́vel de expressividade da abordagem é proporcional ao número de
padrões contemplados.
A Tabela 1 sumariza o resultado obtido por [van der Aalst et al. 2003,
Russell et al. 2006] considerando os padrões de junção e disjunção representados em cada
abordagem. Para cada combinação abordagem/padrão, os autores verificaram se o padrão
é expresso pelos construtores fornecidos pela abordagem. Se o padrão é diretamente expresso pela abordagem, ela é classificada com +. Se o padrão não é diretamente contemplado pela abordagem, ela é classificada com +−. Se a abordagem não oferece qualquer
tipo de apoio ao padrão, ela é classificada com −.

A Tabela 1 ilustra que os padrões de comportamentos mais simples tais como
04 - Exclusive Choice, 05 - Simple Merge e 03 - Synchronization são contemplados
por todas as abordagens. Por outro lado, padrões de comportamentos mais complexos,
tais como 09 - Structured Discriminator e 30 - Structured Partial Join, são diretamente
contemplados por apenas duas abordagens e onze das dezessete abordagens não oferecem qualquer apoio para esses padrões. Esses resultados sinalizam para dificuldade das
abordagens em apoiar diretamente o comportamento de todos os padrões de junção e
disjunção. Dessa forma, a seguir, será apresentada a abordagem WED-flow e sua capacidade de representação sintética dos comportamentos definidos pelos padrões por meio de
estruturas polimórficas.
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Tabela 1. Padrões vs Abordagens

3. WED-flow (Workflow, Event processing e Data-flow)
A abordagem WED-flow [Ferreira et al. 2010] é uma alternativa para modelagem de processos capaz de integrar essas três perspectivas por meio de eventos, dados, condições e
transição. A integração desses elementos é definida de acordo com as três importantes
regras: (i) para cada evento, um conjunto distinto de transições que modifica o estado
de dado atual deve ser descrito; (ii) qualquer estado de dado que for consultado, modificado ou gerado por uma transição, deve explicitamente ser representado e armazenado
permanentemente; e (iii) todas as transições que alteram um estado de dado devem ser
disparadas por eventos quando um conjunto especı́fico de condições for satisfeito. A
abordagem WED-flow é formalmente descrita em [Ferreira et al. 2012]. Nesta seção há
uma descrição intuitiva de seus principais componentes e seu mecanismo de execução.

Figura 1. (a) Representação gráfica de um processo no WED-flow. (b) Histórico
de execução da instância 1111. (c) Lista de triggers, condições e transições

O esquema de um processo no WED-flow é especificado declarativamente por
triggers, condições e transições. Esses componentes são ilustrados pela Figura 1 que
descreve um processo cujo objetivo é firmar um contrato. As atividades desse processo
17
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são (A) elaborar contrato; (B) obter assinatura; e (C) registrar o contrato. O valores dos
atributos contrato e status da base de dados determinam os estados de dados usados
para definir o fluxo das atividades. Na representação gráfica na Figura 1(a), um trigger
é ilustrado por um cı́rculo e um pentágono, no qual o cı́rculo expressa a condição e o
pentágono expressa a transição entre os estados de dados. Os estados de dados são representados pelos retângulos. Os triggers capturam o acontecimento dos eventos materializados por estados de dados e são determinados por um conjunto de pares condição-transição
que indicam o fluxo de execução em uma instância do processo. As condições são declaradas como predicados sobre os atributos de interesse da aplicação. Por exemplo, a
condição ca é satisfeita quando ocorrer um evento que indica que um contrato foi iniciado. As transições são transações (passos SAGA [Garcı́a-Molina and Salem 1987]) que
implementam as atividades do processo. A transição A implementa a atividade “elaborar
contrato” e conduziu a instância 1111 do estado de dado S1 para S2 . Toda vez que um
evento ocorre e satisfaz um conjunto de condições sobre os valores dos atributos, isto é,
os estados de dados, a execução de uma transição é habilitada. Dessa forma, os eventos
são tratados pela execução de transições que produzem novos estados de dados, os quais
também serão avaliados e podem disparar outras transições.

4. Representação dos padrões de junção e disjunção por meio de estruturas
polimórficas
O WED-flow é capaz de expressar uma disjunção no fluxo de atividades por meio de uma
estrutura que agrupe dois ou mais triggers. Nessa estrutura, cada trigger é responsável por
uma ramificação na execução. A Figura 2(a) ilustra uma estrutura de disjunção composta
por três triggers que dividem o fluxo de execução em três ramificações. Nesse exemplo,
o estado de dado Sa pode habilitar a execução das transições B, C e D. Caso a condição
cb seja satisfeita pelo estado de dado Sa , a transição B será executada e o estado de dado
Sb será produzido como resultado de sua execução. De forma análoga, se Sa satisfizer a
condição cc e cd , as transições C e D também serão executadas e produzirão os estados
de dados Sc e Sd , respectivamente. Essa estrutura é uma generalização das formas de
disjunção do fluxo de execução dos processos.

Figura 2. Estruturas polimórficas do WED-flow

A junção de duas ou mais ramificações no WED-flow também pode ser expressa
por uma estrutura genérica, como ilustrado pela Figura 2(b). Nesse exemplo, a condição
cn pode ser satisfeita por uma combinação dos estados de dados Sb , Sc e Sd . De forma
similar à disjunção, essa estrutura de junção é uma generalização das possı́veis formas de
junções do fluxo de execução das atividades. Em outras palavras, ambas estruturas são
polimórficas e capazes de expressar o comportamento de diferentes disjunções e junções
18

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

por meio de parametrizações dos seus componentes básicos. A representação dessa estrutura segue a implementação descrita em [Garcia et al. 2012] e disponibilizada na página
do Grupo DATA1 .
A seguir, será apresentado, sob a perspetiva dos padrões de workflow [van der Aalst et al. 2003], o comportamento de ambas estruturas polimórficas ao
expressar um comportamento de disjunção e de junção. Por limitação de espaço, as demais representações são omitidas.
Padrão 2 – Parallel Split (AND-split). Esse padrão representa um ponto do processo
em que um único fluxo de execução se divide em duas ou mais ramificações executadas
concorrentemente. A estrutura polimórfica representada pela Figura 2(a) pode ser configurada de forma que o estado de dado Sa satisfaça todas as condições cb , cc e cd que
habilitam a execução concorrente das transições B, C e D, respectivamente. Para exemplificar esse comportamento, considere que: (i) o estado de dado Sa possui os seguintes
valores [1, 0, 0, 0, 0] para os atributos binários {d1 , d2 , d3 , d4 , d5 }; (ii) as três condições
cb , cc , e cd são compostas pelo predicado (d1 = 1); e (iii) as transições B , C e D atribuem
o valor 1 aos atributos d2 , d3 e d4 , respectivamente.
Dessa forma, o estado de dado Sa satisfaz as condições cb , cc e cd que disparam
concorrentemente as execuções das transições B, C e D. O Histórico de execução 01
descreve uma sequência de estados de dados válidos produzidos nessa disjunção.

É importante ressaltar que não há uma ordem predefinida para o término de
transições concorrentes. Portanto, esta é apenas uma história de execução válida entre
outras possı́veis que também podem ser consideradas válidas para uma ramificação representada pelas transições B, C e D.
Padrão 9 – Structured Discriminator (1-out-of-M join). Esse padrão permite a convergência sem que todas as ramificações concluam sua execução. A finalização de qualquer uma das ramificações é suficiente para que a junção seja efetivada. No WED-flow,
esse padrão é alcançado ao permitir que o predicado da condição cn seja expresso como
(d2 = 1 OR d3 = 1 OR d4 = 1) AND (N is not triggered). O lado esquerdo do predicado
indica que a condição cn é satisfeita com o término de qualquer uma das transições B, C e
D. A outra parte do predicado evita que a transição vinculada à estrutura polimórfica seja
executada mais de uma vez. Em outras palavras, cn será satisfeita uma única vez quando
a primeira ramificação finalizar sua execução.
O Histórico de execução 02 descreve o registro dos estados de dados produzidos
pela estrutura polimórfica de junção. Nesse exemplo, a transição B é a primeira a finalizar
entre as ramificações habilitadas. Essa transição produz o estado de dado Sb que habilita
a execução da transição N. O término das demais transições não habilitará a transição N
novamente.
1

Disponı́vel em http://data.ime.usp.br/wedflow/wed-tool.html
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5. Conclusão
Os padrões de workflow têm sido usados como requisitos para o projeto e a implementação
dos PAISs. Acredita-se que um PAIS flexı́vel que integre as perspectivas de atividades,
de eventos e de dados, e que garanta propriedades transacionais é capaz de representar
a maioria dos comportamentos definidos pelos padrões. Esses requisitos constituem os
principais fundamentos da abordagem WED-flow. Este artigo apresenta o primeiro passo
para sustentar essa hipótese ao apresentar estruturas polimórficas projetadas usando componentes da abordagem WED-flow que são capazes de sintetizar todos os comportamentos
de disjunção e de junção. Como trabalho futuro, espera-se ampliar o número de padrões
analisados e mostrar a expressividade da abordagem WED-flow em representar comportamentos mais complexos.
Agradecimentos. Este trabalho tem apoio financeiro da FAPESP (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo) por meio do projeto de pesquisa 2011/24114-0, do
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Resumo. Este artigo propõe a utilização de algoritmos de aprendizado de
máquina que prediz o resultado de lutas de MMA baseados nas caracterı́sticas
de dois lutadores e dos seus adversários recentes. Os resultados da avaliação
experimental mostram uma abordagem para criação de uma base de dados
aplicável a esportes individuais e que um dos algoritmos avaliados é capaz
de obter sucesso em 67% das predições.
Abstract. This paper proposes using machine learning algorithms to predict the
outcome of an MMA fight based on the characteristics of the two fighters and
their recent opponents. Our experimental evaluation shows an approach to create a dataset applicable to individual sports and one of the evaluated algorithms
has 67% of successful predictions.

1. Introdução
Esportes de luta sempre tiveram público, e os combate em solo, como o Mixed Martial Arts (MMA), têm crescido nos últimos tempos. Tal crescimento é acompanhado
pelo seu público que inclui torcedores presentes no evento durante uma luta, espectadores que acompanham pela televisão ou por outro meio de comunicação como a Internet
[Kim et al 2008]. A popularidade também é aparente no número de apostadores em todo
o mundo. O MMA envolve dois lutadores no ring usando vários estilos e técnicas de lutas
das artes marciais. Com a alta demanda, em 2006 o Ultimate Fighting Championship
(UFC), a maior empresa organizadora de MMA do mundo, superou a popularidade do
esporte boxe nos canais de TV HBO e WWE. De fato, em 2008 o UFC obteve lucro
estimado de US $250 milhões [Frederick et al 2012].
Nesse contexto, uma abordagem para predição de resultados de lutas é interessante por vários motivos. Primeiro, por se tratar de um mercado crescente, estimar um
possı́vel resultado pode tornar as apostas mais inteligentes. Segundo, com acesso a um
algoritmo de predição de resultados, os matchmakers (pessoas que arranjam lutas) podem
arranjar lutas mais parelhas. Terceiro, os matchmakers podem tornar popular um lutador:
arranjando lutas contra adversários apontados pelo algoritmo como prováveis perdedores. Entretanto, a predição de lutas de MMA é particularmente difı́cil, pois podem ser
decididas em apenas um golpe, às vezes de sorte, o que leva frequentemente o lutador
considerado favorito a ser derrotado.
Neste artigo, apresentamos algoritmos baseados em Aprendizado de Máquina
(AM) para predizer resultados de lutas com base no perfil dos dois lutadores e dos seus adversários recentes. O modelo de predição proposto considera uma base de dados confiável
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da qual as caracterı́sticas necessárias são coletadas. Especificamente, a base foi extraı́da
do site Sherdog1 , considerado o maior site sobre MMA do mundo [Schneiderman 2006].
Os resultados da avaliação experimental mostram que um dos algoritmos avaliados é capaz de obter sucesso em 67% das predições.
A seguir, a Seção 2 discute trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a metodologia utilizada para a coleta e a extração dos dados. A Seção 4 apresenta as predições
das lutas juntamente com os algoritmos utilizados, o ranking das features e a classificação
dos dados. Finalmente, a Seção 5 conclui este artigo.

2. Trabalhos Relacionados
Existem diferentes propostas para mensurar estatisticamente o desempenho de
times de um determinado esporte como, por exemplo, futebol, baseball e basquete
[Ben-Naim and Hengartner 2007,
Ben-Naim et al 2013,
Eli et al. 2006,
Vaz de Melo et al. 2008]. Entretanto, apesar dos diversos estudos realizados, ainda
existem desafios a serem solucionados como, por exemplo, a predição de resultados de
jogos de maneira eficaz e eficiente.
Especificamente [Vaz de Melo et al 2012] propõem dois modelos (NetFor e NetForY) baseados em rede para predizer o comportamento de equipes de ligas esportivas.
Esses modelos não possuem parâmetros, isto é, são completamente livres de qualquer
configuração, e podem ser aplicados diretamente em qualquer campeonato esportivo de
equipe. Neste caso, foram aplicados nas ligas esportivas de equipe National Basketball
Association (NBA) e Major League Baseball (MLB). O modelo proposto obteve bons
resultados quando comparado com outros modelos, atingindo uma melhoria de acurácia
na predição de ranking de aproximadamente 14% em relação ao seu melhor concorrente.
[Lemmer et al. 2014] também utilizaram dois modelos para prever resultados de
partidas de crı́quete. O sucesso da predição é difı́cil porque se dois times jogam duas
ou mais partidas um contra o outro, e se cada um vence algumas vezes, os resultados
serão inconsistentes. Então como desafio, eles buscaram uma maneira de compensar esses
resultados inconsistentes. O primeiro modelo utilizado teve taxa de sucesso de 76.4%,
que antes era de apenas 56.8%. O segundo modelo obteve uma melhoria de 52.7% para
70.9%. O mesmo método pode ser usado em qualquer série de esportes onde uma equipe
joga contra outra mais de uma vez, como o futebol, por exemplo.
Mais relacionado ao nosso estudo, [Procópio Jr. et al. 2012] apresentam um
método para cálculo de ranking para redes sociais esportivas que considera fatores temporais. Especificamente, eles propuseram uma modelagem para essas redes de modo que
os pesos das arestas decaem com o tempo. Isso é necessário para capturar a noção de
que os resultados dos confrontos antigos não são tão importantes quanto os mais recentes para prever um resultado. O método proposto foi aplicado em dois esportes: tênis e
MMA. Como resultado, obtiveram rankings com maior acurácia do que os da literatura,
que ignoram os fatores temporais.
Diferentemente dos mencionados que atuam na predição de rankings ou comportamento de times e análises estatı́sticas sobre o desempenho dos times esportivos, nosso
trabalho propõe a predição do resultado de lutas de MMA utilizando algoritmos de AM.
1

Sherdog UFC and MMA: http://sherdog.com
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3. Metodologia
Esta seção resume a metodologia empregada para coleta e extração de dados.
3.1. Coleta dos Dados
Seja G = (E, N ) um grafo onde cada nó n ∈ N representa um lutador e cada aresta
en1 n2 ∈ E implica que n1 e n2 já se enfrentaram pelo menos uma vez. Para construir
o grafo de MMA, realizamos uma busca em largura (BFS [Moore et al 1959]) aplicada
a G a partir de um nodo considerado a semente da busca. Então, os dados de todos os
lutadores só são explorados se há um único componente conectado a partir do nó semente.
Essa metodologia foi aplicada nos dados coletados do website Sherdog[Schneiderman 2006]. O nó semente foi o campeão mundial José Aldo Junior, e o
perı́odo de lutas considerado foi de 25 de abril 1980 a 1 de julho de 2015. No total, foram
coletados dados sobre 75.773 lutadores e 165.841 lutas. É importante notar que a partir
do nó semente escolhido, todos os campeões do UFC foram encontrados pela busca.
3.2. Extração dos Dados
Após a coleta, foi necessário tratar os dados e colocá-los no formato da nossa aplicação. A
coleta retornou dados no formato HTML. Porém, neste formato, consultas como “Retorne
o nome de todos lutadores que José Aldo enfrentou até 16 de Setembro de 2014” seriam
extremamente trabalhosas. Então, foi definido um parser para transformar o HTML em
JSON com os seguintes dados: (i) data de nascimento, paı́s de residência, lista de lutas,
altura e peso de cada lutador, e (ii) data, nome do evento, adversário, árbitro, resultado,
tempo de duração e a forma de término (nocaute, finalização, decisão) para cada luta.
3.3. Caracterı́sticas utilizadas
Os algoritmos de AM utilizados recebem como entrada caracterı́sticas (features) extraı́das
dos dados. Em resumo, é um problema de classificação de dados: existem caracterı́sticas
referentes a dois lutadores fa e fb em cada instância; caso fa vença, a classe é +1; caso
contrário, a classe é −1 (lutas que terminaram em empate podem ser desconsideradas).
Dois conjuntos de caracterı́sticas foram consideradas, como detalhado a seguir.
• Do lutador: idade, percentual de vitórias, número de vitórias nas últimas cinco
lutas, altura, peso, número de vitórias/derrotas (subdivididos em: por decisão,
por decisão dividida, por decisão unânime, por nocaute, e por finalização), total
de vitórias/derrotas, total de vitórias/derrotas nas últimas cinco lutas, percentual
de vitórias contra o adversário, percentual de vitórias contra adversários comuns,
totalizando 21 caracterı́sticas.
• De seus cinco adversários mais recentes: idade, percentual de vitórias, número
de vitórias nas últimas cinco lutas, altura, peso, resultado da luta, totalizando 6 ×
5 = 30 caracterı́sticas.
Como ambos lutadores são importantes para realizar a predição, o total final de
caracterı́sticas consideradas é: (21 + 6 × 5) × 2 = 102.

4. Predição das Lutas
Dentre os vários algoritmos de AM existentes, foram utilizados um algoritmo
de Regressão Logı́stica [Peng et al. 2002] e um algoritmo de Floresta Aleatória
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Tabela 1. Acurácia dos algoritmos de classificação

Algoritmo
Aleatório
%Vitórias
%Vitórias nas últimas 5 lutas
Regressão Logı́stica
Floresta Aleatória

Acurácia média
0.5000
0.6456
0.6343
0.6592
0.6390

DP
–
–
–
0.0255
0.0222

[Breiman 2001]. Tais algoritmos foram escolhidos pois são apropriados para classificação
(diferentemente da Regressão Linear, por exemplo) e além de retornar uma classe, eles
retornam um “grau” de confiança para cada classificação. Os algoritmos foram implementados em Python, com auxı́lio da biblioteca scikit-learn.
4.1. Conjunto de Dados e Algoritmos Base
O conjunto de dados considerado pelos algoritmos é uma amostra do nosso conjunto
de lutas. A amostra foi definida de acordo com as seguintes restrições: (i) a luta teve
um vencedor; (ii) ambos lutadores realizaram um mı́nimo de cinco lutas que tiveram um
vencedor; (iii) a data máxima de realização da luta é 31/12/2013 para o conjunto de treino;
e (iv) a data mı́nima de realização da luta é 1/1/2014 para o conjunto de testes (ou seja,
apenas lutas do passado são utilizadas para fazer as predições). Desse modo, os conjuntos
de treino e teste ficaram com 32.878 e 6.290 lutas respectivamente.
Para avaliar os resultados obtidos, foram considerados três algoritmos base: (i)
um que retorna aleatoriamente o vencedor da luta; (ii) um que considera o lutador com
maior percentual de vitórias como vencedor; e (iii) um que considera o lutador com maior
percentual de vitórias nas últimas cinco lutas como vencedor.
4.2. Acurácia dos Algoritmos
Para estimar a acurácia dos algoritmos de Floresta Aleatória, foram utilizados 20 estimadores, profundidade máxima 3, e ı́ndice gini e entropia como critérios para medir o grau
de impureza. Valores entre 1 e 10 foram distribuı́dos uniformemente para número de caracterı́sticas, número mı́nimo de amostras exigido para dividir um nó interno, e número
mı́nimo de amostras em novos nós-folha. Os conjuntos de treino e teste foram divididos
aleatoriamente em cinco partes balanceadas e de mesmo tamanho. Cada uma das partes de treino com cada uma das partes de teste foram devidamente testadas, totalizando
5 × 5 = 25 execuções para cada algoritmo de aprendizado de máquina.
A Tabela 1 apresenta a acurácia de cada algoritmo utilizado (os três base e os dois
de aprendizado de máquina). É importante notar que o algoritmo de Floresta Aleatória
teve desempenho inferior ao que considera o número de vitórias. Tal resultado pode
indicar a presença de viés para esta caracterı́stica no algoritmo de AM. Além disso, o
agoritmo de Regressão Logı́stica foi superior aos demais.
4.3. Ranking das Caracterı́sticas
Para entender melhor a acurácia, esta seção apresenta o ranking das caracterı́sticas para
o algoritmo de Regressão Logı́stica, o qual retorna o coeficiente de ganho de informação
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Tabela 2. Ranking do ganho de informação das caracterı́sticas

Caracterı́stica
Derrotas por finalização
% vitórias contra o adversário
% vitórias do 1.o dos últimos 5 adversários
Derrotas por decisão unânime
% vitórias

Coeficiente fa
-0.21
0.24
0.18
0.2
0.17

Coeficiente fb
0.26
-0.21
-0.19
-0.17
-0.18

de cada uma. A Tabela 2 presenta o ranking das caracterı́sticas mais relevantes para a
classificação dos dados. São dois coeficientes por caracterı́stica, um por lutador fa e fb .
Esses resultados mostram que um alto número de derrotas por finalização de fa
colabora para a classe −1 (sinal negativo), e um número alto para fb colabora para a
classe +1. As análises para as demais caracterı́sticas são análogas. Diferentemente do
óbvio, idade e altura possuem coeficientes baixos. A partir dessa observação, também
foi conferido quantas vezes o lutador mais velho e o mais alto venceram. O resultado
foi respectivamente 55.2% e 57% das vezes. Em contrapartida, o lutador que tem maior
percentual de vitórias vence em 64.6%.
4.4. Análise Relativa ao Grau de Confiança
Apesar de o algoritmo de Regressão Logı́stica ser o que alcançou melhores valores de
predição, o comportamento dos algoritmos de aprendizagem de máquina se comportam de
uma forma diferente de acordo com o grau de confiança exigido. Dessa forma, para complementar os resultados, a Figura 1 ilustra a variação de acurácia e o respectivo percentual
de lutas abrangidas para valores crescentes de confiança mı́nima. Dentre os resultados,
verifica-se que se considerarmos o grau de confiança mı́nimo de 70%, as acurácias são de
76.66% e 79.86% para a regressão linear e a floresta aleatória. A correlação de Pearson
entre o grau de confiança e a acurácia é de 0.9909, o que indica uma forte correlação.

Figura 1. Resultados considerando o grau de confiança

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Predizer resultados de qualquer esporte é um desafio com dificuldades associadas às caracterı́sticas do esporte em questão. Neste trabalho, apresentamos algoritmos de aprendizado de máquina (Regressão Logı́stica e de Floresta Aleatória) para predizer o resultado
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da luta com base nas informações de dois lutadores de MMA e seus adversários recentes.
Os experimentos mostraram que um deles é capaz de obter sucesso em 67% das predições.
Como trabalhos futuros, planeja-se testar outros algoritmos de Aprendizagem de
Máquina (tais como Árvores de Decisão, Redes Neurais, Support Vector Machines e
k-Vizinhos mais Próximos). Planeja-se também aplicar o algoritmo a organizações especı́ficas (tais como UFC, Bellator, WSOF e Jungle Fight) e permitir que mais classes
sejam retornadas, por exemplo, o vencedor e o método como a vitória foi alcançada.
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Abstract. The evaporation is defined as the sum of the evaporated water with
the water transpired from the vegetation. It has great importance in irrigation,
that represents 75% of global water consumption and, therefore, its estimate is
crucial to better management of this resource. Currently, this estimate is made
by mathematical methods, using data obtained from measuring stations, whose
absence prevents the use of these methods. This initial study aims, from the data
available at measuring stations, apply the KDD process to identify whether there
are patterns in the estimation in places with similar characteristics, which could
be used for similar locations without measuring stations.
Resumo. A evapotranspiração é definida como a soma da água evaporada com
a água transpirada da vegetação. Tem grande importância na irrigação, que
representa cerca de 75% do consumo global de água e, por essa razão, sua estimativa é fundamental para uma melhor gestão desse recurso. Atualmente, essa
estimativa é feita por métodos matemáticos, usando dados obtidos através de
estações de medição, cuja ausência inviabiliza o uso desses métodos. Neste trabalho inicial busca-se, a partir dos dados disponı́veis em estações de medição,
usar o processo de KDD para identificar se existem padrões na estimativa em
locais com caracterı́sticas semelhantes, o que poderia ser utilizado para localidades similares sem estações de medição.

1. Introdução
A água é um recurso fundamental em diversas áreas, como abastecimento, geração de
energia, agricultura, entre outras. Uma má gestão no uso desse recurso pode causar diversos problemas, como falhas no abastecimento das áreas urbanas e rurais, afetando
diretamente a vida da população.
Dentro do ciclo hidrológico, a água é constantemente transformada através de
vários processos, como a evapotranspiração, definida como a soma das quantidades da
água evaporada (dos rios, solos e lagos) e da água transpirada pela vegetação que retorna
à atmosfera [Medeiros 2002]. A informação sobre o volume de água evapotranspirada
é utilizada, por exemplo, no planejamento de atividades como a irrigação, que são responsáveis por 75% do consumo de água no mundo [Kumar et al. 2012].
Essa informação pode ser obtida por estimativa, através de métodos matemáticos,
que podem usar dados climáticos, geográficos e meteorológicos, dependendo do método
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utilizado [Medeiros 2002]. No entanto, a obtenção por estimativa pode ser inviável em
uma localidade, no caso da indisponibilidade de algum dado necessário para um determinado método, ou ter pouca precisão, devido a falhas nas séries de dados em um perı́odo.
Como a evapotranspiração em uma localidade é influenciada por diversos fatores, como a vegetação, tipo de solo, latitude, entre outros [FAO 2015], uma hipótese é
que podem haver padrões na estimativa da evapotranspiração para localidades com caracterı́sticas semelhantes. Com base nessa hipótese, este trabalho relata os resultados iniciais
da aplicação do processo de descoberta de conhecimento em banco de dados, com o objetivo de identificar se existem padrões regionais na estimativa da evapotranspiração, visto
que duas localidades em uma mesma região tendem a ter caracterı́sticas fı́sicas semelhantes. Para este trabalho, considerou-se como critério de similaridade a latitude, devido ao
fato de que a principal fonte de energia usada na evapotranspiração é a radiação que chega
à superfı́cie, que é influenciada principalmente pela latitude. [FAO 2015].
A verificação da hipótese foi feita pela aplicação em uma localidade de um modelo gerado, através de mineração de dados, por outra localidade similar. Para essas
localidades, analisou-se a correlação entre os valores gerados pelo modelo em relação aos
valores históricos da evapotranspiração naquela localidade. Além disso, o mesmo modelo
foi aplicado a outras localidades classificadas como não-similares, fazendo-se a mesma
análise de correlação entre os valores gerados e históricos.
Neste trabalho, espera-se contribuir para as pesquisas na área, com os resultados
podendo ser utilizados por outros pesquisadores em novas pesquisas sobre regionalização
na estimativa da evapotranspiração ou até no preenchimento das falhas em séries
históricas de dados.
Na Seção 2, é detalhada a metodologia utilizada neste estudo, seguida nas Seções
3 e 4 com a apresentação da execução e dos resultados deste estudo. Por fim, na Seção 5,
é feita uma discussão sobre os resultados preliminares encontrados, relatando o conhecimento gerado e indicando os possı́veis desdobramentos deste trabalho.

2. Metodologia
Para este trabalho, usou-se o processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados
(ou, em inglês, Knowledge Discovering in Databases - KDD), adaptando-se os passos
sugeridos por [Fayyad et al. 1996] e resumidos a seguir:
2.1. Identificação do Objetivo
Neste trabalho, essa etapa foi realizada através do estudo de revisões de literatura sobre
evapotranspiração e consultas junto a especialistas do domı́nio.
Como resultado desta etapa, foi identificado que padrões regionais na estimativa da evapotranspiração poderiam ser usados para preenchimento de falhas nas séries
históricas de dados, bem como aplicação em localidades que não tenham todos os instrumentos de medição para aplicação dos métodos matemáticos conhecidos.
2.2. Descrição da Base de Dados
De acordo com o objetivo identificado na primeira etapa, selecionou-se os dados disponibilizados publicamente no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (IN28
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MET), que contém séries históricas mensais de dados meteorológicos de 265 estações de
medição no Brasil.
Além de dados coletados através de instrumentos de medição, há nas séries
históricas dados estimados, como a evapotranspiração. Os valores da evapotranspiração
presentes na série histórica do INMET foram estimados usando o método de Thornthwaite
[INMET 2015], que usa os seguintes dados: temperaturas máxima e mı́nima, número de
dias do mês e fotoperı́odo, que é a diferença de horas entre o nascer e o pôr do sol.
Como os dados estimados da evapotranspiração só estavam presentes desde 2006
na série histórica do INMET, optou-se por, na etapa de pré-processamento, excluir as
instâncias que não continham valores desse atributo neste experimento inicial.
De acordo com o objetivo definido na primeira etapa [Fayyad et al. 1996], os dados presentes no dataset foram analisados para se definir quais são realmente necessários
para o estudo. Como consequência, do dataset original coletado do INMET, foram usadas
apenas as seguintes variáveis: evapotranspiração, temperatura máxima média e temperatura mı́nima média.
2.3. Definição do Método de Mineração de Dados
Depois da etapa de pré-processamento, o método escolhido para a mineração dos dados
foi a regressão linear [Montgomery et al. 2012], através da qual deveria ser descoberto
um modelo para cálculo da evapotranspiração utilizando-se os outros dois parâmetros do
dataset resultante da etapa de pré-processamento: temperaturas máxima e mı́nima.
Optou-se por usar, neste trabalho inicial, um método de regressão, devido ao fato
dos atributos serem numéricos, mas estão previstos experimentos mais completos para
avaliar qual método seria mais adequado.

3. Execução
Para a execução do experimento, foi utilizado o software Weka [Hall et al. 2009], por sua
praticidade na execução de cada etapa do processo de KDD. Utilizou-se, para verificação
das hipóteses definidas anteriormente, os datasets de algumas estações, identificando a
estação para a qual seria gerado o modelo e as estações com caracterı́sticas similares e
não-similares à primeira estação, conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1. Estações de medição utilizadas no experimento

Estação Modelo
Resende-RJ
Resende-RJ
Resende-RJ
Resende-RJ
Resende-RJ
Resende-RJ

Estação Teste
Cordeiro-RJ
Itaperuna-RJ
São Carlos-SP
Cruzeiro do Sul-AC
Maceió-AL
Manaus-AM

Similar
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

A caracterı́stica considerada para definir a similaridade entre localidades foi a latitude. Apesar de outros fatores influenciarem a evapotranspiração, a maior fonte de energia
necessária para a evapotranspiração vem da quantidade de radiação que chega à superfı́cie,
que é influenciada principalmente pela latitude, conforme [FAO 2015].
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Neste estudo inicial, optou-se por usar apenas os dados da estação de Resende-RJ,
já utilizada em [Xavier et al. 2015], trabalho no qual foi usada a mesma abordagem, mas
com o foco em estimar a evapotranspiração usando o modelo gerado da mesma estação.

4. Resultados
Após execução da regressão linear para o dataset da estação de Resende, gerou-se uma
equação para estimativa da evapotranspiração usando os dados de temperatura máxima
e mı́nima. Esse modelo teve ı́ndice de correlação de 0.9358 em relação ao valor da
evapotranspiração presente na série do INMET.
Com o modelo gerado no Weka, foi criada uma função usando a linguagem R
[R 2015] para as análises dos resultados em cada dataset selecionado neste estudo.
Nos gráficos a seguir, são apresentados os resultados do uso da equação gerada
para a estação de Resende com os dados das estações de teste listadas na Tabela 1.

Figura 1. Dados históricos de Cordeiro e os gerados pelo modelo de Resende

Figura 2. Dados históricos de Itaperuna e os gerados pelo modelo de Resende

O uso do modelo gerado para os dados das três estações classificadas como similares evidenciaram a hipótese de similaridade, ou seja, os valores da evapotranspiração
gerados pelo modelo de uma localidade usando dados de uma localidade similar, trouxeram boa aproximação em relação aos dados históricos, conforme Figuras 1, 2 e 3.
Em duas estações classificadas como não-similares a estação de Resende, o
uso do modelo não gerou boa aproximação em relação aos valores históricos da
evapotranspiração, conforme Figuras 4 e 5. Já para a estação de Manaus-AM, ao contrário
do que se previa, o uso do modelo da estação de Resende gerou resultados com boa
aproximação em relação aos valores históricos, conforme a Figura 6. Uma possı́vel
explicação para este fato pode estar relacionada às outras caracterı́sticas que influenciam
na evapotranspiração além da latitude, como a vegetação existente e o tipo de solo.
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Figura 3. Dados históricos de São Carlos e os gerados pelo modelo de Resende

Figura 4. Dados históricos de Cruzeiro do Sul e os gerados pelo modelo de
Resende

Figura 5. Dados históricos de Maceió e os gerados pelo modelo de Resende

Figura 6. Dados históricos de Manaus e os gerados pelo modelo de Resende

5. Considerações Finais
Buscou-se, neste estudo inicial, verificar a existência de padrões regionais para a estimativa da evapotranspiração, com o uso de KDD.
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Através da regressão linear, chegou-se a um modelo de cálculo da
evapotranspiração para uma localidade (Resende-RJ), que foi usado em outras localidades de latitudes similares, para verificar se os resultados estariam próximos dos valores
históricos, e em localidades de latitudes não similares, para verificar se os resultados teriam uma correlação bem mais baixa em relação aos valores históricos da localidade.
Como resultado inicial, verificou-se que os modelos gerados em uma localidade
puderam ser aplicados em localidades com caracterı́sticas semelhantes com bom coeficiente de correlação entre os valores gerados pelos modelos e os históricos, presentes
na série do INMET. Da mesma forma, ao usar os modelos em localidades com caracterı́sticas fı́sicas diferentes, verificou-se que a correlação para aquela região não foi muito
baixa, com exceção da estação de Manaus, o que será investigado na continuação deste
estudo.
Além disso, como continuação deste estudo, serão preenchidos os dados faltantes
da evapotranspiração nas séries históricas do INMET, a partir do mesmo método já utilizado por eles. Espera-se com isso aumentar o número de instâncias do dataset para uma
análise mais ampla dos resultados.
Adicionalmente, pretende-se usar outras variáveis presentes no dataset, que
também influenciam no volume de água que é evapotranspirada, como a insolação e nebulosidade, conforme [FAO 2015].
Neste estudo, apenas a latitude foi utilizada como critério de similaridade entre
localidades. Para futuros trabalhos, ou como extensão deste, poderão ser usadas outras
caracterı́sticas fı́sicas, como tipo de solo, vegetação, altitude, entre outras.
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Abstract. This paper proposes an approach to generate R2R mappings
between RDF vocabularies, using correspondence assertions. The R2R
mapping language is a language based on SPARQL for publishing mappings
as Linked Data on the Web. The paper first specifies a set of correspondence
assertions between RDF vocabularies of two different ontologies (a source
and a target). Then, it presents a method to automatically generate R2R
mappings from correspondence assertions.

1. Introduction
The Web of Linked Data [Bizer et al. 2009] has grown considerably over the last three
years and covers a wide range of different domains today [Jentzsch et al. 2011]. Linked
Data sources use different vocabularies to represent data about a specific type of object.
For instance, DBpedia1 and Music ontology2 use their own proprietary vocabularies to
represent data about musical artists. The resulting heterogeneity is a major obstacle to
build useful Linked Data applications and thus to perform the promise of the Web of
Linked Data: to set up applications to work on top of a single global dataspace which
enables them to discover and integrate new data sources at run-time.
Translating data from Linked Data sources (the source ontologies) to the
vocabulary that is expected by a linked data application (the target ontology) requires a
large number of mappings. The LDIF framework [Schultz et al. 2011] proposes the R2R
mapping language for specifying mappings between RDF schemas. R2R is a very
expressive language, but not intuitive for the user. It is a little difficult to use, mainly
because its syntax has a rigid notation and the error messages are too general. This
occurs because LDIF does not address the problem of how the mappings are defined,
only provides the language to define the mappings. Besides, the definition of the R2R
mappings is error-prone and time consuming (mainly when complex mappings are
required). It calls for the development of methods and tools to support the deployment
of mappings using R2R.

1

http://dbpedia.org/resource/

2

http://musicontology.com/

33

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

This paper has two contributions. First, it proposes Correspondence Assertions
(CAs) [Vidal et al. 2014] as a convenient way to manually specify mappings between
RDF vocabularies. Then, it introduces a method to automatically generate R2R
mappings from CAs. Briefly, the method has two steps: (1) the manual specification of
a set of CAs between the vocabulary of a data source ontology and the vocabulary of a
target ontology of the user’s choice; (2) the automatic generation of the R2R mappings,
based on the result of the first step.
Throughout this paper, we will illustrate our ideas using a running example
consisting of an application in the music scenario, which uses the Music_OWL Ontology
as target and its source uses the Music Business Ontology (MBO)3. Music_OWL
ontology reuses terms of well-known vocabularies, such as FOAF4 and MO (Music
Ontology), for publishing structural music-related data, while Music Business Ontology
provides a vocabulary to describe and store music-business-related data. We use the
prefix “moa” to new terms defined in Music_OWL. Fragments of both ontologies,
represented using an UML Class Diagram notation, are shown in Figures 1 and 2.

Figure 1. Fragment of the Music_OWL Ontology

Figure 2. Fragment of the Music Business Ontology

The rest of the paper is organized as follows. First, in Section 2, we introduce
our mapping formalism. Then, in Section 3, we present an overview of the R2R
mapping language. In Section 4, we briefly present our approach for generating R2R
mappings from CAs. In Section 5, we show some related work. Finally, in Section 6, we
present our conclusions.
2. Correspondence Assertions
The Correspondence Assertions (CAs) formally specify the mapping between different
schemas in a declarative and high-level way. This formalism is a convenient way to
specify mappings between RDF vocabularies by two main reasons: 1) it is an abstract
and declarative language to specify simple and complex mappings; and 2) from CAs,
we can automatically generate mapping rules (such as the R2R mappings).

3

http://creativeartefact.org/

4

http://xmlns.com/foaf/0.1/

34

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

Briefly, there are three types of CAs:
•

Class Correspondence Assertions (CCAs), which map a class from a target
ontology to a class of a source ontology; !

•

Datatype Property Correspondence Assertions (DCAs), which map a datatype
property from a target ontology to one or more datatype properties of a source
ontology; !

•

Object Property Correspondence Assertions (OCAs), which map an object
property from a !target ontology to an object property of a source ontology. !
Table 1. Examples of CAs

CCA
DCA
DCA

ψ1: mo:Release ≡ mbo:Release
ψ2: mo:Release / mo:upc ≡ mbo:Release / mbo:barcode
ψ3:mo:Release/moa:groupType ≡ mbo:Release/[^mbo:containsRelease]/mbo:releaseGroupType

We say that a CA is simple when it has one of the forms: ψ:CT ≡ CS or ψ:CT/PT ≡
CS/PS, where PT and PS are properties. Otherwise, we say that the CA is complex. As an
example, consider the CAs shown in Table 1. ψ1 specifies that each instance of the class
mbo:Release is mapped to an instance of the class mo:Release. ψ2 specifies that each
RDF triple <?s mbo:barcode ?o> produces a RDF triple !<?s mo:upc ?o>. ψ3 specifies
that for each instance r of mbo:Release, each instance g of mbo:ReleaseGroup, such
that g is referred by r through the path5 [^mbo:containsRelease], and each triple <?g
mbo:releaseGroupType ?t> produces a triple !<?r moa:groupType ?t>!. !
3. R2R Mapping Language
The R2R mapping language is a declarative language based on SPARQL6 for specifying
mappings between RDF vocabularies. The main construct of the R2R mapping is the
r2r:Mapping. The clause r2r:ClassMapping is used to specify mappings between
classes, and the clause r2r:PropertyMapping is used to specify mappings between
properties.
Every R2R mapping has a clause r2r:sourcePattern and a r2r:targetPattern
(like in a SPARQL CONSTRUCT clause). R2R mappings also have, optionally, a
clause r2r:transformation that defines how the values in r2r:targetPattern are
transformed, and a clause r2r:mappingRef (that refers to a r2r:ClassMapping defined
before). Also is optional the clause r2r:prefixDefinition, used to abbreviate URIs inside
the r2r:sourcePattern or r2r:targetPattern.

4. Generation of R2R Mappings
In our approach, the R2R mappings are automatically generated based on the CAs
between the target and source ontologies. We use mapping patterns in order to facilitate
the process of generating R2R mappings from CAs. Mapping patterns are generic
solutions to solve a given mapping problem. Each mapping pattern will represent a
generic R2R mapping for a given type of CA. Briefly speaking, the mapping patterns

5

See http://www.w3.org/TR/sparql11-query/ for more explanation about paths (or property paths).

6

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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are formed by a name, a description of the type of CA for which the pattern can be
applied, and a description of the solution, i.e. a template to generate the R2R mapping.
Name: Simple CCA
CA:
CCA of the form Ѱ: CT ≡ CS, where SP is the source prefix and ST is the target Prefix.
R2R Mapping:
# Class Mappings for CCA Ѱ: CT ≡ CS
mp: Ѱ
a r2r:ClassMapping;
r2r:prefixDefinitions S:SP. T:ST;
r2r:sourcePattern “?SUBJ a S:CS”;
r2r:targetPattern “?SUBJ a T:CT”.

Figure 3. Mapping Pattern for Simple CCA.
In our work, we have defined 9 correspondence patterns. Due to space limitations, we
cannot show all of them here. Figure 3 shows the mapping pattern for the simple CCA
(Ѱ: CT ≡ CS). Lines 06 - 10 in Figure 6 shows the R2R mappings generated for CCA ψ1
using the mapping pattern in Figure 3. The instance variable ?SUBJ must be used in
every source pattern and is reserved for representing the instances that are the focus of
the mapping. In lines 06 - 10 in Figure 6 it represents all mbo:Release resources.
Name:
CA:

Simple DCA
DCA of the form Ѱ: CT /PT ≡ Cs/Ps where Ѱ* is the name of the CCA that
matches CT and Cs, SP is the source prefix and ST is the target Prefix
R2R Mapping:
# Property Mappings for DCA Ψ:CT / PT ≡ Cs / Ps
mp:Ψ
a r2r:PropertyMapping;
r2r:prefixDefinitions S:SP. T:ST;
r2r:mappingRef mp: Ψ*; # The class mapping definition can be found in mp:Ψ*.
r2r:sourcePattern “?SUBJ S:PS ?o”;
r2r:targetPattern “?SUBJ T:PT ?o”.

Figure 4. Mapping Pattern for simple DCA
Figure 4 shows the mapping pattern for the simple DCA (Ѱ: CT /PT ≡ Cs/Ps). Lines 12 17 in Figure 6 shows the R2R mappings generated for DCA ψ2 using the mapping
pattern in Figure 4. The clause r2r:mappingRef specifies where we can find the
definition of the R2R mapping between classes CT and Cs.
Name:
CA:

DCA with Path
DCA of the form Ψ: CT /PT ≡ Cs/ϕ/PR, where Ψ * is the name of the CCA
that matches CS and CT, SP is the source prefix and ST is the target prefix
R2R Mapping:
# Class Mappings for DCA Ψ: CT /PT ≡ Cs/ϕ/PR
mp: Ψ
a r2r:PropertyMapping;
r2r:prefixDefinitions S:SP. T:ST;
r2r:mappingRefmp: Ψ *;
r2r:sourcePattern “?SUBJ ϕ/PR ?p”;
r2r:targetPattern “?SUBJ T:PT ?p” .

Figure 5. Mapping Pattern for DCA with Path.
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Figure 5 shows the mapping pattern for the DCA with path (Ψ: CT/PT ≡ CS/ϕ/PR). Lines
19 - 24 in Figure 6 shows the R2R mappings generated for DCA ψ3 using the mapping
pattern in Figure 5.
01. # R2R Namespace
02. @prefix r2r:
03. # Made up Mapping publisher
04. @preﬁx mp: <http://www.example.org/> .
05. # mapping for AC Ψ1
06. mp:ψ1
07. a r2r:ClassMapping;
08. r2r:preﬁxDeﬁnitions “mo: <http://purl.org/ontology/mo/> .
mbo: <http://creativeartefact.org/>”;
09. r2r:sourcePattern “?SUBJ a mbo:Release”;
10. r2r:targetPattern “?SUBJ a mo:Release”.
11. # mapping for AC Ψ2
12. mp: ψ2
13. a r2r:PropertyMapping;
14. r2r:preﬁxDeﬁnitions “mo: <http://purl.org/ontology/mo/>.
mbo: <http://creativeartefact.org/>”;
15. r2r:mappingRef mp: Ψ1 ;
16. r2r:sourcePattern “?SUBJ mbo:barcode ?b”;
17. r2r:targetPattern “?SUBJ mo:upc ?b”.
18.# mapping for AC Ψ3
19. mp: ψ3
20. a r2r:PropertyMapping;
21. r2r:preﬁxDeﬁnitions “mo: <http://purl.org/ontology/mo/>.
mbo:< http://creativeartefact.org/>.
moa: <http://www.example.org/moa>”;
22. r2r:mappingRef mp: Ψ1 ;
23. r2r:sourcePattern “?SUBJ ^mbo:containsRelease/mbo:cotainsRelease ?o”;
24. r2r:targetPattern “?SUBJ moa:groupType ?b”.

Figure 6. R2R Mappings generated for CAs in Table 1.

5 Related Works
There is a large body of related work on ontology alignment in the knowledge
representation community (Euzenat et al. 2007) as well as a large body of related work
on schema matching in the database community (Rahm et al. 2001). Both communities
have also developed formalisms to represent correspondences in the form of mappings.
(Bizer et al 2010) propose the R2R mapping language, a declarative language for
specifying mappings between RDF vocabularies, and the R2R Mapping Engine, which
can be used by Linked Data applications to translate Web data. R2R is a very expressive
language, but not intuitive for the user. It is difficult to use, mainly because its syntax
has a rigid notation and the error messages are too general. For this paper, we consider
the task of automatically generating R2R mappings based a set of correspondence
assertions between RDF vocabularies.
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6. Conclusions
This paper presents a proposal to automatically generate R2R mappings using CAs. We
propose Correspondence Assertions (CAs) as a high-level language to specify mappings
between RDF vocabularies. We emphasize that, in our approach, the CAs can specify
basic and complex correspondences with semantics. Using CAs, we shown how R2R
mappings can be automatically generated to populate a target ontology based on sources
ontologies. Ongoing work includes use of correspondence patterns to help the user in
the choice of the best type of CA that solve his/her mapping problem. As future work,
we will develop a GUI interface to support the definition of the CAs and a tool that
automatically generate the R2R mappings based on the CAs and mapping patterns.
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Mestrado em Informática
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Resumo. Este trabalho utilizou algoritmos de clusterização K-Means e rede
neural SOM na identificação do comportamento dos usuários da rede social Facebook. Para isto foram considerados os registros das interações dos usuários
na rede e métricas de redes complexas. Os resultados indicam que as métricas
utilizadas melhoraram o desempenho da rede neural identificando três perfis de
usuários: participante, espectador e produtor de conteúdo.
Abstract. This work used K-means clustering algorithms and SOM neural
networks to analyze the behavior of Facebook social network users. To that end,
network records of user interactions and complex networks metrics were considered. Results indicate that our metrics of choice improved the neural network’s
performance by identifying three main user profiles: participant, spectator and
content creator

1. Introdução
As redes sociais online são estruturas sociais de indivı́duos os quais compartilham
um espaço comum de interesses, necessidades e metas semelhantes para a interação,
comunicação, colaboração e a partilha de conhecimento.
O Facebook é considerado hoje a maior rede social online do mundo, com mais
de 57 milhões de usuários brasileiros ativos1 .
Com essa enorme quantidade de usuários, muitas relações sociais existentes neste
tipo de sistema podem acontecer de modo inteiramente virtual. Fogg e Iizawa (2008)
afirmam que para uma rede social online ter sucesso, a ferramenta deve necessariamente
motivar seus usuários a adotar alguns comportamentos, como por exemplo, conectar com
outros usuários na rede, compartilhar conteúdo dentre outros.
Fogg (2003) afirma que, originalmente, os computadores não foram projetados
para persuadir, mas para manipular informações (calcular, armazenar e recuperar estes
dados). Fogg (2003) cunhou o termo “captology” (acrônimo de computers as persuasive
technology) cujo foco de estudo é o projeto e análise de produtos computacionais interativos criados com a finalidade de modificar as atitudes e/ou comportamentos dos usuários.
1

Disponı́vel em http://www.slideshare.net/GldyJuan/facebook-latin-america-stats-august-2012
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Ruas et al. (2014) avaliaram como o Facebook implementou as estratégias de
persuasão definidas por [Fogg 2003]. Os autores mostram que todas as estratégias da categoria Computer as Persuasive Tool (com exceção da estratégia Self-Monitoring) foram
implementadas na rede social. Os autores afirmam ainda que os usuários de redes sociais
podem ser divididos em três perfis: produtor de conteúdo (usuários que criam e publicam
conteúdo na rede), participante (usuário que tem como principal caracterı́stica interagir na
rede social através das funções “Curtir”, “Comentar” e “Compartilhar”) e por fim, o espectador (usuário que tem como comportamento predominante assistir o que é postado na
rede social). Com base nesses perfis, identificados por meio de questionários, Ruas et al.
(2014) mostraram que algumas estratégias persuasivas influenciam de forma distinta os
usuários de acordo com o perfil de cada usuário, sugerindo que a eficácia das estratégias
persuasivas está relacionada com este perfil de comportamento online.
O objetivo deste trabalho é caracterizar estes três grupos identificados por Ruas
et al. (2014) através das interações coletadas na rede social Facebook e com as métricas
de redes complexas. Para isto, estes grupos foram obtidos utilizando-se os métodos de
agrupamento K-Means e SOM (Mapa Auto-organizável).
Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta o Referencial teórico. Na Seção “Metodologia” é apresentada a metodologia adotada. A Seção “Resultados e Discussões” apresenta o desempenho da rede neural e do K-Means ao agrupar
os dados coletados na rede social Facebook. E por último, a Seção “Conclusão” apresenta
as conclusões e as considerações finais deste trabalho.

2. Referencial Teórico
2.1. Redes Complexas
No contexto da teoria de redes complexas, uma rede corresponde a um grafo representado por um conjunto de nós ligados por arestas. Este grafo representa relações entre os
indivı́duos que compõem a rede [Easley and Kleinberrg 2010].
As métricas utilizadas neste trabalho foram: Grau, Hub,Authority, Eccentricity,
Clustering coefficient, Local Clustering Coefficient, Closeness Centrality, Betweenness
Centrality, Page Rank.
2.2. Mapas Auto-Organizáveis - SOM
A rede neural Self Organizing Map (SOM) é uma grade neural baseada na aprendizagem
competitiva, onde os neurônios competem entre si para serem ativados, resultando em
apenas um neurônio ativo por vez [Haykin 1998].
De maneira resumida, o agrupamento na rede neural SOM é executado de
acordo com os seguintes passos: 1) competição; 2) cooperação e 3) adaptação sináptica
[Haykin 1998].
2.3. Algoritmo K-Means
O algoritmo K-Means é um dos algoritmos mais comumente utilizados para agrupamento
[Berry and Linoff 2004]. O “K” refere-se ao fato que o algoritmo busca por um número
fixo de grupos. Resumidamente, o algoritmo realiza os seguintes passos: 1) seleciona de
forma aleatória K registros que são definidos como sementes (centróides) para os futuros
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grupos; 2) é calculada a distância entre todos os dados presentes na base de dados e os
centróides. Nesta fase, os pontos são agrupados de acordo com a menor distância entre
os registros e os centróides dos grupos e 3) os valores das coordenadas dos centróides
são recalculadas fazendo-se a média de todos os pontos, caso o grupo possua mais de um
registro. Este processo é repetido (após o segundo passo) até o momento de convergência.
2.4. Metodologia de Desenvolvimento
Este trabalho foi desenvolvido observando-se quatro etapas: 1) Coleta de dados no Facebook; 2) Agrupamento dos dados com algoritmos de clusterização; 3) Inserção de
métricas de redes complexas na base e 4) Avaliação dos agrupamentos.
Na etapa Coleta de dados no Facebook foi realizada a coleta de dados no intuito de
analisar o comportamento e as interações dos usuários nesta rede. Esta coleta foi realizada
através da API disponibilizada pelo próprio Facebook, chamada Graph API 2 .
A coleta de dados reuniu registros de interações na rede social referentes a 6 anos
(janeiro/2009 a dezembro/2014) a partir de um usuário semente. A Tabela 1 apresenta
a quantidade de registros, usuários únicos obtidos (vértices) e as interações entre estes
usuários (arestas). Apresenta também a quantidade de interações coletadas durante o
perı́odo estipulado na rede social ao longo do perı́odo de coleta.
Registros
Vértices (usuários únicos)
Arestas (interações)
Post Author
User Tagged
Commenter
Liker

2009
146.060
411
678
185
200
188
105

2010
161.984
2.685
6.676
1.295
604
2.780
1.997

2011
195.686
12.871
31.423
4.875
1.654
11.987
12.907

2012
280.374
37.506
85.962
5.403
7.675
23.209
49.675

2013
337.561
58.763
111.374
4.394
9.077
22.224
83.679

2014
378.523
66.948
130.909
4.083
7.735
21.779
97.312

Acumulado
1.500.190
119.235
288.752
20.235
26.945
82.177
245.675

Tabela 1. Dados coletados no Facebook.

Percebe-se que, com exceção do atributo “Liker”, há uma diminuição de registro
ao longo do tempo. A quantidade de comentários realizados na rede social alcançou o seu
valor máximo no cenário da coleta no ano de 2012, e a partir deste ano, os registros para
essa interação passou a cair, diminuindo 6,17% se compararmos os anos de 2012 e 2014.
Em contrapartida, para as interações “curtir”, função mais utilizada na rede social, desde
o inı́cio da coleta, os registros a cada ano crescem consideravelmente, como por exemplo,
de 2011 para 2012 o aumento foi de 284,86%.
Na etapa Agrupamento dos dados com algoritmos de Clusterização foram realizadas as clusterizações pela rede neural SOM e K-Means. Nesta fase, duas execuções
foram feitas: 1) utilizando-se os dados coletados diretamente do Facebook, ou seja, apenas os dados referentes às interações (curtir, comentário, marcações de usuários, autor
de conteúdo); 2) dados referentes às interações enriquecidos com as métricas de redes
complexas (descritas na Seção 2.1).
Na etapa Inserção de métricas de Redes Complexas na base, no intuito de enriquecer a base de dados das interações coletadas no Facebook, foram inseridos dados
referentes às caraterı́sticas dos nodos do grafo através de métricas de redes complexas.
Nesta etapa, foi utilizado a API Gephi 3 para realizar os cálculos das métricas utilizadas.
2
3

Disponı́vel em: https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Disponı́vel em: http://gephi.github.io
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Na etapa de Avaliação dos agrupamentos o valor do Silhouette Index, proposto por
Rousseeuw (1987), foi considerado para avaliar a qualidade dos agrupamentos encontrados. Esta medida compara a coesão (análise intra-cluster) e separação (com os demais
grupos).
Os valores do silhouette index obtidos foram analisados da seguinte forma: 1)
valores entre 0.71 e 1.0 = uma estrutura forte foi encontrada; 2) valores entre 0.51 e 0.70
= estrutura razoável foi encontrada; 3) valores entre 0.26 e 0.50 = a estrutura é fraca e pode
ser artificial e 4) valores menores que 0.25 sinaliza que nenhuma estrutura substancial foi
encontrada.

3. Resultados e discussões
3.1. Avaliação dos agrupamentos
Considerando-se a base de dados composta apenas pelas interações realizadas na rede
(curtir, comentário, marcações de usuários, autor de conteúdo), o melhor agrupamento
para os dois algoritmos utilizados foi o de 2 grupos, onde o valor total do silhouette é
0,76 e não apresenta nenhum valor negativo nos grupos criados (o que acontece quando
se formam 3 e 4 grupos).
No entanto, observou-se que o enriquecimento da base com métricas de redes
complexas aumentou substancialmente o silhouette index dos clusters criados. O maior
valor obtido para o silhouette total com o algoritmo SOM foi para o agrupamento realizado
com 3 grupos, como o esperado por Ruas et al. (2014), onde o valor total do silhouette
obtido foi 0, 89 com a rede neural contra 0, 54 do K-Means com a mesma quantidade de
grupos.
Desta forma, o valor de silhouette index auxiliou na validação da qualidade dos
grupos criados pela rede neural SOM indicando que o melhor agrupamento para os dados
coletados ocorre com a base enriquecida com métricas de redes complexas e com 3 grupos. A análise da silhouette mostrou também o melhor desempenho para o agrupamento
realizado pela rede neural SOM se comparado com o algoritmo K-Means, justificando,
portanto, o uso desta técnica.
Em todos os agrupamentos, o objetivo foi obter o melhor valor para o silhouette
index dos grupos levando em consideração os perfis identificados por Ruas et al. (2014):
produtor de conteúdo, participante e espectador.
3.2. Análise das interações por grupo
Para a apresentação dos dados clusterizados, foi determinado um intervalo de confiança de
95% para representar os grupos criados. A Tabela 2 apresenta os intervalos de valores para
as interações realizadas no Facebook e das métricas de redes complexas consideradas.
Avaliando-se os grupos a partir das interações na rede, percebe-se que o cluster 3
é o grupo que recebe o maior número de comentários, curtidas e marcação de Post Author
In, apontando assim para uma caracterı́stica do grupo de produtor de conteúdo na rede
social, grupo este que possui como principal propriedade a criação de conteúdo na rede
social e, com isso, é esperado que os usuários na rede que possuem conexão com este
produtor interajam com este conteúdo através das ações disponı́veis na ferramenta.
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Commenter In
Commenter Out
Liker In
Liker Out
Post Author In
Post Author Out
User Tag In
User Tag Out

Cluster
Valor Máx
1,24
2,44
2,43
8,14
0,36
1,10
0,33
0,65

1
Valor Min
1,16
2,07
2,29
5,11
0,31
0,85
0,30
0,54

Cluster
Valor Máx
0,97
0,84
6,72
7,55
0,32
0,31
0,36
0,22

2
Valor Min
0,95
0,77
4,56
5,29
0,30
0,26
0,34
0,20

Cluster
Valor Máx
29,19
1,70
12,62
4,68
49,93
0,79
0,70
0,31

3
Valor Min
28,88
1,29
12,45
3,15
49,63
0,54
0,64
0,23

Grau
Authority
Hub
Clustering Coefficient
Local Clustering Coefficient
Closeness Centrality
Betweenness Centrality
PageRank

9,03
125,13
88,57
5,09
1,46e+20
1,04e+30
1,04e+40
6,12e+10

6,72
91,85
64,94
0,30
-1,46e+20
-1,04e+30
-1,04e+40
4,97e+10

2,74
40,79
30,70
2,44
1,72e+19
1,64e+28
6,02e+39
2,51e+10

2,35
34,06
26,95
0,85
-1,72e+19
-1,64e+28
-6,02e+39
2,23e+10

7,79
58,44
51,28
3,64
6,90e+18
2,93e+30
4,37e+41
3,13e+10

4,19
37,56
33,97
-0,75
-6,90e+18
-2,93e+30
-4,37e+41
2,33e+10

Tabela 2. Interações na rede e métricas de redes complexas por cluster.

Os clusters 1 e 2 possuem valores de interações semelhantes, tendo uma maior
variação apenas nas interações de Liker In e Commenter Out. O cluster 1, de acordo
com o registro das interações, pode ser considerado como o grupo de participantes na
rede, considerando-se os valores das interações Liker Out e Commenter Out. Este grupo
é caracterizado principalmente por possuir o comportamento participativo na rede social,
ou seja, interagindo com conteúdo apresentado a ele.
Já o cluster 2 foi identificado como o grupo de espectadores na rede social. Este
grupo tem como principal caracterı́stica visualizar o que acontece na rede, sem necessariamente interagir com o conteúdo a ele apresentado. Como apresentado na Tabela 2,
o cluster 2 apresenta valores baixos de interações, com exceção somente da interação
“Curtir”, função esta considerada a principal funcionalidade da rede social Facebook.
Analisando-se os resultados a partir das métricas de redes complexas, percebese que o cluster 1 (participantes na rede) foi o grupo que apresentou o maior valor de
Authority e Hub. Isso ocorreu devido a quantidade de interações que este grupo possui na
rede social (como mostra o atributo Grau). O valor do Hub é definido de acordo com os
links que um vértice possui, e quanto maior a quantidade de componentes que este vértice
interage, maior o seu valor. Por sua vez, o valor calculado para o atributo Authorithy
é exclusivamente dependente do valor Hub, sendo que este atributo é o somatório dos
valores hubs dos nodos com os quais o vértice em questão se conecta, fazendo com que
estes atributos possuam valores maiores se comparado com os outros grupos.
O fato do cluster 1 possuir um alto grau no grafo (indicando que as pessoas pertencentes a este grupo interagem mais na rede social) faz com que este grupo tenha também
um valor elevado para os atributos Clustering Coefficient (probabilidade de dois amigos
aleatórios de um vértice possuı́rem interação entre eles), Local Clustering Coefficient (coeficiente de agrupamento local do vértice onde os vizinhos deste vértice estão ligados a
todos os pares de vizinhos deste nó), Closeness Centrality (comprimento dos caminhos
mais curtos passando por este vértice), Betweenness Centrality (indicador de centralidade
de um vértice na rede determinado pela quantidade de caminhos mais curtos a partir de
todos os vértices para todos os outros passando por este nodo) e PageRank (espécie de
“fluı́do” que circula pela rede determinando importância do vértice onde este “fluı́do” é
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acumulado).
Desta forma, ao contrário do esperado, as pessoas que possuem o papel de participante na rede social, apresentam uma alta importância na estrutura da rede, sendo este
grupo responsável, por exemplo, por transmitir de forma mais rápida uma informação no
ambiente virtual, ou seja, os participantes desempenham uma função crucial para a rede
social Facebook. Estes valores eram esperados, inicialmente, para o grupo produtor de
conteúdo.

4. Conclusão
Em vários trabalhos cientı́ficos nos quais o foco é estudar o comportamento dos usuários
de redes sociais online não é comum encontrar publicações em que a estrutura da rede e
as caracterı́sticas ali presentes são utilizadas para analisar o comportamento dos usuários.
Neste trabalho o objetivo foi utilizar estas informações (enriquecendo a base dados) para
melhorar o agrupamento, adicionando informações diferentes daquelas já existentes na
base. Esta estratégia fez com que melhorasse substancialmente o resultado do agrupamento, justificando assim o cálculo destas métricas e a inserção destes valores na base de
dados.
Assim, a metodologia utilizada neste trabalho foi eficiente para identificar os grupos levantados por [Ruas et al. 2014]. Na continuidade deste projeto, deseja-se verificar
se os perfis dos usuários encontrados estão presentes em intervalos de tempo menores ao
longo dos 6 anos de dados coletados. Para isso, deve-se realizar o mesmo estudo com
uma maior granularidade temporal. Além disso, será verificado se os usuários migram de
um perfil para outro ao longo do tempo.
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Abstract. Conceptual database schemas can be used to create standard data
representations for an application domain. Despite the commonalities which
exist in data requirements of organizations of a same domain, some structural
variability is required to accommodate organizations’ specific needs. Current
database modeling techniques are not able to express structural data variability.
To address the problem, this paper introduces the Database Feature Diagrams
(DBFDs), a database modeling technique derived from the Software Product
Lines Engineering paradigm. A DBFD can be used to create an extensible
and reusable family of conceptual schemas, which in turn generates customized
databases for an application domain.

1. Introduction
Conceptual database schemas are commonly used to create standard data
representations for an application domain. Despite the commonalities which exist in
data requirements of organizations of a same application domain, some variability may
be required to accommodate the specific needs of each organization. The creation of
conceptual database schemas that are flexible enough to provide standard representations
for data with some level of variability in its structure is a challenge that still hinders data
sharing between organizations of a same application domain.
A recurrent example of this fact occurs in research projects which collect large
volumes of experimental data. A project of this type generally has several participating
laboratories, each one conducting specific types of experiments and storing its data on its
own local database. In this heterogeneous scenario, the research project must guarantee that:
(i) all essential information about experiments is being collected by all the participating
laboratories; and (ii) all data collected by these laboratories must be organized in a standard
structure, to enable data sharing between project members.
Traditional conceptual database modeling techniques (e.g. Entity-Relationship
Model) do not enable us to represent in a same diagram different schema variations for a
given application domain. Each possible variation must be defined in a separated diagram.
This makes it hard to maintain and evolve the conceptual database schemas of the domain,
mainly considering their common structures, which must be replicated in all diagrams.
In this paper, we introduce the Database Feature Diagrams (DBFDs), a modeling
technique designed to support the creation of families of conceptual database schemas.
A family of conceptual database schemas comprises all possible variations of conceptual
database schemas for a given application domain. In a DBFD, the data requirements
of a domain are modeled as relations between data modules. A data module is
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a reusable artifact that models related data objects. Relations (and their associated
annotations) define how modules can be conceptually combined. The DBFDs are
an extension of the concept of feature diagrams used in Software Product Lines
Engineering [Van Der Linden and Pohl 2005].
A DBFD has core data modules, modeling data requirements that are common to
all users of the application domain, and optional or alternative data modules, representing
what can be combined in different ways to create customized conceptual schemas. These
customized schemas attend the specific needs of users or organizations at the same time as
they guarantee data standardization requirements of their application domain.

2. Families of Software Products and Feature Diagrams
The Software Product Line Engineering (SPLE) promotes the reuse of software
artifacts, such as requirements models, software components and plans of tests. A software
product line is a set of products, or a family of software products, with a high level of
similarity that suits specific needs of a set of users [Van Der Linden and Pohl 2005].
The SPLE manages the functionalities (features) of a family of software products
and divides the life cycle of development into two phases: Domain Engineering, where
common and variable functionalities are defined to build an infrastructure for the product
line, and Application Engineering, where the infrastructure created in the previous phase
is used to derive specific products [Chen and Babar 2011].
A feature diagram is commonly used in the Domain Analysis stage, that
belongs to the Domain Engineering phase, to capture commonalities and variabilities
between software applications and to bridge the gap between requirements and design
[Bontemps et al. 2004]. The original concept of feature diagram was introduced in
the Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) method [Kang et al. 1990]. Another
method that uses feature diagrams is the FeatuRSEB, that is a combination of FODA and
Reuse-Driven Software Engineering Business (RSEB) [Jacobson et al. 1997] methods.

3. Database Feature Diagrams
In the same way feature diagrams support the creation of customized and extensible
software products, they can be used in database modeling to enable database designers to
create customizable database schemas which can be easily extended to suit specific needs.
However, to use feature diagrams in conceptual database design, we need to redefine the
concept of feature, relating it to conceptual data objects such as entity and relationship
types, and attributes.
In this paper, we introduce the Database Feature Diagrams (DBFDs) – an extension
of feature diagrams of FeatuRSEB method devoted to database conceptual modeling. A
DBFD is mainly composed of three kinds of elements: data modules, relations, and
annotations. A data module is the reusable artifact in a DBFD (similar to the concept
of feature in classical feature diagrams). It can be defined as a partition of a conceptual
database model, grouping data objects that are physically or semantically related. Relations
express the dependencies and constraints that exist among data modules. Annotations are a
special feature introduced in DBFDs to improve the expressive power of relations.
Figure 1 shows an example of DBFD created for a real-world domain: neuroscience
experimental data, collected in the Research, Innovation and Dissemination Center for
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Figure 1. Example of DBFD for neuroscience experimental data.

Neuromathematics (NeuroMat) 1 . In the graphical notation, a data module is represented
as a rectangle with its name inside, while relations are labeled arcs linking the modules.
Since the label of a relation is its identifying name, each label must be unique in the DBFD.
Annotations are expressed textually, attached to the graphical diagram.
When a data module is selected in a DBFD, a set of conceptual data objects will
be created in the conceptual schema. If it does not happen, then the module is called
empty data module and is graphically represented similarly to others, but with its name
underlined (e.g. Public Database). A DBFD has also a special module, the root data
module, which refers to the complete family of conceptual database schemas modeled and
it is drawn at the top of the diagram (e.g. Database).
3.1. Relations in DBFDs
DBFDs can express the same types of relations found in classical feature diagrams,
that can be classified in: consists-of relations, which link parent modules to the children
modules used to compose them, and constraint relations, which define “cross-tree” links
between pairs of modules. There are four types of consists-of relations:
• Mandatory composition – denotes a child module that is required (e.g. Experiment
module).
• Optional composition – denotes a child module that is optional (e.g. Research
Project module).
• OR-composition – denotes that at least one of the children modules must be selected
(e.g. between Experimental Protocol module and its children).
• XOR-composition (or alternative) – denotes that one and only one of the children
modules must be selected (e.g. between Subject module and its children).
There are two types of constraint relations that can be defined from an origin data
module A to a destination data module B:
• Requires – denotes that if module A is selected, then module B must also be
selected (e.g. Research Project requires Experiment).
• Excludes – denotes that if module A is selected, then module B cannot be selected
(e.g. Non Human excludes Questionnaire).
1

NeuroMat website: http://neuromat.numec.prp.usp.br/.
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3.2. Annotating relations
Annotations are an exclusive resource of DBFDs, i.e. they do not exist in classical
feature diagrams. Their purpose is to describe the schema modifications that must be
performed in the data modules involved in the relation to create customized conceptual
schemas. Each annotation denotes an atomic modification, i.e. the insertion, the update
or the deletion of a data object in the schema of a data module. Each relation can be
associated with several annotations, but an annotation belongs to only one relation.
In this work, we adopt the Enhanced Entity-Relationship (EER) model
[Elmasri and Navathe 2010] for the design of data module conceptual schemas. Therefore,
the object types that can be created or modified in data modules by annotations are: entity
and relationship types, attributes, specializations, and categorizations.
Annotations are textual statements that follow a well-specified format. As example,
some annotations associated with the relations in Figure 2 are shown below:
R3:

ADD RELATIONSHIP is_composed_of BETWEEN (MODULE Group - ENTITY Group) AND
(MODULE Subject - ENTITY Subject) M:N TOTAL:TOTAL ATTR=consent_form;
R18: ALTER (MODULE ResearchLaboratory - ENTITY ResearchLaboratory)
DROP ATTRIBUTE name, address, phone, website;
R2: ADD SPECIALIZATION subject_type FROM SUPERCLASS (MODULE Subject - ENTITY Subject)
TO SUBCLASS (MODULE Human - ENTITY Human) DISJOINT;

Figure 2. Data modules for relations R2, R3 and R18.

4. Designing a Family of Conceptual Database Schemas
DBFDs can be used to model the variability of conceptual database schemasof a
same application domain. All possible variations of database conceptual schemas for a
given domain comprise a family of conceptual database schemas. Therefore, a DBFD
denotes a family of conceptual database schemas. Creating a family of conceptual database
schemas involves the following cyclic set of steps:
1. Gather data requirements reported by users of different organizations of the
application domain.
2. Generate data modules by grouping the data requirements according to the data
concepts they refer to.
3. Design an EER conceptual schema for each data module.
48

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

4. Create a DBFD, identifying the dependencies between data modules and expressing
them by means of relations.
5. If necessary, introduce empty data modules in the DBFD.
6. Enrich the relations in the DBFD with annotations.
Some remarks must be made about these steps. First, since data modules are
partitions of a database schema, they cannot have intersections. Second, each core data
module (i.e., a module that is common to all conceptual schemas of the family) must
be a mandatory descendant of the DBFD root module. Third, the optional or alternative
compositions of modules are designed to represent what can be selected and combined
in different ways to create customized conceptual schemas. Fourth, empty data modules
should be used to express modifications that must be made over other non-empty modules
in order to satisfy requirements that do not generate new entity types in the conceptual
schema. Finally, it is important to notice that an initial family of data schemas can be easily
extended when a new data requirement appears in the application domain by connecting
new data modules to the preexisting ones using new relations and annotations.

5. Related Work
The software artifacts created in software product lines normally are requirements
models, software components and plans of tests. Although software products frequently
make intensive use of data, which are kept in databases, there are just few works dedicated
to propose methods and tools to deal with databases in software product lines.
Bartholdt et al. [Bartholdt et al. 2009] defined an approach to model and integrate
data in software product lines that uses Model Driven Software Development. Data is
modeled in diagrams using UML integrated to the feature modeling of the software product
line. In a related approach proposed by Zaid and Troyer [Abo Zaid and De Troyer 2011],
every data item is associated with a software feature.
Khedri and Khosravi presented an alternative approach based on Delta-Oriented
Programming Technique, where data is always described at the implementation level (as
data definition commands in SQL) [Khedri and Khosravi 2013]. The data model of a
software product is generated by adding to the core module a delta module for each one of
the features chosen for the product.
These works show the viability of extending and applying methods and tools of
SPLE in the development of database applications. However, differently from our proposal,
these other approaches do not have as main goal the creation of families of databases, but
the creation of families of software applications that make use of databases.

6. Concluding Remarks
To support the conceptual modeling of databases for domains where some
variability in the data requirements may exist, this paper has introduced an approach
for creating families of conceptual database schemas through the use of Database Feature
Diagrams (DBFDs). A DBFD represents data requirements emphasizing which data
structures are common and which ones are variable for applications of a given domain.
DBFDs enable database designers to represent the schema variants that may be
applied to a core conceptual schema in order to adapt it to some specific needs of users or
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organizations. At the same time, they ensure that conceptual schemas derived from them
will follow a standard format to represent data requirements of the application domain.
Furthermore, they make the evolution of existing database schemas easier, since every
modification made on a DBFD is defined in a modular way. This flexibility is not provided
by traditional methods of conceptual database modeling.
Our ongoing work focus on the development of software tools to support the
modeling of families of database schemas and also to automatically create or update the
logical and physical models of their derived databases. With these tools, we are willing to
facilitate the use of our approach by non IT specialists.
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Abstract. Contradiction Analysis aims at finding incompatible or conflicting
sentences in texts; it is a relatively new multidisciplinary and complex area.
Sentiment Analysis is another important research area which analyses the sentiments conveyed in texts. Text that can appear in the form of customer reviews
expressing their appraisal on some entity. In this work, we propose a framework
to retrieve reviews which contain sentences with contrasting sentiments. The results of our framework can provide real data for testing Contradiction Analysis
systems. A system based on our framework was developed, and the experiments
have shown promising results.

1. Introduction
Many websites allow users to express their ideas, suggestions, feelings, complaints, and
impressions through reviews. The number of reviews can become very large depending
on the website and on the topic they address. Thus, websites usually present a summary
of these reviews in order to help users get a gist of the opinions and choose a product or
service based on it. For example, for a given product, the summary may show an average
score within a certain range to indicate the valuation that the product has among its users.
However, since a significant number of reviews contain contradictions, the average score
for a product or service is not entirely reliable because it may have been affected by
inconsistent data. As a result, it is important to create a method capable of detecting
contradictions specifically for the area of Opinion Mining, in order to get a more accurate
valuation of a product or service.
In this work, we aim at finding reviews which contain contrastive sentences. Our
main contribution is the proposed framework to find contradictions to aid in Opinion Mining. The input data is a list of reviews with their ratings and the result is a list of sentences
with contrastive or contradictory sentiments that may be used to test the performance of
existing solutions in the area of contradiction analysis.
The remainder of this work is organized as follows: Section 2 revises the related
literature; Section 3 presents the proposed method for detecting contrastive sentences;
Section 4 details the experimental evaluation; then Section 5 concludes the work.

2. Related Work
Taboada et al. (2011) propose a lexicon-based method for Sentiment Analysis. The authors identify intensification and negation as important features to be considered when
extracting sentiments from reviews. Kennedy & Inkpen (2006) examined the contextual
valence shifters (or only shifters): negation, intensifiers, and diminishers, showing us the
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Figure 1. Framework for identifying contrastive sentences

impact of them in the sentiment classification task. There are also works that address the
impact of each type of shifter independently. Jia et al. (2009) studied the impact of the
negation shifters in the sentiment classification task. Harabagiu et al. (2006) propose a
framework for recognizing contradictions as a Textual Entailment problem. Features with
information about contrast, semantic, pragmatic, and negation are considered to cast the
text entailment as a classification problem. In our work, we do not use textual entailment
or information inferred by analysis of paraphrases as our main goal is not strictly search
for contradictions. Kim et al. (2009) propose a modified summarization technique called
Contrastive Opinion Summarization (COS). Rather than separating the reviews into two
sets (positive and negative) COS tries to find a representative list of comparable and contrastive sentences.

3. Detecting Contrastive Sentences for Sentiment Analysis
In our context, contradiction is defined as: There is a contradiction in a given review R,
whenever there are two sentences S1 , S2 ∈ R, where S1 ∩ S2 = ∅, when the opinions
expressed in S1 and S2 are incompatible, or when sentences S1 and S2 are extremely
unlikely to be true simultaneously. Two sentences S1 and S2 are incompatible when they
express opposite sentiments about the same entity.
The proposed framework (Figure 1) takes a list of reviews and processes them by
four modules: Preprocessing, Feature Generation and Selection, Scoring, and Analysis.
The framework’s result is a list of reviews that contain contrastive sentences.
3.1. Preprocessing
This module receives a set of review R as input. Each review r ∈ R may consist of
one or more sentences. Then, each review r is split into k sentences each sentence is
submitted to a part-of-speech (POS) tagger to assign a grammatical class (noun, verb,
adjective, etc.) to each word. We are interested in sentences which contain negation and
contrast words. To assign a type to each sentence, we restricted our analysis to the set
of terms listed below. A sentence belongs to the first type when it contains terms such
as no, not (or its contraction n’t), never, less, without, barely, rarely, no longer, no more,
no way, no where, by no means, at no time. A sentence belongs to the second type when
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it contains terms like although, however, differ, unlike, yet, but, instead, whereas, on the
contrary, on the other hand, contrary to. After labeling each sentence, the sentences
which contain contrast terms are split again by the set of contrast terms. Finally, we have
as a result simple tagged sentences, tagged sequences of contrast sentences, and sentences
with negation terms.
3.2. Feature Generation and Selection
This module consists of three sub-modules: Single words, Sentences clustering, and Tag
co-occurrences. The first and second sub-module deal with all available sentences of the
preprocessing module, but the third sub module takes only the well grouped sentences
from the clustering step.
Single words sub-module. The output of this sub-module is a list of words, which can
be adjectives, adverbs, nouns, and their variants.
Sentence clustering sub-module. We use a clustering algorithm to find other important
types of words, which could be used as features when there are no adjectives, adverbs, or
nouns for the classification task.
The Expectation-Maximization clustering algorithm [Dempster et al. 1977] is
used to group the data into five classes: Very positive (5-star), Positive (4-star) Neutral (3-star), Negative (2-star), and Very Negative (1-star). Since we have the information
about the number of stars assigned by the reviewer, we can select the subset of sentences
that was grouped correctly. Words from the correctly grouped sentences are selected as
features. Each word is a feature of the class in which it occurs most. Finally, for each
group, we select the most representative features. The output of this sub-module is a list of
words, each of them with its tag, class in which appears, and the number of occurrences.
Tag co-occurrence sub-module.
For the simple tagged sentences, we only
need the representation by tags of the sentences as the goal is to find the
tags that co-occur frequently (i.e., that appear frequently together).
We consider adjectives (JJ), adverbs (RB), nouns (NN), verbs (VB) and their variants
as the most important unigram features. Co-occurrences of two and three tags
are considered. They take into account their number of occurrences and how
close they are to the unigram features. The most frequent co-occurrences are:
hJJ, NNi , hNN, JJi , hVB, NNi , hRB, JJi , hDT, JJ, NNi , hJJ, JJ, NNi , hVB, RB, JJi .
The result of this sub-module is a list of two and three co-occurrence tags.
Finally, the results of the three sub-modules are used to retrieve the most important
features, which represent a given sentence from the test set.
(a) “almost(RB) perfect(JJ) this(DT) app(NN) in(IN) general(JJ) is(VBZ) just(RB) as(IN)
useful(JJ) as(IN) the(DET) website(NN) ”
(b) “almost(RB) ,perfect(JJ) general(JJ) useful(JJ) ”
Sentence (a) is an example of input for this module, which gives us the sentence (b) as a
result, with the most relevant features (words or sequences of words).
3.3. Scoring
The scoring module has two sub-modules. The first one takes the list of single-word
features and the second uses the co-occurrences of tags and the features of the sentence.
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Scoring single words. The Wordnet was used to determine the polarity and the strength
of the adjectives and to calculate the semantic relatedness of word senses. The relationships between words can be Antonym, Entailment, Holonym, Meronym, and Similar to.
We disregarded the Antonym relatedness, as it increases the errors in the classification
task. In order to assign one class to a given word w, we measure four relatedness values:
relatedness between w and “best” (a), relatedness between w and “good” (b), relatedness
between w and “bad”(c), and relatedness between w and “worst” (d). The words best,
good, bad, and worst represent the classes Very positive (5-stars), Positive (4-stars), Negative (2-stars) and Very negative (1-star), respectively. The class assigned to the word w
is the class that obtains the highest value among (a), (b), (c), and (d). In the exceptional
case, when (a), (b), (c), and (d) all have zero as a relatedness value, the Neutral class is
assigned to the word w. Finally, taking into account some rules, we can convert from
adverb to adjective (i.e., by removing the suffix ly we convert badly to bad). Thus, the
classification of the adjectives in classes and synonym relatedness helps us assign a class
to adverbs. When a given word w is not adjective or adverb, we assign to w the class C1
such that w occurs more frequently in C1 .
Scoring sentences. The features for the list of co-occurrences of two and three tags
and the sentences represented by their features together with the scores for single words
are used to assign a class to the sentences. The adjectives and words obtained with the
clustering step help us assign a class to the sentences. For the simple sentences, the
adverbs are used only as intensifiers. They can convert a given class to the next higher or
lower class. For instance, from Negative to Very negative, from Positive to Very positive,
or from Positive to Neutral. For the Sentences with negation words (shifters), additional
analysis is necessary to find out the feature that is negated by a shifter. The shifters can
convert a given class to the completely opposite class. For instance, Negative to positive
or Very negative to Very positive.

4. Experiments
In order to test our proposed framework, we implemented a classification system based
on it. The system receives reviews as input data, splits it into sentences, and returns them
labeled with one of five possible classes. The classes are: Very-positive (5-stars), Positive
(4-stars), Neutral (3-stars), Negative (2-stars) and Very-negative (1-star).
4.1. Experimental Setup
Dataset. Our dataset is composed of users’ reviews about Android applications. The reviews were collected from the Google Play Store [Sangani and Ananthanarayanan 2013].
The data is split into seven groups according to the they refer to. Each of them contains
4500 reviews in English about a different Android application. Each review, contains information on reviewer ID, creation time, rating (from 1 to 5), and review text. For the
experiments, we only used the review text and its rating. It is important to remember that
a review may consist of one or more sentences. So, the number of sentences for each
review groups is not the same. The distribution of sentences per class is unbalanced and
is detailed in Table 1. The positive reviews (4 and 5 stars are the most frequent).
One of the problems observed in the data was the presence of unclassifiable sentences which cannot be represented by the attributes considered in our framework. For
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Table 1. Distribution of Sentences
Class
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7 All groups
5-stars
3734
4894
3843
4444
3836
4574
4904
29903
4-stars
1813
1289
1164
1196
1030
1247
2091
9129
3-stars
1499
462
741
343
1035
665
790
4704
2-stars
1239
264
469
98
721
542
421
2933
1-star
3098
794
1021
196
1446
1537
883
8161
Total reviews
11383
7703
7238
6277
8068
8565
9089
54830
Table 2. Distribution of classifiable and unclassifiable sentences

Type
Group 1
Group 2
Group 3
Unclassifiable
3848(34%) 3240(42%) 3788(52%)
Classifiable
7535(66%) 4463(58%) 3450(48%)
Total sentences
11383
7703
7238

Group 4
Group 5
2915(46%) 3158(39%)
3362(54%) 4910(61%)
6277
8068

Group 6
Group 7
All groups
3456(40%) 3430(38%) 22743(41%)
5109(60%) 5659(62%) 32097(59%)
8565
9089
54830

example, some sentences were composed solely by emoticons, or by expressions such as
“yup” (which we do not handle at the moment as they are not in the dictionary). Nevertheless, in most cases the review was not composed exclusively of unclassifiable sentences.
Table 2 details the quantity of classifiable and unclassifiable sentences in our data.
Evaluation Metrics. The class predicted by the classifier is compared against the star
rating assigned by the user. The well-known evaluation metrics precision, recall, and
f-measure are used to measure the performance of our classification system. Table 3 details the distribution of contrastive and non-contrastive sentences retrieved by our system.
We can observe that the contrastive sentences represent approximately 20% of the total
number of sentences. The distribution of contrastive sentences across groups was similar.
Sentences which have one or two stars are labeled as Negative. Sentences which have
three stars are labeled as Neutral and the sentences which have four or five stars rating are
labeled as Positive.
Results. We evaluated our classification system for each group of reviews and for the
union of groups. The results for the different groups of reviews were very similar. In
Table 4, the results obtained in the classification task for the union of groups are detailed.
Positive sentences were classified more accurately than negative sentences, and the neutral
sentences were the hardest to classify. Overall, recall was noticeably superior for the
positive class. This happened because the positive class had more instances and thus
dominated the classification model. This happened because there were no features to
represent the neutral class – a sentence was classified as neutral when it did not contain
evidences of being positive or negative.
Our output are sentences with the rating assigned by the user and the rating assigned by our system. We then select the set of sentences that have 5-stars assigned by
the user and 1-star rating assigned by our system and the vice-versa.
From the analysis of the selected set, we can observe two possible cases. The first
Table 3. Contrastive and Non-Contrastive sentences

Type
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 Group 6 Group 7
Non-Contrastive
4151
2472
1877
2263
2690
2787
3070
Contrastive
1309 883(20%) 556(16%) 354(11%) 869(18%) 967(19%) 1054(19%)
Total sentences
5460
3355
2433
2617
3559
3754
4124
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All groups
17749
5708(18%)
23457
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Table 4. Classification Results
Negative-Class Neutral-class Positive-class Average
Precision
0.34
0.34
0.49
0.39
All groups Recall
0.31
0.10
0.76
0.39
F-measure
0.32
0.15
0.60
0.39
Data

case appears when the disagreement of the two rating values is the result of a classification
error in our system. The second case happens when a sentence presents a contradiction
between its two rating values or presents contrastive sentences. In order to distinguish
between contrast and contradiction, the other sentences in the review should be considered. A contrast happens when the sentence in question has a polarity that diverges from
the polarity of the other sentences in the same review. A contradiction happens when the
sentences have all the same polarity but it diverges from the star-rating.
We selected a random sample of 360 sentences from our system’s output in order
to do a manual analysis and find out whether there is really a contradiction or misclassification. The results showed that 20% of sentences were really contrast or contradiction.

5. Conclusion
In this work, we proposed a framework that aims at retrieving real data for Contradiction
Analysis from product reviews. Furthermore, we carried out experiments using reviews
from the Google Play Store. Our results showed that the very contrastive sentences obtained could represent up to 20% of the input data. We observe that the results are directly
proportional to the results of our classifier. Thus, in the future work we attempt to improve
our classifier performance, in order to obtain more accurate contrastive sentences.
Acknowledgments: This work was partially supported by CNPq/Brazil, project 478979/2012-6.
D. S. Vargas receives a grant from CAPES.
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Abstract. This paper shows how to implement zonal operations from Tomlin’s
Map Algebra in a multidimensional matricial database management system.
The database consist of a set of remote sensing images stored in a SciDB instance. The zonal operator was used to compute spatial and temporal statistics
over discrete regions of a vector map.
Resumo. Este artigo mostra como implementar operações zonais da álgebra
de mapas de Tomlin em um sistema gerenciador de banco de dados matricial
multidimensional. O banco de dados consiste de um conjunto de imagens de
sensoriamento remoto armazenadas em uma instância do SciDB. O operador
zonal foi usado para computar estatı́sticas espacial e temporal sobre regiões
discretas de um mapa vetorial.

1. Introdução
Dados de sensoriamento remoto são utilizados em diferentes pesquisas que tratam desde
a detecção e monitoramento de áreas de desmatamento até a verificação de áreas propensas a riscos ambientais. Em geral são usados em conjunto outros dados geográficos,
como dados hidrológicos, dados climáticos ou mapas geopolı́ticos. Por isso, a pesquisa
em geoinformática sempre está em busca de algoritmos, tecnologias e ferramentas que
permitam o tratamento de dados geográficos em diferentes representações de maneira
eficiente e inovadora.
A tecnologia de bancos de dados direcionou uma evolução de arquitetura das
aplicações geográficas, passando do armazenamento apenas da componente não espacial
do dado até o gerenciamento de todo o dado geográfico através das extensões espaciais. Até o final dos anos 2000 esse desenvolvimento foi baseado somente nos modelos
relacionais e objeto-relacionais para bancos de dados.
Com a disponibilidade de novos sensores de observação da Terra, experimentada
nas últimas décadas, tem se pesquisado novas tecnologias para sistemas gerenciadores de
banco de dados que sejam mais adequadas para o tratamento desses dados. Os bancos
de dados matriciais multidimensionais tem recebido muita atenção como uma alternativa
eficiente ao modelo relacional e objeto-relacional para bancos de dados. Além das capacidades de armazenamento é necessário investigar também como executar processamentos
sobre esses dados de maneira eficiente, em particular usando ao máximo capacidades
Os autores agradecem a CAPES e ao programa e-science da FAPESP (projeto temático 2014/08398-6)
pelo apoio financeiro.
∗
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de processamento no lado do servidor e evitando assim a transferência de dados para o
cliente.
Para a construção de aplicações em geoinformática e sensoriamento remoto é necessário muitos processamentos que precisariam estar disponı́veis no lado do servidor.
Por isso esse trabalho começa por considerar os processamentos que possam ser expressos
através de conceitos da chamada álgebra de mapas [Tomlin 1990]. A álgebra de mapas de
Tomlin (1990) é uma das formas tradicionais de manipulação de dados geográficos tanto
para geração de novos dados quanto para a execução de análises para tomada de decisão.
Esse trabalho tem por objetivo explorar a implementação de operadores da álgebra
de mapas em um ambiente de banco de dados matriciais multidimensionais, onde uma das
dimensões é a dimensão temporal. Ou seja, onde os atributos espaciais variam no tempo.
Um exemplo de dado espaço-temporal é uma série de imagens de sensoriamento remoto
que são sistematicamente obtidas para uma dada região geográfica. Foram exploradas as
operações zonais de Tomlin (1990) para extrair estatı́sticas zonais temporais de dados de
sensoriamento remoto, mais especificamente produtos do sensor MODIS1 . As restrições
zonais utilizadas são dadas por polı́gonos de um mapa de desmatamento.

2. Álgebra de Mapas
O termo álgebra de mapas foi definido por Tomlin (1990) para indicar o conjunto de
procedimentos de análise espacial em geoprocessamento que produz novos dados a partir
de funções de manipulação aplicadas a um ou mais mapas. Os mapas são considerados
como variáveis individuais e as operações definidas sobre elas são aplicadas de forma
homogênea a todos os pontos do mapa [Barbosa et al. 1998]. Estas operações podem ser
divididas em três tipos, de acordo com diferentes restrições espaciais:
• Pontual - O valor de um ponto, ou célula, no mapa de saı́da é determinado a partir
de um único valor em um ou mais mapas de entrada, com localização correspondente.
• Vizinhança ou Focal - O valor da célula no mapa de saı́da é calculado a partir de
uma vizinhança especı́fica em torno da célula do mapa de entrada considerado.
• Zonal - O valor de cada célula no mapa de saı́da é determinado por todas as células
contidos em uma mesma região, ou zona, do mapa de entrada, onde as restrições
são fornecidas por outro mapa de entrada.
Diversos trabalhos utilizam a álgebra de mapas formalizada por Tomlin (1990)
para manipulação de dados espaciais estáticos no tempo, mas poucos exploraram seu uso
utilizando dados espaço-temporais. Dentre estes podemos destacar: Mennis et al. (2005),
que propõem uma extensão da álgebra de mapas original para dados espaço-temporais,
por meio da criação de novas funções; Frank (2005), onde o autor discute como a álgebra
de mapas pode ser estendida e aplicada uniformemente para dados espaciais, temporais
e espaço-temporal; e Mennis (2010), que apresenta uma extensão da álgebra de mapas
convencional para tratar dados com até quatro dimensões, uma dimensão no tempo e três
no espaço, denominada álgebra de mapas multidimensional.
1

MODIS - (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) sensor presente nos satélites TERRA e
AQUA
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Segundo Tomlin (1990) algumas das operações zonais mais comuns são: maioria
zonal, máximo zonal, mı́nimo zonal, média zonal, soma zonal e estatı́stica zonal. Diferente das outras operações que produzem como saı́da um novo mapa, a operação de
estatı́stica zonal toma dois mapas de entrada, um que contém os atributos que se deseja
obter a estatı́stica e outro com um conjunto de regiões, ou zonas, que são os elementos
de análise. A saı́da é um dado tabular onde para cada zona, são calculadas um conjunto
de estatı́sticas (por exemplo, valores máximo, mı́nimo, média, desvio padrão e variância)
sobre os atributos dos elementos que estão espacialmente nela contidos.

3. Banco de dados
Devido à demanda por gerenciamento mais eficaz e a necessidade de se realizar análise
sobre grandes volumes de dados, surgiram novas tecnologias de bancos de dados denominadas NoSQL (Not only SQL), que não requerem a criação de esquemas rı́gidos de
armazenamento de dados e, na maioria, não utilizam a SQL como linguagem de consulta [Queiroz et al. 2013]. Uma dessas alternativas são os Bancos de Dados Matriciais
Multidimensionais. Considerando que dados de observação da Terra, são capturados e
disseminados em uma representação matricial com duas dimensões espaciais (na direção
latitudinal e longitudinal). Além dessas, existe também a dimensão do atributo medido,
por exemplo, um dado sensor produz imagens com várias bandas. Finalmente, a maioria
das aplicações com esses dados requer que sejam observadas sequências de imagens ao
longo do tempo. Por isso o interesse em explorar o uso dessa tecnologia de bancos de
dados com conjuntos de dados de observação da Terra.
3.1. SciDB
O SciDB, Scientific Database, é um sistema de banco de dados matricial multidimensional desenvolvido a partir de um consórcio formado por diversos pesquisadores da área
de banco de dados e representantes de comunidades cientı́ficas, como Sensoriamento Remoto e Astrofı́sica [Brown 2010]. O sistema possui duas linguagens de consulta para
gerenciamento e análise de dados, a Array Query Language (AQL) e Array Functional
Language (AFL) [Stonebraker 2012, Paradigm4, Inc. 2013].
O SciDB é projetado para trabalhar de maneira ótima em clusters de processadores, pois ele baseia-se no conceito de instâncias que rodam em nós diferentes, e são
controlados por um nó gerenciador. Para o armazenamento o sistema pressupõe, o particionamento nas matrizes, nas suas diferentes dimensões, em chunks que são distribuı́dos
nas diferentes instâncias rodando nos nós. Cada instância controla seus chunks de maneira
independente. O nó coordenador é responsável pela execução das consultas, ou seja, orquestra a comunicação entre as instâncias disparando os processamentos que podem ser
realizados nos nós locais e pela comunicação entre o cluster e as aplicações clientes.
Um ponto a ser notado é que o SciDB não tem nenhuma semântica associada
ao dado. Não se pode dizer a que uma dada dimensão se refere (temporal, espacial ou
radiométrica no exemplo abordado nesse trabalho), e por isso não oferece em sua linguagem de consulta operadores especı́ficos para um tipo de dado (como os operadores de
uma extensão espacial para banco de dados geográficos). Todas as operações oferecidas
são aquelas baseadas em álgebra de matrizes.
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4. Álgebra de Mapas em SciDB
Na álgebra de mapas, as operações zonais são aplicadas sobre um mapa de entrada
e um mapa de restrição composto por conjunto de regiões, ou zonas, delimitadas por
polı́gonos. Por se tratar de um dado geralmente discreto é bastante comum que tenham uma representação vetorial, ou seja, sejam representadas por geometrias como
polı́gonos. O que gera uma dificuldade, pois não é possı́vel, no SciDB, combinar dados com representação matricial e vetorial nem em termos de armazenamento, nem em
termos de consulta.
Nesse trabalho a abordagem considerada é produzir, por pré-processamento, uma
representação matricial para o mapa que contém as zonas e considerá-lo como mais uma
matriz dentro do banco de dados. A partir daı́ foi possı́vel a elaboração de consultas
utilizando operadores do sistema SciDB como parte principal do processo de extração
das estatı́sticas zonais temporais. Para isso, uma metodologia foi desenvolvida composta
pelas seguintes etapas:
1. Seleção da região de estudo;
2. Pré-processamento e estruturação das imagens para armazenamento no SciDB;
3. Inserção do conjunto de imagens temporais e dos polı́gonos de desmatamento
rasterizados, resultantes da etapa (2), como matrizes no banco de dados, por meio
de operadores fornecidos pelo sistema;
4. Produção de consultas, com arranjo de operadores das linguagens AQL e AFL,
para extração das estatı́sticas zonais da matriz multidimensional contendo as imagens, mapa de entrada, delimitada pela matriz contendo dados de desmatamento,
mapa de restrição;
5. Geração de dado tabular contendo as estatı́sticas zonais para cada imagem, por
meio do resultado obtido na etapa (4).
4.1. Exemplo
Para demonstrar o uso de operadores zonais em dados espaciais temporais armazenados no sistema, escolheu-se uma aplicação simples: a geração de estatı́sticas zonais de
uma série temporal de um ano de produtos derivados de imagens do sensor MODIS a
bordo do satélite TERRA. Em particular foi usado o ı́ndice EVI2 . As restrições espaciais, ou zonas, foram os polı́gonos de desmatamento na mesma área das imagens. Ainda
que esse seja apenas um exemplo ele é motivado pelo interesse em buscar métodos de
detecção automática de perturbação na floresta, estudos em agricultura, e uso e cobertura
da Terra. Executar tais análises em uma escala global e por longos perı́odos de tempo,
é algo computacionalmente extensivo e por isso o interesse em estudar novos meios de
armazenamento e processamento de grandes bases de dados de observação da Terra.
Os produtos MODIS foram obtidos de um banco de dados online da Embrapa Empresa Brasileira de Agropecuária. Eles tem uma resolução de 250 metros e usou-se
as imagens que cobrem o estado de Rondônia. Durante o ano de 2014, foram utilizadas
23 imagens, uma vez que estas imagens são produzidas a cada 16 dias; os polı́gonos de
desmatamento utilizados são relativos ao municı́pio de Vale do Anari-RO, adquiridos do
Projeto PRODES3 .
2
3

EVI - Enhanced Vegetation Index
http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/
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A Figura 1 exibe um exemplo de consulta realizada no SciDB usando a linguagem
AFL para extração das estatı́sticas zonais. Nesta consulta é feita a extração dos valores
estatı́sticos da imagem de tempo 1, dimensão denominada time id, do array Input MODIS
contendo 23 imagens, apenas para a zonas de restrição com o identificador 15.
1
2
3
4

5
6
7

aggregate(
filter(
project(
cross_join(unpack(filter(Input_MODIS, time_id=1), y)
as entr,unpack(Rest_Desm, x) as rest, entr.y,rest.x),
entr.vals,rest.vals),
rest.vals=15),
count(entr.vals) as length, sum(entr.vals) as summation, max(
entr.vals) as maximum, min(entr.vals) as minimum, avg(entr.
vals) as average, stdev(entr.vals) as staDevi, var(entr.vals)
as variance)
Figura 1. Consulta para extração da estatı́stica zonal de um instante de tempo e
uma zona de restrição especı́ficos

Como resultado desse processo foi gerado um dado tabular contendo todas as estatı́sticas zonais com valores de soma, máximo, mı́nimo, média, desvio padrão e variância
para cada região de desmatamento em relação as imagens analisadas. A Figura 2(a) exibe
a região de estudo e os polı́gonos de desmatamento de restrição sobre uma matriz contendo as 23 imagens armazenadas no banco de dados, numa estrutura de cubo. O gráfico
da Figura 2(b) exibe a média dos valores de EVI extraı́dos para cada região de desmatamento a partir das 23 imagens.

(a) Estrutura de armazenamento

(b) Média de EVI para cada região de desmatamento

Figura 2. Dados de estudo e série temporal para cada região explorada

5. Considerações Finais
Esse trabalho estudou como implementar um dos operadores zonais da álgebra de mapas
de Tomlin em um sistema de banco de dados matricial multidimensional no gerenciador SciDB. Utilizou-se as linguagens fornecida pelo sistema para obter os resultados do
operador.
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O estudo mostrou que o modelo matricial para bancos de dados é bastante adequado para tratar grandes volumes de dados de observação da Terra, pois em geral, esses dados são obtidos em uma representação matricial (imagens). A multidimensional
permite facilmente organizar também as múltiplas dimensões espectrais das imagens. E
finalmente atende também a necessidade de se organizar as séries temporais de dados de
imagens. A possibilidade de particionamento nas diferentes dimensões atende a necessidade de se trabalhar com “cubo”ode dados que pode ser expandido em todas as dimensões.
O estudo mostrou também que, na aplicação pretendida, existe uma necessidade
de se transformar dados com qualquer outra representação na representação matricial.
Isso foi feito por pré-processamentos para harmonizar os diferentes matrizes em termos
das dimensões espaciais. Por exemplo, a resolução espacial de todas as matrizes tem que
ser a mesma. Apesar do custo de pré-processamento para transformação de representação,
uma vez montado o banco, uma única consulta permitiu processar todos as células das
matrizes, ficando o controle de particionamento da matriz entre as instâncias do SciDB
por conta do sistema.
A continuidade desse trabalho será construir novos experimentos com volumes
maiores de dados, a implementação de novos operadores, e testes mais robustos de
eficiência.
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Abstract. Time series prediction has been gaining attention of many researchers
throughout the world for its increasing importance to preparation, planning and
decision-making activities in many areas of study in science, business and government. Many data come from different sources and some of them, such as
sensors, are not resilient to failures. A particular problem that occurs in these
cases is the absence of data in some parts of the time series. Addressing this
lack of data becomes important to enable the development of prediction models. Although there are many machine learning methods (MLM) that may be
used to fill such data, there is an absence of systematically benchmarking established linear baseline methods for performance comparison. In this paper we
explore linear models as baseline for time series imputation (TSI). Our results
show the importance of exploring different linear approaches for TSI to encourage researchers to improve their choices for a suitable MLM for solving such
problem.

1. Introduction
Prediction is a key element to decision-making activities. Knowledge of future observations can often have a massive impact on the success or the failure of a goal. In particular,
the analysis and prediction of time series attracts interest of many researchers due to its
increasing importance and applications in science, business and governments.
A general strategy for making predictions based on past known values of a time
series is to build a model that adequately reflects its behavior. Such model is developed
based on combining data transformations and prediction methods. The latter has its parameters adjusted according to a training dataset, which is a subset of the observed time
series. Once built, this model serves as a tool for predicting unknown values for that time
series, including future ones.
Many data come from different sources and some of them, such as sensors, are
not resilient to failures. A particular problem that occurs in these cases is the absence
of data in some parts of the time series. Addressing this lack of data becomes important
to enable the development of prediction models. The general problem of computing a
plausible value for a missing observation in a time series to conduct an analysis with the
completed data is named time series imputation (TSI) [Yozgatligil et al., 2012]. TSI can
be addressed by prediction or interpolation techniques.
Although there are many machine learning methods (MLM) that may be used to
fill such data, there is an absence of systematically benchmarking established baseline
methods for performance comparison, particularly for non-stationary time series. There
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is a general concern about interpretability of MLM methods [James et al., 2013]. In this
way, many scientists prefer to adopt MLM only if it clearly outperforms linear models
(LM). In this paper, we evaluate LM as baseline for TSI. We have analyzed Autoregressive
Integrated Moving Average (ARIMA) [Box et al., 2008], linear interpolation and spline
[Zeileis and Grothendieck, 2005]. These three approaches have statistical properties that
allow them to be classified as either rigid or flexible methods [James et al., 2013]. We
have conducted experiments using the CATS dataset [Lendasse et al., 2004]. Our results
indicate the need of exploring LM as baseline approaches for TSI to encourage researchers
to improve their choices for a suitable MLM for solving such problem.
Besides this introduction, the remainder of this paper is organized as follows.
Section 2 discusses fundamentals of TSI. Section 3 explores LM comparing them with
state of the art MLM. Section 4 concludes the paper.

2. Time Series Imputation
A time series can be defined as a set of data of an object of interest collected over time
[Box et al., 2008]. Formally, a time series t is a series of values < t1 , ...,tm >, where |t| is
the number m of elements in t, and tm is the most recent value in t. A subsequence r of size
n in a time series t is a series of values < v1 , ..., vn >, such that there exist i1 < i2 < . . . < in
integers in which v1 = ti , v2 = ti+1 , . . . , vn = ti+n−1 , |r| = n. Formally, r = subseq(t, i, n).

A gap is a subsequence rk in t in which all values are NA (Not Available). The
problem of imputation consists in filling the set of gaps inside of a time series t with
appropriate values. When the gap occurs in the last sequence of values inside a time
series, the problem of imputation is exactly the same as predicting future data.
There exist a substantial variety of prediction and imputation models. We can
generally consider a method for estimating a time series model to be either rigid or flexible
[James et al., 2013]. Rigid methods make an initial assumption about the characteristics of
the time series model; therefore the modeling process becomes a problem of estimating
a set of coefficients. Nevertheless, this initially assumed model might not reflect the
available time series observations [James et al., 2013]. Examples of rigid methods include
linear regressions and ARIMA.
In contrast, flexible methods focus on fitting a model such that the available time
series observations are approximated as much as possible taking into account a certain
degree of smoothness. Some examples of flexible methods are the regression spline,
linear interpolation, SVM and neural networks. In the case of prediction and imputation,
although a straightforward conclusion would be that flexible are better suited than rigid
methods, it is not guaranteed due to the possibility of over-fitting the time series data
[James et al., 2013]. Thus, rigid methods should not be neglected when it comes to
prediction/imputation.
Another very important question related to imputation and prediction is the interpretability of the methods. LM are commonly simpler to interpret than MLM. In this
way, managers and researchers tend to feel safer when they understand data models. In
this sense, they might prefer to adopt LM if the advantage of MLM is not statistically significant or just slightly better. Considering these characteristics, the following subsections
details general LM and its implementation in R according to their rigidity level.
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2.1. ARIMA
The ARIMA(p, d, q) model [Box et al., 2008] is one of the most important rigid methods for time series prediction and is derived from a composition of the autoregressive
(AR) and moving average (MA) modeling processes, respectively represented by p and
d, with the addition of a preliminary differentiation process (I) represented by d. Forecasting and back-forecasting are commonly used in filling gaps in univariate time series
[Weerasinghe, 2010]. The selection of optimized parameters (p, d, q) for ARIMA model
is not a simple task. To address such issue, commonly function auto.arima from the forecast R-package [Hyndman and Khandakar, 2008] is applied to optimize these parameters.
Function auto.arima also identifies if the input time series is seasonal, which allows the
usage of seasonal ARIMA (SARIMA) model.
2.2. Linear Interpolation
Among univariate methods for TSI, linear interpolation is one of the most popular. Despite its restrictions with regard to gap lengths [Junninen et al., 2004], its performance
tend to be stable and of reasonable quality. Linear interpolation fits a straight line between
the endpoints of a gap, so its equation is used to straightforwardly compute missing values [Junninen et al., 2004]. We have performed linear interpolation using the na.approx
function of the zoo R-package [Zeileis and Grothendieck, 2005], which replaces NAs by
linear interpolation using the function approx from the stats R-package.
2.3. Spline
In the spline interpolation method for TSI, cubic polynomials are fitted to a time series.
The fitted function and its first two derivatives must be continuous at the knots, that is,
where piecewise portions join [Junninen et al., 2004]. A cubic spline with knots at xi ,
i = 1, . . . , n is defined as f (x) = ai + bi x + ci x2 + di x3 [Junninen et al., 2004]. The performance of spline imputation is also restricted to gap lengths, in the sense that it may present
similar quality of that of a linear imputation method for short gaps, however, the performance of splines considerably decline as the length of gaps increase due to overfitting
the data [James et al., 2013]. We have performed spline interpolation using the na.spline
function of the zoo R-package, which replaces NAs by cubic spline interpolation using
the function spline from the stats R-package.

3. Experiment Evaluation and Discussion
We have conducted an initial evaluation of linear models using the CATS Competition
data set. The CATS Competition presented an artificial time series with 5,000 points,
among which 100 are unknown. The competition proposed that the competitors predicted
the 100 unknown values from the given time series, which are grouped into five nonconsecutive gaps of 20 successive values. The CATS Competition time series is depicted
in Fig. 1, in which the five gaps of unknown values (981-1000, 1981-2000, 2981-3000,
3981-4000 and 4981-5000 observations) may be observed.
The performance evaluation in the CATS Competition is based on the mean
squared error (MSE) computed on the 100 unknown values (E1 ) and on the 80 first unknown values (E2 ). The expressions for E1 and E2 are presented in Equation 1, where ib
and jb correspond to the first and last elements of the bth gap of imputed values, respectively. The second criterion (E2 ) includes only the scenario in which both sides of the time
65

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

Figure 1. CATS Competition time series with five gaps

series, i.e., before and after the endpoints of the gaps, can be used to perform imputation.
Whereas the first criterion (E1 ) includes the last gap, which presents a typical scenario of
prediction. In this case not all imputation methods are capable to be used.
E1 =

5

∑

b=1

j

b
(xt − x̂t )2
∑t=i
b
100

!

, E2 =

4

∑

b=1

j

b
(xt − x̂t )2
∑t=i
b
80

!

(1)

Besides the previously mentioned imputation methods, we have also applied the
simple method of carrying the last known time series observation forward into the gap
via the na.locf function of the zoo R-package [Zeileis and Grothendieck, 2005]. Furthermore, we have included other general-purpose imputation package, namely Amelia. The
method provided by the Amelia R-package implements a bootstrapping-based EM algorithm, where the means and covariance matrices of the missing data are estimated iteratively [Junninen et al., 2004]. Amelia supports the processes of imputing cross-sectional
surveys, time series data, and time series cross-sectional data [Jerez et al., 2010].
The goal of adopting LM as baseline is to enhance imputation performance of
MLM during training-testing, prior to its actual usage with unknown data. However, for
sake of comparison purpose only, we adopt all 4900 observations as training set and the
100 unknown competition values as test set. The MSE errors for each of the 5 gaps in the
CATS dataset as well as the computed values for E1 and E2 , with respect to each applied
imputation method are presented in Table 1. As expected, since the majority of imputation
methods apply interpolation techniques in order to predict the first four gaps, the MSE of
these gaps are generally inferior to the prediction error for the fifth block, for whose
prediction we could not apply the same interpolation methodology. This is exactly the
case of ARIMA. We have used the arimainterp function of the TSPred R-package [Salles
and Ogasawara, 2015] to perform the imputation of the first four gaps applying forward
and backward forecasting, while in the last gap, we only applied forward forecasting.
Linear Interpolation was the best LM for CATS dataset, however, just like Spline, it could
only be used for the first four gaps. Finally, we highlight the performance of the Amelia
method, which was two orders of magnitude inferior to the one of the linear interpolation.
This result is in agreement with Friese et al. [2013] who observed that Amelia works best
on multidimensional time series.
The comparison between the explored LM and MLM for imputation can be observed in the ranking in Table 2, derived from the complete CATS Competition ranking
[Lendasse et al., 2004]. Although ARIMA maintained its general characteristic perfor66
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Table 1. MSE prediction errors for each gap with E1 and E2 measures

Method

Gap 1

Gap 2

Gap 3

Gap 4

Gap 5

E1

E2

Linear Interpolation 142
ARIMA
576
na.locf
382
Spline
2014
Amelia
51890

175
532
2153
9998
27480

651
1979
3389
3297
14026

495
583
1103
939
25104

NA
2196
1769
NA
24302

NA
1173
1759
NA
28560

366
917
1757
4062
29625

mance as a simple and rigid linear model it has obtained reasonably better results when
compared to other MLM imputations. However, the linear interpolation stands out for
having produced results that would lead it to the fifth position of the ranking of CATS
competition.
Table 2. CATS Ranking according to E2 measure

Participant

E2

Participant

E2

1. Wichard et al.
222 11. Verdes et al.
442
2. Cellier et al.
278 12. Maldonado et al.
542
3. Särkkä et al.
346 13. Chan et al.
677
4. Simon et al.
351 14. Beliaev et al.
762
5. Linear Interpolation 366 15. Yen-Ping et al.
894
6. Hu et al.
370 16. Arima (auto-arima) 917
7. Palacios-González
395 17. Kong
994
8. Cai et al.
402 18. Crone et al.
995
9. Wang
402 19. Acernese et al.
1229
10. Kurogi et al.
418 20. na.locf
1757
The characteristic one seeks on a satisfactory baseline TSI method is, firstly, the
capacity to serve as parameter to define a minimum acceptable level of performance and
therefore permit the evaluation of viability and expediency of TSI method. Additionally, a
reliable and well-established baseline method should be able to offer a way to demonstrate
and ensure the merit of methods which present high quality of performances. The value
of these methods are then ratified by its better results when compared against those of
baseline methods.
We can observe that our best-trained LM maintained a relevant position presenting a better performance than a reasonable number of MLM. Furthermore, the imputation
errors of LM ratified the importance of the results of the best methods of the rankings,
which were superior to LM. These observed properties together with its several previously discussed advantageous characteristics, such as linearity, interpretability and reliability, therefore, makes LM suitable choice for an exceptionally adequate baseline for TSI
methods.

4. Conclusion
In this paper we have conducted an initial evaluation of LM as baseline for TSI, particularly when compared to MLM, as they are commonly easier to interpret. We have
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evaluated both rigid (ARIMA) and flexible (linear interpolation and spline) models using
the CATS dataset. Although the performance of any interpolation time series method may
depend greatly on the characteristics of data [Junninen et al., 2004], linear interpolation
stood out as the best evaluated LM in our experiments. Since the best LM outperformed
the majority of MLM that participated in the CATS competition, our results indicate the
need for exploring LM as baseline for imputation during training and testing. Hence, during CATS competition, for example, should LM had been used as baseline, many poor
imputations would have been avoided.
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Abstract. The communication costs involved in retrieving distributed data in
SPARQL queries have a big impact on the system performance. In this paper,
we define a parallel graph processing model that explores the existence of allocation patterns, which consist of information on how data has been distributed
among servers. Based on this model, we define two types of communication
schedules: get-frag and send-result. These strategies are of great interest to
query optimizers for efficient query processing on distributed RDF stores.
Resumo. Grande parte do custo envolvido no processamento distribuı́do de
consultas SPARQL resulta do custo de comunicação para a obtenção dos dados
envolvidos na consulta. Neste trabalho é definido um modelo de exploração de
grafos paralelo para consultas SPARQL que considera a existência de padrões
de distribuição de dados. A partir deste modelo, são definidos dois modelos de
escalonamento de comunicação entre servidores: get-frag e send-result. Estes modelos poderão ser explorados futuramente por um otimizador para a
execução eficiente de consultas sobre bases RDF distribuı́das.

1. Introdução
O padrão RDF adota um modelo conceitual de grafos para representar dados e expressar
relacionamentos entre entidades. A simplicidade e a flexibilidade do modelo motivou a
proliferação de grandes bases de dados RDF como, por exemplo, a DBPedia, que representa de forma estruturada o conteúdo da Wikipedia. Segundo o consórcio W3C, algumas
bases comerciais já alcançaram a marca de 1 trilhão de triplas RDF1 . Este volume de dados
e sua tendência de crescimento representam um grande desafio para a escalabilidade dos
sistemas de gerenciamento de dados RDF atuais. Em resposta à explosão de dados RDF,
pesquisadores têm investido esforços no desenvolvimento de técnicas escaláveis para o
processamento de consultas SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language)2 .
Considerando o armazenamento de grandes bases de dados, sistemas tais como a
proposta de Huang et al (2011) e Triad [Gurajada et al. 2014] armazenam seus dados de
forma distribuı́da com o objetivo de prover uma maior escalabilidade às suas aplicações
quando comparados com sistemas que adotam abordagens centralizadas, como o sistema
RDF-3X [Neumann and Weikum 2010]. Porém, a distribuição de dados implica em custo
de comunicação no processamento de consultas, uma vez que os dados envolvidos podem
1
2

http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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Figura 1. (a) Grafo RDF; (b) Consulta SPARQL; (c) Grafo de consulta

estar alocados em diversos servidores. Sendo assim, diferentes métodos de distribuição de
dados têm sido propostos com o objetivo de minimizar este custo. Uma alternativa são os
métodos de distribuição classificados como “controlados”, uma vez que eles fragmentam
e distribuem dados por meio de padrões de agrupamento que podem ser usados pelo
processador de consultas. Na Figura 1(a), os fragmentos distribuı́dos estão representados
por retângulos tracejados e cada fragmento de dados possui o seu padrão. Por exemplo, os
fragmentos Pproduto&oferta1 e Pproduto&oferta2 possuem o padrão Pproduto&oferta
que determina que um produto sempre estará armazenado fisicamente com suas ofertas.
Considerando um método de distribuição controlado e a ocorrência de trocas de
mensagens entre servidores de um cluster durante a execução de consultas, duas estratégias comunicação entre servidores podem ser identificadas. A primeira baseia-se
no envio de resultados intermediários (send result) e a segunda na requisição de fragmentos de dados necessários (get frag) para o processamento de consultas. Considere o
grafo fragmentado da Figura 1(a) e a recuperação de dados envolvida no processamento
da consulta da Figura 1(b). O servidor X é capaz de processar grande parte da consulta,
pois possui os dados referentes a produto e oferta. Contudo, para obter os dados
de revisao, é preciso acessar o servidor Z. No modelo send result, o servidor X envia
a Z o resultado intermediário do processamento (oferta e produto) para que Z finalize a execução da consulta. Já, no modelo get frag, o fragmento de dados Previsao1 é
requisitado por X, enviado de Z para X, que continua a execução da consulta localmente.
O objetivo deste artigo é apresentar um modelo de exploração de grafos RDF para
o processamento distribuı́do de consultas SPARQL, que considera estas duas estratégias.
Este modelo difere da maioria dos trabalhos relacionados, que são baseados em um único
modelo de comunicação. Assim, futuramente, otimizadores de consulta poderão explorar
as estratégias propostas visando um processamento eficiente de consultas. Este artigo
está organizado em mais 5 seções. A Seção 2 apresenta conceitos preliminares. A Seção
3 descreve o modelo de processamento de consultas e os dois modelos de escalonamento.
A Seção 4 apresenta resultados experimentais iniciais, seguida pela Seção 5, que discute
os trabalhos relacionados. Por fim, as conclusões são apresentadas na Seção 6.

2. Definições Preliminares
A sintaxe do modelo RDF é baseada no conceito de triplas da forma (sujeito, predicado,
objeto). Uma tripla pode ser interpretada como uma entidade (sujeito) que tem uma pro70
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priedade ou um relacionamento (predicado) com um determinado valor literal ou entidade
(objeto). Uma base RDF pode ser representada por um grafo G = (V, A), onde (1) V é
o conjunto de vértices que representam os sujeitos e os objetos da base, e (2) A é o conjunto de arestas direcionadas e rotuladas que representam os predicados que relacionam
pares de vértices. Fisicamente, tais arestas podem ser representadas na forma de listas de
adjacências do vértice. Sendo assim, cada vértice v que representa uma entidade no grafo
RDF pode ser representado pela tripla (id,in,out), na qual: (1) id(v) denota o identificador
da entidade, (2) in(v) é o conjunto de arestas incidentes em v, e (3) out(v) é o conjunto
de arestas com origem em v. Por exemplo, a entidade Produto1 da Figura 1(a) pode
ser representada por vP roduto1 = (id: http://exemplo , in:{(produz, Produtor1), (oferece,
Oferta1), (revisa, Revisao1)}, out:{ (valor, v1 ), (nome, n1 )}).
O núcleo da linguagem SPARQL baseia-se em um conjunto de padrões de triplas semelhantes às triplas RDF, exceto pelo fato das triplas admitirem variáveis em seus
membros. Existe uma variedade de operadores na linguagem [Pérez et al. 2009], mas
neste trabalho são considerados os operadores select, join e filter. Dada uma consulta
SPARQL, um padrão de grafo básico (PGB) é construı́do e pesquisado no grafo RDF. A
contrução é feita a partir das junções definidas pelas variáveis em comum nos padrões de
triplas, denominadas de variáveis de junção. A Figura 1(c) ilustra o PGB correspondente
à consulta SPARQL da Figura 1(b), que obtém as entidades do tipo Oferta com seus respectivos Produtos e Revisões. Neste exemplo, são variáveis de junção: ?oferta, ?produto
e ?revisao. O resultado da consulta corresponde à projeção dos mapeamentos sobre as
variáveis de PGB. Um exemplo de mapeamento resultante do processamento da consulta
da Figura 1(c) sobre o grafo da Figura 1(a) é: ( ?oferta 7→ Oferta1, ?produto 7→ Produto1,
?revisao 7→ Revisao1, ?Ovalor 7→ v3, ?Odata 7→ d3, ?Pnome 7→ n1, ?Rtexto 7→ t1).
Este trabalho considera grafos de consulta conexos. Logo, a geração de mapeamentos pode ser processada pelo método de exploração de grafos. Algoritmos de isomorfismo de subgrafos podem ser utilizados na exploração. Ullmann (1976) propõe um
algoritmo centralizado clássico desta categoria. A exploração requer a definição de uma
ordem de caminhamento no grafo para a pesquisa de subgrafos isomórficos a PGB. A
ordem, em nosso modelo, corresponde à definição de uma sequência das arestas do PGB.

Schroeder (2014) propõe a técnica ClusterRDF para a distribuição controlada de
dados em um cluster de servidores. Esta técnica introduz os conceitos de padrões de
alocação (PA) e templates. Os PAs definem quais vértices de um grafo RDF devem
ser alocados em um mesmo servidor. Cada PA é dividido em um conjunto de templates, que definem unidades de comunicação. Os templates tem como objetivo minimizar
a quantidade de comunicação entre servidores, empacotando dados que são usualmente
utilizados em conjunto em uma mesma transmissão. Considerando o grafo RDF da Figura 1(a), a alocação dos vértices nos servidores X, Y e Z é o resultado da definição de
três PAs: PA1 : {produto, oferta, produtor}, PA2 :{revisao, revisor} e
PA3 :{vendedor}. No exemplo, o PA1 é dividido em dois templates (representados por
linhas tracejadas): Produto&oferta e Produtor. Instâncias de templates são denominados de fragmentos. Uma aresta que relaciona dois fragmentos é replicada em ambos
os fragmentos e denominada de aresta de corte.
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3. Processamento distribuı́do de consultas
O objetivo desta seção é apresentar o modelo de processamento distribuı́do e paralelo e os
dois modelos de comunicação considerados neste artigo. Basicamente, o processamento
de consultas envolve as etapas de análise, planejamento e execução.
Na etapa de análise, dada um consulta SPARQL, PAs e templates são detectados
a partir das arestas do PGB da consulta. Por exemplo, para o grafo de consulta da Figura 1(c), detecta-se que os padrões de triplas pertencem ao template Produto&oferta e
PA1 e os padrões restantes ao template Revisão e PA2 .
Durante o planejamento, define-se uma sequência de exploração que agrupe os
padrões de tripla de um mesmo template e/ou PA para que a quantidade de comunicação
seja minimizada. Observe que a ordenação de exploração em PAs distintos, bem como
de padrões dentro de um mesmo template ou PA tem impacto sobre o tempo de processamento da consulta. Contudo, a geração de uma ordenação adequada depende de
informações de cardinalidade e seletividade e está fora do escopo deste trabalho. Um
plano de execução Q é uma sequência de passos [q1 , . . . , qn ], onde qi é uma quintúpla
(a, t, p, f, dir), onde (1) a é um padrão de tripla, (2) t é uma template que contém a,
(3) p é um PA que contém a, (4) f é o conjunto de filtros definidos sobre variáveis de
a, e (5) dir ∈ {in, out} tal que se dir(qi ) = out o percurso no grafo RDF é na direção
(sujeito, predicado, objeto) em a; caso contrário, a direção é (objeto, predicado, sujeito)
em a. Dando continuidade ao exemplo acima, um possı́vel plano para a consulta da Figura
1(b) consiste dos seguintes passos:
[q1 : ((?oferta, valor, ?Ovalor), Produto&oferta, PA1 , {(?Ovalor < 50000)}, out),
q2 : ((?oferta, data, ?Odata), Produto&oferta, PA1 , {}, out),
q3 : ((?oferta, oferece, ?produto), Produto&oferta, PA1 , {}, out),
q4 : ((?produto, nome, ?Pnome), Produto&oferta, PA1 , {}, out),
q5 : ((?revisao, revisa, ?produto), Revisao, PA1 , {}, in),
q6 : ((?revisao, texto, ?Rtexto), Revisao, PA2 , {}, out) ]

Para a execução de um plano Q sobre um grafo RDF Gb = (Vb , Ab ), o sujeito de
q1 é mapeado em Vb de acordo com as restrições de q1 para definir um ou mais pontos
iniciais de exploração. De acordo com dir e f , triplas RDF são instanciadas gerando o
conjunto de mapeamento de q1 . Na sequência, a entrada para um passo qi consiste de um
conjunto de mapeamentos das variáveis de junção dos passos anteriores e o resultado é
um conjunto de mapeamentos de triplas RDF instanciadas em [q1 , . . . , qi−1 ] ∪ qi . Assim,
para a execução de Q no grafo RDF da Figura 1(a), os pontos iniciais de exploração
começam com os mapeamentos {(?of erta 7→ of erta1), (?of erta 7→ of erta2)}. Após
a execução de q1 o resultado é {(?of erta 7→ of erta1, ?Ovalor 7→ v3 ), (?of erta 7→
of erta2, ?Ovalor 7→ v4 )}. O passo q2 busca triplas de acordo com sua variável de junção
e os mapeamento de ?of erta em q1 , e assim sucessivamente. Quando o pa(qi ) 6= pa(qi−1 )
e as instâncias dos PAs estão em servidores diferentes, a comunicação pode ser feita
utilizando dois modelos de comunicação, sendo eles: 1) send result: neste modelo, os
mapeamentos gerados até qi−1 são enviados aos servidores capazes de instanciarem a
variável de junção de qi dando continuidade à exploração; e, 2) get frag: neste modelo, o
servidor requisita os fragmentos capazes de instanciarem o vértice de junção de qi para dar
continuidade ao processamento da consulta localmente. Em Q, o passo q5 representa uma
aresta de corte que implica na comunicação para a execução do passo q6 com a variável de
junção ?revisao. Uma função de custo deve ser elaborada para que o otimizador escolha
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a estratégia de comunicação que implique em um menor tempo de processamento de Q.

4. Experimentos
Uma análise inicial do modelo de processamento foi feita a partir de um protótipo preliminar baseado em Ullmann (1976), implementado em Java e que utiliza os mecanismos de
thread e RMI para viabilizar o processamento distribuı́do e paralelo. Foi adotada uma arquitetura mestre-escravo composta por 3 instâncias Amazon EC2 64-bit do tipo t1.micro
e o repositório em memória Berkeley DB3 para o armazenamento dos dados RDF e do
modelo de distribuição. Na arquitetura, o servidor mestre recebe e analisa requisições de
consulta, define planos de execução e requisita o processamento paralelo a todos os servidores escravos; cada escravo recebe paralelamente as requisições e inicializa a exploração
com a sua base local. Quando um passo do plano não pode ser processado localmente, é
utilizada uma estratégia de comunicação para dar continuidade à execução da consulta.
A base de dados foi gerada a partir do Berlin SPARQL Benchmark4 , que permite
gerar bases para um domı́nio e-commerce que estabelece os relacionamentos entre produtos e seus produtores. No experimento realizado, foi utilizada uma base com 20 produtos
que corresponde a um total de 2.203 triplas (524KB). Na base todos os produtos estavam
relacionados com um único produtor e, conforme a distribuição gerada, os fragmentos relacionados aos produtos foram alocados no servidor denominado de escravo 2, enquanto
que os fragmentos do produtor, no servidor escravo 1. Para a distribuição da base foi adotado o método de distribuição ClusterRDF. Devido à distribuição, as listas de adjacência
dos vértices consideram o endereço fı́sico dos vértices adjacentes que não estão armazenados em um mesmo PA. Além disso, tornaram-se necessários ı́ndices para a recuperação
de: (i) uma instância de um tipo de PA dado um vértice v; (ii) fragmentos de um tipo de
template dada uma instância de um PA; e (iii) vértices v dado um fragmento.
Uma consulta foi analisada a partir de dois planos diferentes. O objetivo da consulta era o de recuperar produtos e seus respectivos produtores. No primeiro plano (P1)
obteve-se produtos e na sequência produtor. No segundo (P2), a ordem dos padrões
de triplas foi inversa a P1. Em ambos, o tamanho do resultado da consulta é o mesmo, isto
é, 1.116 bytes. Três variáveis foram analisadas: número de mensagens trocado entre servidores (M), volume de bytes trafegado na rede (B) e tempo total de resposta (T). Em P1,
com get-frag obteve-se: M = 1 (recuperação do fragmento do produtor pelo escravo
2), B = 6.277 bytes (tamanho do fragmento recuperado) e T = 0,417 s. Com send-result
obteve-se: M = 20 (envio dos resultados intermediários do escravo 2 ao escravo 1), B
= 3.384 bytes (volume total dos resultados intermediários) e T = 0,548 s. Pode-se notar
que nesse contexto o valor de M influenciou diretamente em T. Em P2, get-frag exige
a troca de mais mensagens e trafega um maior volume de bytes que send-result. Sendo
assim, o tempo de get-frag foi de 0,276 s e o de send-result, 0,179 s. Esta breve análise
mostrou que dependendo do plano de execução de uma mesma consulta, uma estratégia
de comunicação torna-se mais adequada que outra.

5. Trabalhos Relacionados
O modelo de processamento de consultas e a estratégia de comunicação entre servidores
influenciam no custo de comunicação. Para o processamento, sistemas optam por uma
3
4

http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/berkeleydb
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/berlinsparqlbenchmark/
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abordagem centralizada ou distribuı́da. Na primeira, uma consulta é alocada a um único
servidor de processamento, que requisita os dados necessários aos servidores de armazenamento. Punnoose et al (2012) faz uso desta abordagem em Rya. Na distribuı́da, que
é adotada neste trabalho, a carga de processamento é distribuı́da entre diversos servidores. Diversos sistemas tais como as propostas de Huang et al (2011), Yang et al (2013) e
Gurajada et al (2014) adotam esta abordagem. Já, Trinity.RDF [Zeng et al. 2013] adota
uma abordagem mista onde um servidor central finaliza o processamento da consulta.
Apesar destes sistemas adotarem métodos de distribuição especı́ficos para minimizar o
custo de comunicação, a maioria deles adotam somente uma estratégia de comunicação.
O modelo de processamento apresentado neste artigo propõe o uso de duas estratégias
de comunicação. Essa flexibilidade visa possibilitar a geração de planos de consulta que
adotem o modelo considerado mais adequado para um determinado contexto. Tal flexibilidade não foi encontrada em nenhum outro trabalho na literatura.

6. Conclusão
Este artigo propõe um modelo de exploração de grafos que explora a padronização de
agrupamento de dados gerada por métodos de distribuição de dados classificados como
“controlados”. A partir deste modelo, foram definidas duas estratégias de comunicação
entre servidores que podem ser usadas durante o processamento distribuı́do de consultas.
Uma análise detalhada sobre um conjunto de consultas SPARQL encontra-se em andamento para uma comparação completa dos modelos. O objetivo da análise é o de fornecer
heurı́sticas para a escolha do melhor modelo de comunicação durante a exploração distribuı́da de grafos. Este trabalho traz contribuições para o contexto de bancos de dados
de grande escala, uma vez que os modelos aqui apresentados poderão ser explorados por
otimizadores de consultas para prover escalabilidade ao processamento de consultas sobre
fontes de dados RDF em crescente expansão.
Agradecimentos Este trabalho foi parcialmente financiado pela Capes e pelo AWS na Educação.
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Abstract. Link Prediction is a classic social networks analysis problem.
Knowing in advance future actions in social network can help, for example,
agents decision. Link Prediction techniques are based on metrics that have
different approaches. In this paper, we will model a multi-relational scientific
social network to assess the impact of content extraction on topological
metrics. Thus, a metric composed of topological and semantic approach is
proposed to solve link prediction problem. The results were compared with
those presented by Katz metric.
Resumo. A previsão de links é um problema clássico da análise em redes
sociais. Saber com antecedência as ações futuras de uma rede social pode
auxiliar, por exemplo, a tomada de decisão dos agentes dessa rede. Técnicas
de previsão são baseadas em métricas que possuem diferentes abordagens.
Neste artigo, será modelada uma rede social científica multi-relacional para
avaliar o impacto que a extração de conteúdo causa nas métricas topológicas.
Assim, uma métrica composta por uma abordagem topológica e semântica
será proposta para a resolução desse problema. Os resultados foram
comparados com os apresentados pela métrica de Katz.

1. Introdução
Muitos estudos apontam que há uma tendência de que pesquisadores de uma mesma
instituição, ou vinculados a instituições relacionadas, possuam uma maior colaboração
[Evans et al., 2011]. A sugestão de novos relacionamentos pode auxiliar os
pesquisadores a criarem novos vínculos e aprimorarem suas redes de relacionamento em
pesquisa.
Com o intuito de permitir que a sugestão de novos relacionamentos tenha a
influência de vários tipos de relacionamentos científicos, foi modelada uma rede social
científica multi-relacional seguindo o modelo proposto em trabalhos anteriores [Ströele
et al., 2012, 2013].
Neste artigo, a sugestão de novos relacionamentos será feita por meio de
técnicas de previsão de relacionamentos. Embora os resultados obtidos anteriormente
com essas técnicas, tenham sido satisfatórios, novos estudos mostraram que apenas as
informações estruturais da rede social não são suficientes para produzir boas previsões.
Nesse contexto, o principal objetivo deste trabalho é aprimorar o módulo de sugestão de
relacionamentos desenvolvido em trabalhos anteriores, nos quais foram utilizadas
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apenas informações sobre a topologia da rede social científica [Ströele et al., 2013]. A
métrica desenvolvida irá incorporar elementos semânticos através de técnicas de
extração de informações e, com isso, sugerir relacionamentos baseando-se tanto na
estrutura da rede social quanto no interesse de pesquisa de cada pesquisador.
O artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 alguns trabalhos
relacionados são apresentados e será feita uma fundamentação teórica; na seção 3 é
descrita a modelagem da rede social científica multi-relacional; na seção 4 são
apresentadas as métricas adotadas neste trabalho; na seção 5 é feita uma análise
comparativa com os resultados obtidos pelas duas métricas; e, finalmente, na seção 6
são apresentadas as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados
Identificar alterações e analisar o comportamento futuro na rede social com informações
sobre o seu passado é chamado de Previsão de Relacionamentos. A definição de
algumas métricas utilizadas na resolução desse problema está na Tabela 1 [Potgieter et
al., 2009], onde # é o número de elementos; Γ(vi ) vizinhos do nó vi ; caminhos<v l,>v
i

j

conjunto de todos os caminhos mais curtos de tamanho l entre vi e v j .
Tabela 1 - Conjunto das principais métricas adotadas na literatura.
Métrica
Grau do nó vi

Definição Matemática
# Γ(vi )

Vizinhos
Comuns
Similaridade
Adamic-Adar

Métrica

Definição Matemática
Γ (vi ) ∩ Γ (v j )

#{Γ(vi ) ∩ Γ(v j )}

Coeficiente de
Jaccard

J (vi ,v j ) =

1
log(
freqüência
( z ))
z : característica

Métrica de Katz

Katz = ∑ β l .#(caminhos <vil,>v j )

∑

Γ (vi ) ∪ Γ (v j )

∞

l =1

comum

As técnicas de previsão de relacionamentos podem utilizar métricas baseadas na
topologia do grafo social para inferir onde é provável surgirem novas ligações. Segundo
Bliss, C. A. et al. (2014), os métodos existentes utilizam as métricas de vizinhança para
avaliar a aparência das ligações e prever novas ligações no próximo período de tempo.
Segundo Liben-Nowell e Kleinberg (2007), dentre as métricas baseadas na
topologia dos grafos sociais, a de Jaccard e Adamic-Adar, cujos valores são obtidos pela
análise da vizinhança, e a métrica de Katz, baseada nos caminhos do grafo, são as que
apresentam as melhores previsões de links. Métricas baseadas no perfil do nó examinam
atributos específicos, sendo complementares às métricas baseadas na topologia. Muitos
trabalhos sugerem que incorporar essas medidas na análise das relações pode enriquecer
a previsão [Aiello et al., 2012; Romero and C. Tan, 2013] de relacionamentos.
Em geral, as métricas baseadas no perfil fazem uma avaliação sobre atributos
quantitativos dos nós, considerando características de perfil definidas pelo próprio
usuário, e podem também avaliar conteúdos textuais para extrair sentimentos e palavras
chaves. Essas informações são combinadas às métricas topológicas para aprimorar a
técnica de previsão de relacionamentos [Bliss et al., 2014; Yuan et al., 2014].
Observa-se que a previsão de links é abordada de duas formas diferentes, porém
complementares. A primeira examina a topologia da rede buscando estruturas sociais
em desequilíbrio, a fim de equilibrá-las. A segunda analisa o conteúdo de objetos
envolvidos nas interações sociais à procura de indivíduos que compartilham interesses
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comuns. Neste trabalho, a previsão/sugestão de novos relacionamentos será feita através
de uma métrica que combina essas duas abordagens.

3. Modelagem da Rede Social Científica Multi-Relacional
O processo de modelagem da rede social multi-relacional foi dividido em três etapas:
número de relacionamentos comuns; idade dos relacionamentos que ligam esses
pesquisadores; e perda de conhecimento quando o relacionamento entre os
pesquisadores é indireto [Ströele et al., 2012].
Na primeira etapa são analisados quatro tipos de relacionamentos. Esta medida
contabiliza os totais de participação em projetos, publicações de co-autoria, participação
em banca de trabalhos científicos e produções técnicas. Ao final dessa etapa é definido
o grau do relacionamento entre pares de pesquisadores. A segunda etapa considera a
idade do relacionamento, pois essa característica é útil para indicar se o relacionamento
reflete uma conexão atual, ou se é uma conexão que existia no passado e que não existe
nos dias atuais. Assim, foi adicionada uma penalização com base no ano para os
relacionamentos no cálculo do peso das relações entre os pesquisadores.
O conhecimento máximo (grau do relacionamento) entre dois nós é calculado,
na terceira etapa, utilizando o algoritmo de fluxo máximo, que avalia todos os caminhos
possíveis entre os dois pesquisadores e consolida o maior fluxo de conhecimento que
pode ser transmitido. Tentando refletir a perda de conteúdo na troca de informações, foi
considerado que a informação é recebida pelo pesquisador com uma perda de N% do
total do conhecimento, onde N é o número de nós intermediários entre a fonte e o
receptor. No final do processo de modelagem da rede social científica multi-relacional é
obtida uma matriz de fluxo máximo com resistência, a qual será utilizada pelo método
de previsão/sugestão de relacionamentos.

4. Métricas
Neste trabalho foram utilizadas duas métricas: a métrica de Katz e a Métrica Semântica.
Essa métrica, proposta neste trabalho, é composta pelo valor da métrica de Katz (análise
topológica) e pelo grau de relevância dos temas de interesse extraídos a partir dos
artigos publicados pelos pesquisadores (análise semântica). Deseja-se verificar o
impacto que os interesses dos pesquisadores causam no processo de previsão de
relacionamentos.
Para extrair os interesses dos pesquisadores foi utilizada uma técnica de extração
de informação usando os títulos dos artigos publicados. Assim, todas as publicações de
cada pesquisador são consolidadas e aplicadas à AlchemyAPI1. A AlchemyAPI possui
funcionalidades para extração de informações semânticas (conceitos, entidades,
palavras-chaves, dentre outros) [Fernandes, 2013].
Todas as informações extraídas com o auxilio dessa API possuem um grau de
relevância, que é um valor que expressa o quão relevante é o termo identificado dentro
do texto analisado. Esse valor varia entre 0 e 1, onde valores próximos a ‘zero’ indicam
que o termo é menos relevante e valores próximos a ‘um’ são os termos mais relevantes.

1

http://www.alchemyapi.com/
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A métrica semântica verifica e consolida os interesses em comum de pares de
pesquisadores, extraindo os termos principais de suas publicações usando a
AlchemyAPI. O grau de relevância dos termos de interesse comuns dos pares de
pesquisadores é consolidado e o valor obtido representa uma medida de relevância para
os interesses comuns dos pesquisadores, equação (1)
l

MR = ∑ GRAi + GRCi
i =1

(1)

onde l é o número de termos de interesses comuns entre os pesquisadores A e C; GRA e
GRC são o Grau de Relevância do termo para o pesquisador A e para o pesquisador C,

respectivamente; GRA ∈TRA e GRC ∈TRC , onde TRA e TRC são os conjuntos de todos os
termos relevantes de interesse dos pesquisadores ‘A’ e ‘C’, respectivamente; e
GRA , GRC ∈{TRA ∩ TRC } .
Como o objetivo deste trabalho é verificar o impacto que o interesse dos
pesquisadores possui na previsão de relacionamentos, será utilizada uma métrica
semântica composta pelo valor da métrica de Katz e pela medida de relevância. A
equação final dessa métrica é dada por
Métrica Semântica = Katz * MR

(2)

onde Katz foi definido na Tabela 1 e MR foi detalhada na equação (1).

5. Análise comparativa
Os dados para a construção da rede social científica multi-relacional foram selecionados
da plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/eng/). Foram extraídos os dados dos
pesquisadores de cinco dentre as oito instituições avaliadas com níveis 6 e 7 de acordo
com os critérios da CAPES. Ao todo foram analisados 169 pesquisadores da área de
Ciência da Computação. A rede social modelada na seção 3 com esses dados foi
utilizada para a avaliação da métrica. Para avaliar o desempenho das recomendações,
adotou-se a recomendação Top-N, na qual dado o conjunto de todas as possíveis
relações de cada ano, sugerimos que N% delas são novos relacionamentos.
Os experimentos foram desenvolvidos com o intuito de comparar os resultados
obtidos pela métrica de Katz e pela Métrica Semântica. Essa comparação foi feita tanto
para avaliar o impacto do uso de informações semânticas na previsão de
relacionamentos, quanto para validar a métrica semântica, pois, segundo a literatura
[Liben-Nowell and Kleinberg, 2007], a métrica de Katz é a medida que produz os
melhores resultados para os problemas de previsão de links.
As sugestões de relacionamentos são feitas baseando-se em uma lista com todos
os possíveis relacionamentos futuros. Cada um desses possíveis relacionamentos recebe
um valor que é obtido através das métricas de Katz e Semântica. Essa lista é ordenada
em ordem decrescente pelo valor das métricas. Assim, os top-N resultados são os com
maior probabilidade de serem novos relacionamentos.
Os gráficos que ilustram as medidas de qualidade das previsões de
relacionamentos são apresentados na Figura 1. Pode ser observado que a Métrica
Semântica apresenta precisão e recall melhores que a métrica de Katz em 80% dos
experimentos.
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Figura 1 - Gráficos de Precisão, Recall e F-Measure.

É importante observar que as previsões de novos relacionamentos das duas
métricas para os primeiros anos foram muito semelhantes. Com o passar dos anos a
quantidade de relacionamentos na rede social e o volume de trabalhos publicados pelos
pesquisadores aumenta consideravelmente e, com esse aumento, há uma melhora nos
resultados da métrica semântica.
Os resultados apresentados mostram que a união dessas duas abordagens pode
melhorar significativamente o desempenho da previsão de relacionamentos em redes
sociais científicas com múltiplos tipos de relacionamentos. Esses resultados indicam
que a sugestão de relacionamentos pode ser uma direção importante para melhorar o
fluxo de conhecimento na rede científica social.
A validação da previsão de relacionamentos foi feita através da análise dos anos
para os quais os relacionamentos já são conhecidos. Sabendo de antemão quais são os
relacionamentos novos do ano seguinte foi possível saber a taxa de acerto da métrica
proposta e validar os seus resultados. A eficiência da métrica semântica foi avaliada
através da comparação com a métrica de Katz. Em síntese, foram analisados os anos de
2003 a 2013 e a métrica semântica se mostrou melhor que a métrica de Katz na previsão
de novos relacionamentos em 80% dos casos.
Com o objetivo de avaliar a significância estatística dos experimentos, foi
realizado o teste de hipóteses para as médias com os resultados das duas métricas
pareados. O T-test é usado para estudar o efeito dos experimentos aplicados sobre o
mesmo conjunto de dados. Para essa análise foi adotado 5% de significância ( α = 0, 005 ),
grau de liberdade 10 e as hipóteses a serem testadas são:
H0 (Hipótese Nula): As duas métricas (Semântica e Katz) têm o mesmo efeito.
H1: A Métrica Semântica é melhor que a Métrica de Katz, ou seja, a média dos
desvios é maior que zero.
O valor calculado segundo os critérios definidos foi t10=4,069, que é maior que o
tcrítico=2,228. Portanto, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que a Métrica Semântica é
melhor que a Métrica de Katz com grau de significância de 5%.
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6. Considerações Finais
Neste trabalho foi proposta uma métrica semântica para previsão de relacionamentos em
redes sociais. Para avaliação dessa métrica foi modelada uma rede social científica
multi-relacional, com pesquisadores de instituições de ensino brasileiras e diferentes
tipos de relacionamentos científicos. Os resultados obtidos pela Métrica Semântica
foram melhores que a métrica de Katz, considerada pela literatura a melhor métrica para
previsão de ligações em redes sociais.
Com o intuito de analisar o comportamento da métrica semântica em outras
redes sociais, em um trabalho futuro, a mesma será aplicada na rede social formada
pelos dados da base DBLP. O objetivo é avaliar o comportamento da métrica em uma
rede científica de grande porte.
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Abstract. The increasing amount of data generated by scientific applications
poses great challenges for scientists. Since traditional relational DBMSs are
inadequate for the analytical workload required by these applications, it is necessary to investigate more suitable models. Multidimensional arrays are a possible alternative, because they allow efficient range querying and enforce data
coherence by dividing data into chunks. However, the method used to represent
data with arrays can affect performance significantly. In this work we discuss
different ways of representing simulation data with arrays, along with an evaluation composed by real life queries.

1. Introduction
Scientific applications, such as numerical simulations, produce an ever increasing amount
of data that needs to be effectively managed and analyzed. A numerical simulation (simulation for short) is a process through which a system of equations is numerically approximated. The technique has been extensively adopted in many disciplines, and it enables
the investigation of phenomena where observed data is not available. In this work, we
consider data produced by a simulation of the cardio-vascular system, developed at the
HeMoLab [HeMoLab 2014].
The simulation adopts a physical representation of the phenomenon domain in the
form of geometrical meshes. Thus, the output of a simulation comprehends the value of
predictive variables computed along its mesh, represented with geometrical and topological aspects. The geometrical aspects are related to shapes, sizes and absolute positions of
its elements. Complementarily, its topology representation captures the relations between
elements, like their neighbourhoods or adjacency, without considering their position in
time and space. We believe that, although the topological data cannot be efficiently represented with arrays [Howe 2007], we can achieve a good performance by using multidimensional arrays to represent data related to the mesh geometry.
Typically, the simulation output is generated as raw files that may be input into a
visualisation tool. During a visualisation session, the scientists may evaluate the simulation quality and improve the model. Modellers also apply quantitative analysis for model
tuning. In a very common strategy, scientists run parameter sweeps producing a number
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of large simulation datasets. Improving models involves evaluating their quality by specific programs that analyze the simulation output. This method becomes inefficient, prone
to errors and hard to scale as the volume of data increases.
Hence, providing the benefits of a query language for simulation results analysis
and a system that scales to support large numerical simulation data will bring state-ofthe art data management techniques to this area. In this context, multidimensional array
DBMSs offer an interesting model to represent simulation data, in which array dimensions
correspond to the coordinate system, and variable values are represented with array cells.
Due to the nature of physical domains, meshes contain points unevenly distributed
across the space. Depending on how indexes are allocated for these points, the resulting
array might be very sparse, which is inefficient in some cases. Thus, the need to investigate different techniques to store meshes with arrays. This work is organized as follows.
Section 2 presents SciDB and its data model. Section 3 describes the different data representations. Section 4 presents the evaluation and Section 5 contains the conclusion.

2. SciDB and Multidimensional Array Data Model
Traditional DBMSs, mainly designed for OLTP workloads, are considered inadequate for
storing scientific data [Stonebraker et al. 2009], such as spatio-temporal simulation data.
The requirements for OLTP user are very different from applications in scientific domains.
OLTP workloads are composed by many small inserts and updates, thus, most RDBMSs
are optimized to execute writes very efficiently. However, data in scientific applications
are acquired or generated in large sets. Also, the workload is mainly analytical, which
means the DBMS must be optimized for read operations.
Therefore, we propose the use of a DBMS tuned to the requirements of scientific
queries that implements the multidimensional array data model. SciDB [Brown 2010]
is an array DBMS. Multidimensional arrays are defined by a set of named dimensions.
Given a position in the array, specified by indexes for each dimension, it is possible to
access a cell. Cells have attributes, just like tuples in relational databases. A cell can be
non-existing or empty. Arrays with lots of empty cells are said to be sparse arrays.
SciDB is a natively distributed DBMS. A regular environment is composed by a
coordinator node and possibly many worker nodes. The coordinator node is responsible
for receiving the queries and distributing them among the worker nodes. Each worker is
responsible for processing the data contained in its own local storage, and send the results
to the coordinator node after completion.
SciDB also uses a technique called chunk partitioning to distribute data among
worker nodes. Chunks are physical units of distribution of arrays on computer nodes
defined as logical subarrays. Chunks are specified as index intervals of fixed size for each
dimension. The product of the number of partitions on each the dimensions gives the
number of chunks the array will be split into. Attributes are also divided into individual
chunks in a columnar fashion, which improves the performance of queries that require
only a subset of values within a cell.

3. Data Representation
The multidimensional array data model has some characteristics that enable querying
simulation data efficiently. The set of dimensions can work like a multivalued primary
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index in a RDBMS, allowing faster retrieving of data contained in a region of the array
specified by ranges of indexes in each dimension (range query).
The chunk partitioning scheme also enforces data coherence. Data that is logically
close on the array will likely be on the same chunk, and thus, will be stored on the same
disk region. Queries considering a subset of the dimension indexes will be answered by
reading only chunks whose data intersect with the region of interest. Data coherence
is an important feature, since it minimizes the I/O necessary to answer a query. If data
is incoherent, i.e. randomly scattered across many disk pages, the DBMS possibly will
have to read much more data during query processing. Obviously, the performance in
multidimensional array databases heavily depends on the chunk configuration. As we
show in our evaluation, a chunk configuration that is efficient for a certain workload may
be inefficient for another.
One of the limitations of the model is that dimension indexes are represented by
integer numbers. This becomes an issue as the coordinate values representing the mesh
are real numbers. The solution for this problem involves the mapping of coordinate values
into indexes. In the following sections we describe 3 techniques to perform the mapping,
along with their respective advantages and disadvantages.
3.1. Precision Elimination
The precision elimination (P.E. for short) is the first method we used to map real numbers
to integer indexes and avoid collisions. It involves multiplying the coordinate values by
10n , where n is the precision in which the coordinate values were specified. This approach
is very straightforward, and allows spatial range queries to be easily expressed. Given the
upper and lower bounds of the region of interest, all that needs to be done is to apply to the
ranges the same operation executed with the coordinate values, and use the new obtained
values in the query.
However, this method has some problems. Multiplying the coordinate values creates arrays with a lot of gaps between the points, or, in other words, many null cells.
Sparse arrays are harder to deal with, and harder to divide into regular chunks, because
data is irregularly distributed. It is possible that some chunks will be excessively full
while others may contain just a handful of cells.
3.2. Equi-depth Histograms
Another method was designed to mitigate the irregular data distribution and generate an
array with a more balanced chunk configuration. The method works by creating a series of
equi-depth histograms with the coordinate values for all spatial dimensions. Equi-depth
histograms are similar to regular or equi-width histograms. The main difference is that
regular histograms have buckets spanning equal portions of the domain, but containing a
different number of occurrences on each one, while equi-depth histograms have buckets
spanning portions of the domain with variable sizes, but containing roughly the same
amount of occurrences.
The first step to obtain the mapping is creating a sorted list with every different
value for each coordinate, x, y, z and the number of times each value appears on a point.
Then, a set of equi-depth histograms with different bucket sizes are generated, and the
one which creates the best partition is selected. Finally, each coordinate value receives
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an index according to the number of the bucket in which it is contained and its position
within the bucket. The resulting points are grouped in equally sized regions, making it
easier to define the chunk partitioning scheme.
This technique has several advantages when compared to the first one. The array
created is still sparse, but is not as big as the one generated by the precision elimination method. The points are also better distributed, making it easier to define a chunk
configuration. Even so, chunks with different sizes are still present.
Another major drawback of this technique is the necessity to explicitly store the
mapping between original value and the index for each coordinate in order to execute
range queries based on the original data representation. A range in the original domain
(with real values) needs to be translated in the range for index values. Nevertheless,
maintaining and querying the mapping itself should be much cheaper than querying the
entire dataset.
3.3. Space-Filling Curves
The third method to map coordinate values relies on the use of space-filling curves. Each
point on the mesh receives an index in a dimension that represents the entire coordinate
system. Unlike the other two techniques, that generate arrays with the one dimension for
each coordinate value, in this case only one spatial dimension is created on the array.
However, the indexes for each point must be given in such manner that data coherence is preserved. In order to achieve this, we attribute indexes to points according to its
value given by the Hilbert Curve function, known for its clustering properties discussed
in [Moon et al. 2001].
The main advantage of this technique is that the generated array is dense, since
the points are represented with a single dimension. Creating a good chunk partitioning is
simpler for dense arrays, because most chunks will naturally contain the same amount of
data. Dense arrays can offer better performance in many cases, since the position of any
given cell in a chunk is always known. The same is not true for sparse arrays, because
empty cells are not stored and the position of filled cells within the chunk depend on
which ones are present or which ones are not.
To enable the execution of range queries, an auxiliary array containing the mapping between the coordinate values (represented as attributes) and the indexes must also
be stored. Performing range queries involves filtering the auxiliary array and joining it
with the main array containing the complete dataset. As we also show in our evaluation,
this can be costly for some range queries. Yet, having a dense array can boost performance
for more complex analyses.

4. Evaluation
A benchmark was executed to evaluate the performance of different methods previously
discussed. Queries were executed in a virtual machine environment (single core, 10GB
of memory and 250 GB of storage), with Ubuntu Server 14.04 LTS as both the guest and
the host system. SciDB version used was 14.12, with a single instance.
Queries were executed with data from the HeMoLaB 3D-1D (shown in Figure
1) coupled model [Blanco et al. 2009]. Three arrays were used during benchmarking.
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Figure 1. HeMoLaB 3d-1d coupled model

The P.E., Histogram and Hilbert arrays, representing respectively the three techniques
presented previously. The arrays P.E. and Histogram contain 5 dimensions (Simulation,
Time, X, Y and Z) where the values for X, Y and Z were defined according to each
strategy. The array hilbert contains only 3 dimensions (Simulation, Time, Space). The
arrays have data from 20 simulations, 240 time steps per simulation and 90 thousand
points, resulting in over 450 million cells.
Figure 2 depicts the results obtained during the benchmarking. Each query was
executed many times (from 5 to 30 depending on the query), and the chart shows the
average execution time in seconds for each case. The range and analyses queries are
also executed evaluating a different number of simulations and time steps. The numbers
followed by the letters S and T at the bottom of the charts represent respectively the
amount of simulations and time steps being evaluated.
The first range query (a) retrieves data from a portion of the 3D model representing
an aneurysm. The 3D model alone comprehends a huge portion of the points, and they
are concentrated in a relatively small portion of the space. The P.E. array maintains the
original shape of the mesh, which makes the cells for the 3D model to be grouped in very
populated chunks. The same is not true for the Histogram array, as the mapping process
distributes data more evenly. SciDB needs to read more data for the P.E. array, because
only a portion of the 3D model is necessary, but the entire 3D model spans just a few
chunks. In this case, the Histogram arrays performs better than P.E. and even Hilbert,
because the operation to join the auxiliary array is costly.
The second range query (b) retrieves data from the entire 1D model. The 1D
model has a relatively small amount of points, and they are spread out in a large portion
of the space. The chunks in this region for the P.E. array are very sparse, containing
just a handful of points each. The opposite happens for the Histogram array, because the
mapping strategy balanced the points distribution per chunk, as a result, the 1D model
points are not in isolated small chunks, but are stored together with the 3D model data.
For these queries, SciDB needs to read more data for the Histogram array, because the
chunks contains points for the 3D model as well. In this case, Histogram and Hilbert
array performed better then P.E. array.
Two application queries (c), denoted hemolab1 and hemolab2, were executed.
Hemolab1 calculates the mean square error between the values in the simulation and
a reference function. Hemolab2 calculates the time required for the attribute pressure to
reach its maximum value in each point. For both cases, the Hilbert array had better results.
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Figure 2. Benchmark Results

The non spatial range queries (d) show the advantages of having dense chunks.
The chunk size for the simulation dimension is the same for all arrays. Each chunk contains data from 4 simulations. The non spatial range queries show the time required to
retrieve just a portion of the simulations. The Hilbert array also had better results, because
SciDB can iterate only through the portion of chunk in which the cells of interest are.

5. Conclusion
In this work we investigated the use of the multidimensional array data model to store
numerical simulation data. We presented methods to represent geometrical aspects of a
mesh using arrays, and evaluate each strategy with a benchmark containing range queries
and real life analyses. The results showed the advantages of having dense arrays, and
how the chunk configuration can affect performance for different range queries. Future
works may focus on similar data from different applications, that also can be viewed as a
recurring pointcloud structure, repeated in many time steps and experiments.
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Abstract. The volume of fraud in electronic transactions results in billions of
dollars losses each year worldwide. An important task to detect fraud is Feature Selection. However, in fraud detection problem the high imbalance between
classes generates a new challenge for these techniques. Thus, in this research we
evaluate the impact of feature selection to detect fraud, using real data from one
of the largest e-payment system in Latin America. We adopt three popular Feature Selection techniques, using an undersampling strategy. We build four fraud
detection models, each one comprising a feature selection and a classification
technique, to identify frauds and evaluate the effectiveness of our strategy. The
results show that undersampling applied in Feature Selection step improves the
final results. The best models achieved financial gains of up to 61% compared
to the actual scenario of the company.

1. Introdução
O prejuı́zo financeiro ocasionado por fraudes em comércio eletrônico implica em um
vasto número de pesquisas nessa área [Richhariya and Singh 2012, Zhang et al. 2013,
Kim et al. 2013, Ngai et al. 2011, Almendra 2013, Lima and Pereira 2012]. Entretanto,
existem alguns pontos de melhorias nesses trabalhos. Um desses pontos é a utilização de
técnicas de feature selection adequadas para esse cenário. Já que o alto desbalanceamento
entre as classes, caracterı́stica marcante na detecção de fraude, faz com que as técnicas
tradicionais selecionem atributos a favor da classe dominante [Kamal et al. 2010], diminuindo a taxa de acerto dos modelos de detecção de fraude.
Para confirmar essa carência realizamos uma revisão sistemática da literatura sobre os trabalhos de detecção de fraude, seguindo a metodologia descrita em [Keele 2007].
Nessa revisão avaliamos os 30 trabalhos mais citados e os 20 trabalhos mais relevantes, a
partir do ano de 2011, em detecção de fraude e não identificamos a utilização de técnicas
de feature selection adequada para dados desbalanceados. Observamos que apenas 53%
dos trabalhos avaliados descrevem a utilização de alguma técnica de feature selection,
entretanto, sem tratamento para dados desbalanceados.
Os trabalhos apresentados em [Chen and Wasikowski 2008, Kamal et al. 2010,
Van Hulse et al. 2012] realizam seleção de atributos para dados desbalanceados, mas não
conduzem experimentos em detecção de fraude, tema central dessa pesquisa e importante
cenário em detecção de anomalias.
Assim, nesse trabalho avaliamos como o desbalanceamento entre as classes afeta a
seleção de atributos para detectar fraudes em transações eletrônicas. Para isso, utilizamos
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a estratégia de undersampling antes da etapa de feature selection e construı́mos modelos
de detecção de fraude composto por técnicas de feature selection (com ou sem undersampling) e técnicas de classificação. Avaliamos a eficacia desses modelos sobre dados reais
proveniente do mais popular sistema de pagamento eletrônico da América Latina.
Podemos destacar como principais contribuições do trabalho: (i) a avaliação de
como o desbalanceamento entre as classes afeta a eficácia da seleção de atributos e, consequentemente, os modelos de detecção de fraude; (ii)construção de um modelo para
detectar fraudes, o qual utiliza-se de técnicas de feature selection com undersampling
e técnicas de classificação; (iii) estudo de caso com dados reais de um sistema de pagamento eletrônico. Assim, esse trabalho fornece insumo para que sejam propostos modelos
de detecção de fraude com maior taxa de acerto.

2. Metodologia
Na Figura 1 apresentamos os principais passos da metodologia que utilizamos.

Figura 1. Metodologia para construção do modelo de detecção de fraudes.

No passo 1 é realizada uma normalização da base de dados, ajustando os atributos contı́nuos para uma escala entre 0 e 1 e os atributos discretos como categorias não
ordinais. A etapa seguinte consiste no diferencial dessa metodologia, a realização de undersampling antes da etapa de Feature Selection. A estratégia de undersampling reduz o
número de instâncias da classe predominante, aumentando assim a proporção de fraude
comparada com transações válidas. Nos experimentos realizamos testes com diferentes
distribuições entre as classes e alcançamos os melhores resultados com a proporção de
15% de fraude e 85% de transações válidas (não fraude).
No passo 3, utilizamos três técnicas de Feature Selection tradicionais, que são
sensı́veis ao desbalanceamento entre classes. Foram adotadas as técnicas Gain Ratio
[Kelleher and Namee 2011], CFS [Hall 1998] e Relief [Liu and Motoda 2008]. Assim,
para cada uma dessas técnicas foram gerados dois conjuntos de atributos. Um conjunto
selecionado sobre a base de dados com a proporção real e outro conjunto selecionado
a partir de dados com a realização de undersampling. Cabe ressaltar que essa etapa foi
realizada apenas sobre o conjunto de treinamento (70%) com 5-fold-cross-validation, utilizando votação em cada fold para escolha dos melhores atributos.
Para identificar fraudes e avaliar os atributos selecionados pelas estratégias de
Feature Selection utilizamos quatro técnicas de classificação. Foram implementadas as
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técnicas de Redes Bayesianas [Maes et al. 2001], Regressão Logı́stica [Dobson 1990],
Árvore de Decisão - J48 [Quinlan 1993] e SVM com Kernel RBF [Boser et al. 1992].
Assim, construı́mos modelos para detecção de fraudes que consistem de uma técnica de
seleção de atributos, com ou sem undersampling, e uma técnica de classificação.
Para avaliar os resultados dos modelos, foram utilizadas duas métricas distintas. A
primeira métrica é F-Measure (F M ) ou F1-Score, que é a média harmônica entre a precisão e revocação. Para cada classe (0 e 1) obtemos um valor de F M , logo para facilitar
a comparação entre os resultados obtidos foi adotado o F-Measure médio (Avg FM).
A segunda métrica, denominada Eficiência Econômica (EE), leva em conta o
ganho financeiro após a aplicação dos modelos. Para facilitar a análise definimos a métrica
EE Relativa, que mede o ganho percentual sobre o cenário da companhia. Descrevemos
detalhadamente essa métrica em [Lima and Pereira 2012].

3. Estudo de Caso
Esta seção apresenta o estudo de caso onde foram aplicados os modelos para detecção de
fraude em transações eletrônicas.
3.1. Descrição da Base de Dados
Utilizamos uma base de dados real do sistema de pagamento eletrônico PagSeguro1 para
avaliar nossa metodologia. PagSeguro é o sistema de pagamento eletrônico mais utilizado
na América Latina. Assim, fica clara a necessidade de técnicas eficientes para identificar
fraudes nesse sistema.
A Tabela 1 apresenta as principais informações sobre esta base de dados.
Número de atributos
Números de atributos contı́nuos
Números de atributos categóricos
Proporção de fraude
Perı́odo de análise

380
248
133
∼
= 1.5%
2012/2013

Tabela 1. Base de Dados - Visão Geral

3.2. Resultados Experimentais
Nesta seção comparamos os resultados obtidos após a aplicação dos modelos para
detecção de fraude, usando a metodologia explicada na Seção 2, sobre a base de dados
real provenientes do sistema de pagamento eletrônico PagSeguro, explicado na Seção 3.1.
A tabela 2 apresenta o número de atributos gerado por cada uma das técnicas
de Feature Selection, utilizando undersampling e a proporção real (Real). O número de
atributos selecionados foi determinado por um limiar de significância de cada atributo ou
de um conjunto de atributos.
A Figura 2 apresenta um diagrama de Venn com os atributos gerados para cada
técnica de Feature Selection, utilizando a proporção real e undersampling. Nessa tabela,
podemos notar que o desbalanceamento entre as classes impacta diretamente na tarefa de
Feature Selection, já que as mesmas técnicas selecionaram atributos distintos utilizando
1

http://pagseguro.uol.com.br
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CFS
12
28

Gain Ratio
28
27

Relief
28
30

Tabela 2. Abordagens de Feature Selection - Número de atributos selecionados

undersampling e a proporção real. Nota se que, devido ao alto desbalanceamento, as
técnicas tendem a selecionar atributos a favor da classe dominante. Entretanto, utilizando
undersampling atributos da classe minoritária, antes ignorados, são considerados.

Figura 2. Abordagens de Feature Selection -Atributos Diferentes

O gráfico da Figura 3 apresenta o ganho econômico com a utilização de undersampling antes da etapa de Feature Selection para detectar fraudes. Podemos notar
que todos os modelos que utilizam undersampling para selecionar os atributos obtiveram EE Relativa maiores que os que mantiveram a proporção real. Tal comportamento
mostra que o desbalanceamento entre as classes prejudica a seleção de atributos e a abordagem de undersampling pode melhorar a eficácia das técnicas de seleção de atributos e,
consequentemente, a taxa de acerto para identificar fraudes.

Figura 3. Eficiência Econômica Relativa das abordagens de Feature Selection
usando Proporção Real x Undersampling sobre distintos classificadores.

A Tabela 3 apresenta a comparação de todos modelos para detecção de fraude
usando a métrica F-Measure médio (Avg F M ). Para avaliar a importância da seleção
de atributos comparamos os resultados com um modelo sem a utilização de Feature Selection (Non FS). O modelo utilizando a técnica SVM não obteve resultados em tempo
computacional aceitável, quando executado sobre o conjunto de dados com todos os atributos. Destacamos em negrito os melhores resultados para cada técnica de classificação.
Podemos notar que os modelos que utilizam undersampling para selecionar os atributos
também atingiram os melhores resultados quando usado a métrica Avg FM.
É possı́vel notar que utilizando Regressão Logı́stica os melhores resultados foram
obtidos com o conjunto com todos os atributos. Uma possı́vel explicação é que na re90
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gressão logı́stica é realizado um ajuste no peso de cada atributo, atribuindo peso maiores
para atributos mais significativos, o que pode funcionar como um método de seleção de
atributos. Entretanto, os modelos com feature selection podem ser uma alternativa para
reduzir dimensionalidade, já que atingiram eficácias muito próximas ao modelo Non FS.
Bayes
Logistic
D-Tree J48
SVM

No FS
#
0,710
0,750
0,713
X

Real
0,753
0,726
0,709
0,730

CFS
Undersampling
0,764
0,745
0,725
0,740

Real
0,692
0,655
0,673
0,668

GainRatio
Undersampling
0,698
0,681
0,686
0,672

Real
0,775
0,720
0,702
0,737

Relief
Undersampling
0,782
0,736
0,715
0,757

Tabela 3. Comparação dos modelos - F-Measure Médio (Avg FM)

Na Figura 4, apresentamos os modelos que obtiveram os melhores resultados para
cada técnica de classificação. Comparamos a efetividade dos modelos usando as métricas
de Avg F M e EE Relativa. Os nomes dos modelos utilizam a seguinte nomenclatura: técnicas de classificação e técnicas de Feature Selection (p.ex., Bayes Relief). É
importante ressaltar que os melhores resultados foram sempre atingidos quando usado
undersampling na etapa de seleção de atributos.

Figura 4. Melhores modelos para detecção de fraude.

O modelo que utiliza Relief para selecionar atributos sobre uma amostra com undersampling e a técnica de classificação de Redes Bayesianas alcançou os melhores resultados. Este modelo, utilizando apenas 7,89% dos atributos disponı́veis, obteve 78,2%
de Avg F M , e ganhos econômicos de 61% em comparação com o cenário real da Companhia. Em outras palavras, se esse modelo fosse utilizado para detectar fraudes seria
possı́vel recuperar 61% do prejuı́zo ocasionado pelas fraudes.

4. Conclusão
Neste trabalho confirmamos a hipótese de que o desbalanceamento entre as classes reduz
a eficácia das técnicas de seleção de atributos para detectar fraudes. Como uma possı́vel
solução para este problema, utilizamos a estratégia de undersampling na etapa de Feature
Selection, construindo modelos de detecção de fraude que melhoraram em até 61% os
ganhos financeiros da companhia. Embora tenhamos atingido bons resultados com essa
abordagem , acreditamos que ainda existe potencial para aumentar a precisão na detecção
de fraude, realizando algumas extensões desse trabalho.
São possı́veis trabalhos futuros: (i) proposta de novas estratégias para realizar
seleção de atributos em dados anômalos; (ii) utilização de um ranking de transações ordenado por probabilidade de fraude, podendo adotar diferentes modelos de detecção de
fraude nos diferentes pontos do ranking.
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Agradecimentos
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Abstract. Biologists increasingly need a unified view to understand and discover relationships among data elements scattered along data sources with different levels of heterogeneity. Existing approaches usually adopt ad-hoc heavyweight integration strategies, requiring a costly upfront effort involving a
monolithic chain of steps to handle specific formats/schemas, with low or no
reuse. This article proposes an original framework based on scales aligned
with the dataspaces on demand integration principle. Scales systematize and
encapsulate integration in discrete steps, fulfilling the dynamicity of the process
through reuse of previous scales and localized customization. Although the proposed framework can be extended to several scenarios, this work focuses on the
biology domain addressing the organism-centric analysis scenario.

1. Introduction
Data-centric domains as biology are increasingly adopting different systems to produce,
store and analyze datasets regarding specific processes and aspects of biological organisms – e.g., experiments, descriptions, collections, simulations, etc. However, heterogeneity hampers the exploration of knowledge across systems and research groups in an
integrated way [Hey et al. 2009]. Therefore, integration is a key challenge since providing
specialized and big picture-like views of data may offer new perspectives and insights to
researchers [Elsayed and Brezany 2010].
This work focus on a specific integration approach known as Dataspaces. It advocates the advantages of an on demand lightweight integration, to comply with the dynamicity of modern environments, against the classic heavyweight upfront strategies. One
of the advantages of on demand integration is the ability of readily shaping the final product according to present needs. A problem with on demand integration addressed in
this investigation refers to the long chain of steps from source to target. In one extreme,
biologists want to treat knowledge in a conceptual level, handling data in an integrated
fashion. In the other extreme, there are several problem-relevant heterogeneous data sources, comprising files, DBs, ontologies, etc. Between both extremes, there is a spectrum
of intermediary integration steps.
In this article, we propose an approach named LinkedScales, which aims at splitting such integration steps as discrete scales. Each scale encompasses common aspects
and routines related to a specific integration step. LinkedScales objective is going from
a source-related lower scale, to a user-focused higher scale. Inspired by the layered software architecture, each scale offers to the immediate upper scale a pre-agreed model
(interface), encapsulating heterogeneities of lower scales handled until its stage.
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We demonstrate the applicability of our proposal in the biological domain. In
such dynamic context, reuse becomes a challenge, since on demand solutions usually
rely on ad-hoc solutions, implementing the entire integration chain. The encapsulation of
scales in LinkedScales enables to customize only algorithms of a specific scale, reusing the
remaining of the chain. In lower scales, we depart from myriad available heterogeneous
sources. The upper scale enables to tailor the model according to specific needs, i.e., the
integration model fits to the user needs, instead of the opposite.
This paper is organized as follows: Section 2 describes and exemplifies the addressed problem. Section 3 presents our multiscale integration proposal and its utility for
biological data. In Section 4 we wrap up the article with some conclusions.

2. Challenges on organism-centric analysis
Organism-centric analysis refers to an usual approach conducted by biologists in which
organisms – i.e., species or taxonomic groups – are the central focus of the analysis
and data are integrated around them. A common task faced by biologists conducting
an organism-centric research is the construction of “views” of data, we call here profiles
[Washington et al. 2009]. A profile varies according to the focus of interest, but they can
be seen as a subset of descriptive data of organisms selected for a research [Hedges 2002].
The construction of such profiles involves combining data usually fragmented in heterogeneous sources, requiring further efforts from biologists to collect and combine pieces
coming from multiple repositories and several files with different formats.
Consider the example of profile illustrated in Figure 1, defined by biologists interested in validating hypotheses regarding the evolution of “deafness” in frogs. Aiming at
understand why distant phylogenetic groups of frogs lack middle ear structures, biologists
want to gather together as profiles data regarding morphological traits, habitat, reproduction mode, acoustics and phylogenetic trees of several species. Morpho-anatomical data
would be required to examine whether miniaturisation in frogs lead to the loss of ear structures, while acoustic data would allow testing the co-evolution of mutism and deafness,
etc. Based on such profiles, biologists might compare organisms in a systematic way and
investigate conditions and associations related with the hypotheses.

Figure 1. Profile integrating characteristics scattered across several sources
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Phylogenetic data for the target species of the genus Brachycephalus (shown in
Figure 1) can be found within the TreeBASE1 repository – where scientists share their
experimental data files – as a XML/Nexus file. It contains the phylogenetic tree reconstructed from DNA sequences from a study. Moreover, conservation data from IUCN Red
List2 in CSV format contains data regarding the species habitat and several phenotipic
data can be found from Quaardvark System3 in Excel format.
In this scenario (Figure 1), biologists spend a lot of time “cutting and pasting” data
from each of the sources and organizing them in spreadsheets before any analysis. On the
other hand, a systematic integration approach requires several steps of integration, due to
the different types of heterogeneity, i.e., different formats (CSV, Excel, Nexus), different
structures (tables, trees), different schemas, etc. Therefore, the combination of different
types of datasets may prove challenging, and the integration of missing data often result
in a drastic data trimming and the partial use of the data available. Furthermore, such
research has an intrinsic dynamism. For instance, biologists may discover during the
research that other characteristics must be taken into account, which might require further
efforts to reflect the new requirements on the profiles.

3. Multiscale dataspace as a basis for organism-centric analysis
There is a modern tendency towards progressive integration [Halevy et al. 2006] – known
as dataspace – that goes in the opposite direction of the classical ad-hoc heavy weight
integration [Singh and Jain 2011]. Possible changes on the profiles during the research
and the heterogeneity of formats, models and schemas on the sources make the dataspace
approach a powerful alternative for integration of data during an organism-centric research. A dataspace may offer progressive snapshots to the biologists. – i.e., profiles are
“filled” on demand, but faster than manually, not hampering initial analysis of data as it is
being integrated, also better accommodating changes on the variables and sources. Literature proposes approaches for achieving and maintain a dataspace [Singh and Jain 2011].
Nevertheless, most of them treat integration as a monolithic task, and fail considering
that there is a common underlying pipeline in the integration chain addressing different
aspects of heterogeneity, which produces intermediary reusable assets.
LinkedScales refers to a framework aiming at bringing the proposal of multiscale
to the data integration chain, systematizing and encapsulating the data regarding integration steps as scales. It starts by transforming all data sources into graphs and takes advantage of the flexibility of graph structures to logicaly represent multiple scales. This allows formal operations within and across the scales as graphs transformation procedures.
LinkedScales systematically defines – based on previous experiences on data integration
[Mota and Medeiros 2013, Bernardo et al. 2013] – a fix initial set of scales, where each
scale focuses in a different level of integration and its respective abstraction. Steps are
interconnected in the graph, supporting traceability among the scales – i.e., it is possible
to “track” the transformations and the source that produced the data within scales.
Figure 2 depicts an overview of the LinkedScales framework applied to an
organism-centric analysis. It presents four different scales of abstraction aiming at going
from the sources (lower scales, containing more details about format and structure) to
a conceptual scale (less details of format and structure, and focus on organism-centric
1

http://treebase.org, 2 http://www.iucnredlist.org, 3 http://animaldiversity.ummz.umich.edu/quaardvark
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concepts). From bottom to top, the scales are: (i) Physical Scale, (ii) Logical Scale; (iii)
Description Scale; and (iv) Conceptual Scale. Further scales can appear on top of the
conceptual scale to define additional domain-related views.

Figure 2. LinkedScales framework applied to an organism-centric analysis

The lowest scale of Figure 2 – the Physical Scale – aims at representing the different data sources in their original physical format. It is the lowest-level raw content
containing a format representation of the data sources with addressable/linkable component items. The original structure and content of the underlying data sources is reflected
in a graph, as far as possible. The role of this scale – in an incremental integration process
– concerns making explicit and linkable original data within sources.
Even though our proposal can be extended to other file formats, we are currently
focusing only on a set of formats defined by biologists as the most relevant for their
work (discussed in Section 2), i.e., spreadsheets (XLS, XLSX, ODS), HTML tables, CSV
files, XML files and textual documents. We have developed a graph API for ETL named
2graph2 that might support biologists building profiles. The API is represented as the
“Graph Dumper” element in Figure 2 and stores data within the Neo4j graph database.
Based on experiences of a previous work that explores a homogeneous representation model for textual documents independently of formats [Mota and Medeiros 2013],
the next scale proposed is the Logical Scale. It offers a common view to data inside
similar or equivalent structural models represented in the previous scale. Tables and hierarchical documents are examples of structural models present in the sources containing
data regarding organisms. In the previous scale, differences might exist in the representation of a table within a PDF, a table from a spreadsheet and a table within a HTML file,
since they preserve specificities of their formats. Within the Logical Scale, format specificities disappear and the three tables are represented alike since they refer to the same
structural model. This leads to a homogeneous approach to process tables, independently
of the way that tables are represented in their original specialized formats.
2

Available at http://www.lis.ic.unicamp.br/ matheus/projects/2graph
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The Description Scale emphasizes the content (e.g., labels of tags within a XML
or values in spreadsheet cells) and their relationships. Since models represent relation
among data elements in different ways – e.g., a row in a table can represent data concerning the same entity, while hierarchy relies on aggregations – the Description Scale
reduces all models to a single unified one, to shift the focus towards the descriptive content, avoiding heterogeneous models concerns. The unified model selected for this scale
is based in the simple triple <resource, property, value>, which is usual in several metadata standards as RDF. A triple-extraction algorithm can be applied and it is currently
under investigation.
Although biologists still cannot handle data from previous scales in a conceptual
and more integrated fashion, the Description Scale can be helpful to them, as it already
allows some preliminary and meaningful analysis. For instance, spreadsheets regarding
morphological traits usually adopts a cross-sheet way of organization. Such organization
hampers an unified view of the traits of an organism, requiring more efforts from the
biologists when conducting any initial analysis.
The highest scale of Figure 2 is the Conceptual Scale. This scale accounts for
integrating data of the lower scale in a semantic level, exploiting relationships between
nodes to discover and to make explicit as ontologies the latent semantics in the content. At
this level, it is possible to deduplicate common entities and to infer their semantics – e.g.,
instances of classes in ontologies – and their properties. We also consider that predefined
ontologies can be straightly mapped to this scale, to be related to the inferred entities.

Figure 3. Example of visualization of the Description Scale

At this stage of the investigation, LinkedScales enables to integrate XML files
containing phylogenetic trees (from the TreeBase repository) with spreadsheets and CSV
files regarding morphological traits (maintained by biologists). Based on the homogeneous models produced for the files in the Logical Scales (after being represented as a
raw-format in the Physical Scale), species names mentioned on the tree and species names mentioned on the tables are linked using a simple string match. Figure 3 illustrates a
visualization of output results corresponding to the initial outcome from the Description
Scale. It shows the species following the phylogenetic tree provided by the XML file
aggregated (colors) according to the tables in which the species are mentioned.
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4. Conclusion
A significant part of the biological research works in an organism-centric perspective,
which usually requires combining data regarding distinct aspects of organisms. However,
relevant data is typically scattered among heterogeneous sources with different formats,
structures and schemas, hampering the combination of data across sources to perceive
information meaningfully and to systematically compare organisms. In this paper, we
propose an original framework, named LinkedScales, based on the multiscale integration
approach. Our proposal allows an homogeneous perspective of data in each scale, encapsulating details about heterogeneities. We showed the potential benefits of LinkedScales to
reach organism profiles. Future work involves formalizing the elements of the framework
and the transformation operations as well as conducting an experimental evaluation.
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Abstract. In biological data, Identification Keys (IKs) are central artifacts used
by biologists to identify the taxonomic group of an observed specimen, such
as family, order, species, etc. Despite their relevance, IKs are usually defined
in a semistructured textual format, which does not favor easily retrieval and
deep analysis over their data. This article aims to present a method to formally
structure and extract semantic facts from IKs relying on graphs and domain ontologies. The approach explores classical extraction and matching procedures
combined with the specific characteristics of IKs. Initial experiments reveal the
feasibility of the approach.

1. Introduction
FishBase1 is a global information system recording dozens of information of almost all
fishes known to science [Froese and Pauly 2000]. Among several types of data managed
by FishBase, Identification Keys (IKs) consist of artifacts created by biologists to identify the species or any other taxonomic group (called taxon) of an observed specimen
[Pyysalo and Ananiadou 2014]. For identifying a specimen via IKs, users might navigate
through a series of multiple choice questions. According to the picked answers, the path
lead to the respective taxon. Currently, FishBase contains 1,668 IKs of fishes. They are
one of the most relevant artifacts to support biological research.
Despite their richness, they remain in free text format and are suitable only to
be consumed by humans. Therefore, computers making automatic analysis are unable
to interpret the underlying concepts and their semantics, e.g., distinguish characters and
their states inside a text. In this article, we propose an original method to extract structured
and semantically enriched information from IKs. The method detects the concepts and
transforms them in a semantic-based description with the support of domain ontologies.
Furthermore, this research explores the intrinsic characteristics of IKs, such as the fact that
IKs of similar taxons frequently share some characters. We assume that these peculiarities
can be helpful to aid the extraction of the phenotype descriptions carried by them.
This article is organized as follows: Section 2 states the problem and describes the
related work. Section 3 presents our method. Section 4 shows our experimental evaluation
and Section 5 presents our conclusions and future work.

2. Problem Definition and Related Work
As an example of IK usage, Figure 1 presents an IK that identifies the sub-order Trachinoidei of Teleostean family from East Africa. The process of identification begins with
1

www.fishbase.org
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the question 1, that has the couple of answers 1a and 1b with their descriptive texts. Depending on the picked answer, the user might navigate to question either 2 or 4, in the
column Next. Each descriptive text is called of Key Question (KQ). This step is repeated
until one reaches a row that does not lead to another question. At this stage, the specimen
was identified and the group name found is at the column Link.

Figure 1. Fragment of Identification Key to the Teleostean families from East
Africa (sub-order Trachinoidei). Source: www.fishbase.org

Currently, IKs are described as a list of observable characters and their states in
a free-form text. They have been inserted into the system without a pattern, in such way
that one character can be written in different ways. For example, “median fin skeleton”
has the variations: “unpaired fin skeleton” and “axial fin skeleton”.
This representation hampers the interpretation, retrieval and correlation of data related to IKs. Even though there are formalisms to represent the characters and their states
with explicit and interoperable semantics related to ontologies – as the Entity-Quality
(EQ) formalism [Grand et al. 2014] – there is the challenge faced in this work of how to
automatically convert descriptions in EQ sentences. An EQ representation will provide
the following benefits:
• Reuse of EQs: If EQs are duly unified in a semantic level, it is possible to identify
which IKs refer to the same EQs, making explicit the network among IKs and EQs.
• No need of previous knowledge: In FishBase, IKs are segmented according to
the taxa that they identify, like the Teleostean family (Figure 1). Therefore, users
must know beforehand the taxon to which the specimen belongs to pick a correct
IK. This process is laborious and limits the use of the system only to expert biologists. An EQ representation will enable to correlate characters of several IKs and
combine them in a unified identification tree.
• Relation of taxons and keys: With the unified and semantic enriched EQ, it
will be possible to perform analysis to understand facts including: (i) which IKs
identify similar taxonomic groups; (ii) which characters are determinant to discriminate a taxon of a specimen; (iii) which characters join a specific taxon.
Despite to the recent advances in literature, existing methods are unable to completely tackle the addressed problem. [Dahdul et al. 2015] investigate ways of transforming the descriptive biology data in a format that enable large-scale computation. They
advocate the real need for efficient methods to automatically extract the phenotype from
descriptions to reduce the efforts of achieving such large-scale computable format. Differently, [Pyysalo and Ananiadou 2014] propose a machine learning-based method to extract
the entity anatomy from a scientific paper corpus. Our approach differs in the sense that
it explores the specificity of an IK structure to improve the automatic recognition.
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3. Proposed Approach
We propose a technique to extract implicit semantics from semistructured IKs, in order
to map their terms and relations to a more formal representation with explicit semantics,
based on domain ontologies. The technique starts representing the original data as a graph
and applies successive graph transformations towards the final formal representation, as
illustrates Figure 2. We define a three-step method, as follows.

Figure 2. General view of the proposed approach.

3.1. Step 1: graph representation
This step transforms raw relational data into a graph representation. Figure 2(a) presents
the graph resulting from the IK showed in Figure 1. Nodes are Key Questions (KQs)
containing descriptive texts and edges link them to other questions or taxa according to
answer choices.
3.2. Step 2: extraction of EQ
This step extracts an Entity-Quality (EQ) representation from free-text descriptions inside
of each KQ. EQ is a formalism to describe organisms (further detailed), which make
their semantics explicit by matching terms with domain ontologies [Grand et al. 2014].
IKs contain phenotype descriptions, which are composed by characters and their states.
Characters can be anatomical structures, such as dorsal fin. States are qualifiers of these
characters, such as absent. FishBase descriptions do not clearly distinguish character and
states inside the text. This step is divided in 2 phases following described.
3.2.1. Step 2 – Phase 1: performing the NLP parser
The first graph transformation – from Figure 2(a) to 2(b) – involves detecting characters
and character states (C/CS) within the text. It uses a natural language toolkit to extract
typed dependencies [De Marneffe and Manning 2008]. We have chosen it due to its ability of capturing the relation between terms inside a sentence, reflecting the general form
of terms in most of the ontologies used in this work, i.e., compound of multiple words,
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instead of isolated words. Figure 2(b) shows part of the parser’s output graph for the question “One continuous dorsal fin”. The extracted dependency captures the relation between
an adjectival term “dorsal” (node) modifying (edge) a noun term “fin” (node). Preliminary experiments showed that this type of relations are good candidates to be identified as
EQs. This assumption was confirmed in the next phase.
3.2.2. Step 2 – Phase 2: matching with ontologies
This phase matches identified terms with ontologies. The technique explores string-based
methods for the matching. An Entity-Quality representation relates an Entity – the subject
described, which is usually an anatomical part of the organism – to an observed Quality.
Therefore, two different ontologies are explored, which has been chosen based on their
domains and acceptance in community:
1. Anatomical to match entities, e.g.
Teleost Anatomy Ontology (TAO)
[Dahdul et al. 2010]
2. Phenotype Quality Ontology (PATO) [Mungall et al. 2010] to match the qualities.
The match is enhanced using the root of the involved terms, retrieved using the
same language toolkit of the previous phase. At the best case, the method might relate
the entity together with its quality. In some cases, it can only relate either the entity or the
quality. At the worst case, the method fails relating both in the KQ. The EQs matched to
the domain-ontologies are attached to the graph generated from step 1. Figure 2(c) shows
a piece of the output graph produced at this phase, where the confirmed EQ terms are
added as new nodes to the graph. At the current stage of this project, our method does
not handle logical connectors (e.g., and or not) contained within a KQ. That issue will be
addressed in the next stages of this project.
In the Question 2 (Figure 2(a)), which contains the text “One continuous dorsal
fin”, our method extracted the quality “continuous” and the entity “dorsal fin”. However,
the method was not able to identify EQ terms in the Question 4, which has the text “2
dorsal fins or dorsal fins clearly separated”. Then, the next step tries to identify those EQ
that was not captured, exploring the IKs’ structure.
3.3. Step 3: exploring the IKs peculiarities
The goal of step 3 is to enrich the graph output from step 2 with further elements. We aim
at exploring IKs’ intrinsic characteristics to increase the rate of recovered and connected
terms. We found some of those aspects in an initial analysis. In this approach, we consider two of them: (a) answers of a question frequently refers to the same characters; (b)
answers of a question are complementary, in the sense that they frequently mean opposite
options to the question. These aspects lead to the following heuristics:
1. If an entity is identified in a node, the same entity might also be present in its
sibling nodes.
2. If an EQ pair is identified in a node, then either (a) the pair might also be present in
its siblings, with the quality replaced by a word that represents a complementary or
opposite meaning; or (b) only a quality with a complementary or opposite meaning
might be present in the sibling KQ, linking it to an already recognized entity.
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3. If a quality is identified without the respective entity, a quality with a complementary or opposite meaning might be related to the sibling nodes.
In our procedure, we retrieve terms with opposite meaning using the WordNet
lexical database [Miller 1995], getting antonymous, in the following way: for each quality
already contained in our graph, we look for it at Wordnet (Figure 2(d) arrow 1). The
retrieved term has a set of antonyms (Figure 2(d) arrow 2). For each retrieved antonym,
we match it with the PATO ontology in order to discover the resource representing that
term. If the term is found in PATO, then we relate it to the node (Figure 2(d) arrow 3).
As Figure 2(d) shows, this step was able to detect the quality “discontinuous” as
opposite of “continuous” present in the sibling node. Note that the original term extracted
from the sentence was “separated” instead of “discontinuous”. However, they have the
same meaning, based on explicit relations stated by ontologies.

4. Experimental Evaluation
We conducted a preliminary evaluation to assess the viability of our method. The experiment was performed over a total of 1,659 IKs containing 25,542 KQs from FishBase.
Table 1 shows the obtained results. The metrics were divided by types of recognized elements (in rows), which are: Entity without a related Quality (e.g. caudal fin), Quality
without a related Entity (e.g. pointed) or a compound of an Entity related to a Quality
(e.g. continuous dorsal fin).
Column Amount shows how many elements (entities or qualities) were recognized.
Column Ratio presents the average of extracted elements from each KQ. Column Coverage shows the rate of KQs containing at least one element extracted, varying from 0 to
1. All of these metrics were divided in Step 2 and Step 3. Then, it is possible to observe
the difference of using only NLP (Step 2) and how much we can increase exploring IKs’
characteristics (Step 3), which is our main contribution.
XXX
X

XXX Metrics
XXX
Elements
XX

Entity
Quality
EQ

Table 1. Results

Amount
Step 2
30,747
20,177
15,239

Ratio

Step 3 Step 2
41,611
1.2
24,895 0.78
17,267
0.6

Step 3
1.62
1.0
0.67

Coverage
Step 2 Step 3
0.61
0.7
0.43
0.46
0.36
0.4

Results reveal that the method allows extracting EQ from IKs, although the rate
is still relatively low. But it is important to observe that we exploited only a small part
of the potential of our method. Research efforts will be devoted to refine mostly Steps 2
and 3. It involves improving the matching algorithms. Moreover, we are considering to
explore other kind of relations returned by the NLP parser. Moreover, other IKs’ characteristics can be explored in Step 3 and the search for recognized Entities and Qualities
can be extended to other branches of the tree beyond the siblings. Further experiments are
required to evaluate the accuracy of the approach. We plan to involve domain experts to
manually annotate EQs in IKs to create a corpus of reference. The results of our method
will be then compared with the annotated corpus. Traditional measures like precision and
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recall will be computed to validate the effectiveness, as well as to compare our results
with others in literature.

5. Conclusion
Identification keys play a central role to enable identifying and assessing biological specimens. However, in FishBase they are only available in a textual format limiting automated
analysis. This paper proposed an automatic method to leverage IKs formal representation
from texts, structuring data via graphs and making the semantics of concepts explicit via
ontologies. A preliminary evaluation showed its feasibility. Future work involves examining further aspects that might generate additional rules to improve the accuracy of the
method and thoroughly evaluate it. Even though this method have been developed inside
the FishBase context, it was designed to be generalized to a wider spectrum of biological
information systems.
Acknowledgements Work partially financed2 by CNPq (134205/2015-4), FAPESP
(2014/14890-0), FAPESP/Cepid in Computational Engineering and Sciences
(2013/08293-7), the Microsoft Research FAPESP Virtual Institute (NavScales project),
CNPq (MuZOO Project), FAPESP-PRONEX (eScience project), INCT in Web Science,
and individual grants from CNPq.

References
Dahdul, W., Dececchi, T. A., Ibrahim, N., Lapp, H., and Mabee, P. (2015). Moving
the mountain: analysis of the effort required to transform comparative anatomy into
computable anatomy. Database, 2015:bav040.
Dahdul, W. M. et al. (2010). The teleost anatomy ontology: anatomical representation for
the genomics age. Systematic Biology, 59(4):369–383.
De Marneffe, M.-C. and Manning, C. D. (2008). Stanford typed dependencies manual.
Technical report, Technical report, Stanford University.
Froese, R. and Pauly, D. (2000). FishBase 2000: concepts, design and data sources.
Grand, A., Lebbe, R. V., and Santanche, A. (2014). From phenotypes to trees of life:
A metamodel-driven approach for the integration of taxonomy models. In IEEE 10th
International Conference on e-Science, volume 1, pages 65–72.
Miller, G. A. (1995). Wordnet: a lexical database for english. Communications of the
ACM, 38(11):39–41.
Mungall, C. J., Gkoutos, G. V., Smith, C. L., Haendel, M. A., Lewis, S. E., and Ashburner,
M. (2010). Integrating phenotype ontologies across multiple species. Genome biology,
11(1).
Pyysalo, S. and Ananiadou, S. (2014). Anatomical entity mention recognition at literature
scale. Bioinformatics, 30(6):868–875.

2

The opinions expressed in this work do not necessarily reflect those of the funding agencies

104

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

poster:16

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil
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Resumo. Atualmente, existem diversos trabalhos no contexto de crowdsourcing
e crowdsensing que utilizam dados geográficos. Porém, não há qualquer taxonomia única para as diferentes caracterı́sticas de tais sistemas. Os objetivos
deste trabalho são: classificar o processo de captura de dados em aplicações
geolocalizadas e identificar os principais desafios para um novo tipo de sistema
de recomendação geolocalizado.
Abstract. There are currently many approaches in the context of crowdsourcing
and crowdsensing that use geographical data. However, there is no taxonomy to
differentiate the features of such systems. The goals of this work are twofold: to
classify the data collection processes in geo-located applications and to identify
the main challenges for a new type of location-based recommendation system.

1. Introdução
Milhões de pessoas conectam-se diariamente à Internet através de dispositivos móveis.
Muitos desses dispositivos têm recursos que permitem obter a localização geográfica instantânea do usuário. Com base nessa informação, aplicações geográficas móveis têm
se tornado muito populares, permitindo a constituição de redes sociais baseadas em
localização (Location-Based Social Networks, LBSN) e o desenvolvimento de diversos
aplicativos que utilizam a localização do usuário como elemento central. Alguns desses aplicativos permitem que cidadãos colaborem com iniciativas de coleta de dados geográficos atuando, junto com seus dispositivos, como sensores [Gupta and Lee 2010].
Usando dispositivos móveis geograficamente localizados, cidadãos podem contribuir direta ou indiretamente para gerar informação atualizada e distribuı́da sobre temas de interesse geral, em benefı́cio de outros usuários ou da sociedade como um
todo. Diversas iniciativas estudam a coleta de dados geográficos por cidadãos comuns em temas que vão do monitoramento ambiental aos problemas urbanos existentes
[Chatfield and Brajawidagda 2014, Gomez Barron et al 2014, Hirata et al 2015].
Considerando a diversidade de temas para coleta de dados geográficos por cidadãos e as diferentes circunstâncias em que isso ocorre, este artigo busca classificar as
contribuições acadêmicas para o tema. Além disso, observamos que existe grande potencial para adicionar a essas iniciativas o uso de técnicas de sistemas de recomendação, com
o objetivo de aumentar sua eficiência e eficácia. Assim, este artigo também discute uma
série de desafios relacionados ao uso de recomendação em processos de coleta de dados
geográficos por cidadãos munidos de dispositivos móveis.
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O artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta trabalhos relacionados. A Seção 3 propõe uma taxonomia para a coleta de dados fornecidos por cidadãos,
a qual orienta a discussão sobre uso de técnicas de recomendação na Seção 4. Finalmente,
a Seção 5 apresenta conclusões e discute trabalhos futuros.

2. Conceitos e Trabalhos Relacionados
Na última década, cidadãos passaram a produzir conteúdo online, gerando comentários e
opiniões, no que se convencionou chamar de Web 2.0. Uma das facetas desse fenômeno
é a possibilidade de cidadãos comuns contribuı́rem com esforços de geração de dados,
inclusive geográficos. Goodchild (2007) denominou essa tendência de Volunteered Geographic Information (VGI), indicando que cidadãos podem agir como sensores capazes
de explorar o ambiente em que vivem e produzir informação útil sobre ele.
Genericamente, chama-se crowdsourcing as iniciativas que visam coletar dados com a ajuda de grande quantidade de colaboradores humanos
[Cilliers and Flowerday 2014]. VGI pode ser considerado um tipo especial de crowdsourcing em que os dados de interesse são geograficamente localizados. Quando os cidadãos
utilizam sensores ambientais acoplados a dispositivos móveis, o termo é adaptado para
crowdsensing [Cilliers and Flowerday 2014], e os dados passam a ser medições realizadas pelos sensores embarcados em smartphones ou tablets. Por exemplo, Chowdhury et
al (2014) apresentam técnicas para usar smartphones de cidadãos configurados como
uma rede de sensores sem fio para coletar dados ambientais.
Indiretamente, usuários de redes sociais podem também contribuir com
informação relevante. Por exemplo, Chatfield e Brajawidagda (2014) apresentam estudos de tweets recolhidos através do uso de hashtags especı́ficas sobre o tornado que
atingiu a cidade de Oklahoma em 20 de maio de 2013. Os tweets serviram como meio de
comunicação de cidadão para cidadão e entre órgãos governamentais e cidadãos.
Outra abordagem de crowdsourcing considera um solicitante que propõe tarefas
que demandam coleta de dados por voluntários em uma localização especı́fica. Cidadãos
que possam assumir tais tarefas e têm acesso ao local obtêm, então, os dados requisitados e completam a tarefa demandada. Nesse contexto, Chen et al (2014) apresentam o
gMission, uma plataforma que introduz novas técnicas para coleta de dados por tarefa,
incluindo sensoriamento geográfico, detecção de trabalhadores (usuários que assumem
uma tarefa) e recomendação de tarefas.
Os diversos projetos envolvendo crowdsourcing e crowdsensing relatados na literatura apresentam terminologia e conceitos variados. Na próxima seção, apresentamos
uma sistematização variada desses conceitos baseada na colaboração do usuário para a
coleta de informação, visando englobar todos eles em uma taxonomia.
Finalmente, um dos problemas centrais para crowdsourcing consiste em encontrar e motivar voluntários para realizar tarefas de coleta de dados [Hirata et al 2015].
Neste artigo, consideramos que o uso de técnicas de sistemas de recomendação (SR)
pode ajudar a resolver tal problema. Sistemas de recomendação têm como objetivo personalizar determinado serviço de acordo com a necessidade e os gostos dos usuários
[Gupta and Lee 2010]. Para esses sistemas, Bao et al (2015) apresentam um levantamento sistemático envolvendo mais de 60 artigos nos últimos cinco anos das principais
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Figura 1.
Classificação de crowdsourcing e crowdsensing baseada na
colaboração

revistas, conferências e oficinas no contexto de LBSN. Aqui, espera-se que a aplicação
de métodos e técnicas de SR possam contribuir para o desenvolvimento da pesquisa em
crowdsourcing e tópicos correlatos.

3. Uma Taxonomia de Crowdsourcing e Crowdsensing
Este artigo propõe classificar técnicas de crowdsourcing e crowdsensing de acordo com
duas dimensões: a forma de captura dos dados e o nı́vel de colaboração do usuário, conforme a Figura 1. Cada quadrante informa um contexto para a combinação das dimensões.
• Crowdsourcing Ativo (CSOA): o usuário fornece informação conscientemente,
tipicamente de forma voluntária, sabendo como a mesma será utilizada. Exemplos
incluem o OpenStreetMap e o projeto Flooding Points [Hirata et al 2015].
• Crowdsourcing Passivo (CSOP): a informação é extraı́da a partir de material postado pelo usuário para outras finalidades, ou seja, dados úteis eventualmente contidos no material postado para outras finalidades são usados sem o conhecimento
explı́cito do usuário. Um exemplo comum é a coleta automática de tweets associados a hashtags especı́ficos [Chatfield and Brajawidagda 2014].
• Crowdsensing Ativo (CSEA): o usuário fornece ativamente informação que é capturada por sensores embutidos em seu dispositivo móvel. Um exemplo é o ato
de fazer check-in em um ponto de interesse com posição determinada por GPS
[Ballatore et al 2010, Mytilinis et al 2015]. Outro exemplo é um aplicativo para
coleta de dados de ruı́do urbano usando smartphones [Davis Jr. et al 2013].
• Crowdsensing Passivo (CSEP): a informação é capturada por sensores em dispositivos móveis, mas sem a necessidade de interação com o usuário. Exemplos incluem a função de captura de trajetória em ferramentas como o Waze
e a captura de outros dados através de sensores embarcados em smartphones
[Chowdhury et al 2014].
A Figura 1 também apresenta um elemento central em superposição aos quadrantes para representar atividades mission-oriented, ou seja, aplicações VGI que partem de
um conjunto de tarefas que precisam ser realizadas e buscam voluntários para executá-las
(e.g. gMission [Chen et al 2014]). Contribuições mission-oriented podem ser solicitadas
dentro do escopo das quatro dimensões, buscando obter o máximo de colaboração dos cidadãos. Também é importante considerar a possibilidade de promover a recomendação de
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Tabela 1. Aplicação da classificação baseada na Figura 1
Autores
[Ballatore et al 2010]
[Chatfield and Brajawidagda 2014]
[Chen et al 2014]
[Chowdhury et al 2014]
[Gao et al 2015]
[Gomez Barron et al 2014]
[Gupta and Lee 2010]
[Hirata et al 2015]
[Hu et al 2014]
[Mytilinis et al 2015]
[Pat et al 2015]
[Wan et al 2014]
[Weakliam et al 2005]
[Zheng et al 2010]

CSOA

X
X
X
X
X
X
X
X

CSOP

CSEA

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CSEP

SR

Perfil

Cont. Geoloc.

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Local. Hist.

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

CSOA - Crowdsourcing ativo; CSOP - Crowdsourcing passivo; CSEA - Crowdsensing ativo; Crowdsensing passivo; SR - Sistemas
de recomendação; Cont.Geoloc. - Conteúdo Geolocalizado; Local.Hist. - Localização histórica

tais tarefas a usuários, que pode ser realizada com base em dados sobre o usuário (perfil,
conteúdo geolocalizado e localização histórica).
A Tabela 1 apresenta uma classificação de artigos relacionados a crowdsourcing
e crowdsensing de acordo com as quatro perspectivas da taxonomia proposta. A tabela
indica também se existe um sistema de recomendação associado e o uso de três tipos de
dados sobre o usuário. A tabela mostra que a maioria dos artigos trabalham com mais
de uma dimensão. Uma exceção é [Chatfield and Brajawidagda 2014], que recolheram
dados através do uso de hashtags especı́ficas e não necessariamente de conteúdos geolocalizados. Com relação ao gMission [Chen et al 2014], ele atua em três das quatro dimensões da Figura 1. Para atuar também em crowdsourcing passivo falta a integração do
gMission com LBSN. Observa-se que artigos associados a sistemas de recomendação geralmente trabalham com crowdsourcing passivo, pois têm como fonte de dados um LBSN
que considera conteúdos ou perfis de usuários similares para realizar a recomendação.

4. Desafios
Existem diversos problemas na coleta e uso de dados em iniciativas de crowdsourcing. Identificamos quatro principais problemas: (i) redução gradativa do interesse dos
usuários; (ii) cobertura irregular do tema ou do espaço de interesse; (iii) dúvidas quanto
à confiabilidade dos dados e estratégias de validação; e (iv) formas de prover feedback
das contribuições. Considerando esses problemas, identificamos três desafios de pesquisa
que podem ser enfrentados associando sistemas de recomendação a ambientes de crowdsourcing e crowdsensing (Figura 2), conforme descrito a seguir.
1. Relação voluntário ⇔ tarefa: consiste em identificar os melhores cidadãos para
executar uma dada tarefa, ou seja, recomendar a tarefa para voluntários que realmente tenham interesse em realiza-lá, considerando seu perfil e dados históricos.
2. Relação voluntário ⇔ região: consiste em identificar as regiões que possuem
baixa cobertura e recomendar os melhores voluntários para contribuir com a captura dos dados nessas regiões. Ou seja, baseado no perfil do usuário, nos seus locais frequentados e nas validações das tarefas realizadas, identificar os voluntários
que teriam conhecimento sobre essas regiões para contribuir com as tarefas.
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Figura 2. Relacionamento Problemas (esquerda) X Desafios (direita)

3. Relação voluntário ⇔ tema: consiste em identificar os melhores voluntários
para verificar a confiabilidade das contribuições de acordo com os respectivos
temas. Ou seja, direcionar contribuições (tarefas concluı́das) para os voluntários
considerados experts em determinados temas.
Essas alternativas geram desafios secundários que precisam ser superados para
tornar possı́vel sua aplicação. Por exemplo, como as fontes de dados são heterogêneas
e possuem grande volume, acredita-se que uso de estruturas NoSQL podem facilitar a
gerência dos dados coletados. Porém, é necessário que esses repositórios sejam bem definidos para possibilitar a aplicação de técnicas de recomendação. Quanto à privacidade,
existe um dilema: se for necessário previamente cadastrar e caracterizar os usuários, pode
haver uma redução no número de voluntários. Por outro lado, o cadastro prévio pode
ajudar a reduzir a possibilidade de contribuições de má qualidade. Por último, existem
problemas tı́picos de sistemas de recomendação: tarefas, novas categorias, usuários e
locais podem ser frequentemente adicionados aos bancos de dados sem estarem associados a informação suficiente para realizar a recomendação. Outro ponto desafiador é a
integração desses sistemas com informações geradas por órgãos públicos. Ao mesmo
tempo, essa integração pode ser considerada outra solução para o problema (3), uma vez
que tem o objetivo de fornecer informação confiável aos cidadãos.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma proposta de classificação de iniciativas de crowdsourcing e
crowdsensing, levando em conta o tipo de envolvimento dos usuários e seus dispositivos.
Também foi acrescentada a possibilidade de realização de tarefas de coleta de dados sob
demanda (mission-oriented crowdsourcing/sensing).
A partir dessa classificação, foi apresentada uma lista de desafios para a aplicação
de métodos e técnicas de sistemas de recomendação aos problemas tı́picos de crowdsourcing (como perda gradual de interesse e cobertura irregular). Para o enfrentamento
desses desafios, será necessário rever e adaptar estratégias de sistemas de recomendação
de modo a promover um pareamento entre caracterı́sticas de um potencial voluntário e as
necessidades de informação fornecida por cidadãos.
Trabalhos futuros incluem também a identificação de problemas urbanos nos quais
as técnicas propostas possam ser aplicadas, buscando envolver cidadãos interessados com
o enfrentamento a problemas reais de nossa sociedade. Por exemplo, areas preferenciais
para esse estudo incluem trânsito, transporte, saúde, segurança e infraestrutura urbana.
Agradecimentos. Autores agradecem a CAPES, CNPq e FAPEMIG.
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Resumo. A cada ano, cresce o volume de dados de proveniência coletados por
meio da execução de simulações computacionais modeladas como workflows
científicos. Tais dados auxiliam a reprodutibilidade das simulações e
oferecem maior confiabilidade aos resultados. Apesar de essas simulações
produzirem dados de proveniência que são enriquecidos com dados de
domínio, eles são comumente armazenados em bancos de dados privados aos
quais um número restrito de cientistas tem acesso. Isso reduz a capacidade
analítica e a possibilidade de se inferir conhecimento a partir dos dados. No
entanto, as tecnologias de Web Semântica (WS) conseguem facilitar o acesso
público a dados na Web de forma estruturada, padronizada, aberta e
interoperável. Neste artigo, propomos a adoção de tais tecnologias para
publicar dados de proveniência de workflows na WS, além de propor uma
nova ontologia. A exemplificação da abordagem é baseada em um estudo de
caso real na área de bioinformática.

1. Introdução
Workflows científicos são comumente usados para apoiar o desenvolvimento e a
execução de simulações computacionais complexas, que podem manipular grandes
volumes de dados. Dados de proveniência, que contemplam informações tanto sobre a
estrutura do workflow, quanto sobre a maneira pela qual os dados são derivados,
conseguem garantir a reprodução de tais simulações [Freire et al. 2008]. Assim, o
cientista é capaz de analisar o fluxo de dados envolvido no processamento do workflow,
desde o início até o final da execução da simulação computacional.
Os dados de proveniência costumam ser armazenados de forma que apenas um
conjunto restrito de cientistas tem acesso às informações. Tal abordagem pode ser
interessante do ponto de vista da privacidade dos dados, porém limita a capacidade
analítica. A publicação, por outro lado, é muito vantajosa tanto para cientistas que
produziram os dados, que terão suas descobertas validadas, quanto para cientistas que
analisam os dados produzidos por terceiros, que poderão integrá-los em suas próprias
pesquisas. Entretanto, considerando dados que possam ser publicados, três fatores
dificultam a publicação: (i) uso de sistemas de gerência de banco de dados (SGBD)
privados; (ii) uso de arquivos não-estruturados e com capacidade limitada de consultas;
e (iii) criação própria da organização dos dados, sem seguir um padrão comum.
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Na Web Semântica (WS), são utilizados formatos de dados abertos
recomendados pelo W3C, como OWL e RDF, para definir a representação do domínio
de forma estruturada. Ademais, SGBD semânticos possibilitam consultas estruturadas, e
favorecem a publicação na Web e facilitam a interoperabilidade. Assim, o uso de
tecnologias da WS se torna uma alternativa atraente para enriquecer trocas e análises de
dados resultantes de simulações computacionais, possibilitando integração de dados de
diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar
uma estratégia para publicar de dados de proveniência de workflows na WS. Para tanto,
seguimos uma metodologia dividida em quatro etapas [Souza et al. 2014]: Análise do
Domínio, Engenharia da Ontologia, Triplificação, e Publicação.
O restante deste artigo é organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a
análise do domínio realizada e a ontologia que propomos, chamada de PROV-O-Wf. A
Seção 3 descreve a aplicação proposta para instanciar dados no formato RDF seguindo a
ontologia PROV-O-Wf e a Seção 4 apresenta um estudo de caso. Finalmente, a Seção 5
conclui este artigo, apresenta trabalhos relacionados e aponta os trabalhos futuros.

2. Análise do Domínio e Engenharia da Ontologia
A Análise do Domínio é a primeira etapa da metodologia usada para publicação de
dados na WS [Souza et al. 2014]. Para este trabalho, o foco dessa etapa é estudar os
principais conceitos de simulações computacionais modeladas como workflows. Nessas
simulações, as aplicações são complexas, manipulam grandes volumes de dados e
requerem execução em ambiente de Processamento de Alto Desempenho (PAD), como
clusters ou nuvens. Tais aplicações são encadeadas e os dados produzidos por uma
aplicação são consumidos por outra, formando um workflow. Os Sistemas de Gerência
de Workflows Científicos (SGWfC) paralelos são capazes de apoiar a execução desses
workflows em ambientes de PAD. Uma característica comum desses SGWfC é coletar
proveniência dos dados que fluem pelo fluxo associado ao workflow. Quanto mais fina a
granularidade dos dados, maior o potencial analítico das consultas na base de
proveniência. Além disso, é possível associar dados sobre a execução a dados do
domínio das aplicações sendo gerenciadas pelo SGWfC, de modo a prover análises
ainda mais ricas [Costa et al., 2013]. Dadas essas características, definimos que o
domínio deste trabalho são dados de proveniência de workflows gerados por um SGWfC
capaz de coletar dados em granularidade fina.
Definido o domínio, iniciamos a Engenharia da Ontologia, na qual
desenvolvemos a ontologia para o domínio. Entretanto, antes de começarmos a construíla do princípio, o conceito de reutilização de ontologias é muito importante nesta etapa,
pois existem entidades que estão presentes em diversos domínios. Assim, diminuímos o
esforço para modelar conceitos comuns e aumentamos o enfoque em modelar conceitos
específicos. Além disso, a reutilização de um modelo já existente permite que um
padrão seja difundido, o que facilita a interoperabilidade entre os dados na WS e
também permite que dados com potencial para serem ligados (do inglês, Linked Data)
sejam identificados [Souza et al. 2014]. Por isso, a seguir, discutimos a reutilização de
ontologias existentes relacionadas à proveniência de dados e workflows.
A ontologia IntelLeo [Jovanovic et al. 2012], apesar de modelar workflows e
apoiar execução paralela, não menciona dados de proveniência, dificultando a sua
utilização no nosso domínio. Procurou-se também por ontologias de SGWfC existentes,
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porém só foi possível encontrar a ontologia do sistema Taverna, chamada de MyGrid
[Wolstencroft et al. 2008], a qual foca apenas em workflows da área da bioinformática e
a modelagem não utiliza padrões do W3C. Como procuramos por ontologias
independentes de domínios científicos específicos e acreditamos que padrões definidos
pelo W3C devam ser seguidos na WS, decidimos por não reutilizá-la. Por outro lado, a
ontologia PROV-O segue o modelo de dados de proveniência PROV-DM [Moreau et al.
2013], que é uma recomendação do W3C. Já a ontologia Open Provenance Model for
Workflows (OPMW) descreve proveniência de workflows e é baseada no Open
Provenance Model, um padrão reconhecido [Moreau et al., 2008]. Após o surgimento
da PROV-O, a OPMW foi modificada, de modo a estender a PROV-O [Garijo et al.
2014]. Como a PROV-O é uma recomendação do W3C e a OPMW segue padrões
reconhecidos e, além disso, ambas descrevem proveniência independente de domínio
científico específico, decidimos reutilizá-las.
A PROV-O foi usada como um metamodelo para a ontologia proposta, chamada
de PROV-O-Wf. Por ser uma referência para a modelagem de proveniência, as três
principais classes da PROV-O, bem como suas representações visuais, serviram de base
para a PROV-O-Wf: entidade (representadas por elipses), atividade (retângulos) e
agente (pentágonos). Na taxonomia, todas as classes da PROV-O-Wf herdam de uma
dessas classes da PROV-O. Além da PROV-O, nossa ontologia reaproveita conceitos do
modelo de dados para proveniência retrospectiva, conhecido como PROV-Wf [Costa et
al., 2013], que utiliza o PROV-DM como padrão, facilitando o mapeamento para a
PROV-O. Ademais, também reusamos diretamente diversas classes da ontologia
OPMW e acrescentamos alguns conceitos do nosso domínio, como mostramos a seguir.
A PROV-O-Wf é constituída de doze classes, divididas em duas partes
principais, as que modelam a estrutura do workflow e as que modelam sua execução
(Figura 1). A classe WorkflowTemplate da OPMW é usada para agrupar as
especificações do workflow. Todas as execuções de um workflow devem estar
associadas às suas especificações. A classe WorkflowTemplateProcess representa as
atividades definidas para um workflow. A classe TemplateRelation foi acrescentada para
expressar os dados que serão consumidos por uma atividade, podendo ser definida por
um conjunto de campos que são representados pela classe ParameterVariable da
OPMW. Em relação à execução, a classe WorkflowExecutionAccount armazena todas as
execuções dos workflows e a WorkflowExecutionProcess descreve as atividades
executadas. Já a ExecutionTask foi criada para abranger SGWfC que apoiam execuções
paralelas, representando a menor unidade paralelizável do workflow. Por último, a
classe WorkflowExecutionArtifact representa um recurso gerado ou consumido,
podendo ser um arquivo, representado pela classe File.
Além de SGWfC paralelos, a ontologia PROV-O-Wf possibilita que os
principais agentes de um workflow sejam identificados. A classe Program representa os
programas invocados por cada atividade e a classe Machine identifica qual máquina do
ambiente de PAD executou cada instância de ExecutionTask. A classe Scientist
representa o cientista responsável por executar o workflow, agente de extrema
importância na atribuição de responsabilidades. Quanto às propriedades de objeto,
procurou-se priorizar as que já são definidas na OPMW e na PROV-O. No entanto, a
propriedade dependsOn foi criada para representar a dependência de dados entre
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atividades de um workflow, pois nenhuma propriedade que expressasse essa relação foi
encontrada nas ontologias reutilizadas.

Figura 1. A Ontologia PROV-O-Wf

3. Triplificação e Publicação
Uma vez modelada a ontologia PROV-O-Wf, inicia-se a triplificação, isto é, geração
das triplas RDF seguindo a ontologia e inserção em um repositório de triplas. Nesta
etapa, considerou-se que os dados de proveniência são armazenados em um banco de
dados relacional, como em diversos SGWfC, e.g., Swift/T [Wozniak et al. 2013], Panda
[Ikeda et al. 2013] e SciCumulus [Oliveira et al. 2010]. Assim, para gerar as triplas
RDF a partir da ontologia, um processo de Extração, Transformação e Carga (ETC) é
necessário para extrair os dados da base de proveniência, triplificá-los e carrega-los no
repositório de triplas, o qual deve idealmente ser acessível publicamente.
Para facilitar o processo de ETC, foi construída uma interface Web,
possibilitando a interação entre os dados disponíveis para publicação e o cientista que
quer publicar seus resultados na WS. Essa interface permite que o usuário escolha quais
dados de um workflow serão publicados, tornando viável que informações sigilosas, por
exemplo, não sejam publicadas. A interface construída também disponibiliza a
visualização de quais dados foram selecionados para publicação. Após finalizar o
processo para publicar os dados, uma figura é gerada dinamicamente, contendo os dados
instanciados seguindo a ontologia, bem como as classes e suas propriedades de objetos.
Dessa forma, a ferramenta possibilita que o cientista visualize a estrutura dos dados
publicados, facilitando a análise e a construção, por exemplo, de consultas SPARQL.

4. Estudo de Caso
Para exemplificar o uso da abordagem proposta, utilizamos como estudo de caso os
dados de proveniência do workflow SciEvol [Ocaña et al., 2012] executado com o
SGWfC paralelo SciCumulus [Oliveira et al. 2010]. O SciEvol é um workflow real da
área da bioinformática, usado para a análise de Evolução Computacional Molecular. O
SciCumulus armazena dados de proveniência em um banco de dados relacional privado.
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Figura 2. Instância da Ontologia para duas atividades do SciEvol

As treze atividades constituintes do SciEvol possuem dados armazenados em um
conjunto de tabelas da base de proveniência do SciCumulus1. Para cada uma dessas
tabelas, o cientista pode selecionar quais dados serão publicados, garantindo a
privacidade dos mesmos. Além das classes, é possível selecionar as propriedades de
dados relacionadas a cada classe. Finalmente, é inicializado o processo de ETC para
instanciar as triplas no repositório que, neste estudo de caso, foi o Open Link Virtuoso.
A Figura 2 apresenta a visualização da instanciação de duas atividades do SciEvol
(MAFFT e RAXML) utilizando a ontologia PROV-O-Wf.

5. Conclusão, Trabalhos Relacionados e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, propomos uma abordagem para publicação de dados de proveniência de
workflows científicos na Web Semântica. Para tal, desenvolvemos uma ontologia que
reutiliza ontologias bem difundidas; considera dados de proveniência em uma
granularidade fina; é independente tanto de domínios científicos quanto de SGWfC
específicos; e ainda abrange os SGWfC paralelos que manipulam grandes volumes de
dados e executam em ambiente de PAD. Adicionalmente, criamos uma interface
amigável que facilita a interação do usuário com o sistema e ainda permite que
determinados dados gerados na execução da simulação científica sejam escolhidos para
publicação na WS. Portanto, acreditamos que este trabalho é inovador devido à sua
importância na expansão de um padrão a ser usado para interoperabilidade de dados na
WS e contribui com uma área relativamente pouco explorada, principalmente quando
consideramos dados de workflows executados em ambientes de PAD.
Em relação aos trabalhos relacionados, existem alguns sobre publicação de
dados de proveniência de workflows usando conceitos da WS. Ding et al. [2011]
propõem uma abordagem semelhante à apresentada neste artigo. No entanto, não foca
em simulações computacionais modeladas como workflows e a ontologia é baseada em
um padrão de representação de proveniência antigo, que não possui todos os descritores
1

Modelo de dados do SciCumulus: http://cos.ufrj.br/~silva/relational-database-schema-SCC.png
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necessários. Já Chen et al. [2006] propõem uma arquitetura para modelagem, coleta de
dados de proveniência, porém, assim como o trabalho anterior, não foca em simulações
computacionais modeladas como workflows, se tornando genérica demais para o cenário
tratado neste artigo. Além desses, não foram encontrados trabalhos recentes de SGWfC
paralelos que apoiem a publicação de dados de proveniência na WS.
Como trabalhos futuros, apesar de a WS permitir análises integradas entre dados
publicados, ainda não exploramos o potencial de interligação entre os dados do estudo
de caso publicados e os já existentes publicamente na WS. Assim, desenvolver a ligação
dos dados produzidos neste trabalho a dados já publicados na nuvem de Linked Open
Data (LOD) permitiria explorar ainda mais o potencial das tecnologias da WS.
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Abstract. The main aim of this work is based in search engine in XML
documents. We present a proposal to extend the XQuery query language, called
XQuery-Pref, to support conditional preferences. Preferences are conditional
when a attribute has influence in preference to the values of others attributes. We
prefer to define new functions in the base language to extent it. So we did not
modified the original specification of the query language. Finally, as a case
study, we used the open government data to verify the consistency of these
queries using the XQuery-Pref.
Resumo. O escopo deste trabalho refere-se basicamente ao mecanismo de buscas
em documentos XML. Apresentamos uma proposta de extensão da linguagem de
consulta XQuery, denominada no trabalho como XQuery-Pref, para suporte a
preferências condicionais. As preferências são ditas condicionais quando um
atributo possui influência na preferência sobre os valores de outro atributo.
Decidimos estender a linguagem base com a definição de novas funções. Dessa
forma, não é modificada a especificação original da linguagem de consulta
XQuery. Por último, como estudo de caso, utilizamos os dados abertos
governamentais para verificar a consistência das consultas realizadas utilizando
a XQuery-Pref.

1. Introdução
A personalização de consultas consiste no processo de melhorar dinamicamente uma
consulta de acordo com preferências relatadas pelos usuários, produzindo respostas
distintas para cada um deles [Koutrika e Ioannidis, 2005]. O objetivo de personalizar
consultas é garantir que “as pessoas certas recebam as informações certas no momento
certo”, levando em consideração as diferentes preferências e prioridades quando se trata de
necessidades de informação. Portanto, é necessária a utilização de técnicas que facilitem e
aprimorem esse processo de consulta [Koutrika, 2010].
Atualmente, diversos estudos têm procurado auxiliar à busca de conteúdo em
domínios com grande quantidade de informação. Algumas dessas pesquisas possuem um
foco mais centrado em identificar os itens que podem ser atraentes para cada usuário
levando em consideração as suas preferências pessoais [Amo et al., 2012].
Neste trabalho, foram utilizadas técnicas de personalização de consultas através da
mineração de preferências [Yan et al., 2011; Gomes, 2002] em documentos XML. Um dos
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principais objetivos é tornar a busca mais transparente e reduzir os esforços dos usuários na
busca por conteúdos específicos.
Para tanto, é proposta uma extensão da linguagem XQuery com suporte a
preferências condicionais, que foi denominada como XQuery-Pref. Essa extensão utiliza
um sistema denominado XQPref [Medeiros e Soares, 2014] que será responsável pela
elicitação de preferências dinâmicas e pelo processamento de consultas personalizadas.
Essa escolha permite-nos tornar as consultas escritas na linguagem XQuery-Pref mais
simples para o usuário. Como validação da proposta, foram utilizados dados abertos
governamentais para realização de buscas através do XQuery-Pref.
Este artigo está organizado quatro seções. Na seção 2, é proposta a extensão da
linguagem de consulta XQuery com suporte a preferência condicional, denominada de
XQuery-Pref. Na seção 3, são apresentados e discutidos detalhes da avaliação realizada
para verificar a consistência da XQuery-Pref. E por fim, na seção 4, são apresentadas as
considerações finais do trabalho, destacando suas principais contribuições, limitações e
trabalhos futuros.

2. Extensão da Linguagem XQuery
Para melhor apresentar a proposta, esta seção foi dividida em três subseções: Na primeira
são especificadas as definições preliminares da pesquisa, e na segunda, o problema no
tratamento das preferências do escopo deste trabalho é formalizado. A terceira subseção
apresenta a especificação da extensão XQuery-Pref.
2.1 Definições Preliminares
O modelo de preferência é um formalismo lógico para especificação e raciocínio com
preferências. Neste trabalho, o modelo de preferência segue a linha do formalismo de
Wilson (2004). Mas, também foram úteis conceitos especificados com a CP-net [Boutilier
et al., 2004] para o tratamento das preferências na personalização de consultas, de como
representar os desejos do usuário através de regras de preferências condicionais e teorias
de preferências condicionais, que, por sua vez, induzem uma ordem de preferência sobre os
elementos de um documento.
As expressões condicionais pré-estabelecidas no XQuery são bastante pertinentes
no contexto da personalização de consultas baseado em preferências condicionais, pois
estas expressões baseadas em if - then - else são favoráveis quando a estrutura da
informação a ser retornada depende de alguma condição, podendo ainda ser aninhadas e
usadas em qualquer lugar onde um valor é esperado.
Desta forma, quando o usuário fornecer suas preferências estas serão armazenadas
em variáveis, onde uma relação de preferências sobre um conjunto finito de objetos
A={a1,a2,...,an} formam uma relação de ordem sobre A, e esta relação de ordem será
aplicada à consulta através das expressões condicionais.
A declaração de funções é uma das mais simples maneiras de estender uma
linguagem e a XQuery implanta o conceito de funções extensíveis que atuam sobre
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documentos, seções ou valores atômicos. A grande vantagem na definição de funções na
XQuery concentra-se na linguagem em que elas são definidas, pois a própria XQuery, com
suas construções, permite que funções sejam escritas, não sendo necessário especificar
funções numa linguagem de programação à parte.
2.2 Formalização do Problema
Inicialmente, é importante destacar que no decorrer do trabalho será utilizado o termo tupla
a qual é definida matematicamente como uma sequência finita (também chamada de "lista
ordenada") de objetos, cada um deles sendo de um tipo específico. Chama-se atenção para
o fato de o termo tupla utilizado no trabalho não se relacionar com o contexto do banco de
dados relacional.
Uma regra de preferência condicional (regra-pc) sobre um conjunto de elementos E
é uma expressão da forma:
Onde:





;
;
|
tipo:
atributo



Seja

|=

| |=
;
É uma condição simples de expressões do
, onde cada
é um predicado unário sobre o
;

o conjunto de atributos que aparecem em . Então,

.

Para cada elemento que está do lado esquerdo de , uma tupla sobre é dita
compatível com uma regra-pc. Tem-se que
satisfaz
, onde
constitui o
valor do atributo na tupla e
constitui a propriedade P associada ao atributo A na
regra-pc . A lista de elementos a seguir, com seus respectivos domínios e suas siglas
serão utilizadas nos exemplo abaixo, para melhor ilustrar a formalização.






Modalidade educacional (M): educação especial (m 1), educação à distância (m2) e
educação infantil (m3);
Região (R): nordeste (r1), sudeste (r2), sul (r3), norte (r4);
Dados (D): estatísticos (d1) e orçamentais (d2);
Dados Estatísticos (d1) : evasão (d11), aprovação (d12), reprovação (d13);
Dados orçamentais (d2): empenho anual (d21), alimentação (d22), material (d23);

Exemplo: Tomando o trecho de um documento XML, que contém informações
sobre Educação do Brasil, traz dados abertos como orçamento e dados estatísticos sobre a
Educação nas modalidades de ensino: Educação Especial, Educação à Distância e
Educação Infantil. Diante disto, para o usuário conseguir acessar o conteúdo de seu
interesse, ele precisa enfrentar uma gama muito grande de informações. Para que realize
suas consultas ao documento de forma personalizada, o usuário forneceu as seguintes
preferências:
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φ1: Entre informações de mesma modalidade (M), prefiro as relacionadas com a
região (R) nordeste (r1) a norte (r4), ou seja, (R = r1) > (R = r4) [{D}];



φ2: Para informações da mesma região (R), prefiro informações sobre educação
especial (m1) à educação à distância (m2), ou seja, (M = m1) > (M = m2) [{D}];



φ3: Para informações sobre a educação especial (m 1) da mesma região (R), prefiro
dados estatísticos (d1), ou seja, (M = m1) → (D = d1) > (D = d2);

Observando a regra φ2, por exemplo, dadas duas tuplas x1 e x2, se elas tiverem
informações sobre a mesma região, e x1 abordar educação profissional enquanto x2 a
educação à distância, então x1 é preferida a x2, logo x1>x2. Observe ainda que os atributos
entre colchetes representam aqueles atributos cujos valores não interferem na escolha das
preferidas. Como o atributo Tipo de dado (D) não é antecedente, nem consequente e nem
está entre colchetes, para que duas tuplas possam ser comparadas através dessa regra φ 2,
elas têm que conter o mesmo tipo de dado (D) (ceteris paribus).
2.3 XQuery-Pref
O objetivo elementar desta extensão é que ela seja um mecanismo para consultar partes ou
subconjuntos de documentos XML, fornecendo uma solução para a necessidade de
localizar elementos, atributos ou outros nodos de documentos XML de modo
personalizado.
A função fn:createpref é responsável pela criação das preferências do usuário,
sendo a partir disto atribuída a relevância da tag no conjunto de preferências do usuário.
Como mostrado abaixo:
Declaração da função extensível createpref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

declare function fn:createpref ($i as string) as return String
{for $i in (doc(“...")/elemento1/elemento2)
return if ($i/@elemento = ‘pref')
then <elemento>{pref($pref2/info)}</elemento>
else
if ($elemento2 = ‘pref3’)
then<elemento2>{pref3($pref4/info)}</elemento2>
else
if ($elemento3 = ‘pref5’)
then <elemento3>{pref5($pref6/info)}</elemento3>
else <elemento3>{pref6($pref7/info)}</elemento3>
[...]};

Outra função definida foi a fn:preference, tal função pode ser usada sempre que
uma comparação é possível, e esta inclui um caminho para especificar os nós onde a
função será aplicada, e a expressão com a palavra-chave que está sendo procurada no
conteúdo dos nós. Onde:
Declaração da função extensível preference
1
2
3
4
5

declare function fn:preference($i as string) as return String
{ Let $i relevance $r in doc (“…”) /elemento1/elemento2
[tema fnpreferences “tema”]
Order by $r
Return $i };
[...]};
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Por exemplo, em uma consulta para retornar informações relacionadas à evasão
sobre a educação da região nordeste ordenado de acordo com as preferências do usuário:
1
2
3

For $i in doc(“...”) /regiões/nordeste
Where $i/tema fnpreferences “dados_estatisticos”
Return $i;

É importante reforçar que ao realizar consultas na linguagem XQuery o resultado é
retornado em XML, e esta forma de retorno é mantida ao se utilizar as funções definidas
através da XQuery-Pref. A grande diferença em relação ao resultado é a quantidade de
informação retornada e a ordem estabelecida neste resultado.
Ressalta-se que qualquer pessoa pode utilizar-se da extensão aqui apresentada e
criar seu próprio mecanismo de consulta da maneira que lhe convir, tendo em vista que a
extensão é realizada na própria linguagem XQuery através de funções extensíveis e
independe de linguagem de programação.

3. Estudo de caso
Este estudo de caso tem como proposta realizar consultas personalizadas em dados abertos
governamentais utilizando a extensão proposta XQuery-Pref, com o objetivo de verificar o
índice de acerto dos resultados recebidos pelos usuários. Para tanto, o mecanismo de
consulta utilizado foi o sistema XQPref (Medeiros e Soares, 2014), através dele serão
fornecidas as preferências necessárias para que a função Preference realize a ordenação das
preferências.
Para o estudo de caso foi utilizado um conjunto de dados disponibilizados pelo
governo brasileiro através do site: http://dados.gov.br/, com o objetivo de avaliar a acurácia
dos resultados.
A taxa de acertos para a avaliação do estudo de caso foi definida como sendo o
percentual entre a quantidade de resultados que respeitam as preferências do usuário e o
total de consultas realizadas.

O testes realizados com os dados abertos governamentais reais, além de servirem
para avaliação das funções definidas no trabalho também objetivou a verificação do
funcionamento destas no sistema XQPref, analisando se as funções foram devidamente
mapeadas para a ferramenta. Neste conjunto de testes, foram recebidos os resultados
corretos em aproximadamente 78% das consultas.
Com o estudo de caso foi possível verificar que apesar de ainda existir alguns
pontos para serem esclarecidos, os resultados retornados estão respeitando as preferências
expressas pelo usuário, possibilitando, que mesmo usuários que não conheçam os
comandos da linguagem XQuery, realizem as consultas personalizadas de modo otimizado
e transparente.

121

30th SBBD – Posters – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

4. Conclusão
Este trabalho apresentou a XQuery-Pref, uma extensão da linguagem de consulta XQuery,
desenvolvida para viabilizar a personalização de consultas, com suportes a preferências
condicionais em documentos XML, necessidade identificada a partir da sobrecarga de
informações em domínios que utilizam este formato.
Um fator limitante nesta pesquisa foi o tempo, que impossibilitou o
desenvolvimento mais aprimorado do XQPref e a realização de testes automatizados desta
ferramenta, que pudessem avaliar melhor a sua utilização levando em consideração
questões como confiabilidade, usabilidade e segurança.
A falta de padronização nos dados disponibilizados pelo governo federal, a qual
impossibilitou em alguns momentos que a XQuery-Pref identificasse a tag que estava
sendo procurada ou que fosse estabelecida uma ordem de preferência, além de ter sido uma
limitação do trabalho surge também como ideia propulsora para sugestão de trabalhos
futuros. Sendo assim, uma das sugestões para trabalhos futuros seria uma proposta de
padronização dos dados abertos governamentais ou uma forma da XQuery-Pref tratar esta
falta de padronização.
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We hope the SBBD 2015 Demos Session can awake great insights and many interaction opportunities for the Brazilian Database community.
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Análise Espaço-Temporal da Colaboração Acadêmica em
Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Thiago H. P. Silva, Clodoveu A. Davis Jr., Alberto H. F. Laender
Mirella M. Moro, Ana Paula Couto da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
{thps,clodoveu,laender,mirella,ana.coutosilva}@dcc.ufmg.br

Abstract. This paper introduces CollabViz, an online tool for analyzing and
visualizing the Brazilian academic network of graduate programs in Computer
Science.
Resumo. Este artigo apresenta a CollabViz, uma ferramenta online para
análise e visualização da formação da rede acadêmica brasileira dos programas de pós-graduação em Ciência da Computação.

1. Introdução
A análise de redes sociais é um tópico bastante explorado em estudos atuais para
compreender melhor relacionamentos entre pessoas a partir da representação usando
grafos [Newman 2001]. Algoritmos podem ser usados para, por exemplo, medir o
grau de relacionamentos e a densidade de conexões, detectar comunidades, entre outros [Digiampietri et al 2014, Silva et al 2015]. No contexto acadêmico, Laender et
al. (2008) compararam os principais programas de pós-graduação em Ciência da
Computação (CC) brasileiros com os programas norte-americanos e europeus, e Digiampietri et al (2014) realizaram uma análise dos programas de CC de acordo com a produtividade e o relacionamento social. Similarmente, Lima et al. (2015) realizaram uma
análise focando nos principais pesquisadores brasileiros de CC. Esses trabalhos mostraram a importância de caracterizar melhor a comunidade de CC usando dados acadêmicos
e, assim, contribuir para a evolução dos programas.
Este trabalho contribui para o entendimento da comunidade brasileira de CC focando em dois aspectos: a formação acadêmica dos docentes (graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado) e o grau de relacionamento entre instituições. Nosso objetivo é
realizar análises exploratórias através de recursos gráficos e interativos que permitam aplicar filtros e agrupar dados. Como resultado, apresentamos a CollabViz1 com ambientes
interativos e animações temporais sobre mapas que permitem analisar a evolução espaçotemporal da formação acadêmica dos docentes dos principais programa de pós-graduação
em CC brasileiros e da intensidade de relacionamentos entre as respectivas instituições.

2. Trabalhos Relacionados
Neste trabalho, propomos uma ferramenta para análise da formação da rede acadêmica
brasileira através de recursos visuais que exploram aspectos espaços-temporais. Um estudo relacionado foi conduzido por Laender et al (2011) que analisaram as redes dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)2 de acordo com padrões de publicação
1
2

CollabViz: http://www.dcc.ufmg.br/˜mirella/Tools/CollabViz
INCT: http://inct.cnpq.br/
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Figura 1. Etapas de desenvolvimento da CollabViz.
Tabela 1. Estatı́sticas dos programas de Pós em Ciência da Computação.
Programa
PUCRIO
UFMG
UFRGS
UFRJ
UNICAMP
UFPE
USP
USPSC
PUCRS
UFAM
UFC
UFF
UFRN

#prof
23
39
52
28
42
57
40
77
24
22
13
33
19

#art
1244
1381
2098
1152
1219
1649
817
1659
652
351
275
577
313

#art
#prof

54.09
35.41
40.35
41.14
29.02
28.93
20.43
21.55
27.17
15.95
21.15
17.48
16.47

CAPES
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5

Programa
PUCPR
UFBA
UFCG
UFES
UFMS
UFPR
UFSC
UFSCAR
UFU
UNB
UNIFOR
UNIRIO
Total

#prof
14
14
20
21
10
26
28
32
19
12
14
15
694

#art
307
114
561
462
75
378
402
595
232
225
219
156
16119

#art
#prof

21.93
8.14
28.05
22.0
7.5
14.54
14.36
18.59
12.21
18.75
15.64
10.4
23.22

CAPES
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

e colaboração. Menezes et al (2009) focaram em análises geográficas dos padrões de
colaboração nas redes de co-autoria em CC. O trabalho mais próximo do nosso foi realizado por Furtado et al (2014) com um estudo sobre a trajetória espaço-temporal
(desde a graduação até o atual local de trabalho) de pesquisadores brasileiros vinculados aos INCTs. Suas principais contribuições foram análises exploratórias da trajetória
acadêmica, indicando origens e destinos frequentes e encontrando padrões frequentes,
que demonstraram a baixa mobilidade dos pesquisadores brasileiros em sua formação e
atuação. O trabalho empregou recursos geográficos e elementos interativos para filtrar o
conteúdo, o que foi indispensável para a visualização devido ao alto número de relacionamentos.
Neste trabalho, também são usados recursos geográficos de visualização com elementos interativos, porém o foco está na visualização de dados sobre os programas de pósgraduação em CC referentes ao grau de relacionamento entre instituições e à formação de
seus docentes. Além disso, criamos animações que permitem visualizar a evolução de
cada um dos programas ao longo do tempo.

3. Desenvolvimento
O desenvolvimento da CollabViz foi realizado em duas etapas principais, que consistem na criação de banco de dados sobre os programas de pós-graduação em CC e na
implementação de recursos de visualização que permitam analisar os dados interativamente (Figura 1). Na primeira etapa, foi coletada a lista dos professores que atuam em
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programas de pós-graduação em CC com nota superior a 3 de acordo com a CAPES3 . A
partir da lista de professores, buscamos dados na biblioteca digital DBLP4 para obter a
lista de publicações de cada um deles. Para obter informações geográficas sobre as etapas
de formação acadêmica de cada professor, extraı́mos dados do currı́culo Lattes5 de cada
pesquisador. O processo de integração de dados foi realizado por meio do casamento
exato, com o casamento do primeiro e último nomes mais as iniciais do meio. Casos
ambı́guos ou falhas foram tratados manualmente. A Tabela 1 mostra o resumo desse processo com a lista de instituições analisadas e os números finais para professores e artigos.
As coletas foram realizadas em abril de 2015.
O processo de geocodificação (parte tracejada na Figura 1) consiste em determinar a localização de cada instituição de formação a partir de seu nome e/ou seu endereço,
extraı́dos do currı́culo Lattes. Usamos a API de geocodificação do Google Maps6 e, caso
não fosse obtido resultado, foi usado o Google Places7 . Inicialmente, havia 538 entradas
(ainda ambı́guas) das quais 83% (446/538) foram geocodificadas com o Google Maps e
outros 11% (58/538) com Google Places, totalizando 94% das instituições. Exemplos de
entradas não encontradas incluem nomes em que há excesso de informação, como em “Telecom SudParis (Anteriormente Institut National des Telecommunications)”. Removemos
também consultas encontradas que são genéricas como “International Computer Science
Institute”. Ao final do processo, com a normalização dos locais ambı́guos, obtivemos as
coordenadas de 352 locais distintos de formação.
O grau de colaboração entre instituições é representado por uma aresta que conecta
as instituições localizadas em um mapa. A espessura da aresta é usada para indicar o grau
de colaboração entre as instituições, que por sua vez é determinado a partir de dados sobre
a coautoria de artigos cientı́ficos. Para evitar que um único trabalho com vários autores
resulte em muito peso no grafo, nós usamos uma estratégia similar à proposta por Silva
et al. (2015) que consiste em quantificar o mı́nimo comum de participação de cada
pesquisador de programas distintos. Sejam U1 e U2 conjuntos contendo os membros de
dois programas, e W(t) o conjunto de trabalhos no intervalo de tempo t. Computamos o
grau de relacionamento no intervalo t dos programas U1 e U2 como sendo
Graucolab (U1 , U2 , t) =

P

w∈W(t)

min(|w.autores∩U1 |,|w.autores∩U2 |)
.
|w.autores|

Para visualizar e analisar os dados, foi criada uma ferramenta Web usando a plataforma do Google Maps APIs, Data-Driven Documents8 e JQuery9 . Os detalhes e funcionalidade da ferramenta são apresentados a seguir.

4. Interfaces e Estudo de Caso
A CollabViz permite analisar o grau de relacionamento entre os programas de pósgraduação em CC e a formação de seus docentes. Assim, criamos dois ambientes de
interação geográfica com as seguintes funções (Figura 2).
3

CAPES: http://www.capes.gov.br/
DBLP: http://dblp.uni-trier.de/
5
Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br/
6
Google Maps API: http://developers.google.com/maps
7
Google Places API: http://developers.google.com/places
8
D3: http://d3js.org/
9
JQuery: http://jquery.com/
4
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(b) Visualização resultate

Figura 2. Controle da aplicação e o resultado do filtro aplicado.

1. Filtragem de relacionamentos: identifica quais tipos de arestas serão exibidos.
2. Evolução temporal: analisa os dados em quaisquer intervalos temporais.
3. Animação: plota os relacionamentos no mapa ao longo do tempo e permite realizar uma animação retroativa.
4. Seleção de nodos: seleciona os nodos que serão exibidos.
5. Interatividade: provê uma realimentação das ações do usuário ao utilizar a CollabViz. Por exemplo, ao passar o mouse sob uma aresta, obtêm-se o local de
origem e de destino, o tipo de formação (graduação, mestrado, doutorado ou pósgraduação) e a lista dos pesquisadores ordenada por ano de formação.
Para exemplificar as caracterı́sticas anteriores, a Figura 2 (b) mostra a visualização
do resultado da consulta realizada na Figura 2 (a). Neste exemplo, foi selecionado apenas
o nó UFPE no intervalo [1962, 2015]. Assim, podemos constatar visualmente que a
maioria dos professores da UFPE são graduados dentro do Brasil, mas obtiveram seu
doutorado fora do paı́s (principalmente para a Europa).

(a) [1986, 2000]

(b) [2001, 2015]

Figura 3. Exemplo da aplicação das funções temporais.
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Figura 4. Graus de colaborações entre instituições no perı́odo [1980, 2015].

(a) [1980, 2000]

(b) [1980, 2015]

(c) UFPE

Figura 5. Evolução temporal das colaborações entre instituicões

Para exemplificar a aplicação das funções temporais da CollabViz, a Figura 3
mostra onde se formaram os docentes em CC durante os perı́odos [1986, 2000] e [2001,
2015]. A figura mostra que a tendência dos professores mais jovens (últimos 15 anos) é de
se formarem dentro do próprio paı́s, contrastando com uma predominância da formação
no exterior antes de 2000.
Além das funções já citadas, o ambiente ainda dispõe dos recursos do Google
Maps para alterar as caracterı́sticas do mapa e realizar zooming. Por exemplo, a partir da
tela que mostra o grau de colaborações entre as instituições (Figura 4), pode-se aplicar um
zooming nas partes mais crı́ticas, onde há nós muito próximos. Este ambiente possui os
mesmos recursos de interatividade que o ambiente de formação, sendo que há mudanças
na legenda e na informação contida na aresta, que agora mostra o grau de colaboração.
Nesse ambiente, a seleção de nós colore as arestas para melhor destacar o grau dos relacionamentos.
Uma alternativa visual interessante para analisar o fluxo entre regiões ao longo
do tempo foi proposta por Abel e Sander (2014) para diminuir a complexidade visual
e quantificar os fluxos migratórios mundiais. Com base nessa ideia, foi adicionada a
funcionalidade que possibilita a visualização das colaborações entre instituições, como
mostrado na Figura 5. Cada região circular é destacada em cores diferentes e seu tamanho
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indica a proporção de colaborações da instituição em relação ao total geral. As arestas
também são proporcionais ao total geral e herdam a cor da região mais forte.
Por exemplo, a região da PUC Rio no intervalo [1980, 2000] (Figura 5 (a)) possui a maior proporção do total de colaborações (17.5%), enquanto que no perı́odo [1980,
2015] (Figura 5 (b)) essa proporção diminuiu para 9.1% devido ao crescimento das demais instituições e da diminuição das ligações com a UFRJ que eram bem fortes. Por
outro lado, a Figura 5 (c) enfatiza as interações especı́ficas da UFPE. Embora não seja geográfica, essa alternativa visual possui como principal vantagem um melhor entendimento
da proporção de colaborações ao longo do tempo.

5. Considerações Finais
Neste artigo, foi apresentada uma ferramenta Web para visualizar a formação dos docentes
brasileiros em Ciência da Computação e o grau de colaboração entre suas instituições. A
maior contribuição consiste em um ambiente que permite analisar a evolução espaçotemporal dos programas de pós-graduação em termos da formação de seus docentes e a
dinâmica dos relacionamentos entre as diversas instituições. As principais caracterı́sticas
da ferramenta são a comunicação visual de dados espaço-temporais, sua interatividade e a
geração de mapas animados. Como trabalhos futuros, pretende-se analisar comunidades
cientı́ficas [Silva et al 2014], integrar outras fontes de dados, bem como possibilitar a
contribuição voluntária com entrada de dados pelos usuários.
Agradecimentos Trabalho parcialmente financiado por CNPq e Fapemig.
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CDeUs: Caracterização Demográfica de Usuários no Twitter ∗†
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Abstract. This paper introduces CDeUs, a tool of user demographic characterization in Twitter. The tool is available online and, given a Twitter user account, it takes advantage of users public messages and profile information to
infer his/her gender, age and social class. These information are relevant when
predicting event outcomes from social media, as it allows to unbias the data
being used to reflect reality.
Resumo. Este artigo introduz CDeUs, uma ferramenta para caracterização demográfica de usuários do Twitter. A ferramenta está disponı́vel online e, dada
uma conta de um usuário do Twitter, ela coleta as últimas mensagens públicas
e informações disponı́veis no perfil do usuário para inferir seu gênero, idade
e classe social. Essas informações são relevantes quando utilizamos dados do
Twitter para inferir o resultado de eventos do mundo real, uma vez que permite selecionar os usuários de acordo com as caracterı́sticas que mais refletem
informações demográficas do mundo real.

1. Introdução
Um fenômeno de popularidade que vem captando cada vez mais usuários na Web são as
redes sociais. Tais redes permitem a seus participantes uma comunicação efetiva e em
tempo real sobre os mais diversos assuntos, tanto de cunho pessoal quanto de interesse
geral. Mensagens públicas postadas por usuários permitem a identificação de opiniões,
gostos e sentimentos expressos sobre produtos e eventos, e criam uma oportunidade única
para prospecção tanto do sucesso de produtos quanto do resultado de eventos do mundo
real [Jungherr et al. 2012, Asur and Huberman 2010, Gomide et al. 2011].
Um dos grandes problemas encontrados em métodos que tentam prever resultados
de eventos do mundo real está no bias das amostras coletadas no Twitter. Por exemplo,
sabe-se que a maioria dos usuários do Twitter é jovem (menos de 30 anos)1 . Portanto,
amostras de tweets coletadas para prever o resultado de uma eleição provavelmente trarão
mais opiniões de jovens que de pessoas de outras faixas etárias. Além disso, sabe-se que
algumas outras caracterı́sticas como, por exemplo, socioeconômicas são primordiais para
o sucesso de previsões como a anteriormente citada.
Um vı́deo demonstração da ferramenta está disponı́vel em http://www.dcc.ufmg.br/∼renato.miranda/videosbbd2015.
Este trabalho foi parcialmente financiado pelo CNPq, CAPES, FAPEMIG e InWeb.
1
http://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/twitter-users/
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Nessa direção, o objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta capaz de
identificar informações demográficas de usuários do Twitter, que não são publicamente
acessı́veis, a partir de métodos de inferências baseados em seu texto e informações de
perfil públicas. Para isso, utilizamos técnicas de mineração de dados capazes de inferir
três caracterı́sticas demográficas dos usuários: gênero, idade e classe social.
Os trabalhos que serviram de base para a aplicação apresentada
neste artigo foram:
[Miranda Filho et al. 2014b] na caracterização do sexo
e idade, [Miranda Filho et al. 2014a] na caracterização da classe social e
[Miranda Filho et al. 2015] no contexto mais geral deste trabalho.

2. CDeUs: Caracterização Demográfica de Usuários no Twitter
A ferramente proposta funciona em três fases, conforme mostrado na Figura 1: (i) coleta
de tweets e informações de perfil do usuário; (ii) pré-processamento; e (iii) caracterização
demográfica, onde classificadores são utilizados para prever o sexo, a faixa etária e a
classes social dos usuários, conforme detalhado nas próximas seções. A ferramenta pode
ser acessada pelo site CDeUs2 .

Figura 1. CDeUs: esquema de funcionamento.

2.1. Coleta e pré-processamento dos dados
O Twitter é uma rede social mundialmente conhecida onde as mensagens (tweets) possuem um tamanho máximo de 140 caracteres. Dado o nome de usuário de uma conta de
interesse, utilizamos a API disponibilizada pelo próprio Twitter 3 para coletar informações
do perfil do usuário e as 200 últimas mensagens públicas postadas por ele.
Para essas 200 mensagens, um pré-processamento do texto é realizado para
remoção de acentos, pontuações e palavras conhecidas como stop-words, que representam, por exemplo, a classe de palavras dos artigos. A partir daı́, cada usuário é representado pela informação de todos os seus tweets, representada pela frequência de palavras
únicas no texto (i.e. unigramas).
2.2. Caracterização pessoal
A caracterização do usuário, com exceção do sexo, é baseada exclusivamente em classificadores. Abaixo descrevemos como foi feita a obtenção de dados rotulados e acurácia
dos algoritmos de classificação.
2
3

http://homepages.dcc.ufmg.br/∼renato.miranda/cedeus.php
http://dev.twitter.com/
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Inferência de Gênero
O gênero do usuário é inferido em duas etapas, realizadas consecutivamente. Na
primeira etapa verifica-se se o nome do usuário consta em um catálogo de nomes previamente estabelecido. Caso o nome do usuário não esteja nesta lista, utiliza-se um algoritmo
supervisionado para classificá-lo como masculino ou feminino.
O catálogo de nomes foi construı́do em duas etapas: inicialmente foi realizada
uma coleta na rede social Facebook4 por nomes de usuários que postavam mensagens
em português e que indicavam seu gênero publicamente. Para completar este catálogo,
extraı́mos nomes contidos no sı́tio BebeAtual5 . Como resultado foi criado um catálogo
com um total de 20,801 nomes, sendo 11,671 femininos e 9,130 masculinos.
Na segunda etapa, rotulamos automaticamente usuários do Twitter que indicavam links para blogs na rede social Blogspot6 em sua informação de perfil, e cujos blogs
traziam explicitamente informação do sexo do usuário. Pré-processamos então as mensagens desses 23,100 usuários e criamos um conjunto de treino, que foi utilizado para
treinar um algoritmo Naive Bayes Multinomial. Porém, dos 1,128 termos descrevendo
os usuários, testes mostraram que ao se utilizar os 20 termos mais relevantes para classes
de acordo com o ganho de informação, obtı́nhamos um método eficiente e eficaz. Entre
os termos descritivos de cada classe, observamos que em geral eles apresentam sufixos
masculinos (“o”) ou feminino (“a”). Além disso, termos tipicamente discutidos por um
gênero também foram selecionados, como palavras relacionadas a futebol para o sexo
masculino.
Ao empregar as duas fases do método utilizando uma validação cruzada considerando a base rotulada acima, obtivemos uma acurácia de 91%. Maiores detalhes podem
ser encontrados em [Miranda Filho et al. 2014b].
Inferência de Idade
Para prever a idade do usuário, foram utilizadas três classes: menos de 25 anos,
entre 25 e 45 anos e mais de 45 anos. Novamente, para obtenção do conjunto de treino,
verificamos usuários com links para perfis no Blogspot que continham em sua descrição
termos do tipo “tenho X anos”. Como esse número de usuários foi pequeno, complementamos esse conjunto com usuários do Twitter que seguiam perfis populares entre pessoas
de determinadas faixas etárias, tais como “terceira idade”e “blogda2idadesp”. Ao fim
desse processo, o conjunto rotulado possui 1,095 usuários com menos de 25 anos, 443
entre 25 e 45, e 172 acima de 45 anos.
Considerando o texto extraı́dos de tweets dos usuários e a classe obtida pela
rotulação automática, utilizamos novamente o algoritmo Naive Bayes Multinomial para
gerar um modelo. Os testes foram executados seguindo uma validação cruzada no conjunto rotulado, e obtivemos uma acurácia de 81% e média f1 de 0.81. Maiores detalhes
podem ser encontrados em [Miranda Filho et al. 2014b].

4

http://www.facebook.com/
http://bebeatual.com/
6
http://www.blogger.com/
5
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Inferência de Classe Social
No caso da classe social, usuários foram divididos em três classes: baixa, média
ou alta. O limiar para distinguir o indivı́duo de renda baixa, média ou alta foram definidos
de acordo com a classificação fornecida pela FGV7 . Pertencem a classe baixa indivı́duos
das classes D e E, com renda mensal familiar abaixo de R$1.734,00. A classe média
é composta por indivı́duos da classe C, com rendimento de R$1.734 a R$7.475,00. Na
classe alta estão as pessoas das classe A e B, com rendimento acima de R$7.475,00.
Para gerar a base rotulada, utilizados usuários que usavam simultaneamente as
redes sociais Twitter e Foursquare. Avaliamos as localizações geográficas das atividades
registradas pelos usuários no Foursquare. Conforme o nı́vel de riqueza do bairro onde era
realizada cada interação foi avaliado o poder aquisitivo do usuário. O nı́vel de riqueza de
cada bairro foi calculado com base na renda per capta das regiões, disponibilizada pelo
censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica8 . De acordo
com a frequência de visitas a diferentes bairros e sua respectiva riqueza, ao usuário era
atribuı́da a uma das 3 classes previamente definidas. Maiores detalhes podem ser obtidos
em [Miranda Filho et al. 2015].
Com a base de usuários rotulados em mãos, onde 1,043 usuários são da classe
baixa, 6,337 da média e 5,306 da alta, um modelo gerado com o Naive Bayes Multinomial
alcançou uma acurácia de aproximadamente 73%.

3. Estudo de Caso: Eleições Municipais
Para mostrar a importância da caracterização demográfica dos usuários, essa seção apresenta um estudo de caso em que foram utilizados dados coletados no Twitter referentes às eleições municipais de 2012. Para tanto, caracterizamos demograficamente os
usuários coletados e comparamos a representatividade dos diferentes estratos sociais com
a distribuição real de eleitores registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
A Figura 2 mostra as distribuições real (TSE) e obtidas via Twitter para gênero e
idade na cidade de São Paulo. Para gênero, pontos azuis denotam indivı́duos do sexo masculino e vermelho do sexo feminino. Para idade, pontos vermelhos indicam pessoas com
até 25 anos, pontos verdes entre 25 e 45 anos e pontos azuis com a população acima de 45
anos. Como podemos observar, a distribuição populacional do TSE é substancialmente
diferente do público que postou mensagens no Twitter. De forma geral, na população real
existe uma porcentagem maior de mulheres já entre os usuários que postaram mensagens
sobre esse assunto no Twitter são predominantemente homens. Quanto a idade, verificamos que o público que posta no Twitter sobre eleições é consideravelmente mais jovem
que a população cadastrada no TSE.
A Figura 3 mostra as diferenças encontradas para classe social nas populações
de São Paulo e Salvador, novamente comparando com o público que postou mensagens
sobre as eleições de 2012. Pontos vermelhos descrevem indivı́duos de classe baixa, verdes os de classe média e azul os de classe alta. Como podemos observar, novamente
o público do Twitter se distingue da população real, em que no primeiro temos a prevalência de pessoas da classe alta e no segundo de indivı́duos da classe média. Resulta7
8

Fundação Getúlio Vargas - http://portal.fgv.br/en
http://www.ibge.gov.br/

140

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170
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(c) Idade (TSE)

(d) Idade (Twitter)

Figura 2. Diferenças de amostra para gênero e idade na cidade de São Paulo

dos detalhados desse estudo de caso e seu impacto nas eleições pode ser encontrado em
[Miranda Filho et al. 2015].

(a) São Paulo (TSE)

(b) São Paulo (Twitter)

(c) Salvador (TSE)

(d) Salvador (Twitter)

Figura 3. Diferenças de amostra para classe social.

4. Interface e funcionamento
A ferramenta apresentada recebe como entrada um perfil do usuário do Twitter, e retorna, para ele, o gênero, idade e classe social inferidas. Vale lembrar que, para que a
caracterização funcione, o usuário deve ser ativo, i.e., possuir número suficiente de mensagem que permitam sua caracterização.
A página inicial do sistema e a página de resultados são mostradas na Figura 4.
Este sı́tio foi desenvolvido utilizando a linguagem PHP, os scripts responsáveis pela coleta
e análise dos tweets em Python e para os algoritmos de mineração de dados utilizamos a
ferramenta Weka 9 .
A tela inicial é composta por um menu de opções que mostra dados sobre o projeto
e a análise do contexto das eleições 2012. Além disso, também é mostrada uma imagem
com o esquema da aplicação, indicando ao usuário o que ele faz e qual saı́da será obtida
com seu uso. Por fim, um campo de pesquisa para o usuário inserir o nome de uma conta
no Twitter e disparar a caracterização. A página resultado da pesquisa mostra a foto do
9

http://www.cs.waikato.ac.nz/ ml/weka/
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perfil e os dados inferidos. O sistema também permite dar feedback sobre a previsão, o
que faz com que o sistema continue aprendendo com o tempo.

(a) Página Inicial

(b) Saı́da

Figura 4. Página Web da CDeUs

5. Conclusões
Este artigo introduziu o CDeUs, uma ferramenta Web que permite que usuários descubram informações demográficas de contas do Twitter. Atualmente a ferramenta infere
gênero, idade e classe social a partir de mensagens em português, mas pode ser facilmente
estendida para outras lı́nguas retreinando os classificadores. Essas avaliações são realizadas principalmente por meio da coleta das últimas mensagens postadas pelas contas no
Twitter e com o uso de algoritmos de classificação supervisionados. Como trabalhos futuros, existe a possibilidade de inserção de novas caracterizações dos usuários, tais como
escolaridade, localização e religião.
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Resumo. Neste artigo apresentamos CNARe, uma ferramenta online que exibe
recomendações de colaboradores para pesquisadores. Utilizando visualizações
e métricas de redes sociais, CNARe também permite investigar como as
recomendações afetam as redes de co-autorias, entre outras análises.
Abstract. In this paper, we introduce CNARe, an online tool that shows personalized recommendations of collaborators to researchers. Using visualizations
and metrics of social networks, CNARe allows to investigate how the recommendations affect a co-authorship network, among other analyzes.

1. Introdução
Recentes avanços em algoritmos de recomendação de colaboração [2, 6, 8] têm mostrado
o potencial para melhorar a produtividade de pesquisadores e seus grupos através do estabelecimento de novas conexões de pesquisa. As estratégias de recomendação incluem
análises das caracterı́sticas topológicas da rede de co-autoria, semânticas do relacionamento entre pesquisadores e formalizações matemáticas. Especificamente, uma rede de
co-autoria é um tipo especı́fico de rede social onde os nós são pesquisadores e as arestas
representam que eles possuem publicações em comum.
Além do algoritmo de recomendação, um outro ponto importante de tais sistemas
é a visualização de seus resultados. Geralmente, as recomendações são mostradas em
listas ordenadas (de acordo com o resultado da função de recomendação). Porém, tal lista
não é suficiente para entender como o resultado foi definido ou verificar o potencial da
recomendação em melhorar a rede como um todo.
Neste trabalho, apresentamos uma ferramenta online chamada CNARe1 (a
pronúncia é scenery). CNARe auxilia pesquisadores a: escolher colaboradores através de
recomendações automáticas, visualizar recomendações, comparar resultados de diferentes algoritmos de recomendação e analisar o impacto dos pesquisadores recomendados na
sua rede atual. A ferramenta considera três algoritmos de recomendação [2, 6, 8]. CNARe
fornece outras visualizações que permitem, por exemplo, comparar o relacionamento entre duas ou mais redes de co-autoria de diferentes instituições.
1

Uma versão inicial desta ferramenta foi aceita para publicação em [4]. As novidades agora estão no
esquema relacional do banco de dados e na coleta dos dados da ACM, na matriz de co-autoria e na tela
chamada Compare More. Outras informações estão disponı́veis em: http://www.dcc.ufmg.br/
˜mirella/Tools/CNARe
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Tabela 1. Descrição dos dados armazenados no banco de dados.

Informações de Coleta
#Pesquisadores
6.112
#Instituições
681
#Publicações
4.259
Média de co-autores
3.98
#Áreas
61
Perı́odo
2000-2015
Figura 1. Arquitetura do CNARe.

2. Trabalhos Relacionados
Existem sistemas de recomendação e diversos cenários, de redes sociais a comércio
eletrônico. Em recomendação de pessoas, redes sociais de co-autoria têm sido utilizadas para tornar grupos de pesquisa mais produtivos. A versão atual da CNARe considera
três algoritmos de recomendação que combinam propriedades topológicas de redes sociais de co-autoria com métricas acadêmicas: Affin [2] considera o menor caminho entre
pesquisadores e a afiliação institucional dos pesquisadores; CORALS [6] combina o menor caminho entre pesquisadores e a área de pesquisa deles; e MVCWalker [8] usa um
modelo de caminhamento aleatório com três métricas acadêmicas (ordem do co-autor na
publicação, última data de colaboração e frequência de colaborações).
Duas ferramentas mais relacionadas ao CNARe são: a VRRC, que mostra os resultados de apenas um algoritmo de recomendação [1]; e a CollabSeer, que recomenda
pesquisadores considerando a estrutura da rede de co-autoria e as áreas de interesse de
um usuário [3]. Na CNARe, as recomendações são geradas considerando não apenas
a área de pesquisa dos pesquisadores, mas também a afiliação, a ordem do co-autor na
publicação, a última data de colaboração e a frequência de colaborações. Ademais, diversas visualizações são fornecidas objetivando mostrar como um colaborador recomendado
pode alterar a rede de co-autoria de pesquisadores que receberam a recomendação.

3. Arquitetura da Ferramenta
A Figura 1 ilustra uma visão geral dos principais componentes da CNARe divididos em
backend e frontend. Especificamente no backend, CNARe armazena publicações de pesquisadores em um banco de dados SQL, cujo esquema relacional inclui tabelas para pesquisadores, publicações e recomendações2 . Cada tabela possui ı́ndices B-tree para as
chaves primárias e estrangeiras. Não foram criados outros ı́ndices pois o desempenho das
consultas SQL é rápido o suficiente e poderiam prejudicar o desempenho de operações
de insert, delete e update. Para cada pesquisador, as recomendações são armazenadas em
uma tabela própria que também identifica qual o método foi escolhido para gerá-las. Utilizando dados previamente armazenados no banco de dados, geramos as recomendações
para cada pesquisador. Entretanto, colaboradores também podem ser recomendados em
2

Esquema relacional: http://www.dcc.ufmg.br/˜mirella/Tools/CNARe
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tempo real ao selecionar o algoritmo de recomendação desejado. Além disso, cada pesquisador pode pertencer a mais de uma rede de co-autoria (dado que o usuário pode adicionar várias redes com agrupamentos diferentes, por exemplo, por grupo de pesquisa,
programa de pós, instituição, etc). Finalmente, é importante notar que consideramos apenas publicações do intervalo [2000-2015] para garantir recomendações de pesquisadores
que possuem atuação recente na área.
O banco de dados inclui inicialmente publicações da Ciência da Computação. A
coleta de dados utilizou a estratégia snowball sampling [5] e considerando informações
disponı́veis na página de pesquisadores na biblioteca digital da ACM3 . Essa biblioteca
foi escolhida pois apresenta a área de cada publicação de acordo com o Sistema de
Classificação da ACM. A página de cada pesquisador possui sua lista de publicações, onde
cada publicação tem o DOI, a lista de co-autores, a data e local de publicação. A partir
do DOI, visita-se a URL especificada para coletar a área de pesquisa de cada publicação
e informações sobre cada co-autor: instituição, número total de publicações e nome do
co-autor (visto que a lista de co-autores fornece os nomes em formato de citação). Após
inserir os co-autores no banco de dados, uma nova consulta é realizada para obter o coautor com maior número de publicações cuja página ainda não foi visitada. Então, a coleta
é novamente iniciada a partir da página desse pesquisador.
A coleta considera pesquisadores de instituições nacionais (COPPE/UFRJ,
PUC/RIO, UFMG, UFPE, UFRGS, UNICAMP, USP/SC, UFF, USP, UFCG, UFES,
UFPR, UFRJ, UFRN, UFSC, UFSCAR, UNB, UNISINOS, PUC/PR, PUC/RS, UFAM,
UFBA, UFC, PUC/MG, UCPEL, UFG, UFPA) e internacionais (Universidades CarnegieMellon, de Illinois at Urbana-Champaign, da California, Berkeley, de Singapore, Stanford, Chinese Academy of Sciences, de Southampton, de Los Angeles, Tsinghua, entre
outras)4 . Para diminuir o ruı́do na entrada dos algoritmos de recomendação, foi necessário
filtrar o número de pesquisadores considerado. Então, para instituições nacionais, foram
considerados apenas pesquisadores com mais de 10 publicações (esse valor descarta a
maioria dos estudantes). Para as internacionais, as instituições mencionadas são dos 100
pesquisadores com maior número de publicações na rede de co-autoria formada a partir
de um pesquisador semente (selecionamos Hector Garcia-Molina, um dos pesquisadores com mais publicações na ACM e filiado à Universidade Stanford). Dessa forma, o
banco de dados possui pesquisadores de outras instituições internacionais não mencionadas. A Tabela 1 sumariza os dados armazenados no banco de dados do CNARe e
apresenta o número de pesquisadores, instituições, publicações, média de co-autores por
artigo, quantidade de áreas das publicações e perı́odo das publicações coletadas.
No frontend estão as três principais funcionalidades da ferramenta: visualização
das recomendações de acordo com os três algoritmos, visualização com filtros e resultados de métricas de análise de redes sociais. É importante notar que as últimas duas
caracterı́sticas objetivam melhorar a apresentação e entendimento das recomendações. A
seguir, as funcionalidades são melhor detalhadas através de exemplos.

4. Design e Interfaces
As principais funcionalidades da CNARe estão resumidas na Figura 2.
3
4

Biblioteca digital da ACM: http://dl.acm.org/
Futuramente, pretende-se expandir a coleta para outras instituições.
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Figura 2. Diagrama de casos de uso: um pesquisador pode realizar todas as
ações. O include indica que as ações dependem da busca de um pesquisador.

Figura 3. Interface principal da CNARe com recomendações para Mirella M. Moro.

Recomendação de colaboradores. A página inicial apresenta a busca por pesquisador,
a partir do qual o usuário pode visualizar e comparar as top-5 recomendações geradas,
Figura 3. A comparação é realizada aos pares, i.e., três combinações: Affin e CORALS,
Affin e MVCWalker, CORALS e MVCWalker. Neste exemplo, a rede centrada na pesquisadora está à esquerda e suas recomendações à direita de acordo com os algoritmos Affin
e CORALS. Para cada pesquisador recomendado, a ferramenta apresenta a instituição e
áreas de pesquisa, o que permite conhecer um pouco mais sobre os mesmos.
É possı́vel visualizar a intensidade (score) de cada recomendação ao passar o
mouse pela aresta que a representa e os co-autores de um pesquisador recomendado, e
analisar a força de colaborações recomendadas utilizando métricas de redes sociais. Tais
visualizações contribuem para o usuário entender como uma colaboração recomendada
pode alterar uma rede de co-autoria. Por exemplo, a Figura 4 mostra as recomendações
considerando os co-autores de um pesquisador selecionado, mostrando também os colaboradores que o usuário poderá alcançar utilizando como “ponte” os recomendados.
Visualizações e filtros. Para visualização de redes de coautoria, a ferramenta oferece
duas opções: redes centradas no pesquisador (exemplo na Figura 3) e de co-autoria global
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Figura 4. Linhas verdes representam colaborações recomendadas: quanto mais
intensas mais bem recomendadas foram pelo algoritmo. As recomendações são
geradas ao clicar em um dos botões com o nome do algoritmo.

(exemplo na Figura 5). A rede centrada apresenta um pesquisador com suas co-autorias,
e o objetivo é visualizar as colaborações atuais e as recomendadas. Já as redes globais
mostram todas as co-autorias de uma instituição, um pesquisador (os relacionamentos
entre os co-autores de um pesquisador), ou uma rede inserida pelo usuário. Tais redes
possibilitam uma visão geral e permitem analisar o contexto das redes centradas. Por
exemplo, um usuário pode visualizar uma rede de co-autoria global de uma instituição
de um pesquisador que foi recomendado a ele. Além disso, CNARe também possibilita
comparar mais de três redes sociais de co-autoria (tela Compare More). Isso possibilita,
por exemplo, analisar qual instituição dos cinco pesquisadores recomendados possui a
rede de co-autoria mais densa.
As visualizações podem ser personalizadas através de quatro filtros aplicados às
co-autorias: (i) por instituição, mostra apenas os links de co-autores de uma instituição
selecionada; (ii) a última vez que a co-autoria ocorreu, foca nas co-autorias em um perı́odo
de anos (ex., últimos dois anos); (iii) a frequência da co-autoria, apresenta os links entre
pesquisadores que publicaram juntos um número selecionado de vezes (ex., de 2 até 5
publicações em comum); e (iv) a data da última formação acadêmica, permite considerar
pesquisadores de “gerações” acadêmicas similares (ex., retirando pesquisadores que já se
aposentaram ou são jovens demais).
Métricas de redes sociais. CNARe também apresenta métricas de redes sociais. Considerando as redes centradas, é difı́cil encontrar métricas relevantes, pois elas são relativamente pequenas, com pouca informação. Assim, para tais redes, CNARe aplica
sobreposição de vizinhos, coeficiente de clusterização e homofilia por afiliação [7]. Especificamente, a métrica sobreposição de vizinhos apresenta a força dos links recomendados, que permite analisar se cada link recomendado será uma ponte (isto é, uma aresta
responsável por conectar comunidades diferentes e não conectadas) ou não. As métricas
coeficiente de clusterização e homofilia mostram como as recomendações afetam as redes
dos pesquisadores. CNARe também apresenta estatı́sticas das redes sociais de co-autoria
globais, incluindo o número de autores, frequência de co-autorias, entre outras (Fig. 5).

5. Considerações Finais
Nesse artigo, apresentamos CNARe, uma ferramenta que mostra as recomendações de
colaboração de três algoritmos diferentes. Também são utilizadas visualizações e métricas
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Figura 5. Exemplo de rede global. No menu Visualization Options, ao selecionar
a opção Co-authorship, a matriz de co-autoria é apresentada ao invés da rede
social. Apenas para ilustrar, colocamos a matriz no retângulo azul.

de redes sociais com a finalidade de apresentar como as recomendações modificam a rede
centrada em um pesquisador. As visualizações mostram que novos links recomendados
podem funcionar como pontes para rede de co-autoria. Todas essas visualizações representam um passo à frente nas ferramentas de recomendação de colaboradores, pois foca
em algoritmos de recomendação em vez de apenas visualizar os resultados. Ademais, apesar de utilizarmos publicações da ciência da computação, CNARe pode ser utilizada em
outras áreas. O único requisito é que os dados de outras áreas tenham os campos que os
algoritmos de recomendação precisam. No futuro, planeja-se integrar outros algoritmos
de recomendação e métricas de redes sociais.
Agradecimentos a CAPES, CNPq e Fapemig - Brasil.
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Resumo. Este trabalho apresenta DBX, uma ferramenta para a manutenção
automática do projeto físico em bancos de dados relacionais. DBX é, de fato,
um framework, dado que pode ser instanciado para atividades distintas de sintonia fina envolvendo visões materializadas e índices, e, potencialmente, outras
ações. DBX é uma ferramenta não-intrusiva, independente de SGBD, que pode
ser executada de forma contínua e sem necessidade de intervenção de um DBA.
Ela permite modificar o projeto físico e, eventualmente, melhorar o desempenho de um sistema de banco de dados por meio da manutenção de índices e
visões materializadas, reagindo dinamicamente às alterações na carga de trabalho. As ações específicas de auto-sintonia são determinadas em função da
análise dos planos de execução capturados e possíveis modificações em planos
hipotéticos. Neste artigo descreve-se o projeto e arquitetura de DBX, ferramenta implementada na linguagem Java e totalmente desacoplada de qualquer
SGBD específico. DBX está disponível para download na plataforma GitHub,
permitindo um desenvolvimento colaborativo e versionado.
Abstract. This paper presents DBX, a tool for automatic maintenance of the
physical design in relational databases. DBX is, in fact, a framework, since it
can be instantiated for different database tuning activities, such as: materialized views and indexes maintenance. DBX is DBMS-independent and does not
require any DBA intervention. It is based on heuristics, which run continuously,
enabling, this way, dynamic reactions to workload changes by modifying the
current physical design and, eventually, improving the database system’s performance. The self-tuning activities are chosen based on the analysis of the captured query execution plans and possible modifications on hypothetical plans.
This paper describes the DBX’s design and architecture. DBX was developed in
Java and its source code is fully available for download in GitHub platform.
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1. Introdução

As aplicações de bancos de dados têm se tornado cada vez mais complexas e variadas.
Estas podem ser caracterizadas pelo grande volume de dados e pela demanda elevada em
relação ao tempo de resposta das consultas e à vazão (throughput) das transações. Neste
contexto, uma das principais atividades realizadas pelos administradores de bancos de dados (Database Administrators -DBAs) para acelerar o desempenho da carga de trabalho
(conjunto de consultas e atualizações) submetida a um SGBD (Sistema de Gerenciamento
de Banco de Dados) consiste em manter um projeto físico adequado à demanda. Contudo,
esta tarefa normalmente requer um profundo conhecimento acerca dos detalhes de implementação dos SGBDs, das características dos dados armazenados, das aplicações e da
carga de trabalho particular [Bruno 2011, Luhring et al. 2007].
Os principais fabricantes de SGBDs oferecem ferramentas para suportar a sintonia
automática (ou auto-sintonia - self-tuning) de estruturas de índices (e.g., [Bruno 2011]).
A idéia é auxiliar os DBAs através da análise automática da carga de trabalho e, com base
nesta análise, recomendar a criação e remoção de índices. As ferramentas disponíveis
de forma geral adotam uma abordagem estática (offline) na solução deste problema e
transferem para o DBA as decisões importantes quanto ao momento de modificar um
esquema e quais modificações, dentre tantas alternativas, devem ser efetuadas. Além
disso, são também em geral soluções proprietárias, voltadas para SGBDs específicos e
que exigem DBAs especialistas para sua utilização.
Entretanto, para obter um desempenho satisfatório, um DBA pode optar também por outras ações de sintonia fina (automáticas ou não), como é o caso de estratégias de particionamento de dados, reescritas de consultas e uso de visões materializadas. Neste trabalho, apresentamos o projeto, arquitetura e a implementação de uma
ferramenta não-intrusiva para a manutenção automática e contínua (on-the-fly) do projeto
físico de um banco de dados relacional, denominada DBX, disponível para download em
https://github.com/BioBD/dbx.
DBX é uma ferramenta completamente desacoplada do código-fonte do SGBD
utilizado, visando permitir sua execução com qualquer SGBD. Além disso, dispensa interações com os DBAs, podendo ser executada em modo totalmente automático. Sempre
que ativada, a ferramenta DBX pode vir a modificar o projeto físico corrente, reagindo às
alterações na carga de trabalho. Em sua versão atual, DBX pode ser instanciada tanto para
a manutenção automática de índices (primários ou secundários) e visões materializadas.
Vale destacar que as técnicas desenvolvidas para a implementação de DBX apresentam
baixa interferência na carga de trabalho total do SGBD e as heurísticas levam em consideração vários aspectos importantes, como as restrições de espaço de armazenamento, a
eventual fragmentação dos índices e a generalização de visões materializadas.
O restante deste artigo está organizado conforme descrito a seguir. Na Seção 2
mencionamos algumas soluções encontradas na literatura e explicitamos a motivação da
construção da ferramenta. A Seção 3 apresenta uma visão geral da ferramenta proposta e
a Seção 4 explica em mais detalhes o funcionamento básico do framework aqui proposto.
A Seção 5 conclui este trabalho.
150

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

2. Contexto e Motivação
Algumas iniciativas na literatura apresentam descrições de sistemas e/ou protótipos que
implementam algumas funcionalidades na direção da sintonia automática e contínua de
índices. Podemos citar os trabalhos que procuram estender o SGBD PostgreSQL adicionando funcionalidades de auto-sintonia (por ex. [Salles et al. 2006, Schnaitter et al. 2006,
Luhring et al. 2007]. Também os fabricantes de SGBDs como DB2, Oracle e SQL Server
têm procurado investigar novas funcionalidades que possibilitam a manutenção automática do projeto físico, como por exemplo, o Microsoft SQL Server à partir da versão 2005
[Bruno 2011].
Contudo, estas ferramentas podem ser consideradas intrusivas pois exigem alterações no código-fonte do SGBD a cada nova versão, ou seja, estão fortemente acopladas
ao código do SGBD. Uma ferramenta dita intrusiva pode até apresentar bons ganhos de
desempenho em situações particulares mas sempre terá um custo mais alto de manutenção, além de potenciais incompatibilidades com novos releases dos SGBDs, o que pode
comprometer sua evolução e aplicabilidade. Outra desvantagem importante consiste no
fato de os componentes de sintonia automática serem executados em conjunto com os
demais módulos do SGBD, por exemplo, no mesmo servidor (host), o que pode gerar sobrecarga e comprometer o desempenho do sistema de banco de dados como um todo. As
soluções não-intrusivas, por outro lado, são aquelas que são desacopladas deste código e
por consequência, não são dependentes em relação às novas versões.
Em trabalhos anteriores foram desenvolvidas, separadamente e de maneira dedicada, ferramentas não-intrusivas para lidar com a manutenção automática de índices
[Monteiro 2008] e visões materializadas [Carvalho 2011]. Neste trabalho estamos propondo um framework não-instrusivo, que pode ser utilizada em combinação com diversos
SGBDs de mercado. Entre outros, a ideia é permitir o trabalho de manutenção do projeto
físico de maneira independente. A ferramenta utiliza heurísticas especialmente desenvolvidas para gerar planos de execução hipotéticos de forma que o otimizador de consultas
do SGBD possa vir a considerar um novo índice ou visão materializada como um dos
planos possíveis. Uma vez identificado que é possível obter um melhor desempenho,
obtendo-se um custo estimado menor para o plano hipotético, o SGBD em uso poderia
criar estruturas reais (índices ou visões materializadas, no caso) em função das sugestões
de estruturas hipotéticas e efetivar a sintonia fina para o sistema de banco de dados.

3. Arquitetura do DBX
De um modo geral, a arquitetura do DBX propõe a realização da auto-sintonia através da
colaboração entre componentes implementados como agentes de software que utilizam
drivers para obter e manipular informações do SGBD utilizado. De posse desses dados, os
agentes utilizam heurísticas que encapsulam o conhecimento de especialistas em sintonia
de projeto físico, com a finalidade de manter o conjunto de estruturas físicas sempre
adequado.
Nesta arquitetura um driver consiste em uma interface Java que contém um conjunto de métodos abstratos. Assim, para cada SGBD que se deseja utilizar torna-se necessário instanciar estes drivers. Instanciar um determinado driver consiste em codificar
uma classe Java que implementa a interface correspondente ao driver. Cabe observar que
151

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

nossa ferramenta DBX já realizou testes com drivers instanciados para algumas versões
de SGBDs de mercado, a saber, PostgreSQL 9.3, Oracle 12c e SQL Server 2008.

Figura 1. Arquitetura do DBX

Os principais componentes desta arquitetura (vide Figura 1) são:
• Workload Obtainment (AWO): Este componente consulta, periodicamente, a metabase do SGBD e captura as cláusulas SQL que foram ou estão sendo executadas,
juntamente com seus respectivos planos de execução e estimativas de custo. Em
seguida, cada tripla <cláusula SQL, plano de execução, custo> capturada é armazenada na metabase local (LM).
• Local MetaData (LM): A metabase local armazena a carga de trabalho capturada
pelo AWO e um conjunto de informações acerca dos índices ou visões materializadas gerenciados pela ferramenta.
• Driver for Workload Access (DWA): Driver que permite obter a carga de trabalho
submetida ao SGBD alvo.
• Structure Maintenance (SM): Este componente consulta, periodicamente, a metabase local e verifica se novas triplas <cláusula SQL, plano de execução, custo>
foram adicionadas. Em caso afirmativo, para cada tripla adicionada, é aplicada a heurística integrada para seleção e acompanhamento de índices (HISAI)
[Monteiro 2008]. Esta heurística determinará, por exemplo, quais os melhores
índices (reais ou hipotéticos) para cada tripla e seus respectivos benefícios.
• Canonical Cost Model (CCM): Modelo de custos externo e independente de
SGBD, considerado canônico para efeitos da ferramenta.
• Statistics Obtainment (ASO): Acessa o SGBD alvo e obtém informações estatísticas tais como a altura de um índice árvore-B+ existente, dentre outros.
• Driver for Statistics Access (DSA): Driver que permite recuperar as estatísticas do
SGBD específico.
• Scheduler (S): Componente responsável pelas atualizações no esquema do SGBD
alvo, por exemplo, pela criação ou remoção de visões materializadas.
• Driver for DBMS Update (DDU): Componente do tipo driver responsável por
executar os comandos necessários para atualizar o projeto físico do SGBD alvo.
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4. Projeto e Implementação do DBX
A abordagem de funcionamento e implementação utilizada pelo DBX segue o ciclo clássico de auto-sintonia: Observação, Predição e Reação, como descrito inicialmente em
[Weikum et al. 1994]. Estas fases são continuamente executadas com a finalidade de monitorar o comportamento corrente do sistema, tomar decisões sobre o comportamento
futuro e, caso mudanças sejam necessárias, aplicar estas mudanças a fim de alterar as propriedades e o comportamento do sistema. A seguir descrevemos cada uma dessas fases:
[1] Observação: Nesta fase, a carga de trabalho submetida ao SGBD é capturada
e armazenada em uma metabase (através do componente AWO). Em seguida, a carga é
analisada, utilizando-se a heurística HISAI, a fim de se determinar as melhores estruturas
(por exemplo, uma visão materializada para uma consulta envolvendo agregados) e seus
respectivos benefícios - tarefa realizada pelo componente SM). Além disso, acompanhase a utilização das estruturas efetivamente criadas para monitorar a sua utilidade para a
carga de trabalho ou a necessidade de manutenção (por exemplo, um eventual reindex
para um índice fragmentado). Em termos de implementação, guarda-se as consultas em
uma tabela auxiliar especificamente criada.
De maneira resumida, a heurística HISAI analisa cada tripla <cláusula SQL, plano
de execução, custo> capturada pelo agente AWO de forma a fazer inferências sobre as características e custos de planos de execução alternativos (hipotéticos) e equivalentes (mesmos resultados) que poderiam ser obtidos caso alterássemos o projeto físico, por exemplo,
criando ou removendo determinadas visões materializadas ou índices. A idéia básica da
HISAI consiste em procurar substituir um determinado sub-plano p, pertencente ao plano
0
de execução original, por um sub-plano alternativo e equivalente p , obtido através da utilização de estruturas hipotéticas, porém com custo menor, resultando assim em um plano
alternativo, denominado plano hipotético, válido e equivalente ao plano original. O custo
do sub-plano original p ode ser obtido a partir da metabase local. Já o custo o custo do
0
sub-plano alternativo p pode ser estimado através do modelo de custos externo. Logo,
podemos inferir quanto o desempenho do plano de execução original pode ser melhorado
(ou degradado) se substituíssemos um determinado sub-plano p por um outro sub-plano
0
alternativo p .
[2] Predição: Esta fase busca obter uma configuração ótima para o banco de dados por meio das estruturas de projeto físico disponíveis ou mesmo um particionamento
da base de dados. São estudadas configurações incluindo um conjunto de estruturas de
índices ou visões materializadas que maximize o benefício para a carga de trabalho como
um todo, levando em consideração as restrições de espaço físico.
Esta fase é iniciada sempre que o benefício acumulado de uma estrutura hipotética
k qualquer ultrapassar o seu custo estimado de criação, indicando que a existência da
referida estrutura contribuiria, de fato, para diminuir o custo de processamento da carga de
trabalho submetida ao SGBD. Ou ainda, quando o benefício acumulado de uma estrutura
0
k presente na configuração do banco de dados alcança um valor negativo que supera, em
0
módulo, o seu custo de criação, indicando que a existência de k não está contribuindo
para diminuir o custo de processamento da carga de trabalho.
[3] Reação: Ao final da fase de predição, caso seja detectada a necessidade de
mudanças na configuração de visões ou índices, ou a necessidade de alguma manutenção,
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a fase de reação é iniciada. Uma vez obtida a nova configuração de estruturas físicas
considerada ótima, torna-se necessário: (i) criar fisicamente as visões materializadas hipotéticas - já generalizadas para contemplar consultas similares - e os índices hipotéticos
que pertencem à esta configuração mas que ainda não existem fisicamente, (ii) remover
as estruturas existentes no banco de dados mas que não pertencem à nova configuração (ótima) de visões e índices e, por fim, (iii) realizar tarefas de manutenção, como
desfragmentar índices reais que pertencem à nova configuração considerada ótima pelo
otimizador canônico.

5. Comentários Finais
Neste trabalho apresentamos o framework DBX para manutenção automática do projeto
físico de bancos de dados relacionais. A ferramenta pode ser utilizada com qualquer
SGBD e executa de forma contínua e independente de um DBA. Em sua versão corrente,
já é possível instanciar DBX para realizar a sintonia fina automática tanto de índices como
de visões materializadas. Outras ações já estão sendo projetadas como particionamento
de dados e reescrita de consultas automáticas. Para isto, apenas alguns componentes específicos precisam ser adicionados ou modificados. Podemos mencionar que já existe um
trabalho em andamento onde pretende-se avaliar a utilização de DBX em um outro framework desenvolvido em paralelo, chamado Outer-tuning, que utiliza uma ontologia de
sintonia fina para apoiar o processo de decisão [de Oliveira et al. 2015, de Almeida 2013].
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Abstract. Managing software evolution is paramount in software development and
has attracted attention in both academia and industry. Unexpectedly, supporting
data evolution, in sync to software evolution, has been entirely neglected. In this
paper we wish to contribute to the progress in this area. We present GMD 1, a system
that supports applications by automating the process of configuration data migration
among validation environments. The service offers client applications: transparency;
independency; resilience and scalability. We ran experiments to show its behaviour
under increasing configuration size.

1. Introdução
O desenvolvimento de software encontra vasta literatura no tratamento de evolução de
seu estado. Conhecido sob a expressão Software de Gerenciamento de Mudanças
(SGM), permite o controle e acompanhamento das mudanças de software durante seu
ciclo de vida [1]. Chega, no entanto, causar espécie a ausência de apoio ao
gerenciamento de mudança em dados, em combinação com as de processo. Neste
demo, apresenta-se o Serviço de Gerenciamento de Mudanças de Dados que introduz
uma abordagem integrada, inspirada nas funcionalidade de softwares de SGM,
apoiando a migração de dados entre os diferentes ambientes computacionais.
Exemplificando a proposta do GMD, considere um serviço de apoio logístico
contratado por uma empresa do ramo siderúrgico. Considerando-se o grande volume de
materiais e fornecedores com que o serviço deve interagir é preciso configurá-lo
segundo: moeda de transação, prazo de pagamento, tipo de embalagem, entre outros. O
registro de novos fornecedores requer a configuração do sistema em dados, segundo as
regras associadas ao negócio. Uma vez definida a configuração, que pode envolver
centenas de parâmetros, é preciso avaliar o sistema sobre essa nova configuração e
testar suas funções frente ao impacto da mudança de dados. Neste contexto, exige-se a
migração dos dados pelos diferentes ambientes disponíveis, incluindo: teste, produção
etc. O exemplo ilustra um cenário focado na modificação do aspecto extensional do
banco de dados. Igualmente, a migração deve contemplar a modificação do esquema do
banco de dados.
O GMD é um serviço que oferece apoio à migração de dados entre os ambientes
de validação. Ele oferece as seguintes propriedades: (i) transparência com relação ao
serviço apoiado, podendo ser adicionado ou suprimido, sem que as aplicações apoiadas
1

Ver demo: https://www.youtube.com/watch?v=V239ggKPMC0
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precisem ser modificadas; (ii) independência de plataforma quanto ao banco de dados
relacional adotado pelo serviço apoiado; (iii) flexibilidade quanto à abrangência do
serviço com relação ao banco de dados; (iv) sobre demanda com relação à migração
para os ambientes de validação; (v) resiliência quanto à possibilidade de retorno a um
estado anterior; (vi) escalabilidade por fornecer mecanismo de avaliação em paralelo e
monitoramento em tempo real. GMD encontra-se inteiramente implementado,
oferecendo as propriedades descritas acima. O serviço oferece ainda interface web para
sua configuração e escalonamento e monitoramento de tarefas de migração de dados.
A intenção deste trabalho, além de apresentar o serviço é de chamar atenção a
uma área de extrema importância e que requer apoio da comunidade de banco de dados.
O restante deste artigo encontra-se estruturado da seguinte forma. Na seção 2 discutemse trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta a arquitetura do sistema GMD. Em
seguida, a Seção 4 descreve os elementos principais da solução, seguido de uma breve
demonstração da ferramenta e considerações finais, apresentado na Seção 5.

2. Trabalhos Relacionados
O processo de migração de dados de configuração se enquadra no contexto de
replicação de dados. Em [2] o processo de replicação de dados é classificado segundo
onde ocorrem atualizações e quando são propagadas para todas as réplicas. Nesta
classificação, o processo aqui descrito se classifica como multi-mestre, no qual
atualizações ocorrem sobre mais de uma réplica, e assíncrono, na medida em que as
atualizações são propagadas sob demanda. [3] adiciona ainda a característica total e
parcial, com relação ao conjunto replicado em cada nó. Nosso modelo considera
replicação total. Por último, adota-se neste trabalho o modelo de replicação assíncrono
otimista multi-mestre, o que permite divergência entre mestres. Em casos como esse,
um processo de reconciliação é adotado. Em particular, o modelo de propagação é
conhecido como sistema-de-propagação-de-estado [4], no qual o estado do mestre é
transferido para a réplica.

3. Arquitetura
O sistema de gerenciamento de mudança faz parte dos serviços de apoio às aplicações.
O serviço é implementado por meio dos seguintes módulos: uma camada aplicada sobre
os dados de configuração do serviço (CDC); uma camada de execução de workflow
(QEF); o módulo replicador; o catálogo; a interface do usuário; o ambiente de banco de
dados de apoio à configuração e, um módulo de gestão de log.
A camada sobre os dados de configuração (CDC) é responsável por fornecer
transparência do serviço GMD às aplicações usuárias. Ela é implementada por estruturas de dados, visões e mecanismos automáticos do tipo gatilho de bancos de dados [5],
ver Seção 4. A interface web permite que o usuário responsável pela gerência do serviço GMD defina os elementos que participam do processo de configuração de cada cliente. Permite ainda que o usuário configurador gerencie o escalonamento de tarefas de
migração de dados e monitore sua execução. Finalmente, o módulo de log que serve de
base para auditoria e retorno do banco de dados a um estado anterior.
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3.2 Arquitetura Interna
A arquitetura interna do GMD encontra-se representada na Figura 1. A camada mais
externa (esquerda) corresponde à interface web de gerência de migração. Essa interface
oferece serviços para as operações identificadas na Seção 3, acima.

Figura 1. Arquitetura interna do GMD

A camada de interface permite que o gerente de migração, pertencente ao
quadro do provedor de serviço, registre meta-informações descritoras do ambiente
sendo configurado, incluindo bancos de dados, tabelas envolvidas no processo, usuários
etc. A interface permite ainda o escalonamento das tarefas de migração de dados de
configuração e seu monitoramento. O processo de migração de dados, concebido como
parte do gerenciamento de mudança, é modelado no GMD como um workflow [6]. O
QEF [7] é uma máquina para processamento de workflows intensivo de dados. No
GMD, os processos de tratamento de dados são modelados como workflows e
processados pelo QEF. Em particular, o processo de migração de dados é realizado pelo
workflow chamado replicador.
A arquitetura do serviço GMD inclui quatro conjuntos de bancos de dados: o
catálogo, o log, os bancos de dados de configuração e os bancos de dados alvo. O
primeiro armazena os metadados do ambiente gerenciado pelo GMD. O segundo,
armazena os logs da operações realizadas. O terceiro, dividido entre Trunk e Branch,
armazena os bancos de dados dos serviços apoiados pelo GMD, e o quarto recebe os
dados de configuração durante o processo de validação.

3.2.1 Detalhamento
Nesta seção os componentes principais da arquitetura são detalhados.
Camada de execução de workflow: o QEF é uma máquina de execução de
workflows baseados em dados. O sistema fornece mecanismos para: (i)acesso aos dados
processados pelas atividades; (ii) especificação do processo de migração, como uma
sequência de atividades independentes e, (iii) configuração do modelo de execução (i.e.
sequencial, paralelo, etc.). O framework QEF é desenvolvido inteiramente em Java.
Fontes de dados são modeladas por especializações da classe DataSource, permitindo
que dados armazenados em diversas fontes possam ser acessados de maneira uniforme.
Adicionalmente, as atividades são integradas ao framework através de envelopes de
programas, que ativam a implementação específica do usuário, passando-lhe os dados
de entrada e obtendo os dados de saída. A definição do workflow determinando as
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relações produtor-consumidor entre as atividades é realizada em um arquivo XML
registrado no catálogo do QEF e referido pelo usuário como uma requisição.
Replicador: o módulo replicador corresponde ao processo de migração de
configuração modelado como workflow, onde: (i) Leitor de Tarefa corresponde à
atividade responsável por recuperar todas as solicitações de migração em estado de
ativação; (ii) Identificador de Tabelas corresponde à atividade que identifica a lista de
tabelas contendo modificações para a tarefa indicada; (iii) Replicador corresponde à
atividade que aplica modificações efetuadas na tabela do banco de dados fonte (trunk
ou branch), sobre as mesmas tuplas no banco de dados alvo (ver pseudo-código na
Tabela 2) e, (iv) Finalização atualiza o catálogo, com o status da tarefa, e o banco de
dados fonte anulando as marcações de modificação.
Catálogo e Log: O banco de dados Catálogo armazena dados de configuração
do sistema, os registros de configurações e as solicitações de execução de migrações e
os logs de execuções do processo de migração. Por falta de espaço não foi possível
mostrar o esquema do banco de dados do catálogo.
Bancos de dados de Migração: O processo de migração opera sobre dois
conjuntos de bancos de dados: Fonte ={Trunk, Branch} e Alvo ={QA, Bugfix, teste, ...,
produção}. Este último também é aqui referido por DBs Destinos.

4. Gerenciando a modificação
Nesta seção, apresenta-se a camada sobre os dados de configuração que fornece
transparência às aplicações quanto à adoção e supressão do gerenciamento.
O primeiro passo no gerenciamento de configuração é o de extensão do banco
de dados com um conjunto de atributos de controle adicionados às tabelas de
configuração. Assim, é criado um tipo de dados migração_conf_type que inclui: um
identificador para cada tupla; status_inserção; status_exclusão; status_atualização e a
lista de destinos. O tipo de dado é apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Tipo de dado modificação
create or replace TYPE "MIGRACAOCONF_TYPE" AS OBJECT(status_exclusao NUMERIC(1,0) null,
status_insercao NUMERIC(1,0) null,
status_atualizacao NUMERIC(1,0) null,
status_destinos VARCHAR(10) null);

Os atributos status identificam o tipo de operação aplicado sobre a tupla.
Quando ativado, informa que a tupla foi modificada no contexto da configuração em
andamento. O atributo status_deleção merece atenção especial, pois realiza a marcação
de uma exclusão lógica da tupla. O atributo status_destinos indica os destinos para os
quais a tupla modificada deve ser enviada. O atributo de tipo “caracter” é interpretado
posicionalmente, de forma que cada posição representa um destino, conforme o atributo
instance_array_pos na tabela Instance, do catálogo. A cada tupla copiada para um
destino no processo de migração, abaixa-se o indicador de destino correspondente na
tupla. O processo de ativação dos indicadores de atualização de tuplas é realizado por
gatilhos associados às tabelas, que não são apresentados neste trabalho.
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Finalmente, define-se uma visão para cada tabela de configuração gerenciada,
tendo como esquema o mesmo da tabela original, sem os atributos definidos no tipo
migraçãoconf_type. Logo, a visão restringe o conteúdo de dados, eliminando as tuplas
com marcação lógica de exclusão. Nesta extensão, a tabela original é renomeada e a
visão recebe o nome da tabela original. A adoção da visão, conforme descrito, introduz
independência do processo de gerenciamento com relação às aplicações.
4.1 O tratamento de conflito
Em alguns casos, pode ser necessário operar sobre duas configurações distintas para o
mesmo cliente, simultaneamente. Nestes casos, uma configuração evoluiria no banco de
dados Branch enquanto a segunda sobre o banco de dados Trunk. Potencialmente, este
processo pode levar à modificações sobre a mesma tupla nestes ambientes. Quando uma
tarefa de migração para produção de uma configuração é realizada, o processo de
replicação verifica se há um processo concorrente de configuração. Havendo um
processo concorrente, identificam-se os casos de atualização coincidente, e os registra
na tabela Conflict, do catálogo. O processo de migração continua mas seu status
indicará que houve conflito, e portanto não chegou ao fim. Neste cenário, o usuário
gerente de migração deve escolher por uma das versões. Em uma próxima execução da
tarefa para produção, considera-se a decisão e homogenizam-se as bases (Tabela 2).
Tabela 2. Pseudo-código de replicação e tratamento de conflito
INÍCIO ProcessoDeReplicação(bdOrigem, cliente, bdDestino)
possibilidadeDeConflito = F;
SE (bdDestino = “Trunk” ou “Branch”)
possibilidadeDeConflito = V;
FIM SE
listaTabelasModificadas = ProcurarTabelasModificadas(bdOrigem, cliente);
ENQUANTO (listaTabelasModificadas tem próximo elemento)
listaDeTuplasModificadas = listaTabelasModificadas.pegaTuplasModificadas();
ENQUANTO (listaDeTuplasModificadas tem próximo elemento)
SE (possibilidadeDeConflito = V)
SE(VerificaConflito(bdOrigem, cliente, bdDestino, idTupla) = V)
ResolveConflito();
SENÃO
RealizaReplicaçãoDeInserçõesAtualizaçõesExclusões();
FIM SE
SENÃO
RealizaReplicaçãoDeInserçõesAtualizaçõesExclusões();
FIM SE
FIM ENQUANTO
FIM ENQUANTO
FIM ProcessoDeReplicação
INÍCIO VerificaConflito(bdOrigem, cliente, bdDestino, idTupla)
SE (BD origem e destino possuírem seus bits de modificação ativos para a tupla)
retorna V;
SENÃO
retorna F;
FIM SE
FIM VerificaConflito

5. Resultados e considerações finais
Esta seção apresenta resultados referentes ao desempenho do sistema. Basicamente,
procurou-se avaliar o comportamento da ferramenta frente as etapas de execução do
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processo de workflow apresentado na Seção 3.2.1. Vale destacar que as atividades de
Leitura de Tarefas e Finalização não foram avaliadas neste contexto, restando as
atividades de Identificação de Tabelas e Replicação. Outra característica desta análise
foi a avaliação do tempo gasto com logs durante o processo. Nesse sentido execuções
de replicação com uma quantidade crescente de tuplas foi realizada, variando de 1.000
à 50.000 tuplas, em um processo sequencial, rodando em um processador Intel Xeon
E5-2650 (20M Cache, 2.00 GHz) e com 32GB de memória RAM e, seus resultados
podem ser observados nos gráficos apresentados abaixo (Figura 3).

Figura 3. Resultados do processo de replicação executado com e sem log.

Inicialmente, observa-se que o desempenho da aplicação com o uso de logs causa um aumento de 49% do tempo total de replicação, em média. Também é possível
observar que com um número menor de dados a tendência é que o tempo de replicação
seja sublinear, entretanto, o mesmo não ocorre quando esse número aumenta. É possível
que esse último item esteja sobre a influência de fatores externos e, portanto, mais experimentos necessitam ser realizados para melhor compreender essa questão.
Entendemos que GMD é um serviço inovador e inexistente no atual estado do
ambiente de apoio ao ciclo de vida de software e, contribuições significativas foram
aqui apresentadas no contexto de replicação de dados. Uma próxima etapa é melhorar o
tempo gasto com a replicação dos dados.

Referências
[1] Bersoff, E.H. (1997). Elements of Software Configuration Management. IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA,1-32.
[2] Gray, J., Helland, P., O’Neil, P.E., Shasha, D., (1996) The dangers of replication and a solution, Proc. Of ACM SIGMOD, Mon treal, Canada, Juho, pp. 173-182.
[3] Vidal, M., Pacitti, Valduriez, P., (2006) Survey of Data Replication in P2P systems, Technical Report, INRIA, RR6083, Dec.
[4] Pierce, B. C., Schmitt, A., Greenwald, M.B. (2004) Bringing Harmony to optimism: an experiment in synchronizing heterogeneous tree-structure data. Technical Report MS-CIS-03-42, Department of Computer and Information Science, University of
Pennsylvania, Philadelphia.
[5] Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S. (2010). Database System Concepts, McGraw-Hill, ISBN 0-07-352332-1, 2010.
[6]

Workflow
Management
Coalition
10111_term_glossary_v3.pdf, 1999.

–

terminology

&

Glossary.

http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-

[7] Porto, F., Tajmouati, O., Silva, V. F. V., Schulze, B., Ayres, F. V. M. (2007). QEF - Supporting Complex Query Applications. 7th
International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGRID), 14-17 May 2007, pp. 846-51.

160

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

app:06

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

JPAMeter: Uma Ferramenta para Analisar o Desempenho
entre Tecnologias JPA
Dêmora B. C. Sousa1 , Leonardo O. Moreira1 , Flávio R. C. Sousa2 ,
Emanuel F. Coutinho1 , Gabriel A. L. Paillard1
Instituto Universidade Virtual (IUVI)
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Abstract. Several technologies are being developed to assist and simplify the
process of software development. In the context of database applications, the
Java language provides technologies of relational database persistence. The
object relational model makes it simple to access relational databases from
object-oriented language. In this connection, there are some object relational
implementations, but implementations are distinct, and therefore may have different performances. This study aims to investigate the performance of the main
technologies of object-relational implementation for Java. For this, a tool is
designed to conduct performance tests on relational databases with implementations listed in this study.

1. Introdução e Motivação
O número de tecnologias para auxiliar no desenvolvimento de software é crescente. À
medida que essas surgem, torna-se complexa a escolha da tecnologia mais adequada para
cada necessidade e contexto [Govoni 1999]. Além disso, cada linguagem oferece seu
arcabouço de tecnologias associadas. A linguagem Java, por exemplo, apresenta algumas
bem difundidas como Hibernate e o Enterprise JavaBeans [Bernstein et al. 2013]. Cada
uma apresenta funções especı́ficas para determinada etapa do desenvolvimento, como
é o caso das tecnologias que possibilitam a persistência de informações em bancos de
dados relacionais. Algumas dessas tecnologias de persistência realizam o mapeamento
objeto-relacional, ou seja, traduzem as informações contidas nos objetos, construı́dos a
partir da linguagem, em informações compatı́veis com o banco de dados relacional, não
sendo necessário que o desenvolvedor precise lidar com dois modelos diferentes: o modelo orientado a objetos e o modelo relacional. Para isso, surge o Java Persistence API
(JPA) que é uma tecnologia que implementa mecanismos de persistência em Java, permitindo a função de mapeamento objeto-relacional e soluções escaláveis de persistência em
aplicações corporativas [Keith and Schincariol 2013].
No entanto, como saber qual tecnologia apresenta melhor desempenho para determinado banco de dados e em quais aspectos isso acontece? Para abordar os questionamentos anteriores e comparar as principais tecnologias, serão analisadas três tecnologias que manipulam e persistem informações em banco de dados relacional: Hibernate,
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EclipseLink e OpenJPA, baseados em Java, a segunda linguagem mais popular em 2013
[Tiobe 2013]. Este trabalho tem por objetivo geral propor uma ferramenta para realizar
um comparativo de desempenho entre tecnologias de persistência Java que possibilitam
o mapeamento objeto-relacional, Hibernate, EclipseLink e OpenJPA. Para isso, esta ferramenta foi desenvolvida utilizando as três tecnologias citadas e, por meio dela, testes
de desempenho foram realizados, a fim de obter as informações necessárias e satisfazer
às questões que norteiam o presente trabalho. Para atingir o objetivo especificado, as seguintes etapas foram realizadas: (i) identificar as caracterı́sticas comuns das tecnologias
de persistência JPA; (ii) projetar e desenvolver uma ferramenta para avaliar as tecnologias JPA efetuando operações de persistência de dados; (iii) realizar comparativo entre os
tecnologias JPA por meio dos resultados obtidos pela ferramenta desenvolvida.

2. JPAMeter
O JPAMeter 1 [Sousa and Moreira 2015] é uma ferramenta que, dado um banco de dados
relacional e uma implementação JPA, constrói uma aplicação para este banco de dados e
submete uma carga de trabalho para analisar o desempenho da implementação JPA neste
banco de dados. O objetivo da ferramenta é verificar qual implementação JPA se adequa
melhor a uma aplicação. Com isso, a ferramenta serve de apoio a tomada de decisão para
que o projetista da aplicação escolha a melhor opção de persistência JPA em seu projeto
de software.
2.1. Arquitetura
O JPAMeter é dividido em alguns componentes de software que realizam comunicação
entre si, implementando nosso estudo de caso para prover uma avaliação automática de
implementações JPA para bancos de dados relacional. Uma visão geral da arquitetura do
JPAMeter pode ser observada na Figura 1.
JPAMeter
Implementações
JPA

Monitor de
Aplicação
Rede

Gerador de
Aplicação

Executor de
Aplicação

Conexão
JDBC

SGBD
Relacional

Conexão
JDBC

Conexão
JDBC

Figura 1. Arquitetura do JPAMeter

O componente Implementações JPA é um repositório das implementações JPA
que a ferramenta utiliza. Para esse estudo, foram adicionadas as bibliotecas do Hibernate,
EclipseLink e o OpenJPA. Além de servir de repositórios de bibliotecas, este componente é consultado no momento de gerar a aplicação JPA, pois algumas particularidades das implementações devem ser refletidas no código para o correto funcionamento
da aplicação gerada. Com isso, permitindo que a ferramenta seja extensı́vel para outras
implementações JPA. O Gerador de Aplicação é responsável por desenvolver todo o
código necessário para que se possa avaliar uma implementação JPA para um banco de
1

Tutorial disponı́vel em: https://www.youtube.com/watch?v=dd1EnBgOTJo
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dados em particular. Inicialmente, este componente analisa o catálogo do banco de dados
para recuperar seu esquema. Após isso, as classes de entidade são geradas conforme a
implementação JPA escolhida. Alguns códigos de execução são incorporados a aplicação
para simular a invocação das classes de entidade, executar as consultas e recuperar as
métricas de desempenho durante a execução da aplicação. O Gerador de Aplicação
também é responsável por empacotar todo o código gerado e as bibliotecas necessárias
para a aplicação. O Executor de Aplicação, por sua vez, é o componente responsável
por colocar a aplicação gerada para entrar em execução. Além disso, ele submete consultas para simular a carga de trabalho para a aplicação que foi gerada. As consultas estão
em um arquivo no formato XML. Este arquivo XML deve ser fornecido ao Gerador de
Aplicação, no momento do empacotamento da aplicação. Já o Monitor de Aplicação é
responsável por gerar arquivos que contém as informações de desempenho das estratégias
JPA que foram utilizadas durante a execução de cada consulta.
2.2. Aspectos Funcionais
O objetivo desta seção é descrever o funcionamento do JPAMeter. Para guiar a explanação
da ferramenta, colocam se as principais telas e descrevem se suas principais funcionalidades. A Figura 2 (a) exibe um formulário para obter dados a fim de conectar a um SGBD.
Atualmente, o JPAMeter só dá suporte ao MySQL. O usuário e senha fornecida ao JPAMeter deve ser um usuário com perfil administrador do banco de dados. A razão para
isso é que o JPAMeter deve ter acesso ao catálogo do SGBD para resgatar informações
do esquema do banco de dados e a aplicação e suas classes de entidade sejam geradas.

(a) Conexão com o SGBD Relacional

(b) Seleção do Banco de Dados e da Implementação JPA

Figura 2. Telas de Configuração do JPAMeter

Após a conexão com o SGBD, a Figura 2 (b) mostra a tela em que o usuário especifica qual banco de dados deseja referenciar e qual implementação JPA deseja utilizar
para gerar a aplicação. A caixa de seleção lista todos os bancos de dados que o usuário
tem permissão de leitura. Os possı́veis valores para as implementações JPA são: Hibernate, EclipseLink e OpenJPA. Uma vez preenchidas as informações desta tela, é possı́vel
iniciar o processo de geração da aplicação. A Figura 3 demonstra o resultado da geração
da aplicação. Nesta tela, é possı́vel observar todas as classes de entidades que foram
extraı́das do banco de dados. Também é possı́vel perceber que as anotações e tipo de
dados foram utilizados conforme o SGBD e a implementação JPA escolhida. Quando o
usuário sinaliza a criação da aplicação, existe uma etapa da especificação dos parâmetros
de execução para realizar os testes da aplicação.
Um parâmetro importante informa quantas conexões com os bancos de dados
serão criadas. Para cada conexão, pode se informar quais as consultas, de leitura e escritas,
163

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

Figura 3. Geração dos Mapeamentos JPA para o Banco de Dados

que serão executadas nas bases de dados. Além disso, pode-se destacar a taxa de execução
de consultas de leitura e de escrita. O tempo de experimento também é um parâmetro informado nesta etapa. Após o preenchimento dos parâmetros, todo o código de execução
da aplicação é gerado e empacotado com o código de importação do XML das consultas,
bibliotecas de terceiros e das tecnologias JPA, código de monitoramento e de controle da
execução. Este pacote de aplicação é executado e, ao final, a ferramenta exibe os gráficos
de desempenho para cada tecnologia JPA. Esses gráficos denotam o tempo de resposta
médio das consultas executadas nas bases de dados, agrupados por leituras e escritas. As
consultas que agregaram um maior tempo de resposta, também agrupadas por leituras e
escritas. Por fim, são mostrados os tempos de respostas das consultas que afetaram um
número maior de tuplas das tabelas, agrupadas por leituras e escritas.

3. Avaliação
Para conduzir a avaliação deste ensaio, coloca-se a ferramenta JPAMeter para executar
aplicações utilizando implementações Hibernate, EclipseLink e OpenJPA. Para representar as aplicações, utiliza-se o OLTPBechmark [Difallah et al. 2013] para gerar o bancos
de dados e o roteiro que representa a carga de trabalho para este banco de dados. O OLTPBenchmark é um framework para avaliar o desempenho de diferentes SGBDs relacionais
diante de configurações de cargas de trabalho OLTP.
3.1. Experimentos
Para realizar o experimento da ferramenta proposta, escolhe-se, dentre as aplicações
do OLTPBenchmark, o TPC-C e o YCSB. A escolha se deve ao fato de que ambas as
aplicações possuem esquemas de dados e relacionamentos bastante diferentes. Para cada
aplicação, cria-se uma base de dados, introduzem-se os roteiros de consultas e executa-se
com as três implementações JPA contidas no JPAMeter. Em todos os experimentos foram
utilizados uma máquina Intel Core i5, 8GB RAM, 500 GB de disco, Ubuntu 14.04 LTS
64 bits, MySQL Server 5.5 InnoDB.
Aumentando o tamanho das aplicações
Neste experimento é ilustrado o desempenho das implementações JPA conforme o
aumento do tamanho das aplicações, ou seja, o tamanho dos bancos de dados. A
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ideia que permeia este experimento é verificar o impacto do desempenho, para cada
implementação JPA, quando há o aumento do tamanho das bases de dados das aplicações.
Para isso, fixou-se a taxa de escrita de consultas em 30% e utilizam-se dois tamanhos de
bases de dados, 300 MB e 500 MB. O número de conexões foi fixado em 5 por aplicação.
A Figura 4 (a) mostra os resultados obtidos neste experimento, usando os dados do
TPC-C. A Figura 4 (b), por sua vez, exibe os resultados com o YCSB.

(a) TPC-C - Aumento do tamanho das aplicações

(b) YCSB - Aumento do tamanho das aplicações

Figura 4. Aumento do tamanho das aplicações

Aumentando o número de conexões de usuários nas aplicações
O objetivo deste segundo experimento é explorar se a gestão de conexões abertas,
por aplicação, impacta no desempenho e na vazão das consultas que são submetidas.
Para isso, fixou-se a taxa de escrita em 30% e aumentou-se, de 5 em 5, o número de
conexões por aplicação, iniciando em 5. O tamanho da base foi fixada em 300 MB, para
cada aplicação de banco de dados. A Figura 5 (a) ilustra os resultados alcançados por
este experimento, utilizando o TPC-C. Já a Figura 5 (b) exibe os resultados com o YCSB.
3.2. Resultados e Discussões
Diante dos resultados obtidos pelo aumento do tamanho dos bancos de dados, nas consultas de leitura do TPC-C das implementações Hibernate e EclipseLink mostrou-se desempenho semelhante quanto ao tempo de resposta médio das consultas. Já o OpenJPA
apresentou um desempenho inferior às duas implementações, tanto na base de 300 MB
quanto na de 500 MB. Do ponto de vista do comportamento das três implementações
quanto ao aumento do número de conexões pode-se perceber que as implementações Hibernate e EclipseLink tiveram desempenho semelhante tanto para leitura quanto para escrita no banco de dados TPC-C. Com isso, pode-se perceber que o OpenJPA não tem
uma polı́tica de gestão de conexões eficaz. Neste sentido, para aplicações que utilizam
um número variado de conexões, é interessante levar esse resultado em consideração. O
mesmo comportamento ocorreu com o banco de dados YCSB.
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(a) TPC-C - Aumento do número de conexões de usuários

(b) YCSB - Aumento do número de conexões de usuários

Figura 5. Aumento do número de conexões de usuários

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este ensaio apresentou uma ferramenta de análise comparativa de desempenho entre as
principais implementações JPA existentes para aplicações de banco de dados. Por fim,
a ferramenta de forma semiautomática avaliou, sob a perspectiva do desempenho, as
implementações JPA em alguns cenários para dois tipos de bancos de dados. Durante
os experimentos pode-se perceber que as três tecnologias possuem desempenhos distintos e que diferentes bancos de dados podem possuir desempenhos diferentes quanto à
variação dos cenários analisados. Como direcionamentos futuros, pretende-se realizar
experimentos com outros bancos de dados com diferentes esquemas. Com isso, verificase o impacto do esquema no desempenho das implementações JPA. Para evitar que o
mapeamento genérico interfira nos resultados, almeja-se uma funcionalidade que permita
ao usuário informar suas classes de entidade manualmente. Além disso, atualizar a ferramenta para suportar outros SGBDs relacionais, tais como o PostgreSQL.
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Resumo. Este artigo propõe uma ferramenta que permite visualizar as
variações na opinião de clientes sobre pontos de interesse ao longo do tempo e
identificar se há algum padrão em sua variação permitindo então buscar razões
para essas mudanças.
Abstract. This paper proposes a tool to visualize changes in client’s opinion
about points of interest over time and identify patterns in such variation, then
allowing to investigate for such changes.

1. Introdução
Redes sociais baseadas em localização, como o Foursquare1 , são hoje ferramentas importantes para os usuários escolherem lojas, restaurantes e atrações turı́sticas. Esses locais
são conhecidos como pontos de interesse (POI2 ). Os conteúdos dessas redes sociais são
gerados pelos usuários, fornecendo assim acesso às opiniões de muitos indivı́duos. Um
usuário, ao contribuir com sua opinião, avalia um POI através de uma nota ou informando
se gostou ou não e, opcionalmente, fazendo uma avaliação (review). Ao realizar uma pesquisa sobre uma região geográfica, o Foursquare apresenta uma lista ordenada de POIs,
onde a classificação é baseada nas avaliações realizadas. Além disso, é possı́vel visualizar a disposição desses resultados em um mapa. Ao estudar redes sociais baseadas em
localização, existem dois problemas: (i) a visualização no mapa é muito simples, mostrando apenas a localização dos POIs, e (ii) o único uso das descrições textuais é para
navegação, pois elas não fazem parte do processo de classificação ou visualização.
Neste trabalho, apresentamos uma ferramenta que utiliza técnicas de análise de
sentimentos para visualizar mudanças nas opiniões sobre POI. Por ser um serviço baseado em consumidores, há vários fatores que podem afetar o sentimento desses, por
exemplo, construções ao redor, clima, estação do ano e até mesmo as suas expectativas.
Tais eventos podem influenciar o sentimento global a qualquer momento. Nesse contexto,
identificar e gerenciar por que essas mudanças ocorrem podem fornecer aos clientes e proprietários informações valiosas através da interpretação de grandes quantidades de dados.
Cenários interessantes incluem: detectar áreas em alta popularidade, estudar mudanças
nas avaliações de um POI e encontrar os melhores locais para se visitar.
A ferramenta proposta, chamada POIView3 , baseia-se nos dados provenientes das
avaliações dos usuários sobre os locais do Foursquare. POIView fornece uma maneira de
detectar áreas com locais bem e mal avaliados, em um mapa com base nas suas avaliações.
Ela também inclui diversos filtros onde os usuários podem escolher cidade, ano, estação
1

Foursquare: https://foursquare.com
Sem perda de generalização, a ferramenta considera apenas POI relacionados à alimentação.
3
POIView: http://www.dcc.ufmg.br/˜mirella/Tools/POIView/
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e categorias para visualizar apenas as informações desejadas. Para fins comerciais, POIView permite uma constante análise de como as opiniões sobre um estabelecimento têm
variado ao longo do tempo afim de identificar se as estratégias de negócio utilizadas têm
dado bom resultado.

2. Trabalhos Relacionados
A mineração de opiniões opera sobre porções de texto de quaisquer tamanho e formato,
tais como páginas web, comentários, tweets, entre outros. Toda opinião é composta de
pelo menos dois elementos: um alvo (tópico, produto, pessoa, etc) e um sentimento (atitude, opinião, emoção) sobre este alvo [4]. O processo de mineração de opiniões temporais envolve determinar a opinião média sobre um determinado tema em dois ou mais
momentos distintos no tempo. Idealmente, tal processo resulta em uma série de tempo
completa, a qual é mapeada ao longo de um perı́odo. Alterações na opinião podem então
ser identificadas e utilizadas para encontrar padrões [2] ou sumarizar a opinião em relação
a um aspecto especı́fico [7]. No entanto, as mudanças nas opiniões não são por si só necessariamente úteis, pois precisam de algum fator para compará-las. Portanto, a utilidade
da detecção de mudança se torna mais evidente quando combinada com a compreensão
do porquê essa mudança ocorreu.
Das et al. [3] desenvolveram um protótipo de sistema para criar visualizações de
opiniões ao longo do tempo e detectar mudanças, focando em relações temporais entre
eventos associados aos sentimentos. Foi empregado uma abordagem de aprendizagem de
máquina baseada em Conditional Random Field para resolver o problema das relações entre eventos. Ele difere de nossa abordagem uma vez que foca na visualização da variação
de sentimento de eventos, enquanto visualizamos a variação dos sentimentos de POIs em
um mapa aliado com aspectos temporais e de popularidade.

3. Descrição da Ferramenta
Neste trabalho apresentamos a ferramenta POIView com o objetivo de permitir analisar
a variação do sentimento nas avaliações de POI feitas por usuários. A Figura 1 apresenta sua interface, a qual permite visualizar os locais de uma cidade e filtrar os dados
exibidos de acordo com ano, estação do ano e categorias relacionada à comida. Além dos
filtros apresentados, pode-se visualizar a popularidade dos locais com base no número
de avaliações, check-ins ou usuários. A seguir, são detalhados os processos de coleta de
dados, análise de sentimento e visualização dos resultados.
3.1. Coleta de dados
Foram coletados dados a partir da rede social baseada em localização Foursquare. Os
usuários do Foursquare fazem check-in em sua localização atual, utilizando seus dispositivos móveis, selecionando-o a partir de uma lista de locais próximos. A informação
do check-in é então transmitida para suas conexões na rede social. Um usuário também
pode especificar uma descrição hierárquica categórica a um local, como “Restaurante” e
“Restaurante mexicano”. Uma consequência interessante dessa marcação colaborativa é
que uma descrição precisa e detalhada dos locais de uma cidade é naturalmente acumulada com o aumento da base de usuários do sistema. As informações dos locais podem
ser facilmente acessadas através de uma API4 pública.
4

https://developer.foursquare.com
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Figura 1. Interface web: (a) mapa com locais coloridos de acordo com o sentimento que varia de 0 (vermelho, apenas avaliações negativas) a 100 (azul, apenas
avaliações positivas), (b) opções de filtro e (c) variação do sentimento ao longo
do tempo por cidade (New York) e local (Caracas Arepa Bar).

Para a primeira versão da ferramenta, foram coletados dados de Nova York, Los
Angeles e Chicago (que são as três cidades mais populosas dos Estados Unidos). Para
coletar as informações foi utilizada a API de locais do Foursquare. Cada requisição à
API foi feita passando uma coordenada geográfica, uma categoria e definindo um raio de
5km. Para abranger as principais partes da cidade, foi obtida uma lista de coordenadas
de cada cidade através de uma requisição a API Geonames5 passando uma coordenada
que representa o centro aproximado e um raio de 60km. As categorias consideradas são
abrangidas pela categoria “Food” da hierarquia de categorias do Foursquare. A estratégia
utilizada permite obter dados de cidades que estejam no raio de busca especificado. No
total, foram obtidos 150.686, 94.424 e 55.815 locais de interesse para as cidades de Nova
York, Los Angeles e Chicago.
3.2. Análise de sentimento
A maior parte dos algoritmos para análise de sentimento baseiam-se em um classificador
treinado usando uma coleção de dados previamente anotados (Naive Bayes, Support Vector Machines, K-Nearest Neighbors, entre outros [6]). A estratégia escolhida é baseada
em Naive Bayes (NB), por ser um método simples e intuitivo, cujo desempenho é semelhante a outras abordagens [1], combinando eficiência com uma precisão satisfatória. De
forma geral, o algoritmo recebe um conjunto de exemplos de treinamento para os quais
os rótulos das classes associadas são conhecidos e a partir dos quais é gerado um modelo
para determinar corretamente a classe de novos dados ainda não rotulados.
Um dos desafios é ter uma base de avaliações previamente classificadas de POI
para ser usada como treino. Para construir tal base (já que não existe uma publicamente
5

http://www.geonames.org/export/web-services.html#findNearby
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Tabela 1. Resultados do classificador

Avaliação
positiva
negativa

Precisão
85,45%
82,77%

Revocação
82,09%
86,02%

Medida F
83,74%
84,36%

disponı́vel), foi utilizada a API de análise de sentimentos da HP IDOL OnDemand6 e revisões de locais da categoria “Food” do Foursquare. Através dessa foi possı́vel criar uma
base classificada com 10 mil avaliações positivas e 10 mil avaliações negativas. O classificador foi construı́do utilizando a biblioteca python Natural Language Toolkit7 (NLTK).
Para avaliação de sua eficiência foram feitos testes utilizando 3/4 da base classificada
como treino e 1/4 como teste. Os resultados são exibidos na Tabela 1.
É importante mencionar que a classificação feita por humanos possui cerca de 70%
de exatidão, pois avaliadores humanos tipicamente concordam cerca de 70% do tempo
[5]. Assim, um sistema que tem cerca de 70% de precisão é tão bom como avaliadores
humanos. Se um programa estiver “certo” 100% do tempo, o ser humano, em média, vai
discordar dele cerca de 30% do tempo.
3.3. Visualização dos resultados
A POIView é uma ferramenta web com as seguintes funcionalidades: visualizar um mapa
com sentimentos dos locais, em uma escala de 0 a 100 sendo que 0 indica que houve
apenas avaliações negativas e 100 apenas avaliações positivas, e rapidamente identificar
POIs bem ou mal classificados pelos usuários; para cada ponto de interesse, visualizar
as variações das opiniões ao longo do tempo e a média do sentimento de todos os locais
da cidade; filtrar as informações (ano, estação e categorias); e visualizar os locais mais
populares com base no número de tips, check-ins ou usuários.
A interface web foi criada utilizando JavaScript, jQuery8 , Google Maps9 javascript API v3 e D3plus10 , e o backend foi construı́do utilizando Ruby11 e o banco de dados
MongoDB12 . Todos os dados exibidos são obtidos através de requisições Ajax13 no servidor que interpreta os parâmetros enviados e faz consultas no banco obtendo os dados
desejados. Devido ao tempo de processamento necessário para exibir os locais no mapa,
através de um estudo empı́rico, decidiu-se limitar a visualização em no máximo 3000
locais por vez, de forma a não atrapalhar a experiência do usuário.

4. Demonstração
A ferramenta POIView permite visualizar as variações na opinião dos clientes ao longo
do tempo e identificar se há algum padrão em sua variação permitindo então buscar razões
para essas mudanças. Do ponto de vista do cliente, a ferramenta é muito útil para que ele
6

http://www.idolondemand.com
http://www.nltk.org
8
http://www.jquery.com/
9
https://www.developers.google.com/maps/?hl=pt-br
10
http://www.d3plus.org
11
https://www.ruby-lang.org
12
https://www.mongodb.org
13
http://api.jquery.com/jquery.ajax/
7
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Figura 2. Comparação de popularidade entre POI de Nova York

Figura 3. Public House, Chicago

Figura 4. Pizano’s Pizza, Chicago

tenha uma forma de escolher um local bem avaliado pelos demais usuários para visitar.
Essa escolha pode considerar a popularidade ou a época do ano, uma vez que um ponto de
interesse pode não ser bem avaliado em todas as estações. A Figura 2 mostra um exemplo
de comparação de popularidade entre POI de Nova York. A Figura 3 mostra a variação
do sentimento do Public House, em Chicago, que teve uma melhora em suas avaliações
principalmente no inverno e verão.
Já para o dono de um estabelecimento, uma constante análise de como as opiniões
têm variado ao longo do tempo pode ser muito útil para identificar se as estratégias de
negócio utilizadas têm dado resultado. A Figura 4 mostra o Pizzano’s Pizza, em Chicago,
que tem recebido piores avaliações dos seus clientes ao passar dos anos. A identificação
de situações crı́ticas como essa é útil para buscar uma solução em tempo hábil. A Figura
5 mostra a comparação entre duas franquias do In-N-Out Burguer em Los Angeles, que
pode ser útil para identificar problemas em alguma unidade.
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Figura 5. Duas unidades diferentes da franquia In-N-Out Burger

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Neste trabalho, estudamos mineração de opinião aplicada em dados do Foursquare e como
os resultados de análise de sentimento de comentários textuais podem ser visualizados
usando o Google Maps. Uma avaliação da técnica de classificação mostrou alta precisão
para determinar se uma revisão é positiva ou negativa, e a ferramenta pode ajudar a detectar caracterı́sticas de pontos de interesse e possı́veis razões para mudanças de opinião,
bem como mostrar boas e más áreas geográficas com base nos comentários sobre os locais. As técnicas utilizadas na POIView são bastante abrangentes e podem ser aplicadas a
qualquer conjunto de dados relevantes e suficientemente grande que contêm dados de sentimento. Para utilizá-la plenamente, a única exigência é que o conjunto de dados possua
coordenadas geográficas e dados temporais.
Como trabalho futuro pretende-se coletar informações herenow14 do Foursquare
sobre os pontos de interesse. Esse dado informa a quantidade de pessoas presentes em
um local num instante de tempo. Através dessa informação é possı́vel utilizar algoritmos
para estimar quantas pessoas estarão presentes.
Agradecimentos. Trabalho parcialmente financiado por CNPq.
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Abstract. Q&A Krawler is a tool that analyzes, browses, and extracts the web
pages contents collecting interesting data through source code of the pages.
The proposed tool extracts the content of Q&A web pages and adds this
content to a database. These pages are composed of elements, such as users,
questions, answers, dates of the posts, tags related to the questions, among
others. The detection process of the sites works such that accepts pages that
are within a pattern where it can be possible to make the extractions. To
evaluate the developed algorithm quality, experiments were performed to
measure recall, precision and its harmonic mean through f-value.

1. Introduction
The knowledge sharing on the Web is extensive and covers all communities. To have
this exchange of information people usually participate in discussion forums and in
question and answer pages (Q&A). The Q&A pages are collaborative pages considered
as large repositories. In these pages, the users produce the content of the site, ability that
become with the Web 2.0 advent [Dalip et al. 2013]. In this paper, we present the Q&A
Krawler1, a tool that extracts the contents posted by the users in the Q&A pages.
There are billions2 of questions and answers posted through the Web in the most
diverse subjects and people are questioning thousands of new questions every day as
well as new answers. Despite a community produces and evaluates the content of the
Q&A pages, this knowledge shared in the Web helps people from all over the world.
The main goal in the development of this extraction tool is the build of knowledge
bases. Extracting the published data in Q&A pages is a necessary task to the creation
and expansion of knowledge bases that are repositories with facts about the world.
To extract structured information from web pages is necessary to know where
the data is located in the source code. Each page has its own HTML structure to show its
content. The main difficulty crawling different pages is to know where the items are to
extract as well as finding new links that contain useful content. A way to solve this is
using a modeling-based tool [Laender et al. 2002] in which the detection of the structure
occurs with a user who supplies a sample page.
An analyzer, a crawler and an extractor compose the tool developed in this work.
The analyzer identifies with the user, the structure of the initial page and stores this in a

1

Screencast: https://vimeo.com/132535520

2

http://searchengineland.com/yahoo-answers-hits-300-million-questions-but-qa-activity-is-declining-127314

173

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

database. The crawler browses among the web pages in an automated way searching for
new links at each visited page. The extractor saves the content of the page (for example
the title, description and date of the questions). For the application extracts the data, it is
required the pages have HTML tags with an identifier or class that allows the location of
the elements.

2. Q&A Krawler Overview
The Q&A Krawler is a web application that extracts questions and answers using a
model based in a sample page that a user supplies to detect where the items of the
question are. The users request the detection and the extractions to the application.
Besides, the users have access to some information about the extracted data and may
search for questions of all the sites the application has detected.
Internally, the tool has the following components: analyzer, crawler, extractor
and searcher. An analyzer was developed to detect the compatibility of the pages. Its
function is to analyze the elements present in the source code of the page given as
sample and to register the path of these elements containing the question items. A
crawler was created to browse in the compatible sites containing questions. The
extractor acts together with the crawler extracting the data of the pages already analyzed
and stores their data in a database. In addition, the searcher acts as an interface between
user and database to query the extracted data. Figure 1 illustrates the architecture of the
application. The numbers in the Figure 1 indicate the sequence of the events executed by
the application. The numbers 1, 2 and 3 represent the detection process. In the center,
the numbers 4, 5 and 6 are related to the extraction of questions and answers. Finally,
the numbers 7, 8 and 9 represent the interface between user and the database.

Figure 1. Q&A Krawler Architecture

2.1. Page Compatibility Analysis
Compatibility Analysis is a detection process that requires a user input to state which
HTML tags contain the items of the question. This process is required because each site
has its own HTML structure and the application uses the HTML tags paths to extract the
content of the websites. The items that a sample page must have are an identifier of the
question in the URL, the title and description of the question, answers, tags and
optionally, the dates of the posts of the question and given answers.
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Figure 2 illustrates this process. Firstly, the user provides a URL address of a
sample question containing at least one answer (Step 1). Then the application obtains
the source code of the page, analyzes which elements may contain the title, generates a
list and asks the user to select the correct item (Step 2). Then, the detector verifies the
HTML tags that may contain the description of the question and confirms with the user
(Step 3). After that, it is the same to the remaining items. Once the process identified all
the elements, the application saves the path of the HTML tags (Step 4) that contain the
items of the question and the links of the categories of the question. These links will
serve as seeds to the extraction process.

Figure 2. Q&A Krawler Detection

2.2. Crawling of the Pages
The crawling is a function to obtain the source code of the pages and look for new
questions to extract. After a user requests an extraction, the tool gets a link of a category
stored in the database and starts to browse. There are two ways implemented to crawl
the pages. In the first way, the crawler looks for related questions and the extractor saves
each question one at a time. In the second one, the crawler browses to a category page
and imports all the listed questions to the database. These two ways occur in a cycle
until reach the number of questions to extract.
2.3. Extraction of the Question and Answers
To extract the items of a question, the extractor retrieves from the database the paths of
the HTML tags, which the analysis process identified, and uses these paths to get the
desired items. The extracted items are the title, description, date of the question, all the
answers shown in the first page, respective dates, the categories in which the question is
included and the identifier of the question in the URL address. Because of this identifier,
each question is visited only once. When the application is looking for new questions, it
queries the database verifying if the identifier is not in the table of questions to consider
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it as a new question to extract. For every question retrieved, it is verified whether its
categories are in the database. In the case of absence, these links will be stored so that
the crawler can use these category links as seeds to start the extraction process.
Figure 3 is a screenshot of the application extracting questions and answers. In
this screenshot, there is a progress bar displaying the number of questions extracted and
below some information. The information displayed is the type of link, related question
or category list; the URL address of the question; the number of answers extracted in
each question; the number of tags in the questions and the new categories found in every
question when the application did not find these categories before.

Figure 3. Q&A Krawler Extraction

2.4. Query and Statistics
The tool provides an interface, in which it is possible to search in the extracted
questions using some terms. Besides, it is possible to view some information through
tables, charts and text. The information available to the users is totals of questions,
answers and categories; a table with the metrics of the extractions; average time to
receive the first answer; average of categories per question and others.
With this grouped information is possible to see the Q&A communities in a
general way. For example, even if each community focuses in certain subjects, after the
extractions it is possible to see the common categories more questioned, categories with
more questions without answers or the average time to receive the first answer.

3. Experiments and Results
This section presents the experiments used to evaluate the proposed tool and the results
demonstrated through the metrics of revocation, precision and f-value [Baeza-Yates and
Neto 1999]. It was used 10 random questions from four different pages as a sample, in
the total 40 questions. Table 1 shows the number of the items evaluated and the results.
Table 1. Dataset and Results of Q&A Krawler Experiments
Experiment
Descriptions
Dates
Answers
Categories

Source
40
40
107
134

Extracted
40
40
76
134
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Revocation
1.0
0.875
0.71
1.0

Precision
1.0
1.0
1.0
1.0

F-Value
1.0
0.933
0.83
1.0
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3.1. Descriptions and Categories Extraction
These two experiments are fully successful. The experiment with the descriptions was
made to verify the correctness of the extracted content. The application extracted all the
descriptions of the questions exactly as they were in the original page. This means the
application did not extract content from other things and did not miss content of the
description. To evaluate the extraction of the categories, it was verified whether the
extractor found all the subjects of the sample. All the categories that are in the source
page were extracted correctly by the application.
3.2. Dates and Answers Extraction
In these two experiments, some problems affected the results. In the date extraction,
there were some wrong parsing by the application and in the answers extraction the
application did not extract some of the answers. A site of the sample shows its dates
with the am/pm marker and with the 24h format. The problem in this case is that when
the hour in these dates with the marker are equal or greater than 12, the parser adds a
day. Because of this, the extractor saved five dates of the 40 extracted with plus a day.
The problem with the answers was one question in which the user asked an
opinion about something. This fact leads to dozens of answers and so it is necessary
pagination to show all the given answers. This tool extracts only the answers shown in
the first page. Because of this, the extractor did not import 29 answers of 107.

4. Related Work
Crawling the web content is an interesting subject that already has been addressed in
several projects. Each one of them with its own purposes and strategies. Wang et al.
(2008) proposed a strategy to crawl forum data avoiding uninformative content. Their
strategy identifies the links that leads to valuable pages. Moreover, it was implemented
the detection of the page-flipping links that allows the crawl and download of the
complete discussions in the forums. In [Moreira 2013], a project is proposed with the
intention to extract data from discussion forums and to contribute in the innovation
processes of companies with the obtained information. The extraction of the data was
performed with functions that search the content in the DOM tree. To develop these
functions, it was necessary to analyze the source code of the pages and identify the
HTML tags with the desired content.
Sachan et al. (2012) proposed a method that aims to distinguish useful and
useless pages and build a traversal relation between useful different pages. Firstly, there
is a collection of URLs from a targeted forum site and the extraction of all links in these
pages. Then, it starts a clustering process that classifies the links based on their
signatures and it segments the URLs into hierarchies. After the clustering, a
classification separates the useful and useless URL links. Mali and Mshram (2011)
approach the problem of revisiting and updating the extracted pages. To determine if a
previous extracted page has changed, it is verified the current structure, text and
displayed images. In the case of changes, the crawler downloads the content of the pages
again.
The Q&A Krawler visits pages with questions and answers. In addition, it visits
the pages containing a list with links to the questions related to some category. When
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searching for new links, the algorithm verifies if the URL contains a possible identifier
of a question or if it is similar to a category link visited earlier. Once the URL contains a
possible identifier of a question, it is checked if the question is already in the database.
With this check, it avoids the visit of the question again. Through the compatibility
analysis performed with the user, the tool extracts the content of the pages as structured
data. Thus, it is possible to have numerous analysis over each item.

5. Conclusion
The main challenge of this work is how to become the application compatible with the
most of the Q&A pages. Each site has its own structure, which makes the coverage of
all the possible pages dificult. It was seen also that some pages are visually different but
internally they have the same structure, so the HTML tags are equal even in the
identifiers attributes. To develop this tool, the most known pages and many other Q&A
pages were analyzed to define which elements usually contains the items of the
questions and the given answers.
The project fulfills its objectives. However, there are some important features
that the project did not implement and can be considered in a future work. One of these
implementations is the update of the extracted questions. Currently, once the tool
extracts a question, the future extractions will ignore this question. This means if the
user edits the original question or if the question receives more answers, the Q&A
Krawler will not update these changes. Other needed implementation is about the
change in the structure of the pages. If a site has changes in its structure, the extractor
will not find the items anymore, because the path once was detected no longer exists.

References
Baeza-Yates, R., Neto, B. R. (1999) Modern Information Retrieval. Boston, USA.
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.
Dalip, D. H., Cristo, M., Calado, P. (2013) Exploiting User Feedback to Learn to Rank
Answers in Q&A Forums: A Case Study with StackOverflow. SIGIR’13, July 28 –
August 1. Dublin, Ireland.
Laender, A. H. F. et al. (2002) A Brief Survey of Web Data Extraction Tool. ACM
SIGMOD Record, June 2002, v. 31, n.2 p. 84-93. New York, United States.
Mali, S., Meshram, B. B. (2011) Focused Web Crawler with Revisit Policy.
ICWET’111, February 25-26, Mumbai, Maharashtra, India.
Moreira, J. M. A. (2013) Pesquisa e Extração de Informação de Grupos de Discussão na
Web. Faculdade de Engenharia Universidade do Porto, Portugal.
Sachan, A., Lim W., Thing, V. L. L. (2012) A Generalized Links and Text Properties
Based Forum Crawler. Proceedings of the The 2012 IEEE/WIC/ACM International
Joint Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, v. 1 p.
113-120.
Wang, Y. et al. (2008) Exploring Traversal Strategy for Web Forum Crawling.
SIGIR’08, July 20-24, Singapore.

178

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil
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Abstract. In this paper, we present ReGraph 1, a framework to map data from a
relational to a graph database, managing a dynamic coexistence and
evolution of both, not supported by related work. ReGraph has minimal
impact in the existing infrastructure, providing a flexible and tailored graph
model for each relational schema. It uses an initial ETL (Extract, Transform
and Load) process to replicate the existing data in the graph database. A
scheduled service is responsible for reflecting changes in the relational data
into the graph, keeping both synchronized. ReGraph also provides an
annotation functionality that allows users to add new information in the
mapped graph, providing the materialization of inferences and data
enrichment.

1. Introduction
In the data analysis context, links have been increasingly considered as important as the
data elements that they connect. It is possible to analyze these links, and the existing latent
semantics, through the analysis of the network topology formed by them. Graph databases
are very effective in this type of analysis due to their flexible structure, which helps in
defining the fitted model to each required analysis. Moreover, the OLAP (OnLine
Analytical Processing) concept of creating an exclusive database for data analysis is a
consolidated approach. This database is designed and tuned for the respective operations –
over graphs, in our case – allowing users to manage data without impact in the original
databases and to dynamically create information over the existing data.
Combining the graph database and the OLAP concept, we propose ReGraph, a
framework that generates a graph database from a relational database, providing extra
functionalities for analysis. Using a tailored mapping, an ETL process generates the graph
database linked to the relational one, preserving both databases in their native forms.
Beyond synchronizing the dynamic evolution of the relational database with the graph, our
framework supports adding new data in the graph, annotating the mapped one. Annotations
enrich the semantics in the existing data and can improve the network analysis performed
in the graph database. As part of the ReGraph work, we have been implemented
FishGraph, a project in which we generate a graph database from FishBase, a relational
database and information system for biological data storage of fish species. Through
FishGraph, the relational and the graph databases interact with each other, maintaining

1

http://patricia.cavoto.com.br/regraph/

179

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

their native forms. In [Cavoto et al. 2015] we present two scenarios in which a graph
database can be a better choice for network analysis in the FishBase context and how
annotations are helpful in improving this analysis.
Concerning the related work, there are several approaches for representing data as a
graph structure starting from a relational database. The Database Graph Views [Gutiérrez
et al. 1994] proposes an abstraction layer as a mechanism for creating views to manipulate
graphs, independent of the physical arrangement where the original data is stored. The
D2RQ Map [Bizer 2003] proposes the integration of ontologies in RDF with relational
databases through a module that creates a virtual RDF graph. As both approaches do not
materialize the graph database, they neither take fully benefit of the advantages in the
network analysis offered by a database tuned for graph operations, nor the possibility of
adding new data in the existing data. The Virtuoso RDF View [Blakeley 2007] proposes
mapping relational data to RDF. It operates exclusively over the RDF model and the
Virtuoso relational database, restricting the use of other graph models and database
management systems.
In this paper, we present the ReGraph framework, detailing the generation of the
graph database starting from a relational database, keeping both in their native forms and
interacting with each other, dividing tasks of management and analysis according to their
specialties. Moreover, ReGraph allows the creation of new information by annotating the
existing data and provides a dynamic evolution of the graph database, reflecting the
changes executed in the relational database.

2. The ReGraph Framework
ReGraph is a framework that departs from a relational database, allowing to create and
maintain within a graph database two connected subgraphs: mapped and annotation. It
mainly addresses a Property Graph model, even though it can also work with the RDF
model. Figure 1 illustrates an overview of the ReGraph framework that has three main
modules: Mapping, Graph and Sync.

Figure 1 - The ReGraph Framework
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ReGraph keeps both databases in their native forms and does not require changes in
the relational schema, which will generate a minimal impact on the existing infrastructure.
Therefore, it allows keep using the existing systems that operate over the relational
database and using the dynamically synchronized graph database for analysis, focusing on
the relations among data elements.
To the best of our knowledge, ReGraph is the first framework that migrates data
from the relational database to a property graph database, Neo4J, keeping the databases in
their native forms and providing a dynamic evolution of both.
2.1. The Mapping Module
In the Mapping Module, through the Mapping Definition process, flow  in Figure 1, it is
possible to map data from a relational database schema to a graph database. There are two
mapping options:
a. Automatic: maps the relational database schema automatically to a graph database
model. Tim Berners-Lee [Berners-Lee 1998] discussed a set of mapping principles
when converting relational databases to RDF (Resource Framework Description).
The principles are as follows: a record in the relational database becomes an RDF
node; a column name becomes an RDF predicate (a labeled edge); and a table cell
becomes a value. As the target of ReGraph is a property graph, and the Tim
Berners-Lee mapping considers an RDF graph, we have adapted the rules to our
model as follows:
- a table in the relational model becomes a node type, also called label;
- each record becomes a unique node;
- each table cell (except the foreign keys) of the record becomes a node’s property;
- each foreign key becomes an edge connecting the nodes generated by the
involved records.
b. Manual: allows defining tailored mappings, according to their analysis
requirements. For each table and column of a given relational database, it is
possible to define a mapping to graph labels, nodes, properties and edges.
Moreover, one can also map a relational database to an RDF graph model by
keeping properties unselected – in this case, we are only considering the RDF graph
model, since fully RDF mapping would require other RDF semantic representation
concerns.
After the mapping definition, ReGraph saves this mapping in the graph database,
creating it as a representation of the graph model, as shown in Figure 1, flow . The graph
model viewer presents a representation of the mapping and provides a previous data
organization in the graph database, flow  in Figure 1.
The last feature of this module is the ETL process, responsible for retrieving data
from the relational database and inserting data into the graph database, generating the
mapped subgraph, as specified in the mapping definition, Figure 1, flows  and . Each
table and column mapped from the relational database receives a trigger that registers any
insert, update or delete in a notification table, in order to perform the synchronism process
in the future. All nodes and relationships generated from the relational database have a
special property called “DataSource” defined as “Mapped”, which forbids changes in their
data directly in the graph database. Any required change in the mapped subgraph data must
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occur in the relational database and the synchronism process performs the respective
changes in the graph database.
2.2. The Graph Module
The Graph Module allows the interaction with the graph database as annotations over the
mapped subgraph, as shown in Figure 1, flow . While it is not allowed to change the
mapped data in the graph, in order to maintain the consistency, it is possible to create new
nodes and edges over this data as annotations, Figure 1, flow . The new annotation nodes
and edges have the “DataSource” property, mentioned previously, defined as
“Annotation”. The Annotation Graph aims to facilitate the network analysis, adding details
over the existing data and enabling to materialize intermediary nodes and relations inferred
from existing data.
In the end, there are two main distinct, but interconnected subgraphs: the mapped
and the annotation. One cannot create nodes and edges in the annotation subgraph using
the existing labels defined in the mapped subgraph. This rule aims to prevent the creation
of redundant and conflicting data between the mapped and the annotation subgraphs.
2.3. The Sync Module
The Sync Module is responsible for maintaining the graph database synchronized with the
relational database, providing a dynamic evolution of both, as shown in Figure 1, flow .
It also keeps the graph database updated with the last changes to perform the network
analysis. A scheduled service periodically reads the data registered in the notification
tables, populated by the triggers created in the end of the ETL process, and runs the
synchronism process, updating the graph database with the new information. There are
three main rules applied in synchronism process:
a. Delete: there are two distinct policies that can be configured for deleted records in
the relational database. The first one is the “Delete” policy, in which, when a
mapped record is deleted in the relational database, the synchronism process
reflects it in the graph by deleting the respective nodes, properties or edges. In this
case, all the related annotations exclusively linked with the deleted nodes are also
deleted. The second is the "Keep" policy, in which, when a mapped data is deleted
in the relational database, the synchronism process performs only an update in the
“DataSource” property, changing it from “Mapped” to “Deleted” and keeping the
respective nodes and edges in the graph database. Moreover, it is not possible to
perform changes in the “Deleted” nodes and edges. The “Keep” policy has direct
impact in the Insert rule;
b. Insert: when a new record is inserted into a mapped table in the relational
database, the synchronism process will check if this data already exists in the graph
database as “Deleted” data. If this data does not exist, the synchronism process
maps it onto the graph database, according to the mapping configuration.
Otherwise, the synchronism process will return the “DataSource” property to
“Mapped” again, and update all the related data;
c. Update: when a mapped record in the relational database is updated, the
synchronism process will update the respective data in the graph, according to the
mapping definition.

182

30th SBBD – Demos and Applications Session – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

3. Software Overview
The ReGraph framework has a web interface, providing easy access to the user through
any browser. Figure 2 presents an overview of the interface, with an emphasis in the
mapping and the graph model viewer screen.

Figure 2 – ReGraph Interface: Manual Mapping and Graph Model Viewer

In the first step, the user defines the general configuration, including information
about the relational and the graph databases (server, instance, user and password), the
mapping type from the relational to the graph database (automatic or manual) and the time
interval among synchronism cycles.
The automatic mapping option lists all tables and columns of the relational
database, and users can filter their interests removing tables or columns from the mapping,
unchecking the respective tables/columns (except the primary and foreign keys). It helps in
migrating only the necessary data to the graph database, e.g., fields containing detailed
descriptions and big notes could be irrelevant in a network analysis. As in the automatic
mapping, the manual mapping also lists all tables and columns from the relational
database. The user checks each table and column to be mapped, having the duty of defining
the appropriated destination type, i.e., a label, node, property or edge.
After concluding the mapping, the “Save Mapping” button saves the mapping
defined by the user and creates a graph database model that can be visualized by the user. It
represents an abstract model of the graph database, presenting to the user a review of the
mapping, as shown in Figure 2. At this point, it is possible to change the mapping in order
to find the better model to fit an analysis. Whenever the user is satisfied with the mapping
and model, it is possible to perform the first data load, carried by an ETL static process.
After the mapping and the ETL processes, it is only possible to include tables and/or
columns – it is not possible to remove tables and/or columns from the mapping. This rule
aims to avoid inconsistencies in the graph database, considering the annotation subgraph.
The ETL process also creates the triggers associated with the mapped data to perform the
synchronism.
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The synchronism process is transparent to the user. It is operated by a scheduled
service running automatically on the server. This process is responsible for maintaining a
dynamical evolution of the graph database, considering the changes executed in the
relational database and following the rules explained in the previous section.
The Graph Module encompasses routines to compute new graph elements inferred
from the existing ones or to enrich existing data with external resources, creating new
labels, nodes, edges and properties. One example using the Graph Module is an interface
with DBpedia (http://www.dbpedia.org/), in which the user can compare a specific
subgraph of the database with the DBpedia RDF content. It produces three kinds of
annotation: (a) equal – data that is the same in the graph database and in DBpedia; (b) not
found – data that exists in the graph database but does not exists in DBpedia; and (c)
inconsistent – data in the graph database that has any difference compared to DBpedia.
These annotations point data to be reviewed, which are presented in a report to the user.

4. Conclusions
In this paper, we present ReGraph, a framework bridging relational and graph databases. It
offers to the user operations of automatic or manual mapping from a relational to a graph
database, dynamically updating data in the graph according to the changes performed in
the relational database. Moreover, the ReGraph infrastructure offers mechanisms to
interconnect data available in the graph database with third party resources, as data
available in DBpedia, allowing the enrichment of existing data. We are working to connect
the graph database with other data sources on the Web. To the best of our knowledge,
ReGraph is the first framework that maps data from a relational database to a property
graph database, keeping the databases in their native forms and providing a dynamic
synchronized evolution of both.
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Abstract. The generation of faculty production indicators of the Graduate
Programs is still a requirement from financing agencies and government. One
of those indicators relates to the quality of dissemination vehicles (events and
journals) in which the faculty publishes their work. The lack of interoperability
between the two platforms of storage of curricula (Lattes) and of qualification
of the dissemination vehicles (WebQualis) currently requires that the process
of indicator generation is manually done, becoming exhausting and prone to
error. In addition, the formats in which the data are available on these
platforms are different, requiring some pretreatment. In order to automate it,
SILQ – System for Integrating Lattes-Qualis proposes to create a web
environment to generate indicators for scientific production.
Resumo. A geração de indicadores da produção científica do corpo docente
de Programas de Pós-Graduação é uma exigência contínua dos órgãos de
fomento e do governo. Um desses indicadores diz respeito à qualidade dos
veículos de divulgação (eventos e periódicos) onde são publicados os
trabalhos. A falta de interoperabilidade entre as plataformas de
armazenamento de currículos (Lattes) e de qualificação de veículos de
divulgação (WebQualis) atualmente exige que o processo de geração de
indicadores seja manual, tornando-se desgastante e propenso a erros. Além
disso, os formatos em que os dados são disponibilizados nessas plataformas
são distintos, sendo necessário um tratamento prévio. Com o intuito de
automatizá-lo, o SILQ – Sistema de Integração Lattes-Qualis propõe-se a
criar um ambiente Web para a geração de indicadores para produções
científicas.

1. Introdução
Diariamente, uma grande quantidade de publicações no campo científico é publicada
nos mais diferentes veículos, como eventos ou periódicos. Em 2013, o Brasil produziu
cerca de 59 mil documentos, sendo que destes, aproximadamente 56 mil são artigos,
resenhas e documentos em conferências [SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY
RANK]. Essa grande quantidade e variedade de produção gerou a necessidade de se
criar uma forma de avaliar a qualidade dos veículos onde estes trabalhos são publicados.
A Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é
uma fundação do Ministério da Educação (MEC), que possui entre seus objetivos, a
formalização desse processo de avaliação com a finalidade de expandir e consolidar
programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) de todo o território
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nacional [CAPES]. Para tanto, a CAPES possui um sistema de avaliação para a criação
e continuidade dos cursos de mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. A
qualificação da produção intelectual se dá através do cálculo do que é chamado de
estrato. Esse estrato é calculado de forma indireta, onde é aferido um grau de qualidade
para os veículos de divulgação dos periódicos científicos. O nome dado ao conjunto de
procedimentos efetuado pela CAPES para a estratificação da qualidade da produção
científica é Qualis [CAPES].
Por sua vez, a produção científica brasileira é registrada na plataforma Lattes.
Essa plataforma é um ambiente que, desde meados dos anos 80, disponibiliza uma
ferramenta para criação e armazenamento de currículos de pesquisadores atuantes no
Brasil. Essa ferramenta permite aos usuários inserir, atualizar e buscar currículos, a fim
de visualizar informações sobre os pesquisadores de universidades e instituições de
pesquisa [CNPQ].
Os documentos armazenados pela plataforma Lattes estão em formato XML, ou
são disponibilizados em HTML, enquanto o WebQualis disponibiliza o Qualis em PDF
ou XLS. Por serem formatos distintos de armazenamento de dados, uma das opções de
geração de indicadores de qualidade, atualmente, é o modo manual. Neste caso, devemse buscar informações no Qualis para qualificar os veículos de produção científica
apresentados nos currículos Lattes, o que torna o processo inviável e custoso, além de
ser propenso a erros. Outra opção seria a automatização do processo, coletando os dados
do Lattes e do Qualis, persistindo-os localmente e realizando a geração de indicadores a
partir da manipulação dos dados coletados. No entanto, o matching desses dados não é
automático, visto que os dados inseridos em um currículo não seguem um padrão de
escrita, pois os dados são inseridos pelo dono do currículo, o que pode trazer erros de
digitação, abreviação de termos, entre outras anomalias. É necessário um tratamento
prévio desses dados para que seja possível gerar os indicadores corretamente.
Na literatura é possível encontrar trabalhos com propostas de matching de dados
utilizando o Lattes e o Qualis para a geração de indicadores, como o ScriptLattes
[MENA-CHALCO e CESAR-JR 2009] e o PPGI-SGPC [CARVALHO,
ALBUQUERQUE, et al. ]. O ScriptLattes possui uma estrutura de execução por linha
de comando e software instalável gerando vários gráficos e relatórios com base em um
grupo de currículos Lattes em HTML e o Qualis. Já o PPGI-SGPC faz a geração de
indicadores a partir dos dados colhidos do Lattes em formato XML, sendo uma
plataforma web para gerêcia de grupos de pesquisa. Infelizmente o PPGI-SGPC não foi
continuado. Ainda podem ser citados a ferramenta de análise da produção científica de
pesquisadores de [FROSI 2009], que realiza o matching entre o Google Scholar e o
Lattes, o GeraLattes [OLIVEIRA, BERMEJO e KERN 2004], que gera relatório
baseando-se somente nos dados colhidos de currículos Lattes em formatos XML, e a
ferramenta Stela Experta [STELA], uma ferramenta paga desenvolvida pelo instituto
Stela para gestão da pesquisa, ensino, extensão e inovação. Dentre todos os trabalhos
relacionados, O PPGI-SGPC foi o que apresentou a proposta mais próxima ao do SILQ,
Sistema de Integração Lattes-Qualis12.

1
2

O sistema está disponibilizado no seguinte endereço: http://silq.inf.ufsc.br/
O vídeo de demonstração pode ser visualizado em: https://youtu.be/0sVKFTGvh30
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Este artigo apresenta o SILQ, uma proposta de um sistema responsável pelo
tratamento dos diferentes formatos apresentados pelas plataformas Qualis e Lattes, pelo
matching de dados e posterior geração de indicadores a partir dos dados colhidos do
XML do Lattes e do PDF do Qualis. O uso do documento no formato XML se justifica
pelo fato de existir um padrão de definição dos dados a partir do DTD disponibilizado
pelo CNPq. Além disso, o uso de captcha para visualização dos currículos no formato
HTML dificulta muito a leitura e extração dos dados de forma automatizada. Outro
diferencial quanto às ferramentas existentes se deve ser à gratuidade para uso pela
comunidade científica.

2. SILQ – Sistema de Integração Lattes-Qualis
O SILQ foi projetado para ser uma aplicação web, por questões práticas onde o usuário
tem acesso ao sistema atualizado automaticamente. Os módulos da ferramenta foram
elaborados de forma a permitir uma integração contínua de novas funcionalidades. Na
Figura 1 é possível visualizar como é feita a integração dos módulos do SILQ.

Figura 1. Arquitetura do SILQ – Sistema de Integração Lattes-Qualis

O currículo Lattes é inserido pelo usuário no sistema, tratado pelo DOM Parser,
persistido no banco de dados Postgres e apresentado o resultado ao usuário (Figuras 1.1
e 2). São persistidos no banco de dados alguns dados importantes para o matching,
como o nome, áerea de atuação e publicações do profissional, por exemplo, e o próprio
currículo em XML.

Figura 2. Tela de dados pessoais

O Qualis é inserido no sistema pelo administrador do SILQ. Os dados do Qualis
são extraídos pelo PDFBox e inseridos também no banco de dados (Figura 1.2). Para
obter acesso à qualificação, o usuário acessa o servidor web, enviando uma requisição
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de qualificação de currículo ao Módulo Qualificador que se comunica com o banco de
dados. Este faz o matching das informações utilizando técnicas de similaridade fazendo
o caminho inverso para apresentar as informações ao usuário (Figuras 1.3). Exemplos de
resultados constam nas Figuras 3, 4 e 5.

Figura 3. Tela de resultado de qualificação dos veículos de divulgação

Figura 4. Resultado da qualificação de artigos

Figura 5. Resultado da qualificação de trabalhos

O usuário pode qualificar quantos currículos quiser sem a necessidade de salválos em sua conta. O processo é similar ao passo 1 da Figura 1, porém os currículos não
serão salvos no banco de dados, mas enviados ao Módulo Qualificador para que este se
comunque com o banco de dados e seja feito o matching com os dados do Qualis
(Figura 1.4). Para a geração de indicadores por gráficos, o usuário envia uma requisição
ao Módulo de geração de gráficos através do servidor web, que se comunicará com o
Módulo Qualificador para obtenção dos dados do banco de dados. Estes dados são
enviados ao Google Charts para a a geração dos gráficos que serão visualizados pelo
usuário (Figura 1.5).
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2.1 Função de similaridade
Após a extração dos dados do currículo Lattes é preciso verificar qual o conceito do
estrato está associado a cada um dos veículos onde as produções bibliográficas do
pesquisador foram publicadas. As informações de periódicos, eventos e seus respectivos
conceitos estão armazenados no banco de dados. Dessa forma, para cada produção
bibliográfica, uma consulta SQL é executada. Essa consulta utiliza o pacote pg_trgm,
um módulo pré-instalado do Postgres, que fornece funções de similaridade, dentre as
quais algumas que utilizam o ngram com valor de n igual a três. A consulta SQL da
Figura 6 é responsável por construir uma lista com os resultados das qualificações. Os
três veículos de divulgação com maior valor de similaridade são retornados e exibidos
ao usuário (Figura 5).
SELECT nomeEstrato, tituloWebQualis,
similarity(tituloWebQualis, tituloProducaoBibligrafica) AS
sim
FROM TabelaQualisGeral
WHERE tituloWebQualis % tituloProducaoBibliografica
ORDER BY sim DESC LIMIT 3;
Figura 6. Consulta SQL de similaridade

Figura 7. Exemplo de gráfico para um grupo de pesquisadores para o triênio
2010-2012

2.2 Gráficos de acompanhamento
A ferramenta SILQ também oferece ao usuário um módulo para visualização da
evolução das produções acadêmicas de um grupo de pesquisadores através de gráficos.
Uma série de opções permite que o usuário obtenha o resultado que melhor atenda às
suas necessidades. Essas opções são: (i) um nível de confiança, para indicar qual o nível
mínimo de similaridade usado para filtrar os resultados da avaliação das produções
científicas (é o mesmo parâmetro utilizado nos módulos de qualificação geral dos
currículos); (ii) um grupo conceitual, filtrando os resultados por grupos de conceitos
específicos, como o estrato estrito (A1, A2 e B1), por exemplo; (iii) o tipo do gráfico,
podendo ser por dado período ou anual; (iv) ano ou período: indica o intervalo de anos a
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ser utilizado na avaliação (essa opção depende da opção (iii)). Os períodos utilizados
por esse filtro são os períodos de avaliação utilizados pela CAPES, podendo ser trienais
ou quadrienais. Caso o usuário escolha pelo tipo 'anual', ele pode escolher os anos de
maneira livre; (v) o usuário também pode escolher entre separar o gráfico por Trabalhos
e Artigos ou concatenar todos os resultados em um único gráfico.

3. Conclusões e Trabalhos futuros
O SILQ foi desenvolvido desde o início com o objetivo de melhorar a qualidade e
facilitar a gestão de grupos de pesquisadores, acelerando o processo de avaliação da
produção científica através de um levantamento automático de indicadores. Em uma
pesquisa com um pequeno grupo de potenciais usuários foi possível notar alguns
obstáculos, como a falta do acesso a documentos de área, reduzindo o impacto que a
ferramenta pode proporcionar. Além disso, a necessidade de inserção do currículo em
formato XML pelo usuário faz com que os dados nem sempre estejam atualizados no
sistema. O uso do WebService do CNPq pode auxiliar o SILQ a manter os dados
atualizados dos pesquisadores. Notou-se também que uma pesquisa mais elaborada
poderia indicar novos pontos de interesse para desenvolvimento sobre o SILQ.
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Abstract. As applications evolve, so do the data they manage and use. This paper introduces VersionGraph, a version control API that uses a graph database
for tracking versions of relational data. VersionGraph keeps versions separated
from the data, leaving the application and the relational database interfacing
unaffected.
Resumo. Conforme as aplicações evoluem, muitas delas necessitam manter a
evolução dos seus dados. Este artigo apresenta a VersionGraph, uma API de
controle de versões de dados armazenados em bancos de dados relacionais utilizando banco de dados orientado a grafo. A VersionGraph consiste em uma
solução que não acopla as versões dos dados a que elas se referem, não interferindo assim no projeto e na interação da aplicação com o banco de dados
relacional.

1. Introdução
Sistemas de controle de versão são amplamente difundidos e possuem uma arquitetura
muito bem definida. Apesar de ser possível utilizar tais sistemas com diversos tipos de
arquivos, eles são comumente relacionados ao versionamento de arquivos de sistema e de
código fonte [6, 7]. Por outro lado, o controle de versão de dados tem sido explorado em
diferentes contextos (ex., [1, 5]) mas ainda não existe um sistema amplamente utilizado
para dados relacionais, semiestruturados ou outros. Outra perspectiva seria aplicar versões
ao esquema de dados, conforme [3] e [4], mas o nosso foco está nas versões dos dados
(independente da variabilidade do esquema).
Em muitas aplicações, manter versões de dados armazenados no SGBD é fundamental. Um exemplo clássico é conferir alterações de instâncias durante um processo
de auditoria. Outro exemplo inclui a análise no padrão de alteração dos dados a fim de
reavaliar um melhor projeto para o banco de dados relacional. Finalmente, dado o valor
cada vez mais barato de dispositivos de hardware, manter todo o histórico de alterações
do banco pode ser simplesmente estratégico.
No entanto, um desafio é como modelar essas versões seguindo um modelo relacional, de modo que cada alteração de uma instância possa envolver de uma até todas suas
colunas. Outro problema está no volume de dados a ser gerenciado, o qual deverá crescer
em uma velocidade muito maior devido ao armazenamento dos dados com todas as suas
versões, podendo assim prejudicar consideravelmente o desempenho de toda a aplicação.
Esses problemas podem desmotivar a utilização do recurso de versionamento dos dados,
principalmente em aplicações que já estejam em produção.
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Nesse contexto, este artigo apresenta a VersionGraph1 , uma API de controle de
versão para dados armazenados em bancos de dados relacionais, que é capaz de cumprir
as principais atribuições de sistemas desse tipo, utilizando uma abordagem de persistência poliglota, que consiste na utilização de duas ou mais tecnologias de armazenamento
de dados para uma mesma aplicação. Deste modo, as versões serão salvas utilizando um
banco de dados orientado a grafo, não havendo assim a necessidade de modificar a modelagem do banco de dados relacional e sua forma de interação com a aplicação para dar
suporte ao versionamento dos dados.

2. Trabalhos Relacionados
Mecanismos de controle de versões são amplamente utilizados nos contextos de engenharia de software e sistemas de arquivos [6, 7]. Para versões de dados, inúmeras propostas
incluem os mais diversos tipos de dados, desde relacionais [2] até orientado a objetos [5]
e semiestruturados [1].
Especificamente, Moro et. al. propuseram uma modelagem orientada a objetos
para controlar versões de dados bem como sua evolução no tempo (através de rótulos
temporais) [5]. O resultado simplifica a modelagem conceitual de tempo e versões, porém, incorre em custo considerável de armazenamento devido aos diversos rótulos temporais que precisam ser armazenados. Mais recentemente, Campello et. al. propuseram
um mecanismo baseado em processamento de similaridade para identificar as diferenças
entre versões de documentos XML [1]. Enquanto o foco deles está na identificação das
diferentes versões, o nosso está no controle da evolução das versões dos dados. Além
disso, até o presente momento, não existe uma alternativa simples e direta para armazenar
e gerenciar versões de dados.

3. Arquitetura da VersionGraph
A VersionGraph consiste em uma API REST (Representational State Transfer) para que
qualquer aplicação possa utilizá-la de forma simples, sem maiores problemas de integração. Sendo assim, qualquer troca de informações entre a aplicação e a VersionGraph é
feita exclusivamente via requisições HTTP. Desse modo, a aplicação deve notificar a API
sobre todas alterações que realiza nas instâncias armazenadas em seu banco de dados.
Além de registrar todas alterações, é possível também revertê-las e restaurar instâncias
que foram excluídas.
A Figura 1 apresenta o fluxo de dados com a utilização da VersionGraph. É importante notar que tanto o banco de dados quanto a aplicação interagem com a VersionGraph,
que por sua vez gerencia as versões utilizando um banco de dados orientado a grafos. Entre as opções disponíveis, uma das mais populares (e escolhida para trabalhar aqui) é o
Neo4j2 .
3.1. Modelagem dos Dados
A VersionGraph armazena todos os dados relacionados às versões. Para tal, mantém uma
representação do esquema do banco de dados relacional em formato de grafo, pois dessa
forma a própria API consegue determinar se haverá operação de cascata ou substituição
1
2

VersionGraph: http://www.dcc.ufmg.br/~mirella/Tools/VersionGraph
Neo4j: http://neo4j.com/
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Figura 1. Fluxo de dados com a utilização da VersionGraph.

por nulo durante a exclusão de uma instância. Assim, para cada relação do banco de
dados relacional, existe um nó do tipo Entidade, e para cada chave estrangeira existe um
arco entre o nó Entidade que possui esta chave e o que ele referencia. Para gerenciar as
versões, a VersionGraph permite cinco tipos de operações, cada uma com um impacto
diferente no subgrafo referente à versão de cada instância, conforme detalhado a seguir.
• Criação. Representa a criação de uma nova instância. É composta por um arco
partindo do nó da entidade dessa instância para um nó com todos atributos da
instância no momento da criação. Esta é a primeira versão de uma instância.
• Atualização. Representa a atualização de uma instância. Consiste em um arco
partindo do nó da última versão dessa instância até um nó com a informação dos
atributos que foram atualizados.
• Exclusão. Cria uma nova versão para representar a exclusão da instância. Consiste
em um nó partindo da última versão para um nó com informação de data e hora
da exclusão.
• Reversão. Consiste na operação de desfazer uma ou mais atualizações de uma
instância. É modelada como um arco partindo da versão mais recente até a versão
para a qual se deseja retornar. A própria VersionGraph fica responsável em fazer
esta alteração também no banco de dados relacional.
• Restauração. Consiste em reverter uma operação de exclusão de uma instância. É
representada por um arco partindo do nó que representa a exclusão para o nó da
versão anterior à exclusão. Neste caso também, a própria VersionGraph é responsável por inserir novamente esta instância no banco de dados relacional.
De forma geral, no grafo de versões os arcos representam as operações que geraram as novas versões e os nós representam cada uma das versões. A Figura 2 ilustra o
estado da VersionGraph para um exemplo específico, onde o banco de dados relacional
possui duas tabelas, Usuário e Perfil, sendo que Perfil referencia Usuário. Ainda neste
exemplo, foi adicionado uma instância de usuário e seu respectivo perfil. Posteriormente
a instância de usuário foi removida e, assim, o perfil removido em cascata. Outra instância de usuário foi adicionada, atualizada e a atualização revertida. Por fim, o perfil desse
usuário foi adicionado.
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Figura 2. Exemplo do estado de uma instância da VersionGraph.

3.2. Controle de Concorrência
É essencial que as versões das instâncias sejam salvas na ordem em que as operações
foram executadas no banco dados relacional. Assim, deve-se garantir o isolamento das
operações, ou seja, enquanto uma operação estiver sendo executada em uma instância,
qualquer outro tipo de operação que também queira alterar essa instância deve aguardar.
Para tal, a VersionGraph possui um módulo que sincroniza operações que modificarão uma mesma instância. Para isso, é utilizado o recurso de lock e unlock, de modo
que uma operação só poderá alterar uma instância se nenhuma outra transação já estiver
alterando-a. Caso contrário, a operação entrará em uma fila e será executada quando o
recurso estiver disponível e não houver mais transações a sua frente na fila.

4. Interfaces e Estudo de Caso
Por ser uma API REST, a VersionGraph possui uma interface Web onde toda comunicação
é realizada via requisições HTTP. Na versão atual da API, as requisições são respondidas
apenas em formato JSON ou XML. Dessa forma, visualizar os resultados da requisição
em um browser ainda não é uma opção, pois a API não envia respostas em formato de
páginas HTML. É importante notar que para melhor interativade do usuário com os dados
das versões armazenados pela API, já está em processo de desenvolvimento a funcionalidade para realizar todas as operações da API via browser. Tal função possibilitará uma
melhor compreensão e entendimento das versões através de visualizações.
Para verificar seu funcionamento, foram realizadas cerca de 300 requisições com
diferentes tipos de operações, buscando cobrir todas as possibilidades de interação de
uma aplicação qualquer com a API. A avaliação experimental utilizou o cURL3 , uma
ferramenta para transferência de dados através de vários protocolos, inclusive o HTTP.
As Figuras 3, 4, 5 e 6 ilustram exemplos dessas simulações.
Especificamente, a Figura 3 mostra o exemplo de como deve ser feita a requisição
para atualizar uma instância. Nesse caso, é atualizado o nome de um usuário com chave
primária igual a 3. Já a Figura 4 exemplifica como deve ser a requisição para informar os
3

cURL: http://curl.haxx.se/
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Figura 3. Exemplo de requisição para informar sobre a alteração de uma instância de usuário. A resposta é em JSON.

Figura 4. Exemplo de tentativa de cadastrar informações de uma entidade já
cadastrada. A resposta é um erro em JSON.

dados de uma nova entidade. Nesse caso, devem ser descritos seu nome, o nome da chave
primária e se a chave primária é auto incremental ou não. Como a entidade já estava cadastrada, a API retornou uma mensagem de erro. Na Figura 5 é exemplificado como deve
ser a requisição para informar sobre a criação de uma instância, onde devem ser descritos
o nome da entidade, o nome da chave primária, o id neste caso, e os demais atributos.
Por fim, a Figura 6 exemplifica como restaurar uma instância que já foi removida. Nesse
caso, devemos informar apenas qual a sua entidade e sua chave primária.

5. Considerações Finais
Neste artigo, apresentamos a VersionGraph, uma API capaz de realizar controle de versão de dados armazenados em bancos de dados relacionais utilizando banco de dados
orientado a grafo. Ao utilizar uma solução de persistência poliglota, onde as versões são
armazenadas em um banco de dados orientado a grafo e os dados mais recentes continuam
sendo armazenados no banco de dados relacional, não há a necessidade de nenhuma alte-

Figura 5. Exemplo de requisição para informar sobre a criação de uma instância
de carro. A resposta é a confirmação em XML.
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Figura 6. Exemplo de requisição para restaurar uma instância de perfil. A resposta é a confirmação em JSON.

ração no projeto do banco de dados relacional e no modo como a aplicação interage com
o mesmo. Outra vantagem é que a carga sobre o banco de dados relacional não se altera
com a utilização da API.
Como limitações, a API ainda não é capaz de reverter atualizações que não envolvam a versão mais recente de uma instância. Nesse caso, pode haver a necessidade de
sobrescrever um atributo da versão mais recente, o qual pode ser um efeito indesejado.
Outra limitação é não ser possível restaurar uma instância que gerou exclusão em cascata.
Como trabalhos futuros, além de cobrir tais limitações, planeja-se definir uma linguagem de consulta simplificada (próxima ao SQL) para que o usuário possa elaborar
consultas customizadas sobre as versões. Outra proposta é a implementação de mecanismos de recuperação para tratar casos de indisponibilidade ou falhas.
Agradecimentos. Trabalho parcialmente financiado por FAPEMIG e CNPq.
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Inclusão de Diversidade em Consultas por Similaridade Utilizando Múltiplos Descritores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Ana Claudia Cardoso, Renato Bueno
Método para a Migração de Dados do Modelo Relacional para o Modelo em Grafo
239
Silas Pereira Lima Filho
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SQLtoKeyNoSQL: Uma Camada para Mapeamento de Esquemas Relacionais e de
Operações SQL para Bancos de Dados NoSQL baseados em Chaves de Acesso 253
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Etapas Concluı́das: Levantamento do estado da arte na área de integração de dados. Levantamento das caracterı́sticas das fontes de dados relevantes para a escolha da técnica de
integração apropriada.
Etapas Futuras: Levantamento da arquitetura adequada para implementação da
proposta.Implementação de protótipo para realização de testes, utilizando a metodologia
do TPC-DI.
Resumo. A era do Big Data é consequência inevitável de nossa atual capacidade de gerar e coletar dados, conferindo assim um carater mais dinâmico
às fontes de dados. Nesse novo contexto, os desafios de gerir o processo de
integração das fontes de dados e as redes de comunicação que conectam estas
fontes ao sistema de integração são amplificados pelo volume, seja pela quantidade de fontes ou de seu conteúdo, pela variedade, seja de suas estruturas
ou de seus formatos, e pela velocidade de surgimento de novos dados. Para
enfrentá-los, uma sistemática de escolha e adaptação de técnicas e tecnologias
de integração é desenvolvida, utilizando para isso a caracterização das fontes
de dados, com o objetivo de minimizar a intervenção humana no processo
de integração e reduzir o impacto do tráfego nas redes de comunicação que
conectam as fontes ao sistema de integração. Esta sistemática é comparada
com uma abordagem de consolidação das fontes de dados no sistema de
integração, utilizando o procedimento descrito pelo TPC-DI como base para
medição.
Palavras-Chave: Integração de Dados, Caracterização de Fontes de Dados, Big Data
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1. Introdução
De acordo com Doan et al. [Doan et al. 2012], dá-se o nome de integração de dados ao
processo de coletar, carregar e transformar dados de outras fontes, de tal sorte a enriquecer uma determinada plataforma informacional. Apesar de crucial para o enriquecimento
dos sistemas computacionais, esta tarefa não é trivial. Segundo os mesmos autores, uma
boa caracterização das fontes de dados a serem integradas é fundamental para escolher
apropriadamente as abordagens de integração (materialização ou virtualização) e, consequentemente, as técnicas e as tecnologias de integração de dados.
Porém, a atual capacidade de gerar e coletar dados conferiu um caráter mais
dinâmico às fontes dados em três importantes vetores: volume, variedade e velocidade.
Novos problemas surgiram, sendo que vários deles já são enfrentados pela comunidade
acadêmica [Dong and Srivastava 2013]. Mas uma lacuna foi identificada: como escolher
a abordagem de integração mais adequada para cada fonte de dados neste novo contexto?
Foi observado que uma escolha inadequada da abordagem de integração pode levar a um
tráfego de dados desnecessário nas redes de comunicação. Além disso, a gestão do processo integração utilizando somente a intervenção humana pode não ser adequada para
gerenciar um volume maior de fontes de dados com caracterı́sticas mais dinâmicas. Neste
sentido, este trabalho desenvolve uma sistemática de escolha e adaptação de técnicas
e tecnologias de integração, utilizando para isso a caracterização das fontes de dados,
com o objetivo de minimizar a intervenção humana no processo de integração e reduzir
o impacto do tráfego nas redes de comunicação que conectam as fontes ao sistema de
integração.
O presente artigo é dividido da seguinte maneira: a seção 2 desenvolve resumidamente a fundamentação teórica relacionada, a seção 3 caracteriza a contribuição para
a pesquisa, a seção 4 descreve o estado atual do trabalho e sua respectiva validação e a
seção 5 mostra os trabalhos relacionados neste contexto de pesquisa.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Integração de Dados
Segundo Doan et al., a integração de dados é um conjunto de técnicas que permitem
a construção de sistemas flexı́veis direcionados ao compartilhamento e à integração de
múltiplos provedores de dados autônomos. Colocando de outra forma, o objetivo de um
sistema de integração de dados é oferecer um acesso uniforme a um conjunto de dados
autônomos e heterogêneos. Contudo, integrar dados não é uma tarefa trivial. Os mesmos
autores mencionam três razões principais que dificultam a operacionalização de um sistema deste tipo: as sistêmicas, as lógicas e as sociais e administrativas. As dificuldades
sistêmicas estão relacionadas ao desafio de habilitar diferentes sistemas para conversarem
de forma transparente, enquanto as lógicas estão relacionadas a como os dados são logicamente organizados, mesmo dentro de um mesmo domı́nio. Já as dificuldades sociais e
administrativas são ligadas ao acesso aos dados, devido a restrições de negócio, legais ou
sociais.
Ainda para Doan et al., a chave para a construção de um aplicação de integração de
dados é a descrição de suas fontes. Essas descrições especificam as propriedades que o sistema precisa conhecer para que os respectivos dados possam ser usados. A caracterização
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das fontes de dados não é um assunto novo. No clássico artigo de federação de banco
de dados de Sheth e Larson [Sheth and Larson 1990], os dois autores mostram a necessidade de caracterizar os bancos de dados. Posteriormente, Amit Sheth [Sheth 1999] discursa mais detalhadamente sobre a heterogeneidade das fontes de dados, classificandoas em: sintática, estrutural, semântica e sistêmica. A sintática lida com a diferença na
representação dos dados, enquanto a estrutural lida com a diferença dos modelos e estruturas da fonte e do sistema alvo. Já o aspecto semântico procura resolver as diferenças
na interpretação do significado dos dados. Finalmente, a heterogeneidade sistêmica lida
com o uso de diferentes sistemas operacionais, plataformas, redes de comunicação etc.
Porém, apenas caracterizar as fontes não é suficiente para efetivamente integrar os dados.
É necessário utilizar algumas técnicas para integrar os dados em um único repositório,
seja ele fı́sico ou virtual.
Em [Doan et al. 2012], os autores discursam também sobre a existência de várias
abordagens de integração, situadas dentro de um espectro entre a materialização dos dados (warehousing) e a sua completa virtualização. Contudo, vários novos trabalhos referenciam um artigo de Colin White [White 2006], onde o autor sugere uma classificação
mais objetiva das técnicas existentes, dividindo em apenas três: consolidação, federação
e propagação. Na técnica de consolidação, dados de múltiplas fontes são capturados e
integrados em um único repositório de dados. Na federação, uma única visão virtual é
criada a partir de uma ou mais fontes, onde a recuperação dos dados é sempre feita por
demanda. Finalmente, na técnica de propagação, a captura dos dados é ativada por eventos
especı́ficos na fonte, ”empurrando”os dados no sistema alvo. Ainda no mesmo artigo, o
autor lista as principais tecnologias de implementação destas técnicas. São denominadas
Extract, Transform and Load (ETL), Enterprise Information Integration (EII) e Enterprise Architecture Iniciative (EAI). A tecnologia ETL extrai dados dos sistemas-fonte,
transformando-os e carregando- os no repositório alvo. As fontes e os alvos geralmente
são bancos de dados e arquivos, porém esta tecnologia é capaz de lidar com outros tipos
de repositórios de dados, como por exemplo, uma fila de mensagens. Já a tecnologia
EII provê uma visão virtual de vários dados dispersos, sendo usada por consultas geradas
por demanda para acessar dados operacionais, data warehouses ou informações não estruturadas. Finalmente, a tecnologia EAI integra sistemas, permitindo a comunicação e a
troca de transações, mensagens e dados com cada um usando interfaces padronizadas. Ela
permite o acesso ao dado de forma transparente, sem saber sua localização ou formato.
2.2. Big Data
O termo Big Data ainda é um conceito abstrato, apesar da importância destes ambientes ter sido reconhecida por um amplo espectro da sociedade, inclusive da comunidade
acadêmica [Abadi et al. 2014]. Em geral, o termo sugere um conjunto de dados que não
podem ser percebidos, coletados, gerenciados e processados pelas ferramentas de software e hardware tradicionais em um tempo adequado [Chen et al. 2014]. Um ambiente
Big Data é, normalmente, caracterizado pelo alto volume (fontes de dados e conteúdo),
pela alta heterogeneidade (estruturas e formatos) e pela alta velocidade de surgimento
de novos dados a serem processados. Estas caracterı́sticas tem levado à utilização de
soluções de processamento paralelo e distribuı́do de dados, além do uso de bancos de
dados não-tradicionais (Bancos NoSQL).
Nota-se a partir dos artigos e livros sobre o movimento Big Data que o mesmo
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foi bastante influenciado pelos artigos escritos pelos pesquisadores da Google nas áreas
de processamento paralelo e distribuı́do de dados, arquivos de sistema e bancos de dados
não tradicionais. Vários projetos foram desenvolvidos a partir destes artigos, mas um
se destaca: o projeto Hadoop da Apache. Inicialmente, o Hadoop foi concebido para
implementar os conceitos de processamento paralelo e distribuı́do, porém, atualmente, o
projeto virou um ecossistema completo para a implementação deste tipo de solução.
2.3. Comparação entre Soluções de Integração de Dados
Reconhecendo a lacuna de um padrão de medida na indústria para mensurar e comparar
desempenhos dos sistemas de integração de dados, o Transaction Processing Performance
Council (TPC) publicou a primeira versão de seu benchmark em janeiro de 2014: o TPCDI. O padrão é modelado usando um processo de integração de dados de uma empresa
fictı́cia de corretagem, focando em popular um sistema de suporte a decisão com dados
transformados de uma variedade de outros sistemas, como sistemas de negociação, gestão
de recursos humanos e sistemas CRM. Segundo Poes et al. [Poess et al. 2014], a mistura
e a variedade das operações sendo medidas pelo padrão não foram desenvolvidas para
testar todas as possı́veis operações usadas em sistemas de integração. Ao invés disso,
captura a variedade e a complexidade de tarefas tı́picas executadas uma aplicação real
de integração de dados. Resumidamente, o TPC-DI apresenta uma única métrica para
comparar as soluções de integração, utilizando a média geométrica dos tempos de carga
dos dados históricos e incrementais normalizados pelo número de linhas carregadas.

3. Caracterização da Contribuição
Uma das principais decisões que o integrador precisa tomar é qual abordagem será adotada para elaborar um sistema de integração: materializar ou virtualizar as fontes de dados.
Em [Doan et al. 2012] há um discurso sobre materialização e virtualização, sugerindo que
a maioria das soluções levam a uma abordagem hı́brida. Contudo, não abre a discussão
para quais caracterı́sticas das fontes de dados precisam ser observadas para selecionar
entre uma ou outra abordagem de integração.
Com um cenário de aumento expressivo das fontes de dados, os problemas
decorrentes de escolhas equivocadas de abordagens podem ser exacerbados. Um
dos possı́veis problemas é a geração de tráfego desnecessário de dados nas redes
de comunicação, afetando não só o desempenho do sistema de integração, mas de
todos aqueles que estão conectados à mesma rede. Apesar do relatório Beckman
[Abadi et al. 2014] apontar o avanço nas áreas de processamento de dados e de armazenamento como fatores relevantes no surgimento dos ambientes Big Data, pouca ênfase
é dada no avanço das redes de comunicação. Outro problema exacerbado pelo ambiente Big Data é a gestão do processo de integração das fontes de dados pelos indivı́duos, uma preocupação mostrada tanto no relatório Beckman quanto nos trabalhos
[Khazankin and Dustdar 2010][Stonebraker et al. 2013]. Para sistemas onde a integração
ocorre com poucas fontes de dados, limitadas ao ambiente interno de uma determinada
entidade, a manutenção do processo de integração parece factı́vel. Porém, em um ambiente Big Data, apoiar esta manutenção somente por meio da intervenção humana não
parece prudente.
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma sistemática de escolha e adaptação
de técnicas e tecnologias de integração, utilizando para isso a caracterização das fontes
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de dados, com o objetivo de minimizar a intervenção humana no processo de integração
e reduzir o impacto do tráfego nas redes de comunicação que conectam as fontes ao sistema de integração. Especificamente, pretende: (i) identificar as caracterı́sticas das fontes
de dados relevantes na escolha das técnicas e tecnologias de integração; (ii) criar uma
sistematização que a partir das caracterı́sticas das fontes de dados seja possı́vel selecionar
uma técnica ou uma tecnologia de integração adequada para cada fonte; (iii) aplicar a
sistematização em um estudo de caso de integração e confrontar os resultados com outra
versão do mesmo sistema, porém utilizando apenas a técnica de consolidação, adotando
para isso o procedimento descrito pelo TPC-DI como base de medição. A Figura 1 exibe
uma implementação utilizando a caracterização das fontes de dados para a escolha das
técnicas de integração. O anel interno apresenta o uso de distintas técnicas de integração,
que serão configuradas dinamicamente baseando-se na caracterização das fontes.

Figura 1. Integração de Dados em ambientes Big Data utilizando a caracterização
das fontes

4. Estado Atual do Trabalho e Validação
Neste momento, o trabalho se concentra no levantamento das caracterı́sticas que podem
influenciar a escolha de técnicas e tecnologias. Uma primeira classificação das possı́veis
fontes de dados já foi elaborada. As fontes de dados foram divididas em arquivos brutos (flat files), bancos de dados e aplicações. Os arquivos brutos foram divididos em
subcategorias: estruturados, semiestruturados e não estruturados. Ainda neste grupo, foram classificados aqueles passı́veis de receber consultas e aqueles que não possuem tal
capacidade. Os bancos de dados foram divididos em legados, relacionais, agregados e
de grafos, onde por legado estamos nos referindo as estruturas hierárquicas, em rede e
orientada a objetos. Já as aplicações foram categorizados em passivas e ativas. Nas passivas, o sistema de integração é o responsável pela solicitação dos dados. As aplicações
ativas “empurram” os dados em direção ao sistema integrador após a ocorrência de um
determinado evento.
Esta classificação servirá de base para o desenvolvimento da sistemática de escolha e adaptação de técnicas e tecnologias, sendo validado por meio de uma comparação e
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utilizando o processo estabelecido pelo TPC-DI. Os objetos de comparação serão criados
a partir do sistema descrito no padrão, porém utilizando métodos diferentes: um adotará
a sistemática criada pelo presente trabalho, enquanto outro adotará uma abordagem de
consolidação pura. As soluções utilizarão os dados disponı́veis do TPC-DI, com algumas
alterações na arquitetura do sistema de integração, principalmente nos formatos e nos repositórios das fontes de dados. A validação do trabalho ocorrerá pela verificação direta
da métrica estipulada pelo mesmo padrão.

5. Trabalhos Relacionados na Área
Em [Cao et al. 2007], os autores propõem uma estrutura de integração de dados que
possa dinamicamente ajustar o modelo global de dados toda vez que uma mudança
seja detectada no modelo local, usando para isso ontologias, similaridade semântica,
Web Services e conversão de fontes para um padrão XML. Já Khazankin e Dustdar
[Khazankin and Dustdar 2010] argumentam que as aplicações utilizam cada vez mais
dados de fontes web e que, apesar da escolha da técnica de integração seja tradicionalmente feita pelo analista ou pelo desenvolvedor, o aumento das fontes inviabiliza
a administração do sistema de integrador, tendo que lidar com todas as variações de
comportamento das fontes. Eles propõem a automatização das escolhas das técnicas
de integração a partir de caracterı́sticas da fonte de dados, utilizando omo exemplo as
medições de latência e largura de banda da rede. Michael Stonebraker, junto com outros
autores [Stonebraker et al. 2013], propõe a utilização de um sistema de curadoria baseado
na semântica dos dados. Para cada fonte nova, algoritmos de aprendizado de máquina analisam a fonte, identificam os atributos, agrupam-nos em tabelas e os transformam segundo
critérios definidos. A intervenção humana só é necessária quando o sistema necessita de
orientação para passar para os próximos estágios de integração. Finalmente, no artigo
A Framework For Adaptive Data Integration In Digital Production [Meisen et al. 2013],
os autores propõem uma estrutura de integração adaptativa que seja capaz de lidar com
as heterogeneidades estruturais e semânticas das fontes de dados em um ambiente de
simulação na área de engenharia mecânica.
O presente trabalho espera contribuir na pesquisa de arquiteturas flexı́veis de
integração de dados dado ao novo ambiente complexo surgido com o Big Data. Neste
sentido, pretende preencher as lacunas deixadas pelos trabalhos anteriores, uma vez que
cada uma deles lida com apenas determinados aspectos da caracterização de dados, não
com a totalidade daquelas que são relevantes para a seleção de técnicas e tecnologias de
integração.

Tabela 1. Tabela comparativa dos trabalhos relacionados

[Cao et al. 2007]
[Khazankin and Dustdar 2010]
[Stonebraker et al. 2013]
[Meisen et al. 2013]
Proposta de Trabalho

sintática
x

Heterogeneidade
semântica estrutural
x

sistêmica
x

x
x
x
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x
x

Integração

x

não há
flexı́vel
consolida
consolida
flexı́vel
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Abstract. An entity-page is a page that publishes data describing an entity of
a particular domain. Different sites have entity-pages of the same domain. For
example, sites about elections contain council member entity-pages. These sites
have content redundancy since publish a common set of entities or attributes.
Extract published data on entity-pages from multiples sites is a necessary task
for many applications, e.g., the build and the expansion of knowledge bases. We
propose a framework that includes two steps: entity-page discovery and data
extraction. The entity-page discovery task combines URL and HTML features
to find same domain entity-pages on a site. The data extraction task collects
the published data exploring the HTML features of entity-pages on the same site
and the content redundancy among entity-pages on different sites of the same
domain. The experimental evaluation showed that combining URL and HTML
features is effective to discover same domain entity-pages. Future experiments
should be performed to evaluated the extraction efficacy of the framework.
Keywords: entity-page discovery, domain-centric data extraction, content redundancy
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1. Introduction
Knowledge bases (KBs) are repositories that store facts about the world, such as data
about people, places and things (generically referred to as entities) [Dong et al. 2014].
Recently, several large-scale KBs have been built, and the topic has received significant and growing attention due to their importance for a variety of applications [Deshpande et al. 2013]. For example, the search engines Google1 and Bing2 , as
well as the iPhone voice assistant Siri3 , use KBs to understand and answer user queries.
KBs are still far from complete [Dong et al. 2014]. For instance, in 2013, in the
Freebase4 , only 6.2% of the people had value in the birthplace attribute [Min et al. 2013].
Existing KBs have only popular entities. For example, São Paulo, the Brazil’s largest city,
has 55 council members. However, only two council members are described in Freebase.
A study performed by [Dalvi et al. 2012] showed that unpopular entities can have a high
value for Web users, even these entities are relevant only for a small percentage of all
users. Moreover, the Web scale turns this percentage to a large number of users.
While existing KBs present lower coverage for less common attributes and entities, the Web contains numerous pages that publish data describing an entity of a particular domain. These pages are called entity-pages. For example, all council members of São Paulo have an entity-page on the official city council site5 that publishes
the attributes name, party, phone, e-mail, among others. A significant fraction of the
entity-pages is dynamically generated by populating fixed templates with content from
a database [Gulhane et al. 2010]. A study [Gibson et al. 2005] estimated that between
40 and 50% of the total bytes of the Web is template content. Entity-pages on different sites of the same domain have content redundancy, which occurs at two levels: (i)
entity, when an entity appears on pages of two or more sites, e.g., the same council
member are posted on different sites; and (ii) schema, when an entity attribute is publised on two or more sites, e.g., the party of council members are published on several
sites [Li et al. 2012]. A previous study [Li et al. 2013] analyzed the occurrence of content redundancy in two domains: stock and flight. The analysis showed that 83% of the
stocks were provided by all of the 55 considered sites. More than half of flights was provided by 60% of the 38 investigated sites. On average each attribute had a redundancy of
66% for stock and 32% for flight.
We propose, in the thesis, a framework that includes two steps: entity-page discovery and data extraction. The entity-page discovery task aims to find same domain
entity-pages on a site. We combine URL and HTML features according to the following
premise “template-based entity-pages of the same domain on the same site have structurally similar URLs and HTMLs”. The data extraction task aims to collect the published
data. We explore the HTML features of entity-pages on the same site and the content redundancy among entity-pages on different sites of the same domain. We adopt a domaincentric approach, which extracts the attributes of the entities of the entire Web restricting
to a particular domain. This approach eliminates the need for user feedback through the
1

http://www.google.com/
http://www.bing.com/
3
https://www.apple.com/ios/siri/
4
https://www.freebase.com/
5
http://www.camara.sp.gov.br/
2
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analysis of the content redundancy among different sites of the same domain. The experimental evaluation showed that combining URL and HTML features is effective to
discover entity-pages of the same domain on the sites. Future experiments should be
performed to evaluated the extraction efficacy of the framework.
The main contribution of the proposed framework is to extract data available on
the Web to create or expand KBs. The originality in the entity-page discovery task is combine URL and HTML features in a way that URL terms have different weights according
to their power of discriminate same domain entity-pages from other pages. The originality
in the data extraction task is to explore instance-level content redundancy to learn features
of the domain useful to data extraction without requiring a KB or a annotated site.
The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 discusses the proposed framework. Section 3 shows the experiments that have been already performed.
Section 4 shows the related works. Finally, Section 5 presents the current work status and
the future activities.

2. Proposed Framework
This section discusses the proposed framework to discover same domain entity-pages on
the sites and extract the published data. Figure 1 presents the overview of the framework. The input is a set of entity-pages of the same domain from multiple sites. A
single entity-page per site is required since the framework uses this page as an example
to locate other same domain entity-pages. The output is composed by the attribute values of the entities published on the sites. The framework includes the following steps:
(i) entity-page discovery - finds the set of same domain entity-pages on a site;
(ii) candidate positions generation - identifies positions on the entity-pages
that possibly contain attribute values; (iii) value alignments identification
- recognizes positions from different sites that publish the same attribute of the same entity; (iv) domain knowledge learning - learns features of the domain; and (v)
attribute extraction - groups positions that extract values of the same attribute
and return the attribute values of these positions.

1
Entity-page
discovery

Candidate
positions
generation

2

3
Value
alignments
identification

Intrasite

Domain
knowledge
learning

4

5

Attribute
Extraction

Intersite

Figure 1. Overview of the framework.
Note: Steps with solid background are contributions of our work. Steps 2 and 3 are performed according
to [Bronzi et al. 2013]. Steps with an OK icon are concluded. Steps 4 and 5 are future activities.

2.1. Entity-page discovery
This step aims to find the set of same domain entity-pages on a site. We propose a method,
called SSUP (Structurally Similar URLs and Pages). SSUP receives an example entitypage and returns the set of same domain entity-pages on the site. For example, given
the page describing “Anderson Hernanes” on the F.C. Internazionale official site6 , SSUP
6

http://www.inter.it/en/squadra/G0938
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returns the set of player entity-pages on this site.
The primary assumption of SSUP is that same domain entity-pages on a site share:
(i) a similar HTML structure; and (ii) a similar URL structure. For instance, the F.C. Internazionale official site publishes player entity-pages. These pages share similar HTML
structures because follow the same template. These pages also have a similar URL structure because share protocol, domain, pathname pattern (“/en/squadra/G\d+”).
Here, we present a brief overview of the method (see more details
in [Manica et al. 2014]). SSUP proposes four algorithms: (i) Top Index Page - finds the
page that points to the highest number of entity-pages; (ii) Catching Same Level Pages finds entity-pages or pages that point to entity-pages according to the provided input; (iii)
Pagination - finds pagination-pages; and (iv) SSUP - combines others algorithms to perform entity-page discovery. The core of SSUP is to distinguish same domain entity-pages
from other pages based on their structural similarity. This structural similarity occurs
in the HTML and the URL of the pages. We reuse one function based on HTML (HTML
Similarity) defined by [Blanco et al. 2005] and propose two functions based on URL
(Weak URL Similarity and Strong URL Similarity). The HTML Similarity between two pages is the Jaccard coefficient of their HTML schemas. The HTML
schema of a page is the set of paths from the root to the anchor nodes (tag < a >) in the
DOM tree of the page. Weak URL Similarity and Strong URL Similarity are contributions of this work. The Weak URL Similarity between two pages is the Jaccard coefficient
of their URL schemas. The URL schema of a page is the set of terms of the URL of the
page extracted from a tokenization criterion. In the Weak URL Similarity, all URL terms
have the same weight. The Strong URL Similarity is a more robust function since assigns different weights to the URL terms according to their power of distinguishing same
domain entity-pages from other pages. For example, “squadra” receives a higher weight
than “www”. The weight of each URL term is computed based on an adaptation of the
TF-IDF metric [Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011].
2.2. Candidate positions generation
This step aims to identify positions (HTML nodes) on the entity-pages that possibly contain attribute values. This step is reused from WEIR [Bronzi et al. 2013]. Each site is
treated individually. A set of positions is generated based on the local regularity that occurs among pages of the same site. The DOM-tree of the pages is analyzed. Leaf nodes
that occur exactly once with the same value and the same root-to-leaf path in a significant percentage (40%) of pages are classified as template positions. Remaining
textual nodes are referred as candidate positions. Three notations are used to
express a candidate position: (i) an XPath expression from the root to the candidate position; (ii) XPath expressions from nodes with an id attribute to the candidate position; and
(iii) XPath expressions from the template positions to the candidate position. Heuristics
are used to filter out useless positions.
Figure 2 presents four sites about soccer players (one page per site). Sites A
and B have an entity-page publishing data about the Player X. Sites C and D have an
entity-page publishing data about the Player Y. Candidate positions are highlighted with
dotted rectangles. Positions with values of the team domain are highlighted in red because
we focus the example on this attribute. We labeled the positions with PW D , where W
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PB1

Name: Player Y PC1

Current club: NK Domzale PB2

A1

PD1

Current club: ND Gorica PC2
Site C

Site B

Player Y PD2
Nogometno Društvo Gorica PD3

A2

Site D

M1

Site A

Figure 2. A running example.

identifies the site and D is a serial number that differs positions of the same site. Positions
PA4 and PD1 extract values of the team domain, but these values do not represent the team
of the player described on the pages. A similar situation occurs with the position PA3
related to the name attribute. We call these positions as noise-positions. Noisepositions are filtered out in the following steps.
2.3. Value alignments identification
This step aims to identify positions from different sites that publish the same attribute
of the same entity. This step is reused from WEIR [Bronzi et al. 2013] and explores the
instance-level content redundancy. The pages from various sites that publish the same
entity are identified. Initially, each position is a singleton alignment. Then, all pairs of
distinct positions are processed sorted by non-decreasing distance between their values.
A type-aware distance function is used. The distance is computed only among the values
of the positions on the pages describing the same entity. Whether the two positions are
of the same site or at least one of them belong to an alignment marked as complete, then
the alignments that contain each one of the positions of the pair are marked as complete.
Otherwise, the alignments that include each one of the positions of the pair are merged.
The strategy assumes that pairs of positions of different sites that extract values of the
same attribute are close and then are processed before pairs of positions that obtain different attributes. This strategy requires the separable semantic property: “errors introduced
by the sources do not distort data to the extent that values of different attributes are more
similar than values of the same attribute” [Bronzi et al. 2013].
In the example presented in Figure 2, two alignments are created: A1 and A2 . A1
groups positions that extract the team attribute on the sites A and B. A2 groups positions
that obtain the team attribute on the sites C and D. There is no alignment between sites A
and B with sites C and D because they do not share entities. The alignments to the name
attribute are omitted for clarity.
2.4. Domain knowledge learning
This step aims to learn features of the domain that are useful for attribute extraction. We
intend to use the value alignments (identified in the previous step) to extract content and
semantic features of the attributes of the domain. Content features include example of
values, the number of words, character patterns, among others. Semantic features include
labels, prefixes, suffixes, among others. Other features can also be considered.
In the example presented in Figure 2, we can extract content and semantic features
from the alignments. The example shows only one page per site, but all same domain
entity-pages of the sites are considered. From the alignment A1 , we can learn that “Team”
and “Current club” are labels from the same attribute. From the alignment A2 , we can
discover that “ND Gorica” and “Nogometno Drustvo Gorica” refer to the same thing.
213

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

Content and semantic features were already explored in the literature. Our contribution is to learn these features from value alignments automatically identified. Traditional approaches learn from a manually created KB or annotated sites.
2.5. Attribute extraction
This step aims to group positions from different sites that extract values of the same attribute and return the attribute values of these positions. The groups are created according
to the features obtained in the previous step. We intend to create a score function that
allows deciding if we should merge two positions or not. This score function should combine content and semantic features. We aim to boost the score of the positions in the alignments. We plan to use a matching strategy to evaluate content features, i.e., the similarity
among values of the positions. An explicit learning approach (i.e., machine learning)
will not be used because we do not have a large amount of training data. Related to semantic features, more specifically labels, we intend to use syntactical similarity functions
and semantic similarity functions. Syntactical similarity functions (e.g., Jaccard coefficient) allow handling heterogeneity, for example, typos, abbreviations, acronyms, among
others. Semantic similarity functions allow treating synonyms, for instance, “team” and
“club”. UMBC Semantic Similarity Service7 is a Web service, which computes the semantic similarity between two words or phrases combining Latent Semantic Analysis
[Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011] and knowledge extracted from WordNet8 .
In the example presented in Figure 2, positions PA2 , PB2 , PC2 and PD3 are grouped
(M1 ). The group of positions of the name attribute is omitted for clarity. The noisepositions PA3 , PA4 and PD1 are removed.

3. First Results
This section presents the performed experiments. These experiments evaluated the entitypage discovery step of the proposed framework, i.e., the method SSUP. SSUP was compared with two baselines: INDESIT [Blanco et al. 2005] and GPP [Weninger et al. 2013].
The methods were evaluated in two aspects: efficacy and efficiency. The adopted efficacy
metrics were: recall, precision and F1. These metrics are well known in IR community [Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011]. A page is relevant if is of the same type and
is on the same site that the example entity-page. We generated the ground truth for each
used site. The chosen efficiency metrics were processing time and number of downloaded
pages. We used Wilcoxon’s paired test to verify whether the differences among the methods were statistically significant since the results did not follow a normal distribution.
The experiments were performed in three datasets that contained: (i) driver - 10 real sites
with entity-pages about drivers; (ii) council member - 18 real sites with entity-pages about
council members; and (iii) multitype - 10 real sites with entity-pages about different entity
types. For each site, the methods were executed three times, changing the page used as example entity-page. We performed 7 experiments with the following goals: (i) Experiment
01 - identified the best parameter configuration of SSUP on each dataset; (ii) Experiment 02 - identified the best parameter configuration of INDESIT on each dataset; (iii)
Experiment 03 - identified the best parameter configuration of GPP on each dataset; (iv)
7
8

http://swoogle.umbc.edu/SimService/
http://wordnet.princeton.edu/
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Experiment 04 - verified the recall of the methods; (v) Experiment 05 - verified the precision of the methods; (vi) Experiment 06 - verified the number of downloaded pages by the
methods; and (vii) Experiment 07 - verified the processing time of the methods. Figure 3
presents the recall and precision of the methods in the multitype dataset. SSUP outperformed the baselines, obtaining a recall of 0.85 and a precision of 0.88. The differences
among the methods were statistically significant (p-value of Wilcoxon’s test < 0.05).
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Figure 3. Recall and precision of the methods.

4. Related work
This section discusses the methods related to the tasks of the proposed framework. Subsection 4.1 focuses on the entity-page discovery. Section 4.2 concentrates on the data
extraction.
4.1. Entity-page discovery
The main methods to discover entity-pages presented in the literature are: INDESIT [Blanco et al. 2005], SDC [Vidal et al. 2006], EOC [He et al. 2013] and
GPP [Weninger et al. 2013]. INDESIT explores HTML features. SDC uses URL and
HTML features. EOC examines content and URL features, as well as, a KB and a query
log. GPP explores HTML and visual features.
INDESIT depends on an HTML similarity threshold that should be defined by
the user, and that is different for each site while SSUP automatically learns the HTML
and URL similarity thresholds on each site. SDC computes the HTML similarity using
a tree edit distance. SSUP computes the HTML similarity using a syntactic similarity
function (Jaccard coefficient) in the paths of the DOM tree that start from the root and
terminate in the anchor nodes. This technique used by SSUP is less costly in terms of
processing time and is less influenced by misalignment among entity-pages. Moreover,
SSUP gives a different weight to URL terms according to their discriminatory power
while SDC gives the same weight to all URL terms. EOC discovers pages on the deep
Web through HTML form submission while SSUP discover pages on the surface Web
through link navigation. GPP explores visual features, which require rendering the pages
in a web browser, increasing its processing time significantly. SSUP uses only features
that do not require rendering the pages in a web browser to extract.
4.2. Data extraction
Data extraction in entity-pages based on template has been combined with the extraction
in other resources to create and expand KBs [Dong et al. 2014]. In the literature, several
methods for data extraction are described. However, the need for user intervention is a
problem that limits the application of such methods to create or expand large-scale KBs.
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According to [Bronzi et al. 2013], the supervised methods (e.g., [Gulhane et al. 2011])
require that the user annotate some pages on each site while unsupervised methods
(e.g., [Crescenzi and Merialdo 2008]) require user feedback to obtain really high precision and recall. [Bronzi et al. 2013] presents another problem limiting the application of
the existing methods for data extraction to create or expand large-scale KBs. Methods
that represent the state of the art focus on data organized according to a limited number of
specific patterns which occurs on the Web. For instance, [Cafarella et al. 2008] focus on
data published in HTML tables. [Dalvi et al. 2012] argue that the amount of data that can
be extracted by these methods is limited since the most of the data is out of simple tables
and lists. This limitation does not prevent the application of such methods to create or
expand large-scale KBs. However, methods that extract data organized according to other
ways are also necessary to obtain a KB with a higher coverage of entities and attributes.
In this context, the domain-centric data extraction methods arose. Domain-centric
data extraction aims to extract the attributes of the entities of the entire Web restricting
to a particular domain. This approach eliminates the need for user feedback through
the analysis of the content redundancy. The method FindAttrPos [Gulhane et al. 2010]
explores the content redundancy between a site, which is the target of the extraction, and
a KB of the domain. SWDE [Hao et al. 2011] uses the content redundancy between a
site, which is the target of the extraction, and a site of the domain that was previously
annotated. WEIR [Bronzi et al. 2013] explores the content redundancy among many sites
of the same domain, which are the target of the extraction and are not annotated. The
proposed framework does not require a KB as opposite to FindAttrPos. The proposed
framework does not need an annotated site as contrary to SWDE because features are
learned from value alignments. The learned features are used to extract attributes from
all sites of the same domain, including sites without value alignments. For example, sites
that do not share entities or sites that publish data on different time periods. On the other
hand, WEIR is able to extract data only in sites with value alignments.

5. Current Work Status and Future Activities
To date, the steps entity-page discovery, candidate positions generation and values alignments identification have already been developed. SSUP, the proposed method to discover entity-pages, has already been evaluated through exhaustive experiments. The description of the method and preliminary experiments were published in an international
conference [Manica et al. 2014]. We are finishing a paper to a journal with exhaustive
experiments of SSUP and its fail case analysis. The next activities of the work are the
following: (i) develop the steps domain knowledge learning and attribute extraction; (ii)
perform experiments to evaluate the attribute extraction of the proposed framework; (iiii)
submit a paper to an international conference presenting preliminary experiments of the
attribute extraction; (iv) submit a paper to a journal describing the entire framework; and
(v) write and present the Thesis. In the future experiments to evaluate attribute extraction,
the chosen metrics are precision, recall and F1. The selected datasets are: (i) W EIRDS 9
- contains 40 real sites of four domains; and (ii) SW DEDS 10 - contains 80 actual sites of
8 domains. The chosen baseline is WEIR [Bronzi et al. 2013].
9
10

http://www.dia.uniroma3.it/db/weir/
http://swde.codeplex.com/
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Ajustamento de pesos em ranqueamento personalizado com
múltiplos critérios
Felipe B. de Jesus 1 , Carina F. Dorneles 1
1

Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Florianópolis – SC – Brazil
{felipe.born,dorneles}@inf.ufsc.br

Nível : Mestrado
Admissão : Março de 2014
Exame de Qualificação : Julho de 2015
Conclusão : Março de 2016
Etapas Concluídas : Revisão bibliográfica, proposta preliminar, experimentos
preliminares
Etapas Futuras : proposta completa, experimentos finais
Resumo. Neste trabalho o foco se dá no problema de múltiplos critérios para
recomendação de itens em uma consulta. Como hipótese, tem-se que, para cada
usuário, alguns critérios podem ser mais interessantes que outros. É proposto,
então, uma configuração de algoritmo genético que seja capaz de predizer o
peso que cada critério tem para cada usuário, mas demonstra-se que a função
de maximização para se ajustar tais pesos deve ser bem escolhida. Quando não
bem escolhida, a precisão obtida através do ajuste de pesos é inferior a uma
abordagem que considera todos os pesos iguais. Também é mostrado que há
ganho de precisão quando há uso de múltiplos critérios, ao invés de critérios
individuais. Além disso, são mostradas características não exploradas nos trabalhos relacionados que este trabalho contempla.
Palavras-chave: Múltiplos critérios, ajustamento de pesos, ranqueamento personalizado.
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1. Introdução
O problema de ranqueamento pode ser visto como a classificação de um conjunto de itens,
dado algum critério, com o objetivo de que os itens mais relevantes estejam no topo do
ranque. Em muitos cenários, como em buscas de e-commerce, quando se têm algumas
informações de perfis de usuários, é preferível adaptar o ranqueamento individualmente
para cada usuário, isto é, gerar um ranqueamento personalizado. Tal ranqueamento personalizado é gerado de acordo com determinados critérios computados que levam em
consideração informações como perfil do usuário e histórico de usuário (i.e feedback do
usuário). Uma abordagem comum para a geração de ranqueamento personalizado é predizer os scores para os itens resultantes de uma pesquisa, de modo que essa predição leve
em consideração dados do usuário, e então o ranqueamento é feito de acordo com tais
scores preditos.
Para se predizer scores, muitas técnicas são exploradas na literatura, como em
[Gedikli and Jannach 2013, Rendle et al. 2009]. O trabalho de [Rendle et al. 2009], por
exemplo, prediz scores de itens para usuários baseado no histórico de cliques desse
usuário. Outras propostas combinam múltiplas técnicas para recomendar tais itens, como
[Lamontagne and Abi-Zeid 2006, Wang and Kwong 2014, Szelag
˛ et al. 2014].
A combinação de scores gerados por múltiplos critérios com o objetivo de se obter um único critério é um problema inexplorado citado por
[Adomavicius and Tuzhilin 2005]. Quando se trata de múltiplos critérios, alguns critérios
podem ter mais importância que outro, de acordo com cada usuário. Por exemplo, na
recomendação de restaurantes, para um usuário mais afortunado talvez não seja tão importante o preço dos restaurantes, enquanto que para outros, o restaurante possuir produtos com valor baixo seja muito importante. No contexto deste trabalho, são considerados critérios quaisquer técnicas que utilizem algum atributo de um item para predizer
um score deste item para determinado usuário. Em uma aplicação de recomendação de
restaurantes, por exemplo, existem alguns critérios que poderiam ser considerados, tais
quais o tipo de comida que o restaurante oferece, o preço dos produtos desse restaurante,
a localização geográfica dele, para se comparar com a localização do usuário e se obter a
distância.
A proposta deste trabalho, portanto, é que cada usuário tenha um conjunto de
pesos em que cada peso esteja relacionado a um critério. Através do ajustamento de pesos desses critérios é possível fazer um ranqueamento personalizado das recomendações
levando-se em consideração os critérios mais importantes daquele usuário. Portanto, as
principais contribuições deste trabalho são (i) um algoritmo genético que predite o conjunto de pesos, baseado na diferença entre scores preditos e reais; e (ii) uma abordagem
para combinar scores de múltiplos critérios, gerando um único score para um item.

2. Trabalhos Relacionados
Abordagens que utilizem múltiplos critérios para melhorar a precisão de resultados,
não são novidades na literatura de sistemas de recomendação ou recuperação de informação. Todavia, ainda há características inexploradas quando se trata do problema de
scores por múltiplos critérios. Existem trabalhos que utilizam múltiplos critérios, como
[Wang and Kwong 2014, Szelag
˛ et al. 2014, Nilashi et al. 2014] e há pelo menos dois
surveys publicados [Manouselis and Costopoulou 2007, Adomavicius and Tuzhilin 2005]
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Table 1. Tabela Comparativa

Lamontagne’06
Lee’14
Nilashi’14
Szelkag’14
Wang’14
Este trabalho

Retorno
Ranqueamento por score
Informações textuais
Ranqueamento por score
Ranqueamento sem score
Parâmetros
Ranqueamento por score

Tipo do item
Qualquer item
Documentos textuais
Qualquer item
Qualquer item
Qualquer item
Qualquer item

Extensibilidade
Técnicas de similaridade
Técnicas de expansão de consultas
Não
Critério
Critério
Critério

na literatura que mencionam o problema de múltiplos critérios, sendo que o trabalho
de [Adomavicius and Tuzhilin 2005] descreve multi-criteria rating(MCR) problem como
problema não resolvido na literatura. Em nenhum dos surveys citados há indícios de
abordagens para o problema de MCR.
Quando se trata de aplicação, existem algumas, como o Netflix, que para
ranquear recomendações consideram múltiplos critérios, como atores dos filmes
que foram assistidos, gênero de tal filme e por quanto tempo cada filme foi
visto. Para contemplar a necessidade de se considerar múltiplas técnicas para recomendar, alguns trabalhos foram feitos, como de [Lamontagne and Abi-Zeid 2006,
Lee and Croft 2014, Rousseau and Vazirgiannis 2013], que utilizam múltiplas técnicas para recomendação. Em trabalhos de múltiplos critérios [Nilashi et al. 2014,
Szelag
˛ et al. 2014, Wang and Kwong 2014], há pouca menção a MCR. A proposta deste
trabalho, então, explora MCR e retorna um ranqueamento único, em que cada item desse
ranque possua um score baseado em múltiplos critérios.
Para ressaltar as contribuições deste trabalho sobre os trabalhos relacionados, é apresentada uma visão geral destes trabalhos na Tabela 1. O trabalho de
[Lamontagne and Abi-Zeid 2006], ainda que também ranqueie considerando múltiplos critérios, possui extensibilidade apenas para técnicas de similaridade. O trabalho
de [Nilashi et al. 2014], por outro lado, ainda que considere múltiplos critérios, considera que os usuários necessitem dar scores explícitos para cada critério, não prevendo situações em que os scores de critérios sejam computados automaticamente. Já
os trabalhos de [Szelag
˛ et al. 2014, Wang and Kwong 2014] propõe a geração de ranqueamento sem score, pelo uso do MCDM, que ranqueia os itens considerando cada
critério individualmente, sem prover um score final para os itens. Já o trabalho de
[Cheng et al. 2014] não considera múltiplos critérios para ranquear os itens. Por fim, o
trabalho de [Lee and Croft 2014] apresenta uma abordagem que considera múltiplas técnicas de expansão de consulta para retornar informação textual de documentos. Portanto,
a abordagem desse trabalho fica limitada a documentos de textos, além de não retornar
um ranqueamento, mas sim informações textuais de um documento.

3. Ajustamento de pesos
Uma abordagem possível para se recomendar itens através de uma consulta de usuário é,
ao ser submetida uma consulta, retornar todos os itens que combinem com tal consulta e
então se predizer um score para cada item, ranqueando-os de acordo com essa predição.
No contexto deste trabalho, ao se predizer o score, múltiplos critérios são levados em
conta. Além disso, cada critério tem um peso associado, de acordo com cada usuário. O
score final de cada item é gerado de acordo com as predições individuais de cada critério
em conjunto com o peso associado a tal critério.
220

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

3.1. Predição de scores
Considerando que alguns critérios podem ser mais importantes que outros, de acordo com
cada usuário, propõe-se que exista um conjunto de pesos para cada usuário, em que cada
peso esteja ligado a um determinado critério. O conjunto de pesos está definido formalmente na Definição 2. Uma vez que cada peso esteja correlacionado com um critério, é
necessário definir o conceito de critério que este trabalho adota. Tal critério é qualquer
função que relaciona um item com um usuário gerando algum score, como formalizado
na Definição 1.
Definição 1 Critério: Seja u ∈ U um usuário i ∈ I um item, cujo item possui um
conjunto de m atributos (a1 ), · · · , (am ) . Também, seja s ∈ R um score no domínio
de [0, 1]. Um critério é uma função C(iaj , u) → s que usa algum atributo aj , tal que
1 ≤ j ≤ m, para computar o score s.
Definição 2 Conjunto de pesos: Seja [C1 , · · · , Ck ] um conjunto de k critérios, sem
repetição, e seja u ∈ U um usuário. Um conjunto de pesos
Pk para o usuário u é o conjunto
Wu = [w1 , · · · , wk ], tal que ∀i|1 ≤ i ≤ k, wi ∈ [0, 1] e j=1 wj = 1, em que wj é o peso
do critério Cj para o usuário u.
Outra proposta deste trabalho é com relação a um critério que faz uso de descrições textuais de itens. Normalmente os itens possuem alguma informação textual,
como sinopse de filme ou descrição de um produto. Além disso são conhecidas diversas
métricas de similaridade textuais na literatura. A proposta de critério que pode ser usado
para predizer um score para item é descrita na Definição 3.
Definição 3 Critério de descrição textual: Seja i um item, u um usuário e Eu o conjunto
de feedback explícito para o usuário u. Também, seja v ∈ Eu um item v que o usuário
u forneceu um score. Além disso, seja d um atributo textual de um item, em que id é a
descrição textual do item i e vd é a descrição textual do item v. O score si,u de um item i
para um usuário u é calculado através da resolução da Equação 1.

si,u =

P

v∈Eu

sim(id , vd )
|Eu |

(1)

Outra menção importante é a de como os critérios e os pesos se relacionam para
formar um único score para cada item, uma vez que este é justamente o objetivo da proposta do trabalho. A Definição 4 trata de como um score é predito.
Definição 4 Predição de score: Seja i ∈ I um item e u ∈ U um usuário. Seja também
Wu = [w1 , · · · , wk ] o conjunto de pesos do usuário u e C1 , · · · , Ck um conjunto de k
critérios, em que cada critério seja capaz de predizer um score para o item. Então, o
score final estimado do item i ao usuário u é o score ri,u calculado através da Equação2.
ri,u =

k
X

[wj .Cj (i, u)]

j=1
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3.2. Ajustamento de pesos
Para o ajustamento de pesos, é possível predizer score para os itens, de acordo com os
itens que o usuário previamente forneceu tal score. Quanto menor for a diferença entre o
real e o predito, melhor ajustado está o conjunto de pesos. Os itens que possuem score
fornecido pelos usuários fazem parte do conjunto de feedback, sendo que cada feedback é
uma tripla composta por < i, u, r >, em que i é um item, u é um usuário e r é um score
do usuário para o item.
Para se encontrar um conjunto de pesos que, de acordo com a Equação 2, melhor
estime os scores para itens que já existem feedbacks, é proposta a função de maximização
descrita através da Definição 5.
Definição 5 Função de Maximização: Seja Wu e Eu o conjunto de pesos e o conjunto
de feedback explícito para um usuáriou, respectivamente, em que Eu contém um conjunto
de triplas(i, u, r), sendo i um item, u o usuário e r o verdadeiro score que o usuário u
deu ao itemi. Além disso, seja Cj (i, u) um critério que tenha como entrada um item i
e o usuáriou. Então, a função de maximização para melhor predizer scores para itens,
quando há feedback para tal item é descrito através da Equação 3.



Maximize 
1 −
Wu
subject to

k
X

P

(i,u,r)∈Eu

r

r−

P

 

k
j=1 (wj .Cj (i, u))

|Eu |





(3)

(wj ) = 1

j=1

0 ≤ wj ≤ 1 ∀j in range [1, k].
O objetivo da Equação 3 é ajustar o conjunto de pesos Wu de modo que a diferença entre o verdadeiro score, já fornecido pelo usuário, e o score predito seja mínimo.
Por questão de conveniência foi adotado o complemento dessa diferença, um vez que é
apresentada uma proposta envolvendo algoritmo genético que utilizar parte dessa equação
como função de fitness. Em um algoritmo genético, quanto maior for o valor de fitness
para determinado indivíduo, melhor adaptado é este indivíduo. Portanto, para se maximizar tal equação, propõe-se o uso de um algoritmo genético.
Sendo o algoritmo genético uma meta heurística, é necessário definir os conceitos
relacionados a ele, que são: (i) cromossomos; (ii) função de fitness, que indica a adaptação
de algum indivíduo; e (iii) as operações de crossover e mutação. Os cromossomos são o
conjunto de pesos, em que cada peso é considerado um cromossomo. A função de fitness,
que toma como entrada um indivíduo (conjunto de pesos) e resulta em um valor indicando
qual o grau de adaptação dele, é a função FWu proposta pela função de maximização
definida na Equação 3.
As operações de crossover e mutação não se diferem da literatura, com a exceção
de que os conjuntos retornados através de tais operações pode não resultar em um conjunto de pesos normalizado, ou seja, o somatório dos elementos desse conjunto resultante
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pode ser diferente de 1. Para isso, propõe-se que as operações tradicionais de crossover e
mutação sejam seguidos de uma operação de normalização. Tal operação de normalização
divide cada elemento do conjunto de pesos pelo somatório dos elementos desse conjunto.
Desse modo, o conjunto resultante passa a ter somatório igual a 1.

4. Avaliação Experimental
Para avaliação experimental, foram realizados experimentos em um subconjunto de
documentos da Amazon, com usuários que possuam ao menos 50 feedbacks. Tal
subconjunto contém um total de 363, 551 feedbacks, considerando 5, 395 usuários e
200, 189 produtos. Todos os experimentos foram conduzidos em um subconjunto de 15
usuários, selecionados aleatoriamente desse conjunto de dados. Para cada usuário selecionado, definiu-se o conjunto de itens relevantes e recomendou-se um ranqueamento
contendo os top n resultados, em que n é o número de itens relevantes de cada usuário.
Com a configuração proposta, adotou-se a métrica de Mean Average Precision (MAP)
[Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011] para avaliação. Simulou-se também os efeitos de
pouco histórico, através da remoção de 10% a 90% do conjunto de feedbacks.
Utilizou-se uma abordagem de múltiplos critérios, adotando-se três implementações do critério proposto através da Definição 3, sendo uma utilizando a métrica de similaridade de Jairo (SC - Jaro), outra de Jaccard (SC - Jaccard)e outra de Levenshtein(SC Levenshtein). Também se adotou o critério proposto por [Gedikli and Jannach 2013] (SC
- Gedikli Tag). Para abordagens de ajustamento de pesos, utilizou-se a implementação do
algoritmo genético (MC - Genetic Adjuster), com configurações definidas como proposto
por [Horn et al. 1994]. Também se utilizaram duas outras abordagens, uma considerando
pesos aleatórios (MC - Random Adjuster) e a outra que mantém todos os pesos iguais
para todos os critérios (MC - No Adjuster).
O resultado dos experimentos é mostrado na Figura 1, correlacionando-se o MAP
com a taxa de feedback existente. O aumento do MAP não é surpreende, uma vez que
os itens relevantes estão no conjunto de feedback. Como resultado inesperado, tem-se
que ao se utilizar uma abordagem de múltiplos critérios sem ajustamento de pesos, exista,
graficamente, uma maior taxa de MAP. Realizando-se testes estatísticos de significância, através de testes pareados, para se confirmar se existe diferenças significativas entre diferentes abordagens, verificam-se duas conclusões: (i)a média de precisão de uma
abordagem sem ajustamento é superior a uma abordagem ajustamento os pesos com o algoritmo genético proposto; e (ii), a média de precisão de uma abordagem com múltiplos
critérios é maior que a média de precisão adquirida utilizando-se um único critério.
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5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
É proposto neste trabalho um critério para predizer score através de descrições textuais de
itens, além de uma abordagem que permita combinar scores de múltiplos critérios em um
único, considerando pesos para os critérios que são ajustados de acordo com o histórico
de usuários. Como resultado de experimentos, tem-se que a abordagem com ajustamento
de pesos não supera uma abordagem sem ajuste. Isso ocorre porque não existe correção
entre a função de fitness e a precisão. Ainda assim, o algoritmo genético proposto se
mantém válido, visto que o único ajuste a ser feito é na função de fitness. Como trabalho
futuro, essa função de fitness deve ser melhor estudada e novos experimentos devem ser
realizados.
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Resumo. A web semântica vem sendo adotada como meio de troca de
informação por uma série de domı́nios de aplicação ao longo dos últimos
anos. Um dos domı́nios que mais possuem documentos e dados publicados é o
biomédico. Há um grande esforço da comunidade cientı́fica em fazer com que
estes documentos/dados sejam publicados de acordo com boas práticas, como
o uso de padrões para facilitar a interoperabilidade. Por exemplo, o uso do
formato RDF e a publicação dos dados como recursos identificados unicamente
por URIs derreferenciáveis. Além disso, recomenda-se também que estes recursos estejam interligados com outras fontes de documentos/dados. Interligar um
novo conjunto de dados com os que já estão publicados na web de dados é uma
tarefa árdua que depende de mecanismos de mapeamento e de métricas para
verificar a similaridade entre eles. No entanto, os mecanismos de mapeamento
automáticos apresentam problemas com relação a precisão, e embora ajudem
na realização desta tarefa, resolvem apenas uma parte do problema. Esta
tarefa envolve outros desafios além do mapeamento, como encontrar fontes de
dados com as quais interligar, e validar os mapeamentos sugeridos por aqueles
mecanismos. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma estratégia para
facilitar esta tarefa. A ideia é implementar uma de apoio ao usuário que deseja
publicar dados interligados, combinando e adaptando técnicas e abordagens
existentes de web crawling, fusão de dados e crowdsourcing.
Palavras-chave: integração de dados; fusão semântica de dados; rastreamento
de dados na web; crowdsourcing
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1. Introdução
A web de dados provê diversos conteúdos de fontes distintas e num formato interoperável
(RDF - Resource Description Framework). Este padrão permite descrever recursos e
estabelecer relações entre eles, de forma a expressar com mais riqueza as informações.
O uso de ontologias, que são especificações formais de uma conceitualização a respeito de um domı́nio [Gruber 1995], nessas descrições, gera uma grande rede semanticamente conectada [Bizer et al. 2009]. Diversos datasets participam desta rede
[Cyganiak and Hausenblas 2009], e sua descrição requer um profundo conhecimento do
dado e do processo de criação deste, para garantir a adequação quanto ao seu contexto
e significado [Castro et al. 2014]. A área biomédica é uma das áreas que têm avançado
mais rapidamente na disponibilização de dados na web de dados. A necessidade por
padronização de termos nesta área reflete-se nas diversas ontologias e taxonomias. Atualmente, há mais de 300 no BioPortal (http://bioportal.bioontology.org) e no Open Biological and Biomedical Ontologies(http://www.obofoundry.org/).
O IME e a Fiocruz desenvolveram um projeto de pesquisa em conjunto chamado
BIOKNOWLOGY1 , cujo objetivo era fornecer para esta rede novos dados biomédicos.
A ideia deste projeto era publicar os dados obtidos através do trabalho feito por Fróes
[Fróes 2013], um estudo sobre beta-lactamases e os tipos de resistência a antibióticos,
identificados através da técnica de metagenoma, em amostras de efluentes hospitalares.
No entanto, a ideia de publicar dados na web Semântica segundo os princı́pios do Linked
Data [Bizer et al. 2009], não é uma tarefa fácil. Para publicar tais dados em um dataset e
conectá-los com datasets existentes, é preciso saber se o item de dado a publicar é de fato
equivalente aos itens de dados de datasets já existentes. Além disso, é preciso também
associar com elementos de ontologias já existentes [Basharat et al. 2014].
Este trabalho situa-se neste contexto, onde é preciso encontrar meios de apoiar e
facilitar o processo de publicação de dados na web Semântica. Em especial, propor novos
métodos ou técnicas que facilitem a publicação de dados cientı́ficos na área biomédica.
Para isso, está em andamento o projeto de um workflow combinando as técnicas de rastreamento de dados focada, fusão de dados e crowdsourcing; a fim de tornar o processo
de descoberta de links e matching mais ágil e preciso.

2. Revisão de literatura
A web semântica é a evolução da web de forma que tanto humanos quanto máquinas
possam processar o conteúdo embutido em páginas web [Sacco et al. 2011]. A
Web de Dados, que contribui para a formação da Web Semântica, é constituı́da de
uma grande rede de dados conectados, representados em um formato interoperável
(RDF - Resource Description Framework). Diversos datasets participam desta rede
[Cyganiak and Hausenblas 2009] seguindo um conjunto de boas práticas referido como
princı́pios ”Linked Data”: recursos identificados por URIs únicas; que as URIs utilizem o
protocolo HTTP para serem acessı́veis e quando requisitadas responderem com conteúdo
válido e descrito semanticamente (em RDF) e, por fim, que sejam interligados com outros
recursos para aumentar a descoberta de informações [Heath and Bizer 2011].
A partir dos princı́pios Linked Data, surgiu o ciclo de vida dos dados ligados
[Auer 2014], que considera um conjunto de estágios que podem levar a uma rede mais
1

http://bioknowlogy.biowebdb.org
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rica e capaz de produzir conhecimento. Neste modelo há oito estágios: armazenamento,
autoria, interligação, classificação, análise de qualidade, evolução, exploração e extração.
Para este trabalho, o desafio é o estágio de interligação. A interligação entre ontologias
de um mesmo domı́nio é feita através de mapeamentos (ou alinhamentos) semânticos,
que são tentativas de explicar a relação entre vocabulários e ontologias desenvolvidos por
diferentes grupos de pessoas, que possuem visões diferentes sobre um mesmo domı́nio
[Hashemi 2009]. Para integrar o dado a publicar com os novos pares encontrados a técnica
de Data Fusion pode ser empregada, para evitar criação de novas URIs para elementos já
existentes. Seguindo uma descrição adaptada de [Hall and Llinas 1997], Data Fusion é a
combinação de dados de múltiplas fontes para obter melhor acurácia ou inferências mais
especı́ficas do que teria com uma única fonte. No entanto, para confirmar a qualidade de
tais resultados, é importante, não só rastrear a Web para encontrar datasets correlatos, mas
também a adoção de alguma estratégia de validação humana e especializada.
O rastreamento da web (web Crawling) é o ato de automaticamente atravessar a
estrutura de hiperlink da web e recuperar o conteúdo da página conectada para armazenar localmente. Para a web semântica, este rastreamento é feito para recuperar dados
de recursos semanticamente descritos [Balan and Ponmuthuramalingam 2013]. Segundo
Balan e Ponmuthuramalingam, há dois tipos de web Crawling, o distribuı́do e o focado.
No tipo focado de rastreamento, há uma busca guiada por sites pré-definidos, onde o
objetivo é obter somente os documentos/dados sobre um assunto especı́fico.
Uma técnica usada para validação humana é a técnica de Crowdsourcing. É o ato
de uma companhia ou instituição levar uma função antes exercida por empregados para
uma rede de pessoas indefinida e geralmente grande, de forma aberta. O processo é criado
pela organização e o trabalho feito pela rede de pessoas (crowd) é dirigido e gerenciado
por esta organização ao longo do processo [Brabham 2009]. Há dois tipos de tarefas
de crowdsourcing, o microtask e o megatask [Good and Su 2013]. O primeiro refere-se
ao modelo de resolução de problemas onde uma tarefa grande é decomposta em tarefas
pequenas e rápidas enquanto que o segundo é aplicado para resolver tarefas que podem
levar muito tempo e esforço especializado para completar. Em ambos os tipos existem
sistemas de incentivo para conseguir atrair colaboradores.

3. Trabalhos relacionados
Como já foi dito, o processo de publicação de dados na web de dados envolve três atividades principais: rastreamento de links, integração de dados e validação de links. Resumidamente, para cada uma dessas etapas foram levantadas algumas caracterı́sticas comuns
para comparar os trabalhos encontrados na literatura.
Para a atividade de rastreamento foram identificados trabalhos que permitem a
utilização da abordagem focada. Além disso, o rastreamento pode envolver a busca de
datasets, páginas web ou ontologias para tentar encontrar links candidatos e esta busca
por fontes pode ou não ser automática. Para a atividade de fusão de dados, uma caracterı́stica importante a ser considerada é o tipo e o número de verificações de similaridade que pode ser sintática (quando usa-se medidas para string ou técnicas para
números ou distância geográfica) ou semântica (quando se leva em conta o contexto e as
imediações do link candidato para saber seu real significado). Outra caracterı́stica é se
utiliza alguma técnica de inteligência artificial para selecionar ou classificar os dados
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segundo as métricas. Para a atividade de validação humana, é importante saber qual tipo
de tarefa de crowdsourcing foi utilizada e o sistema de incentivo para atrair colaboradores. Tais caracterı́sticas com seus respectivos valores estão compilados na tabela 1. Sendo
(1) o trabalho [Isele et al. 2010]; (2), o crawler4j; (3), o [Isele and Bizer 2013]; (4), o
[Wang et al. 2014]; (5), o [Wiemann and Bernard 2014] e (6), o [Basharat et al. 2014].
Tabela 1. Trabalhos Relacionados: comparação.

Trabs
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Estratégia de Publicação de Dados
Rastreamento
Fusão
Validação
Busca em Automático
Simil.
Qtd.
Téc. IA
Tarefa
Incentivo
pág. web
Sim
—
—
—
—
—
pág. web
Sim
—
—
—
—
—
DS
Não
Sintático
5
Alg. Genético
—
—
pág. web
Não
Sint/Sem 3/2 Algs. Classif.
—
—
—
—
Sintático
4
—
Microtask Voluntariado
—
—
—
—
—
Microtask M. microtask

Com relação à atividade de rastreamento de dados, foram vistos dois trabalhos:
o crawler4j2 e o LDSpider [Isele et al. 2010]. Ambos os crawlers podem implementar a
abordagem focada e distribuı́da e funcionam de forma a buscar conteúdo em páginas web.
Porém, o LDSpider possui métodos que permitem seguir links com conteúdo semântico
e fazer o gerenciamento de dados em RDF.
Com relação à atividade de fusão de dados, destacam-se dois trabalhos. Em
[Isele and Bizer 2013], é endereçado principalmente o desafio de se achar regras de
ligação de acordo com o conhecimento sobre os dados contidos no dataset. Então, trabalho propõe um algoritmo de aprendizado ativo baseado em algoritmo genético. Tendo
como entrada datasets ou endpoints, ele possui quatro métricas de similaridade (Jaccard,
Levenshtein, diferença numérica, distância geográfica e diferença de datas) implementadas como suas funções de avaliação dos indivı́duos e dos links. E o aprendizado ocorre
quando é perguntado ao usuário se ele confirma ou não a ligação selecionada pelo algoritmo. Já em [Wang et al. 2014], é proposta a publicação do Linked Open Schema (LOS),
que tem o objetivo de adicionar mais axiomas ontológicos expressivos entre os conceitos.
Dado um conjunto de sites de mı́dia populares chineses, foram extraı́das categorias, e
passou por duas fases de extração de relações, uma em relação à similaridade (usando as
métricas Longest Common Substring, Jaccard e a Cosine, e colocando os resultados em
algoritmos de classificação binária), e outra semântica (com o uso de técnicas combinadas
de segmentação e de similaridade baseada no contexto do texto, cujas saı́das são entradas para algoritmos de classificação em 3 classes) para descobrir relações hierárquicas
(subClassOf ) e de equivalência (relate e equal).
Em relação à atividade de validação humana usando crowdsourcing foram vistos dois trabalhos. Em [Wiemann and Bernard 2014], houve o cruzamento de dados
vindos de observações adquiridas por crowdsourcing de cidadãos que coletam dados
de exploração geográfica (tarefa do tipo microtask) voluntariamente. Esses dados são
usados para executar fusão de dados com a base geográfica do INSPIRE (Infrastructure
for Spatial Information in the European Community) para densificação, enriquecimento,
2
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atualização dos dados e análise estatı́stica das observações. Na fusão de dados são usadas
quatro métricas: bounding box overlap, distância de Hausdorff, geometry buffer overlap
para objetos geométricos e Damerau-Levenshtein para comparações de atributos. Já em
[Basharat et al. 2014], é proposta uma forma de descrever e manter tarefas do tipo microtask e distribuição melhor de acordo com o perfil da rede de colaboradores. Foi utilizado
o Amazon Mechanical Turk (AMT), que utiliza o sistema Mercado de microtask, para
sugestão e correção de links já existentes na nuvem do LOD.
Nenhum dos trabalhos mencionados cobre as três atividades do processo de
publicação de dados na web de dados, como propõe o presente trabalho.

4. Proposta
O principal problema a ser tratado é a interligação de dados com outros conjuntos de dados
já publicados e estabelecidos. Essa não é uma tarefa trivial pois depende de encontrar
conjuntos de dados dentro do mesmo contexto e da avaliação das similaridades entre os
itens de dados a publicar e os itens desses conjuntos. Então, a fim de facilitar o tratamento
deste problema, o foco é encontrar técnicas para selecionar/priorizar as fontes de dados
(datasets) tendo como ponto de partida o dado a publicar. Desse modo, pode-se diminuir
o escopo de itens de dados a serem interligados através de mecanismos de mapeamento
automáticos. Sabendo que esses mecanismos são propensos a falhas, a proposta inclui
uma estratégia de colaboração humana para validar as ligações sugeridas.
Este trabalho pretende endereçar o problema através da especificação de um
processo envolvendo 3 atividades: rastreamento automático de datasets relevantes;
identificação de ligações com datasets selecionados através de técnicas de mapeamento
seletivas; validação humana das ligações através de técnicas de crowdsourcing. Na atividade de rastreamento de datasets, seguindo a abordagem focada, a seleção será baseada
na descrição, de modo a identificar quais estariam mais relacionados ao conjunto de dados a publicar. Para isso, o rastreamento é feito a partir de um conjunto de sites (seeds)
que são catálogos de datasets. No domı́nio biomédico, uma possı́vel seed é o site do projeto Bio2RDF [Belleau et al. 2008] que integra datasets deste domı́nio. Para armazenar
os dados dos datasets, o crawler irá explorar páginas e verificar se os links apontam para
endpoints sparql ou conteúdo em RDF. Então, as descrições serão analisadas de acordo
com o dado a publicar para verificar o quanto o dataset está próximo dos dados.
Na atividade de integração de dados, a partir da priorização dos datasets na etapa
anterior, serão aplicados mecanismos de mapeamento entre esses e o dataset a publicar.
Algumas métricas de similaridade serão utilizadas para tentar chegar ao melhor matching
possı́vel e diminuir a quantidade de ligações candidatas que serão avaliados por especialistas na etapa posterior. Desta forma, um conjunto seleto de ligações será a entrada para
a atividade de validação humana, através da configuração de microtarefas do crowdsourcing, onde um grupo de especialistas da área biomédica irá verificar se as ligações sugeridas são válidas. As ligações validadas nesta fase alimentam a atividade de integração de
dados, de modo a apoiar os mecanismos de mapeamento e gerar melhores matchings.
A principal contribuição deste trabalho está em apoiar os cientistas em todo o
processo de publicação de dados na web de dados, desde facilitar a busca por datasets
relacionados, passando pela descoberta e seleção de cada possı́vel ligação de seus dados
com esses datasets, e ainda com apoio de especialistas para validá-los.
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5. Estado Atual do Trabalho e Validação
Há diferentes técnicas para executar as tarefas incumbidas a cada etapa da estratégia,
além de diferentes estratégias e ferramentas de publicação e interligação de dados. Uma
análise sobre tais métodos e abordagens está em andamento para definir as escolhas na
implementação de algumas partes da estratégia. Para a atividade de rastreamento, foram
feitos experimentos com dois tipos de crawler: o crawler4j e o LDSpider. Ambos fazem
a busca focada a partir de URIs que são dadas como sementes. Enquanto o primeiro é
mais genérico, o segundo é focado em páginas de conteúdo semântico.
Assim, a atividade de rastreamento foi implementada fazendo um crawler com as
funções essenciais da abordagem focada estendido com funções para a seleção de datasets. Para isso, foi inserida uma função para recuperar dados de listagens de datasets, e
parar quando tiver encontrado um link para o dataset que direcione para um conteúdo em
RDF ou um endpoint sparql. Assim retornando para o próximo nı́vel somente se houver
encontrado datasets com links que não apontem diretamente para conteúdo semântico.
Após obter a lista de datasets do crawling, uma análise é feita sobre a descrição de cada
dataset encontrado a fim de estabelecer a semelhança da sua descrição em relação aos
dados a publicar. Foi escolhido desenvolver um novo crawler para ter controle sobre todo
o processo, desde a configuração das seeds até o critério de parada.
Devido à importância e aos avanços da área Biomedica quanto à publicação na
Web de dados, o dataset do projeto Bioknowlogy foi escolhido para um primeiro estudo
de caso. O dataset, em RDF, contém 2899 triplas. Para a validação de todo o processo
serão convidados pesquisadores responsáveis por alguns dos experimentos relatados no
conjunto de dados para verificar a coerência dos resultados obtidos pelo processo em
relação às expectativas dos mesmos.
A validação da fase de seleção de datasets será feita mensurando o tempo de processamento das seeds por nı́vel, quantos datasets foram encontrados, tempo de análise
do score de cada dataset em relação ao dataset a publicar. A validação da fase de similaridade dos datasets com a comparação dos resultados de duas ferramentas que tiveram
o melhor resultado no alinhamento de ontologias na categoria large biomedical ontologies 3 , que foram a AML (Agreement Maker Light) [Cruz et al. 2009] e o LogMap
[Jiménez-Ruiz and Cuenca Grau 2011].
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Resumo. Uma das formas para se recuperar imagens em banco de dados é
através de consultas por similaridade. Utilizando características extraídas
dessas imagens, como cor, forma ou textura, busca-se identificar semelhanças
a um elemento central de consulta. Com o objetivo de melhorar a qualidade
dos resultados e satisfação do usuário na execução desse tipo de consulta,
neste trabalho, pretende-se explorar a inclusão de diversidade utilizando
múltiplos descritores. O foco principal deste trabalho é utilizar múltiplos
descritores em papéis diferentes (similaridade e diversidade), avaliando a
qualidade semântica dos resultados e avaliando a necessidade de adaptar os
algoritmos existentes para esse tipo particular de consulta.
Palavras-chave: Diversidade em Consultas por Similaridade, Múltiplos
Descritores, Recuperação de Imagens por Conteúdo
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1. Fundamentação Teórica
Imagens são dados complexos de interpretação subjetiva. Em geral, bases de dados de
imagens tem grande volume. Para consultar imagens em banco de dados, apesar dos
operadores de comparação por igualdade poderem ser utilizados, eles têm pouca
utilidade, considerando-se que dificilmente duas imagens serão exatamente iguais. Os
operadores relacionais não podem ser usados para domínio de dados complexos que
atendem à relação de ordem total (ROT). Comumente utilizam-se as consultas por
similaridade na recuperação de dados complexos.
Porém, muitas vezes a utilização de operadores básicos de consultas por
similaridade (consulta por abrangência e consulta aos vizinhos mais próximos) não são
suficientes para atender às expectativas de usuários, pois os resultados retornados são
muito semelhantes entre si [Santos et al. 2013b]. Uma das maneiras de tratar este
problema é incluir diversidade nas consultas.
1.1. Consulta por Similaridade
A similaridade entre elementos tem se tornado a propriedade mais importante ao se
fazer consultas por imagens, devido à natureza desse tipo de dados. Comumente,
utilizam-se algoritmos de processamento de imagens para extrair características
intrínsecas dessas imagens, relacionadas a cor, textura ou forma, representando-as em
vetores de características, e mede-se a (dis)similaridade entre elas aplicando-se funções
de distância sobre esses vetores. No caso mais genérico, as imagens podem ser
consideradas como elementos em espaços métricos, em que a única informação
disponível é a distância entre os elementos [Traina Jr. et al. 2002].
Normalmente, na recuperação de imagens por conteúdo (Content-based Image
Retrieval ) são disponibilizados os dois tipos principais de consulta por similaridade em
domínios métricos: consulta por abrangência (range query) e consulta aos vizinhos mais
próximos (nearest neighbor queries) [Torres e Falcão 2006]. A consulta por
abrangência retorna um conjunto de elementos cuja distância é menor ou igual à
distância máxima (rq) do elemento central da consulta (sq). O parâmetro de abrangência,
referente à distância máxima (rq) (ou grau de dissimilaridade máximo) para a resposta,
representa a tolerância para recuperação das informações [Traina Jr. et al. 2002] [Amato
et al. 2003]. A consulta ao vizinho mais próximo retorna o elemento mais próximo do
elemento de busca sq. Uma variação desta consulta é a consulta aos k-vizinhos mais
próximos (k-nearest neighbor queries) onde k é a quantidade de elementos que serão
retornados. Tanto a consulta por abrangência quanto a consulta aos vizinhos mais
próximos, recebem como parâmetro um elemento do domínio de dados sq ∈ S, sendo
este o elemento central da consulta, ou também chamado elemento de referência, e a
partir deste elemento são calculados quais objetos são mais semelhantes [Torres e
Falcão 2006].
1.2. Diversidade
Encontrar elementos que são ao mesmo tempo similares e diversos entre si tem
despertado bastante interesse na comunidade acadêmica [Vieira et al. 2011; Santos et al.
2013a; Santos et al. 2013b; Santos et al. 2014; Dias et al. 2013].
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De acordo com Vieira et al. [2011], o problema da diversificação de resultados
em consultas por similaridade pode ser estabelecido como um problema de otimização,
que busca o balanceamento entre encontrar os elementos similares à consulta, mas
diversos no conjunto resultado. Considere um conjunto S = {s1, ... , sn} de n elementos,
sq um elemento de consulta e k, k ≤ n, um inteiro. Considere a relevância (similaridade)
de cada elemento si ∈ S especificada pela função δsim(sq, si), δsim : sq x S → ℝ+, e a
diversidade entre dois elementos si, sj ∈ S dada pela função δdiv(si, sj) : S x S → ℝ+.
Informalmente, o problema da diversidade pode ser descrito como: dado um conjunto S
e uma consulta utilizando o elemento central sq, deseja-se encontrar R ⊆ S de tamanho
|R| = k onde cada elemento em R é relevante para sq considerando a δsim e, ao mesmo
tempo, diverso entre relação a outros elementos em R considerando a δdiv.
Em [Vieira et al. 2011], a busca pelo conjunto R foi modelada como: Dado um
fator de balanceamento λ, 0 ≤ λ ≤ 1, entre similaridade e diversidade, o conjunto dos kelementos similares e diversos R contém k elementos em S tal que:
R = argmax F(sq,S’)
S’ ⊆ S, k = |S’|
onde F(sq,S’) = (k – 1)(1- λ) . sim(sq,S’) + 2 λ . div(S’)
(1)
Em [Vieira et al. 2011], o parâmetro λ representa o peso a ser utilizado para
fazer o balanceamento entre os elementos similares e diversos. Em [Vieira et al. 2011],
a função objetivo F(sq, S’) considera a “força atrativa” entre os k elementos em S’ e o
centro de consulta sq, e a “força repulsiva” entre os elementos k em S’. A variável λ é
definida pelo usuário, dando flexibilidade para enfatizar a relevância ou a diversidade,
nos resultados em uma determinada consulta.
1.3. Múltiplos Descritores
Uma maneira de melhorar a precisão nas consultas por similaridade é combinar vários
descritores para descrever o conteúdo da imagem. Entretanto, o aumento descontrolado
das características pode degradar o desempenho e a precisão dos resultados. Para
combinar múltiplos descritores, é preciso uma estratégia que possibilite uma melhor
integração entre função de distância e vetor de características para cada descritor, e
estabelecer um balanço apropriado dos descritores no cálculo da similaridade [Bueno et
al. 2010].
Várias pesquisas [Barrios e Bustos 2011; Bueno et al. 2010], foram realizadas
buscando maneiras de combinar múltiplos descritores na realização de consultas por
similaridade. Mas, de acordo com o conhecimento dos autores, não foram exploradas
maneiras de utilizar múltiplos descritores, em diferentes papéis, na inclusão de
diversidade nas consultas por similaridade, foco deste trabalho.

2. Caracterização da Contribuição
As consultas por similaridade são muito utilizadas na recuperação de imagens, porém,
seus resultados podem retornar imagens muito parecidas entre si que podem ser
redundantes. Como alternativa, explorar a inclusão de diversidade pode enriquecer o
conjunto de respostas, buscando assim, atender melhor as expectativas dos usuários.
Através da inclusão da diversidade nas consultas por similaridade, espera-se que as
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imagens recuperadas sejam similares ao elemento central de consulta, porém diversas
entre si, minimizando a redundância nos resultados.
A principal motivação para este trabalho é explorar a utilização de múltiplos
descritores na inclusão de diversidade em consultas por similaridade, utilizando-os em
papéis diferentes. Desta maneira, pode-se utilizar um descritor (ou um conjunto de
descritores) para similaridade e outro descritor (ou um conjunto de descritores) para a
diversidade.
Considere como exemplo uma consulta aos vizinhos mais próximos em que a
imagem de um objeto qualquer é utilizada como elemento central. Ao se realizar a
consulta básica utilizando um descritor de forma, provavelmente as imagens retornadas
serão de objetos parecidos. Mas, pode ser que os resultados recuperados sejam muitos
similares entre si. A inclusão de diversidade pode dar mais expressividade ao conjunto
de resposta. Ao se considerar a inclusão de diversidade, utilizando o mesmo descritor de
forma usado para avaliar similaridade, provavelmente as imagens recuperadas sejam de
objetos diferentes (diversos quanto à forma). Mas o objetivo da consulta pode ser
recuperar imagens similares quanto à forma, mas diversas quanto à cor: nesse caso,
imagens de um mesmo objeto (com o mesmo formato), mas com cores diferentes.
Vários algoritmos podem ser usados para inclusão de diversidade em consultas
por similaridade [Vieira et al. 2011]. Porém, a utilização de descritores semanticamente
diferentes para inclusão de diversidade ainda não foi explorada, segundo o
conhecimento dos autores. Portanto, além de avaliar a qualidade semântica dos
resultados obtidos, pretende-se explorar a possibilidade de adaptar os algoritmos
existentes para utilização no cenário específico proposto nesse trabalho.

3. Estado Atual do Trabalho
Neste presente trabalho, estão sendo adaptados algoritmos existentes para incluir um
tipo de descritor para tratar a similaridade e outro tipo de descritor para tratar a
diversidade. Através desta adaptação, procura-se incluir novas possibilidades de
consultas por similaridade, buscando um conjunto de respostas composto por imagens
que sejam similares à imagem de consulta considerando determinada característica, mas
que também apresente uma diversidade quanto à outra característica, visando atender
melhor as expectativas dos usuários.
A Figura 1 representa um exemplo do que está sendo proposto neste trabalho.
Neste exemplo, está sendo utilizado um descritor de forma para avaliar a similaridade
entre os elementos e um descritor de cor para avaliar a diversidade. Utilizando-se apenas
o descritor de forma, a tendência seria recuperar imagens muito similares entre si, o que
poderia ser redundante e pouco expressivo. Uma vez que se utiliza a cor para incluir a
diversidade, verifica-se que os elementos selecionados serão similares quanto a forma e
distintos quanto à característica da cor.
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Figura 1. Exemplo de multiplos descritores em papéis diferentes

Como citado anteriormente, o problema da consulta por similaridade com
inclusão de diversidade pode ser considerado um problema de otimização de acordo
com a função objetivo (1) [Vieira et al. 2011].
Verifica-se que caso as funções sim e div utilizem descritores diferentes, podem
apresentar grandes variações de valores. Para contornar o problema, que pode levar ao
domínio de apenas um dos fatores (similaridade ou diversidade) e deteriorar o
significado do parâmetro λ, é importante considerar um processo de normalização das
funções. Para isso, estão sendo estudados os métodos já existentes na literatura para
normalização de múltiplos descritores para combinação dos mesmos. Inicialmente está
sendo implementado o método proposto por [Bueno et al. 2010] que procura identificar
a contribuição de cada descritor na combinação utilizando a dimensionalidade intrínseca
dos conjuntos. Também serão avaliadas as técnicas de balanceamento apesentadas em
[Barrios e Bustos 2011]: α-normalização, que é uma generalização da normalização pela
máxima distância que usa o histograma de distância; MID-balanceamento que seleciona
pesos que maximizam a dimensionalidade intrínseca e MID-α-balanceamento que
combina as duas técnicas anteriores.
Inicialmente está sendo implementado o algoritmo de força bruta para
otimização da função objetivo adaptada nesta primeira parte do trabalho, para avaliar
semanticamente os resultados.
Foi realizado um levantamento dos algoritmos existentes na literatura para
inclusão de diversidade nas consultas. Inicialmente estão sendo estudados os algoritmos
Greedy Marginal Contribution (GMC) e Greedy Randomized with Neighborhood
Expansion (GNE) propostos por [Vieira et al. 2011] descritos na seção seguinte,
verificando a possibilidade de otimização no caso de utilização de descritores diferentes
em papéis diferentes.

4. Trabalhos Relacionados
Em [Vieira et al. 2011] foram propostos dois métodos, GMC e GNE. Esses métodos
utilizam uma função maximum marginal contribution (mmc) para calcular a
contribuição de cada elemento candidato ao conjunto de resultados. A função mmc
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combina a relevância de um novo elemento, sua diversidade com relação aos elementos
já selecionados no conjunto de resultados e sua máxima contribuição na função
considerando os elementos restantes no conjunto. A diferença entre os dois métodos é
que no método GMC, o elemento de maior contribuição é sempre escolhido para fazer
parte da solução, enquanto que o GNE um elemento é escolhido aleatoriamente dentre
os que estão no topo da lista dos elementos que foram elencados para ser incluído na
solução. No presente trabalho estão sendo realizados estudos para adaptar os algoritmos
implementados por [Vieira et al. 2011], procurando acelerar as consultas por
similaridade através da inclusão da diversidade utilizando descritores diferentes.
Outro modelo “Better Results with Influence Diversification” (BRID) proposto
por [Santos et al. 2013a] consiste em inserir diversidade nas consultas por similaridade
utilizando propriedades básicas do espaço métrico. Este método é independente de
parâmetros, de domínio e de operação de busca. O método usa o conceito de influência,
que automaticamente estima a diversidade inerente entre o conjunto de elementos do
resultado, sem a necessidade de definição de parâmetros por usuários. Além disso, esta
técnica pode ser aplicada sobre qualquer dado representado em um espaço métrico. A
técnica BRID é utilizada como base para o algoritmo consulta ao k-vizinhos mais
próximos diversos e consulta diversa por abrangência, os quais executam consulta ao kvizinho mais próximo e consulta por abrangência com variedade, mostrando que a
técnica pode ser aplicada para diversificar qualquer tipo de consulta por similaridade.
Em [Santos et al. 2014] foi proposto um novo método “Better result with
influence diversification to Group Elements” (BridGE) que agrupa hierarquicamente
elementos de consulta que são próximos e/ou duplicados, reduzindo a necessidade do
usuário em fazer uma refinamento na consulta.
Em [Dias et al. 2013] foi proposto um método para calcular os k-vizinhos
diversos mais próximos usando dimensão fractal no conjunto de dados. Este método
reduz o espaço de busca na consulta baseando-se nas características do conjunto de
dados.

5. Avaliação dos Resultados
Inicialmente será necessário avaliar semanticamente a inclusão da diversidade utilizando
múltiplos descritores, utilizando bases com imagens classificadas. Pretende-se avaliar se
a função objetivo adaptada, reflete o significado da consulta e do parâmetro λ de
balanceamento entre similaridade e diversidade.
Para avaliar os resultados estão sendo realizados estudos do trabalho de [Santos
et al. 2013b] que propõe um conjunto de métodos para medir a precisão dos algoritmos
de recuperação de similaridade com diversidade, baseado em várias análises estatísticas
obtidas através de diferentes estratégias para medir a diversidade do conjunto de
resultados. Considera-se também realizar buscas exaustivas em base de dados
considerando o trabalho de [Vieira et al. 2011].
Espera-se como resultados deste trabalho melhorar a expressividade das
consultas por similaridade, permitindo a inclusão de diversidade utilizando múltiplos
descritores, gerando resultados que melhor satisfaçam as expectativas do usuário.
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Depois de proposta a nova função objetivo para a inclusão de diversidade com
descritores diferentes, pretende-se estudar os algoritmos existentes, verificando a
possibilidade de otimização dos mesmos neste novo cenário, comparando-os com os
resultados demonstrados em [Vieira et al. 2011].
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Resumo. Existem diversos modelos de bancos de dados, mas o modelo relacional tem sido o mais utilizado. Atualmente, no entanto, há uma demanda pelo
uso de outros modelos. Um modelo de dados que vem ganhando importância
é o modelo em grafo. Tal modelo destaca-se em relação ao relacional por sua
facilidade na manipulação das relações entre os dados, fator importante para
o desempenho. A importância de trazer os dados do modelo relacional para
outros modelos e padrões tem sido discutida em diversos estudos. Uma delas é
a publicação de dados na web de dados no formato de um grafo RDF. Este formato facilita a interoperabilidade de dados na medida em que permite o uso de
vocabulários uniformes para descrever os dados. Outros estudos revelam a importância das análises topológicas sobre os dados modelados em grafos, como
para predição de ligações ou recomendação. Trabalhos recentes apresentam
métodos de transformação de um banco relacional para a representação em um
grafo. Contudo, há variações nos grafos que se pode gerar, e decisões a tomar
quando se realiza esta transformação, em especial quando o objetivo é realizar
uma análise topológica sobre o grafo. A análise topológica de um grafo pode
trazer conhecimentos como, qual o nó mais influente ou, qual o nó mais conectado. Este trabalho apresenta um método para apoiar o mapeamento de dados
representados segundo o modelo relacional para uma representação em grafo,
de modo a atender a demanda por análises topológicas. A ideia é que a modelagem do grafo deve levar em consideração a análise das medidas topológicas
que se deseja fazer.
Palavras-chave: Modelagem de Grafos, Banco de Dados orientado a Grafos,
Análises Topológicas
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1. Introdução
A necessidade de se transferir os dados de um banco relacional para outros modelos de
representação de dados é uma demanda atual por três razões principais: interoperabilidade, tomada de decisão e desempenho de consultas. A primeira, diz respeito a permitir a
troca de dados entre organizações, e tipicamente o modelo hierárquico, representado em
linguagens como XML e JSON, tem sido usado para isso. A segunda razão está relacionada com modelos analı́ticos, isto é, modelos que facilitem a análise dos dados para a tomada de decisão, como os modelos multidimensional e em grafo. Por fim, a terceira é voltada para a otimização de consultas, de modo a atender o crescente volume de dados, e tem
sido atendida com o uso do modelo agregado [Evans 2004] [Sadalage and Fowler 2013].
A linguagem XML vinha sendo largamente utilizada para interoperabilidade por
sua facilidade em prover dados associados a metadados. Mais recentemente, o movimento
em direção à Web Semântica, liderado por iniciativas como o projeto LOD 1 (Linking
Open Data), recomenda o uso da linguagem RDF. Esta linguagem propõe um modelo
mais simples para representar os dados, na forma de triplas h sujeito, predicado, objeto i,
e ao mesmo tempo, permite (re)usar vocabulários e taxonomias reconhecidas para facilitar
a interoperabilidade. Um conjunto de triplas pode ser visto como um grafo, onde em cada
tripla, as arestas são os predicados que interligam um sujeito a um objeto, e estes são
vistos como nós. Por outro lado, há décadas, o modelo em grafo tem sido amplamente
explorado para análises topológicas, para as quais há diversos algoritmos e suas aplicações
na literatura. Tipicamente, estes algoritmos vêm sendo aplicados no contexto de análise
de redes sociais, sistemas recomendação, predição de ligações, entre outros.
Por mais que novas abordagens e tecnologias tenham surgido nos últimos anos,
o modelo de armazenamento relacional ainda é o mais utilizado e propagado meio de
armazenamento de dados. Os SGBD’s mais utilizados e populares no mercado atualmente
foram construı́dos baseados no modelo relacional. No entanto, para facilitar a publicação
e análise sobre estes dados, é interessante que estes sejam transferidos para o modelo
em grafos, tanto para atender à demanda por interoperabilidade quanto para atender à
demanda analı́tica. A maioria das iniciativas de tranferência de dados para o modelo
em grafos adota uma estratégia de modelagem especı́fica para cada caso e não aborda a
questão de que há mais de uma alternativa de modelagem. Além disso, poucos são os
trabalhos que discutem o impacto das diferentes alternativas de modelagem nas análises
que se pretende fazer sobre os dados. Assim, há uma necessidade de apoiar a modelagem
de dados do modelo relacional para o modelo em grafos. Este trabalho tem como objetivo
desenvolver uma forma de prover este apoio à modelagem de dados em grafo com foco
nas análises.

2. Fundamentação Teórica
Rodriguez apresentou e distingue em seu trabalho diversos formatos de
grafos[Rodriguez and Neubauer 2010]. Tais formatos surgiram de acordo com a
necessidade de aplicações ou conforme a exigência de modelagem. Porém todos os
formatos apresentados possuem basicamente a mesma estrutura, dois vértices e uma
aresta que os conecta. Essa simples estrutura pode ser aplicada em diversas situações e
é facilmente exemplificada em áreas como redes sociais, fluxos de trabalho, diagramas,
1
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redes de computadores, biomedicina, web semântica e outros. É claro que cada uma das
áreas possui peculiaridades e caracterı́sticas de seu domı́nio e podem ter divergências
topológicas ou semânticas. Tais divergências podem ser provenientes de uma simples ou
profunda análise do domı́nio.
Na área de banco de dados, segue-se uma metodologia de modelagem. A metodologia de projeto de um banco de dados [Heuser 2001] é composta por duas etapas principais: modelagem conceitual e modelagem lógica. O Modelo E-R (EntidadeRelacionamento) é bastante usado para realizar a modelagem conceitual, representando
o mundo real através de entidades e seus relacionamentos. A modelagem lógica parte
de um esquema conceitual para gerar um esquema lógico, segundo um dado modelo. O
modelo lógico mais usual é o modelo relacional, onde os dados são representados na
forma de relações (tabelas). Assim, na modelagem relacional realiza-se um mapeamento
em que há uma simplificação em relação ao esquema ER. Resumidamente, as entidades do modelo ER tornam-se tabelas, assim como os relacionamentos de cardinalidade
muitos-para-muitos (n:m). Os relacionamendos são representados na forma de atributos
das tabelas, designados como chaves-estrangeiras.
No sentido de atender a demanda de mapeamento e transferência de dados do
modelo relacional para o modelo em grafos, de uma forma simplista, as instâncias de
cada relação do modelo relacional se tornam um vértice, e as chaves estrangeiras que
representam as associações do modelo relacional se tornam arestas no grafo. No entanto,
não há uma única maneira de realizar o mapeamento para o modelo em grafo, como
podemos comprovar nos trabalhos relacionados, apresentados a seguir.

3. Trabalhos Relacionados
Algumas abordagens de transferência de dados para o modelo em grafo já existem no
mercado. Uma delas é o D2R [Bizer 2009] que é recomendação do W3C. Seu objetivo é
trazer dados nativos dos SGBDs Relacionais para a estrutura RDF, de modo a torná-los
públicos. O D2R tem como parâmetro de entrada um mapeamento pré definido e possui
a facilidade de realizar o mapeamento sem intervenção do usuário, analisando o banco
relacional e seu esquema [Bizer 2015]. Alternativamente, o usuário pode explicitar antes
de realizar a transformação, qual o mapeamento especı́fico que deseja. Por exemplo,
omitindo colunas e tabelas. Assim, o D2R leva em consideração só o esquema relacional,
deixando a cargo do usuário o entendimento do que está representado.
Alguns trabalhos já discutem sobre a importância da análise dos esquemas conceitual e lógico em um banco relacional, antes de criar o esquema de um grafo.
Porém, ainda são poucos os trabalhos que visam uma análise conceitual no processo
de modelagem de um banco relacional para o modelo em grafo. A ideia central em
[Wardani and Kiing 2014] é criar um mapeamento entre o esquema relacional e o modelo
em grafo tentando manter a abstração semântica. Parte-se de um esquema relacional,
levando em conta as chaves estrangeiras e primárias das tabelas, de forma a identificar,
além de relacionamentos 1:n, também os relacionamentos n:m. Semelhante ao trabalho
de [Wardani and Kiing 2014], em [Virgilio et al. 2014a], parte-se também da análise do
esquema relacional, mas com o objetivo de minimizar o número de acessos necessários
para recuperar dados de num modelo relacional. Em outro artigo [Virgilio et al. 2014b],
o mesmo autor destaca que para fazer a transformação é preciso uma análise cuidadosa
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a partir de um esquema conceitual, de modo a resolver possı́veis conflitos ao agregar
entidades e relacionamentos. Para tal fim, propõe primeiramente o resgate do esquema
conceitual ER a partir do esquema relacional. Com base nessa representação é concebido
um grafo ”template”, que representa o esquema lógico dos dados a serem representados
no grafo. Nesse esquema, as entidades e relacionamentos são convenientemente agrupados, respeitando as restrições de integridade referencial definidas no esquema relacional,
e algumas regras definidas pelo autor. A ideia é agrupar entidades cujas instâncias irão
aparecer juntas em algum resultado de consulta, otimizando dessa forma o processamento
dessas consultas.
Já [Bordoloi and Kalita 2013] apresenta um método de construção de um hipergrafo, que parte de um esquema relacional Inicialmente, constroem-se grafos de dependências e ”estrela”, evidenciando as relações de dependência entre os atributos para
cada tabela. Em seguida, esses grafos são unidos em um único hipergrafo. Semelhante ao
que De Virgilio chamou de grafo ”template”, este hipergrafo representa o ”esquema”do
banco, onde os nós são os atributos das tabelas, e as arestas representam as dependências
entre os atributos. Com base nesse hipergrafo, poderia ser gerado o hipergrafo dos dados,
onde cada valor de atributo nas tuplas das relacoes, passa a ser um nó, e as relações de dependência também são instanciadas. No entanto, este é um grafo complexo, com muitos
nós. Para reduzir este grafo, o método proposto inclui uma análise de domı́nios comuns
entre os atributos. Desta forma, levando em conta essa análise um outro hipergrafo de
esquema é gerado, onde atributos de mesmo domı́nio, presentes em tabelas distintas, são
representados uma única vez. Por fim, com base no hipergrafo do esquema, um hipergrafo
de dados é gerado, onde um único nó representa um valor de um domı́nio especı́fico. Assim, para cada valor já existente no grafo, ao acrescentar um novo dado que referencie
este valor, basta criar a aresta necessária.
Como é possı́vel observar, os trabalhos citados geram grafos distintos com objetivos diferentes. Enquanto [Virgilio et al. 2014b], mesmo partindo de uma análise conceitual, propõe um mapeamento com perda semântica, onde os dados são agregados em
um único nó com o objetivo de otimizar as consultas, [Wardani and Kiing 2014] evita a
perda semântica e busca representar todos os relacionamentos e entidades explicitamente,
em nós distintos. Já [Bordoloi and Kalita 2013] busca representar cada valor de atributo
como nó, explicitando cada item de dado no grafo. São abordagens diferentes, e não necessariamente uma é melhor que a outra. No entanto, nenhum dos trabalhos relacionados
abordou que as alternativas de modelagem do grafo podem gerar diferentes resultados
em uma análise topológica. Assim, o diferencial deste trabalho é orientar o modelador,
alertando-o quanto ao impacto que pode ter a modelagem adotada nas análises topológicas
que se quer realizar.

4. Proposta de trabalho
O objetivo desse trabalho é formular heurı́sticas para apoiar as escolhas de modelagem
em grafo. Essa heurı́sticas serão formuladas com base em estudos sobre as alternativas
de modelagem e o impacto que causam nas análises topológicas que se deseja fazer. Adicionalmente, este trabalho pretende especificar um ambiente interativo que visa apoiar os
usuários na modelagem dos grafos, conduzindo e recomendando ao usuário a alternativa
de modelagem que melhor se adequa a cada objetivo de análise.
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A Figura 1 apresenta uma visão geral da proposta. Inicialmente, resgata-se o
esquema conceitual como proposto em [Virgilio et al. 2014b]. Em seguida, a partir de
uma análise sobre os padrões recorrentes no esquema, com base em heurı́sticas previamente definidas, e também com base nas análises topológicas a serem realizadas pelo
usuário, o módulo Escolha da modelagem conduz o usuário a escolher entre alternativas
possı́veis de modelagem em grafo. Uma vez gerado o mapeamento este pode ser aplicado
na geração do grafo, que é disponibilizado para a realização de análises topológicas.
As heurı́sticas serão construı́das previamente, com base em um estudo inicial. A
partir de conjuntos de dados de pequeno porte, mas de esquemas distintos, serão gerados
grafos distintos. Para cada grafo serão realizadas análises. Comparando os resultados
obtidos nas análises dos diferentes grafos serão observados os impactos e identificadas as
situações onde uma modelagem deve ser escolhida preferencialmente em relação à outra,
gerando dessa forma as heurı́sticas.

Figura 1. Visão Geral da Proposta

5. Metodologia de Pesquisa
O trabalho se baseia nas seguintes etapas, de forma a estruturar o trabalho
Levantamento das alternativas de representação dos grafos: Muitas ferramentas e aplicações já utilizam o modelo grafo de propriedades. Assim como citado em
[Rodriguez and Neubauer 2010] e resumido na seção 2, existem diversos modelos de grafos. Cada modelo com sua peculiaridade, expressividade e devidas restrições. Essa etapa
consiste na descoberta dos diversos formatos de grafos possı́veis. Nesta etapa levantaremos as representações de grafos existentes na literatura.
Levantamento de dados de aplicações distintas: Serão definidos alguns estudos
de caso com base em conjuntos de dados de pequeno porte. Para cada conjunto serão
construı́dos grafos usando modelagens distintas identificadas na etapa anterior.
Levantamento de métricas: Serão identificadas métricas a serem aplicadas em
cada modelo de grafo gerado na etapa anterior. Propomos usar inicialmente uma seleção
de métricas topológicas, comumente utilizadas nas análises de redes sociais, tais como as
medidas de centralidade, proximidade e intermediação dos nós. Outras métricas/análises
também estão previstas como por exemplo a predição de ligações.
Análises sobre os grafos e identificação de heurı́sticas: A partir dos resultados
das métricas, obtidos na etapa anterior, vamos identificar a adequação das modelagens em
relação às métricas. Com base nisso, serão formuladas algumas heurı́sticas que auxiliem
o usuário, na escolha da melhor modelagem para o tipo de análise a realizar.
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Validação das Heurı́sticas: Tendo conhecimento das heurı́sticas, se faz necessário aplicá-las a conjuntos de dados de maior porte visando a sua validação. Como
exemplo poderão ser usadas as bases de dados DBLP 2 ou TheMovieDB 3

6. Estado atual do trabalho e Validação
A ferramenta Gephi4 , um sistema para visualização e análise de grafos, está sendo usada
para as análises iniciais. O Gephi possui mecanismos para importar dados de diferentes
tipos de Bancos de Dados (relacionais ou orientados a grafo). Isso é conveniente pois
facilita a geração de vários grafos a partir de um mesmo conjunto de dados. Além do
Gephi, será usada uma ferramenta que suporte hipergrafos.
Alguns testes já foram realizados, analisando algumas métricas topológicas como
as medidas de centralidade, intermediação, proximidade e o grau dos vértices, em grafos
obtidos por diferentes modelagens de um banco de dados relacional. O banco de dados
usado contém informações sobre membros de um clube de Karatê a respeito de relações
de amizade (inspirado na rede social [Zachary 1977]) e lutas. O clube possui 34 membros
e 78 relações de amizade. Foram armazenados no banco os resultados de 4 torneios com
5, 7, 8 e 10 participantes do clube gerados aleatoriamente. Os pares de membros que
lutaram nos torneios foram representados como relacionamentos de luta. A Figura 2a
mostra o esquema relacional desse banco e a Figura 2b o esquema conceitual do mesmo.

(a)

(b)

Figura 2. Esquemas do Banco de Dados
A partir do esquema conceitual criamos um grafo contendo todas as informações
do banco correspondente às relações de amizade e luta, chamado de Modelo 1, Figura
3a. Se a modelagem levar em conta somente a relação de amizade entre os membros do
clube, podemos obter um novo grafo, chamado Modelo 2, Figura 3b. Ao analisar estes
dois grafos segundo medidas de centralidade (intermediação, proximidade e grau), os
resultados obtidos são bastante diferentes. A Tabela 1 mostra os valores de centralidade
para os membros 4, 22, 24 e 30.
Nó
4
22
24
30

Modelo 1
Modelo 2
Intermediação Proximidade Grau Intermediação Proximidade Grau
12,5
2
7
6,2
2,15
6
24
1,9
6
0
2,6
2
14,6
2,0
8
9,3
2,5
5
9,7
1,9
7
1,5
2,6
4

Tabela 1. Resultados das medidas de centralidade
Esse pequeno exemplo ilustra como uma alteração do critério de criação do grafo
(modelagem do grafo) produz resultados diferentes na análise de centralidade dos nós.
2

https://snap.stanford.edu/data/com-DBLP.html
http://example-data.neo4j.org/
4
http://gephi.github.io/users/quick-start/
3
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(a)

(b)

Figura 3. Filtragens possı́veis para o grafo
Ao considerar somente a relação de amizade, os nós 1 e 34 são os que têm maior grau
e intermediação, além de possuı́rem uns dos maiores valores de proximidade no grafo.
Ao considerar ambas as relações, os nós 1 e 34 continuam os mais centrais, no entanto,
outros nós como os apresentados na Tabela 1, destacam-se em relação a centralidade
no grafo. Observa-se que os nós 4, 22, 24, 30, apresentam valores de intermediação
maiores no modelo 1 do que no modelo 2. Isso significa que, no contexto do ambiente de
karatê, considerar as relações de amizade exclusivamente apontam para aquelas pessoas
que detém maior popularidade no nı́vel pessoal. Já considerando também as relações de
lutas, as medidas de centralidade apontam para as pessoas que apresentam maior presença
nos eventos esportivos. Assim, dependendo do foco da análise, a escolha da modelagem 1
é preferı́vel em relação à modelagem 2. Este trabalho visa apoiar o usuário nessa escolha,
sabendo de antemão o impacto que irão causar.
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Etapas Futuras: Desenvolvimento da Solução, Testes
Resumo. Este artigo apresenta uma abordagem não-intrusiva para a sintonia
automática de sistemas de bancos de dados em ambientes de computação em
nuvem (SBDN). O mecanismo concebido, denominado ClouDT, busca assegurar que as consultas submetidas a um determinado SBDN sejam executadas
dentro dos limites acordados nos SLAs, elevando a satisfação dos clientes
ao mesmo tempo em que aumenta o lucro do provedor do serviço de dados.
Para isso, o ClouDT monitora o SBDN e, caso seu desempenho esteja abaixo
do valor contratado (em termos de tempo de resposta das consultas), realiza
ajustes em três nı́veis de sintonia: SGBD, máquina virtual e nuvem; com a
finalidade de garantir o atendimento dos SLAs. As ideias propostas estendem
os trabalhos anteriores adicionando a utilização de SLAs e de um modelo de
custos monetário, além do suporte a elasticidade rápida.
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1. Fundamentação Teórica
A computação em nuvem é um paradigma que busca oferecer serviços sob demanda seguindo um modelo de pagamento baseado no uso [Sousa et al. 2012]. Neste trabalho,
consideramos que um sistema de banco de dados em nuvem (SBDN) consiste de um sistema de banco de dados (SBD) executado em máquinas virtuais (Virtual Machines - VMs)
pré-configuradas e disponibilizadas por um provedor de infraestrutura como um serviço
(IaaS - Infrastructure as a Service), onde os dados estão distribuı́dos, particionados e/ou
replicados, de forma transparente, com a finalidade de melhorar o desempenho, a escalabilidade e a disponibilidade dos sistemas. Elasticidade rápida de recursos, autonomia e
acordo de nı́veis de serviço também são aspectos relevantes no contexto de um SBD em
nuvem [Siqueira et al. 2013b].
Nas plataformas de computação em nuvem, os usuários dos serviços possuem algumas garantias, que são definidas entre o provedor do serviço e o usuário. Essas garantias
são descritas por meio de acordos de nı́vel de serviço (SLAs - Service Level Agreements)
[Sousa et al. 2012]. Assim, o SLA fornece informações sobre o nı́vel de qualidade esperado para o SBDN, o qual é especificado, em geral, por meio do tempo de resposta das
consultas. Além disso, o SLA especifica também penalidades em caso de violação do
nı́vel de qualidade contratado [Siqueira et al. 2013b]. Desta forma, o provedor necessita
monitorar o desempenho do SBDN e, caso o seu desempenho esteja inferior ao valor contratado, ele deve ajustar a configuração do SBDN (Database Tuning) com a finalidade de
melhorar o seu desempenho, assegurando o atendimento dos SLAs, mesmo na ocorrência
de um aumento inesperado da demanda.
Contudo, esta não é uma tarefa trivial devido à quantidade de SBDs hospedados
(centenas ou milhares de SBDs virtualizados), ao volume dos dados armazenados e à
grande quantidade de ajustes possı́veis (ı́ndices, tamanho dos buffers de memória, etc).
Além disso, em geral, não se sabe a localização fı́sica dos dados ou como os dados foram
particionados ou replicados. Logo, espera-se que estas tarefas sejam realizadas automaticamente e sem intervenção humana [Soror et al. 2007].

2. Caracterização da Contribuição
A sintonia automática de bancos de dados (self-tuning database) tem sido bastante investigada nos últimos anos [Morelli et al. 2012, Medeiros et al. 2012, Siqueira et al. 2013a,
de Araújo et al. 2014, Holanda et al. 2014]. Porém, o ambiente de computação em nuvem
introduz alguns desafios particulares, os quais fazem com que a teoria existente necessite
ser adaptada para a realidade dos bancos de dados em nuvem. A seguir, discutimos alguns
desses desafios:
• Modelo de Custo Monetário: A forma de calcular o custo de execução de uma
determinada consulta ou carga de trabalho deve basear-se no custo econômico
(valor financeiro) referente aos recursos utilizados para sua execução e não mais
no custo computacional (número de I/Os, etc). Este fato decorre da utilização dos
conceitos de serviço medido e “pagamento pelo uso”.
• Mudança do Paradigma de Otimização: Antes, o objetivo da sintonia era minimizar o tempo de resposta para uma carga de trabalho dado um conjunto fixo
de recursos (memória, disco, etc). Agora, o objetivo da tarefa de sintonia passa a
ser minimizar a utilização dos recursos dado um tempo de resposta máximo fixo
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e previamente acordado (SLA). O processo de otimização de consultas de bancos
de dados também muda substancialmente no contexto de nuvem. Antes, este processo buscava encontrar o melhor plano de execução para uma consulta, ou seja,
com menor tempo de resposta, independentemente da quantidade de recursos utilizado. Agora, o objetivo da otimização de consulta passa a ser encontrar o plano
de execução que apresente um tempo de resposta menor que o valor da latência
definida no SLA e que utilize a menor quantidade de recursos.
• Elasticidade: Na computação em nuvem recursos podem ser adquiridos de forma
rápida e elástica, em alguns casos automaticamente, caso haja necessidade de escalar devido ao aumento da demanda, e liberados, na retração dessa demanda.
Para os usuários, os recursos disponı́veis para uso parecem ser ilimitados e podem
ser adquiridos em qualquer quantidade e a qualquer momento [Sousa et al. 2012].
Assim, uma abordagem eficiente para a sintonia de SBDNs deve agora considerar e suportar a possibilidade da ocorrência de uma mudança na configuração da
infraestrutura utilizada pelo SBD durante a realização de uma ação de sintonia.
Neste trabalho, classificamos as ações de sintonia que podem ser aplicadas à um
sistema de banco de dados em nuvem em três diferentes nı́veis:
• Nı́vel do SGBD: As ações de sintonia neste nı́vel buscam alterar os parâmetros e a
configuração do SGBD com o objetivo de melhorar o seu desempenho. Algumas
ações que podem ser realizadas neste nı́vel são: a criação de ı́ndices, visões materializadas, particionamento de tabelas, alteração do tamanho da área do buffer de
memória, dentre outras.
• Nı́vel de Máquina Virtual: A virtualização permite que máquinas virtuais compartilhem um pool de recursos fı́sicos (memória, disco, CPU) de uma mesma
máquina fı́sica. Por meio do monitor de máquinas virtuais (VMM - Virtual Machine Monitor) é possı́vel gerenciar as VMs e, dinamicamente, alocar ou desalocar
recursos de hardware. Este cenário torna possı́vel um novo conjunto de ações de
sintonia, as quais envolvem a adição de recursos fı́sicos (ainda disponı́veis) com a
finalidade de assegurar o cumprimento dos SLAs.
• Nı́vel da Nuvem: Apesar da elasticidade dos recursos de hardware, uma máquina
fı́sica possui recursos limitados, os quais podem não ser suficientes para um bom
desempenho de todas as VMs. Neste caso, a infraestrutura da computação em
nuvem pode ser ajustada. As ações de sintonia possı́veis neste nı́vel incluem a
alocação de novas máquinas fı́sicas, instanciação de novas VMs replicação do
SBD, migração do SBD entre VMs, compartilhamento do SBD entre múltiplos
inquilinos ou a migração de VMs entre hosts).
Neste contexto, propomos uma abordagem não-intrusiva, denominada ClouDT,
para a sintonia automática e contı́nua (on-the-fly) de SBDs em nuvem, a qual busca assegurar que as consultas sejam executadas dentro dos limites acordados nos SLAs, por meio
de alterações nas configurações do SBDN. O ClouDT é completamente desacoplado do
código do SGBD utilizado, o que permite sua execução com qualquer SGBD. Além disso,
dispensa interações com os DBAs e apresenta baixa sobrecarga. O ClouDT estende os trabalhos anteriores adicionando a utilização de SLAs e de um modelo de custos monetário,
além do suporte a elasticidade rápida.
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2.1. A Abordagem Proposta
A abordagem proposta neste trabalho, denominada ClouDT (Cloud Database Tuning),
baseia-se na utilização conjunta dos três nı́veis de sintonia descritos anteriormente,
SGBD, Máquina Virtual e Nuvem. Para assegurar que as consultas submetidas ao SBDN
sejam executadas dentro dos limites acordados nos SLAs, o ClouDT, inicialmente, executa ações de sintonia a nı́vel de SGBD. Se essas ações não forem suficientes para que
os SLAs sejam cumpridos, o ClouDT passa a executar ações de sintonia no nı́vel de
máquina virtual. Caso os SLAs continuem sendo violados, o ClouDT adota ações de
sintonia a nı́vel de nuvem. Inicialmente, para fins de validação da abordagem proposta,
o ClouDT irá implementar uma ação de sintonia para cada nı́vel. Assim, para o nı́vel
de SGBD a ação selecionada é a manutenção automática das configurações de ı́ndice
([Monteiro 2008]), enquanto que para o nı́vel de máquina virtual a ação de sintonia será
a alocação automática de recursos fı́sicos (memória, cpu, etc), já para o nı́vel de nuvem o
ClouDT adota como ação de sintonia replicação automática de máquinas virtuais.
O modelo de custos monetário utilizado pelo ClouDT utiliza uma definição de
SLA (adaptada de [Sousa et al. 2012]) concebida especificamente para SBDNs e que é
mostrada a seguir:
Definição 2.1 (SLA para SBDNs) Um SLA especı́fico para sistemas de bancos de dados em nuvem deve ser composto por: a) informações das partes envolvidas (envolve
informações sobre o provedor do serviço, sobre o cliente e sobre o faturamento, como,
por exemplo, o cliente deve pagar um dólar para cada consulta executada), b) métricas
ou parâmetros de qualidade do SLA, (por exemplo, tempo de resposta das consultas),
c) algoritmos para calcular as métricas de qualidade utilizadas no SLA (como medir ou
calcular o tempo de resposta das consultas, por exemplo), d) objetivo de nı́vel de serviço
(toda consulta tem que possuir um tempo de resposta menor que 5 ms, por exemplo), em
inglês SLO - Service Level Objective, e e) penalidades, ou seja, ações a serem tomadas
em caso de violação do acordo (por exemplo, caso uma determinada consulta qi apresente um tempo de resposta maior que 5 ms o cliente ganha um crédito igual ao valor
pago ou que seria pago pela execução qi ).
Para definir o lucro do provedor do SBDN, considera-se três parâmetros: receita,
custo e penalidades. Toda consulta qi está associada a um determinado SLA SLAi . Cada
SLA SLAi especifica a receita (valor pago pelo cliente) gerada pela execução de qi , o SLO
de qi e a penalidade (ou multa) a ser paga pelo provedor do SBDN caso qi não cumpra o
SLO. O custo operacional consiste nos gastos do provedor para a execução de qi (dentro
dos limites definidos no SLO), o que inclui, por exemplo, o custo com a infraestrutura.
Dessa forma, o lucro consiste na receita obtida pela execução de qi menos a soma entre o
custo e a penalidade. O lucro pode ser calculado tanto para uma instância de consulta qi
individualmente quanto para uma carga de trabalho W como um todo. Neste caso, seja
RW a receita referente à W , CW o custo operacional (custo com utilização de VMs) para
a execução de W e, PW as penalidades impostas ao provedor do serviço de dados após
finalizar a execução de W . O lucro obtido pela execução de W , representado por LW , é
definido pela seguinte fórmula:
LW = RW − (CW + PW )
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A receita RW consiste na soma das receitas obtidas com todas as consultas qi ∈
W . Seja rqi a receita obtida pela execução da consulta qi , RW é obtido pela seguinte
fórmula:
RW =

X

rqi

(2)

qi ∈W

Seja H o conjunto de possı́veis tipos de VMs, EW o tempo de execução da carga
0
o tempo EW convertido para a unidade faturável utilizada, nW (h, t)
de trabalho W , EW
a quantidade de VMs instanciadas do tipo h em uma unidade faturável t de tempo e, c(h)
o custo de se utilizar uma VM do tipo h ∈ H por unidade faturável de tempo. Dessa
forma, suponha que a unidade faturável seja de uma hora e EW = 45 min. Neste caso,
0
EW
= 1 hora, pois o pagamento é contabilizado a cada hora. Então, o custo operacional
CW é calculado pela seguinte fórmula:

CW =

0
W
XE
X

h∈H t=1

nW (h, t) × c(h)

(3)

Seja pqi a penalidade associada a uma dada instância de consulta qi ∈ W , PW é
definida pela seguinte fórmula:
PW =

X

pqi

(4)

qi ∈W

Seja trqi o tempo de resposta de uma dada instância de consulta qi . Seja o objetivo
de nı́vel de serviço SLOqi associado à qi , o tempo máximo aceitável para que não haja
uma penalidade relacionada à qi e, rqi a receita associada à consulta qi . Assim, a fórmula
a seguir descreve o modo como pqi é calculada. Vale salientar que outros modelos de
penalidade podem ser utilizados.
pqi =

(

rqi , se trqi > SLOqi
0, caso contrário

(5)

A abordagem de funcionamento utilizada pelo ClouDT segue o ciclo clássico
de autossintonia, como descrito inicialmente em [Weikum et al. 1994]: Observação,
Predição e Reação. Estas fases são continuamente executadas com a finalidade de monitorar o comportamento corrente do sistema, tomar decisões sobre o comportamento futuro
e, caso mudanças sejam necessárias, aplicar estas mudanças a fim de alterar as propriedades e o comportamento do sistema. A seguir descrevemos cada uma dessas fases:
• Observação: Nesta fase, o SBDN é monitorado, a carga de trabalho submetida
ao SBDN é capturada e armazenada em uma metabase, além disso verifica-se
se os SLAs estão sendo cumpridos. Em seguida, a carga de trabalho capturada
é analisada com a finalidade de se elencar as ações de sintonia que podem ser
executadas, em cada nı́vel de sintonia.
• Predição: Esta fase busca selecionar as ações de sintonia que deverão ser utilizadas para maximizar o lucro do provedor do SBDN. Esta fase é iniciada sempre
que um SLA é violado.
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• Reação: Após a fase de predição, caso seja detectada a necessidade de mudanças
na configuração do SBDN, a fase de reação é iniciada. Assim, as ações de sintonia
selecionadas são aplicadas para gerar uma nova configuração do SBDN.

3. Estado Atual do Trabalho
A partir da definição do problema, a necessidade de automatização da sintonia de SBDs
em nuvem, foi possı́vel estabelecer uma abordagem para solucioná-lo, a qual envolve
a criação de uma ferramenta autonômica responsável por gerenciar ı́ndices, de forma a
atender os acordos de nı́veis de serviço. Atualmente o trabalho se encontra na fase de
formalização das funções e elaboração dos algoritmos necessários. A construção de um
protótipo em ambiente de nuvem que realiza a sintonia de ı́ndices de maneira automática
também encontra-se em desenvolvimento.

4. Trabalhos Relacionados
Existem alguns trabalhos que já exploraram a autossintonia em nuvens computacionais.
O Starfish [Herodotou et al. 2011], por exemplo, é um sistema autossintonizável projetado sobre o Hadoop para análise sobre grandes conjuntos de dados, que escolhe um
conjunto de parâmetros de execução para jobs do MapReduce, mas não visa o cumprimento dos acordos de nı́veis de serviço estabelecidos. [Xu et al. 2008] busca o gerenciamento autonômico de recursos em um centro de dados virtualizados, baseandose tanto na visão local do contêiner virtual quanto na visão global de um pool de recursos. Não se utiliza de mecanismos de sintonia de SGBDs e também não leva em
consideração o custo de migração de máquinas virtuais em caso de haver poucos recursos
disponı́veis em um host, a alocação de máquinas fı́sicas ou a instanciação de novas VMs.
Já [Chen et al. 2011] propõe um framework de indexação distribuı́da em Nuvem que permite que o usuário defina seus próprios ı́ndices, abstraindo detalhes de estrutura de rede
e de distribuição dos dados. Implementa três tipos de ı́ndices distribuı́dos (hash, multidimensionais e semelhante ao B + ) e visa fornecer a capacidade de criação de ı́ndices
secundários a SBDs do tipo chave-valor. O framework realiza autossintonia no tamanho
do buffer dos servidores de ı́ndices e nas conexões entre eles, e não considera os valores
do SLA. [Nguyen Van et al. 2009] propõe um gerenciador autonômico de recursos virtualizados, o qual leva em consideração os SLAs, além da capacidade de recursos locais
para instanciação e alocação de novas VMs e migração de VMs já existentes. O presente
trabalho se diferencia dos demais na criação automatizada de ı́ndices, utilização de SBDs
relacionais e minimização dos custos de penalidades do SLA.

5. Conclusões
A abordagem proposta para a sintonia automática de SBDs em nuvem, denominada
ClouDT, busca assegurar o atendimento dos SLAs contratados por meio de ações de sintonia em três nı́veis diferentes: SGBD, máquina virtual e nuvem. O ClouDT estende os
trabalhos anteriores adicionando a utilização de SLAs e de um modelo de custos monetário, além do suporte a elasticidade rápida.
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Resumo. Diversas aplicações atualmente produzem e manipulam um grande
volume de dados heterogêneos, denominados Big Data. Entretanto, bancos de
dados relacionais (BDRs) não são plenamente adequados ao gerenciamento de
Big Data. Como solução para esta limitação, surgem os BDs NoSQL e seus
novos modelos de dados. Entretanto, BDs NoSQL não são compatı́veis, em geral, com a linguagem SQL nem possuem um padrão de consulta estabelecido.
Neste contexto, esta dissertação propõe uma abordagem para acesso, via SQL,
a dados armazenados em um SGBD NoSQL baseado em chave (chave-valor,
orientado a documento ou colunar). Para tanto, é proposta uma camada de
software, denominada SQLtoKeyNoSQL, que provê o mapeamento de esquemas
e operações sobre BDRs para esquemas e operações correspondentes em BDs
NoSQL baseados em chaves de acesso. Este trabalho contribui para o desenvolvimento de uma solução para o mapeamento BDR-BD NoSQL, solução esta
relevante para aplicações baseadas em BDRs que necessitam manipular e persistir Big Data.
Palavras Chave: bancos de dados nas nuvens, Big Data, mapeamento relacional-NoSQL,
bancos de Dados NoSQL
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1. Introdução
Grandes volumes de dados heterogêneos são gerados atualmente por pessoas e aplicações,
sendo comumente denominados Big Data. Dentre as principais caracterı́sticas de Big
Data estão a flexibilidade de representação e alta disponibilidade. Neste contexto, bancos
de dados relacionais (BDRs) mostram-se ineficientes para o seu gerenciamento, devido,
por exemplo, ao comprometimento do desempenho com verificações de consistência de
dados, processamento de consultas complexas e a representação rı́gida e fortemente estruturada de seus esquemas. Para lidar com tais limitações dos BDRs, surgiram os BDs
NoSQL (not only SQL), que propõem novos modelos de dados capazes de suportar a
representação de dados complexos na nuvem [Abadi 2009]. Os principais modelos de
dados dos BDs NoSQL são aqueles cujo acesso é baseado em chave: o modelo colunar,
o modelo orientado a documentos e o modelo chave-valor.
BDs NoSQL não seguem o modelo relacional de representação dos dados e, portanto, a definição e manipulação de dados através da linguagem SQL não é aplicável. Por
outro lado, muitas organizações utilizam BDRs para a manutenção dos seus dados e necessitam gerenciar atualmente Big Data. Nesse contexto, identificam-se três prováveis
alternativas para tratar essa problemática. Uma delas é migrar para soluções nativas
”relational-in-the-cloud”ou extensões de sistemas gerenciadores de BDR (SGBDRs) comerciais para a nuvem, que por serem soluções novas, ainda possuem um elevado custo de
aquisição. Outra alternativa é a aquisição de um BD NoSQL, porém, a curva de aprendizagem para uma nova tecnologia de gerenciamento de dados é onerosa [Chung et al. 2013].
Por fim, uma terceira alternativa é a criação de uma camada de software que permita
acesso SQL em BDs NoSQL. A dificuldade, neste caso, está no desenvolvimento da camada, porém, entende-se que seu custo é menor se comparado com as demais alternativas.
Para a terceira alternativa, existem duas abordagens principais para o desenvolvimento dessa camada: (i) adaptar o kernel de um SGBDR de forma que
possar ser realizada a persistência dos dados em um BD NoSQL (camada interna) [Egger 2009, Arnaut et al. 2011, Vilaça et al. 2013], ou (ii) desenvolver uma
camada independente que seja capaz de receber instruções SQL e executá-las sobre um BD NoSQL [dos Santos Ferreira et al. 2013, Chung et al. 2013, Lawrence 2014,
Rith et al. 2014] (camada externa). A segunda abordagem é a adotada nesta dissertação.
Esta dissertação propõe uma camada externa para acesso a BDs NoSQL através
de um conjunto restrito de instruções DDL e DML da SQL. A abordagem é baseada em
um modelo canônico hierárquico. Este modelo generaliza os modelos de dados NoSQL
baseados em chave de acesso. A camada, denominada SQLToKeyNoSQL, realiza um mapeamento de esquemas relacionais para este modelo canônico, e então, o mapeamento
subsequente para os modelos dos BDs NoSQL baseados em chave. As instruções SQL
são convertidas em métodos de acesso executáveis nos BDs NoSQL. Desta forma, a abordagem permite que aplicações manipulem, de forma transparente, dados relacionais mantidos em qualquer BD NoSQL baseado em chave.

2. Proposta
A abordagem SQLToKeyNoSQL, de modo a prover o acesso relacional transparente a
BDs NoSQL, realiza o mapeamento de um esquema relacional para um modelo canônico
hierárquico intermediário que abstrai os modelos de dados NoSQL baseados em chave
254

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

(orientados a documento, colunares e chave-valor). Estes, além de serem os principais
modelos de dados NoSQL, podem ser generalizados para apenas 2 conceitos: chaves e
valores. Assim sendo, o modelo canônico proposto representa chaves e valores de forma a
prover um mapeamento simplificado para as estruturas utilizadas pelos modelos de dados
NoSQL. A camada suporta ainda o mapeamento de operações SQL para a API REST
(métodos Get, P ut e Delete). Esta API provê acesso genérico a maioria dos BDs NoSQL
baseados em chave. As próximas seções detalham a proposta.
2.1. Modelo Canônico
O modelo canônico é constituı́do de conjuntos de chaves e valores organizados hierarquicamente para representar o esquema de um BDR. A Definição 1 apresenta a estrutura de
um esquema de dados representado no modelo canônico.
Definição 1 (Esquema Canônico). Um esquema representado no modelo canônico
C é um conjunto de chaves organizado hierarquicamente na forma C =
nroot (KN 11 (KN 21 (KN 31 (ν1 ), . . . , KN 3l (νl )), . . . , KN 2k (. . .)), . . . , KN 1j (. . .)), onde nroot
é o nodo que denota o nome do BDR, cada chave de primeiro nı́vel k1 ∈ KN 1i (1 ≤ i ≤ j)
é um nodo que indica o nome de uma relação, cada chave de segundo nı́vel k2 ∈
KN 2n (1 ≤ n ≤ k) é um nodo que indica uma tupla de k1 nomeada através da
concatenação dos valores de atributos que definem a chave primária de k2, e cada chave
de terceiro nı́vel k3 ∈ KN 3q (1 ≤ q ≤ l) é um nodo que indica o nome de um atributo de
k2 e cujo nodo filho mantém o seu valor ν.

A Figura 1 apresenta o mapeamento do BDR Cinema (Figura 1 (A)) para um
esquema no modelo canônico (Figura 1 (B)) com base na Definição 1. O nome Cinema
é atribuı́do a nroot . As tabelas F ilmes e Diretores são mapeadas para chaves de primeiro
nı́vel, as chaves primárias de ambas as tabelas (atributos id) são mapeadas para as chaves
de segundo nı́vel, as colunas são mapeadas para chaves de terceiro nı́vel e o último nı́vel
contém os valores de cada coluna. Assim, um esquema relacional no modelo canônico é
visto com uma árvore, onde o nodo raiz indica o BDR e os nodos folha os itens de dados.

2.2. Estratégia de Mapeamento
A camada SQLToKeyNoSQL suporta dois tipos de mapeamento de modelos de dados: (i) mapeamento relacional-canônico apresentado na Definição 1; e (ii) mapeamento canônico-NoSQL. Conforme salientado anteriormente, todos os modelos de dados
NoSQL baseados em chave podem ser vistos, de maneira abstrata, como conjuntos de
chaves e valores, simplificando, assim, o mapeamento do modelo canônico para cada um
destes modelos. A seguir são apresentadas as regras para mapeamento canônico-NoSQL.
Um BD chave-valor é constituı́do unicamente de um conjunto de chaves e valores. Cada chave deve ser única e possuir apenas um valor. Não há restrições quando ao
contéudo de um valor, que pode ser desde um conteúdo atômico até um novo conjunto
de chaves e valores. Assim sendo, a Regra 1 define o mapeamento para este modelo de
dados.
Regra 1 (Mapeamento para BD Chave-Valor). O mapeamento é definido da seguinte
forma: (i) um esquema canônico C gera um BD chave-valor bdkey cujo nome é nroot ;
(ii) cada chave key ∈ dbkey é gerada a partir da concatenação das chaves de primeiro
nı́vel key1 e de segundo nı́vel key2 de nroot ; e (iii) valor de key é um conjunto de pares
chave-valor, onde cada chave é uma chave de terceiro nı́vel key3 e o valor é ν.
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Figura 1. Exemplo de Representação de um BDR (A) no Modelo Canônico (B).

Um BD orientado a documento mantém um conjunto de documentos acessados
por uma chave cujo valor é atômico. Semelhante a um BD orientado a objetos, o valor
de um documento, diferentemente dos BDs chave-valor, não é um conteúdo atômico,
mas sim estruturado e composto por atributos atômicos ou complexos (tuplas, listas, etc)
[Sadalage and Fowler 2012]. A Regra 2 a seguir define o mapeamento de um esquema
canônico para um BD orientado a documentos.
Regra 2 (Mapeamento para BD Orientado a Documento). O mapeamento é definido
pelas seguintes regras: (i) Um esquema canônico C gera um BD orientado a documento
bdod cujo nome é nroot ; (ii) cada chave de primeiro nı́vel key1 gera um conjunto de
documentos D ∈ bdod cujo nome é key1; (iii) cada chave de segundo nı́vel key2 gera
um documento d ∈ D cuja chave é key2; e (iv) cada chave de terceiro nı́vel key3 gera
um atributo ai ∈ d cujo nome é key3 e cujo valor é ν.
Por fim, o modelo de dados de um BD colunar é constituı́do de Keyspaces, famı́lias
de colunas, chaves e colunas [Sadalage and Fowler 2012]. Uma coluna é constituı́da de
um nome e um valor. Conjuntos de colunas são acessados com base em uma chave.
As colunas podem ser agrupadas em famı́lias, sendo estas compostas por um nome e um
conjunto de chaves para acesso às colunas. O número de colunas pode ser variável mesmo
para conjuntos que estão em uma mesma famı́lia. A Regra 3 define este mapeamento.

Regra 3 (Mapeamento para BD Colunar). O mapeamento é definido pelas seguintes
regras: (i) um esquema canônico C gera um keyspace bdc cujo nome é nroot ; (ii) cada
chave de primeiro nı́vel key1 ∈ C gera uma famı́lia de colunas F ∈ bdc cujo nome é key1;
(iii) cada chave de segundo nı́vel key2 gera uma chave de acesso ch ∈ F cujo nome é
key2; e (iv) cada chave de terceiro nı́vel key3 e seu valor ν geram, respectivamente, uma
coluna c ∈ F, indexada por ch, com nome key3 e valor ν.

Além do mapeamento entre modelos de dados, a SQLToKeyNoSQL suporta o mapeamento de instruções SQL visando prover a interoperabilidade de acesso no sentido
relacional→NoSQL. Esse mapeamento é possı́vel para um subconjunto da DDL e da
DML da linguagem SQL. Para tanto, a camada conta com o apoio de um dicionário que
mantém informações sobre os esquemas relacionais e os seus mapeamentos para os BDs
NoSQL alvo. A estrutura do dicionário não é detalhada devido a limitações de espaço.
O mapeamento de instruções DDL atualiza um conjunto de metadados armazenado no dicionário que, com o suporte do esquema canônico, definem a organização dos
BDs NoSQL alvo. As instruções DDL suportadas e os seus tratamentos são os seguintes:
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• CREATE TABLE: cria as definições da tabela no dicionário. Considera-se apenas
o nome da tabela, seus atributos e suas restrições de chaves primárias e estrangeiras;
• ALTER TABLE: considera-se apenas três ações: modificação de uma coluna
(nome), criação de uma nova coluna e remoção de uma coluna. Se uma coluna for
excluı́da, ela é retirada do dicionário e todas as ocorrências da chave de terceiro
nı́vel que a mapeia são também removidas. Caso o nome de determinada coluna
seja alterado, a entrada da coluna no dicionário é alterada, assim como todas as
ocorrências da sua respectiva chave de terceiro nı́vel. Por fim, se uma adição de
coluna for realizada, essa é apenas adicionada no dicionário. Alterações em chaves primárias não são permitidas, tendo em vista que os dados são armazenados
com base nesta chave ou na concatenação delas;
• DROP TABLE: exclui a informação da tabela no dicionário e remove a chave de
primeiro nı́vel. A remoção de uma tabela só é permitida se ela não tiver relacionamentos com outras tabelas.
Com relação ao tratamento de instruções DML, a camada decompõe cada uma
em um ou mais métodos da API REST: (i) P ut (armazena um valor em uma chave);
(ii) Get (busca o valor a partir de uma chave); e (iii) Delete (exclui uma chave e seu
valor). O método P ut recebe dois parâmetros: a chave do dado a ser armazenado e o
valor do dado. Considerando o modelo canônico, a chave passada como parâmetro é
composta pela concatenação das chaves de primeiro, segundo e terceiro nı́veis. O método
Get recebe como parâmetro a chave do dado a ser retornado. A chave é composta pela
concatenação das chaves de primeiro e segundo nı́veis e opcionalmente a de terceiro nı́vel
(dependendo da informação a ser consultada). Já o método Delete apenas recebe a chave
a ser excluı́da, formada pela concatenação das chaves de primeiro e segundo nı́vel. As
instruções DML suportadas pela SQLToKeyNoSQL e os seus tratamentos são os seguintes:
• INSERT: decomposto em uma série de métodos P ut que armazenam os dados no
BD NoSQL alvo a partir das informações no esquema canônico e no dicionário.
Não há suporte a subconsultas. Os valores são inseridos com base nas colunas
informadas, sendo obrigatório informar valores para as colunas que compõem a
chave primária;
• UPDATE (e DELETE): decomposto em métodos Get e P ut (ou DELETE, no caso
de uma exclusão). Suporta-se a atualização (ou exclusão) de uma ou várias linhas através de filtros simples sobre a tabela na qual os dados serão alterados (ou
excluı́dos). Não há suporte a subconsultas;
• SELECT: decomposto em uma série de métodos Get. O retorno é um conjunto
de linhas recuperadas a partir de filtros simples sobre atributos. Há o suporte para
junções, mas não subconsultas.
2.3. Arquitetura
A Figura 2 apresenta a arquitetura da SQLToKeyNoSQL. Ela é constituı́da de uma interface
de acesso, um parser SQL, um gerador de plano de consulta, um tradutor, um módulo
de execução, um processador de junções, um dicionário e um modulo de comunicação.
Componentes com linhas pontilhadas são módulos não tratados por esta dissertação, tendo
sido acoplados à solução proposta.
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Figura 2. Arquitetura da Camada SQLtoKeyNoSQL .

A interface de acesso recebe um comando SQL que é encaminhado para o parser
para a verificação sintática e semântica. Se o comando for do tipo SELECT, UPDATE ou
DELETE, ele é enviado para o gerador de plano de consulta. O tradutor recebe o plano de
consulta ou o comando SQL e realiza a tradução dos comandos para os métodos de acesso
baseado no mapeamento para a API descrito na seção anterior. O mecanismo de execução
recebe as operações mapeadas e as executa por meio do módulo de comunicação. Este
módulo também é responsável por executar os filtros e enviar os conjuntos de dados ao
processador de junções. O módulo de comunicação executa as solicitações do módulo
anterior, utilizando conectores, e encaminha a resposta para o módulo de execução através
do buffer. Os conectores proveem a conexão entre o módulo de comunicação e as APIs
de acesso de cada um dos BDs NoSQL, que se resume a realizar pequenas adequações
de assinatura da API REST genérica com as APIs REST especı́ficas dos BDs alvo. Após
receber os dados solicitados do módulo de comunicação, o módulo de execução aplica os
filtros necessários e envia a resposta para a interface de acesso.

3. Trabalhos Relacionados
Os trabalhos relacionados presentes na literatura são classificados nesta dissertação em
duas categorias: Layer e Storage Engine. Abordagens do tipo Layer dizem respeito a
trabalhos que definem uma camada externa de mapeamento (foco deste trabalho). Já
abordagens do tipo Storage Engine dizem respeito a camadas internas de mapeamento.
Maiores detalhes podem ser encontrados em [Schreiner et al. 2015].
As abordagens do tipo Layer encontradas são:
(i) SimpleSQL
[dos Santos Ferreira et al. 2013], uma camada que fornece suporte à execução de
um subconjunto DDL e DML da SQL sobre o BD orientado a documentos SimpleDB;
(ii) JackHare [Chung et al. 2013], uma camada sobre o BD colunar HBase e, como
o SimpleSQL, suporta um subconjunto de operações DDL e DML, porém, utiliza
processos map-reduce para o acesso aos dados; (iii) Unity [Lawrence 2014], que
oferece ao usuário o acesso a mais de uma fonte de dados incluindo fontes relacionais
e NoSQL, apresentando uma arquitetura baseada em conectores onde são definidos os
mapeamentos, devendo cada conector ser definido manualmente pelo projetista; e (iv)
Rith et al. [Rith et al. 2014], que propõe um camada de acesso a dados armazenados nos
BDs NoSQL Cassandra e MongoDB.
Um ponto a observar é que BD NoSQL não suportam junções entre dados para
não comprometer a disponibilidade e a escalabilidade de acesso. Assim, um desafio
para as abordagens de interoperabilidade relacional-NoSQL é o tratamento de junções.
O SimpleSQL processa junções baseadas em similaridade, combinado os dados através
das chaves das tabelas, conforme definido no esquema relacional. Já o JackHare exe258
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cuta junções utilizando processos map-reduce. Unity processa junções através da técnica
hash-join onde as chaves hash são o conjunto de chaves primárias da linha. A abordagem
proposta por Rith et al. não suporta junções. A abordagem SQLToKeyNoSQL terá suporte
a junções, porém, o algoritmo a ser usado ainda não foi definido.
Com base nesta análise da literatura é possı́vel afirmar que não há, até o momento,
uma abordagem flexı́vel que implemente o acesso SQL a BD NoSQL de forma transparente. A proposta desta dissertação é a única que trata a interoperabilidade no sentido
relacional→NoSQL para todos os modelos de dados NoSQL baseados em chave.

4. Considerações Finais
Soluções para o mapeamento relacional-NoSQL são relevantes e este trabalho visa contribuir para esta temática. A camada SQLToKeyNoSQL inova no sentido de permitir o mapeamento de esquemas relacionais e instruções SQL com base em um modelo canônico
intermediário e regras de mapeamento que abstraem o acesso a todos os BD NoSQL cujos
modelos de dados são baseados em chave, possibilitando maior flexı́bilidade.
Esta dissertação encontra-se em fase de implementação da arquitetura e está prevista, na sequência, uma série de experimentos visando avaliar a corretude da execução
das instruções SQL nos BDs NoSQL, o overhead em termos de tempo de processamento
para a execução de instruções através da camada e a comparação em tempo de execução
com um ou dois baselines a serem definidos.
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Abstract. Com o aumento da quantidade de informações relacionadas a
diferentes domı́nios de conhecimento surge a necessidade de buscar formas de
descrevê-los. Uma dessas formas é por meio da utilização de ontologias, nas
quais as informações são representadas por um conjunto de conceitos (ou classes), relacionamentos (propriedades) entre conceitos e instâncias (indivı́duos)
dos conceitos. Neste cenário, torna-se necessária a realização do matching
de ontologias para identificar semelhanças entre conceitos (sobreposição de
conhecimento). No contexto de grandes ontologias, este processo se torna uma
tarefa desafiadora devido a grande quantidade de comparações entre conceitos,
o que acarreta um elevado tempo de execução e alto consumo de recursos
computacionais. Este trabalho propõe uma abordagem baseada em MapReduce
que distribui o cálculo das comparações entre conceitos ao longo dos nós de
uma infraestrutura computacional em nuvem. Os resultados experimentais
preliminares indicam que a abordagem proposta possui desempenho superior à
uma abordagem estado da arte.
Palavras-chave: Matching de Ontologias, Grandes Ontologias, Sistemas
Distribuı́dos, MapReduce.
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1. Fundamentação Teórica
O matching de ontologias é um processo que recebe como entrada duas ontologias distintas (O1 e O2 ) e busca pares de conceitos similares (correspondências) nas duas ontologias.
Opcionalmente, o processo pode receber parâmetros (pesos, métricas e/ou limiares) para
auxiliar na comparação entre conceitos [Euzenat e Shvaiko 2007]. O conjunto de correspondências forma o alinhamento (A’) entre as ontologias O1 e O2 . A similaridade entre
os conceitos é determinada através da utilização de algoritmos de correspondência (matchers). Em cada comparação, envolvendo um par de conceitos, múltiplos matchers podem
ser aplicados a fim de explorar as diferentes caracterı́sticas dos conceitos (linguı́sticas, estruturais e semânticas).
No matching de ontologias tradicional, a comparação entre conceitos é guiada
pelo produto Cartesiano, ou seja, todos os conceitos da ontologia O1 são comparados
com todos os conceitos de O2 . No entanto, quando se lida com o problema de matching
de grandes ontologias, técnicas de otimização (por exemplo, técnicas de particionamento
e paralelização do processo) tornam-se necessárias com o intuito de reduzir o tempo de
execução do processo de matching.
Técnicas de particionamento [Hu et al. 2008] são usadas para reduzir a quantidade
de comparações entre conceitos, particionando as ontologias de entrada em subontologias
(partições) e comparando apenas os conceitos contidos em pares de subontologias que
possuem algum grau de semelhança. Em geral, tais técnicas seguem os seguintes passos
(Figura 1): i) leitura: os arquivos das ontologias são lidos e os dados (conceitos, relacionamentos e informações das ontologias) são carregados na memória principal; ii) particionamento das ontologias: os conceitos das ontologias de entrada que possuem algum grau
de similaridade de acordo com uma caracterı́stica especı́fica (por exemplo, linguı́stica ou
estrutural) são agrupados em uma mesma subontologia (partição); iii) identificação de
subontologias similares: evita que todas as subontologias de O1 sejam comparadas com
todas as subontologias de O2 . Apenas os pares de subontologias que possuem conceitos
com algum grau de similaridade são comparados; iv) matching de subontologias: realiza a comparação entre todos os conceitos (produto Cartesiano) contidos nos pares de
subontologias definidos na fase anterior. A similaridade entre os conceitos é calculada
pelos matchers. Para cada par de subontologias é gerado um alinhamento parcial; v)
combinação e/ou refinamento dos alinhamentos parciais: combina os alinhamentos parciais (por exemplo, realizando a união das correspondências) para produzir o alinhamento
final. Opcionalmente, os alinhamentos parciais podem ser refinados, removendo inconsistências e correspondências duplicadas.
Técnicas de paralelização [Gross et al. 2010] são usadas para distribuir as
comparações entre conceitos ao longo dos nós (por exemplo, computadores ou
máquinas virtuais).
Neste contexto, o framework MapReduce proposto por
[Dean e Ghemawat 2008] surge como uma importante alternativa devido a sua capacidade de processamento paralelo e escalável de dados. MapReduce se baseia no particionamento e armazenamento de dados em um sistema de arquivos distribuı́dos (DFS). Os
conceitos são representados por pares de (chave, valor). As tarefas de map processam os
pares de entrada (chave, valor) e emitem um par de (chave, valor) temporário para cada
par de entrada. A etapa de shuffle utiliza os pares temporários com o intuito de classificar
os pares por suas chaves e enviá-los para as funções de reduce. A tarefa de reduce é res261
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Figura 1. Etapas do matching de grandes ontologias.

ponsável por agregar todos os valores dos pares (chave, lista(valor)) que compartilham a
mesma chave.

2. Trabalhos Relacionados na Área
Os trabalhos detalhados a seguir propõem estratégias para paralelizar o processo de matching de grandes ontologias, distribuindo o consumo de recursos computacionais e, consequentemente, reduzindo o tempo de execução do processo.
Em [Gross et al. 2010], são propostos dois modos para distribuir as comparações
entre os conceitos. No modo intra matcher, as comparações são distribuı́das entre os nós
e em cada nó são executados todos os matchers (por exemplo, linguı́sticos e estruturais).
No modo inter matcher, todas as comparações são enviadas para todos os nós, porém,
cada nó executa um matcher especı́fico. As comparações entre conceitos são realizadas
pelo produto Cartesiano e posteriormente distribuı́das entre os nós. A abordagem baseada
em MapReduce proposta neste trabalho utiliza o modo intra matcher, pois requer o uso de
menos recursos computacionais para execução do processo de matching, segundo Gross.
Em [Amin et al. 2014], é proposta uma arquitetura baseada no modo inter matcher, que paraleliza todas as etapas do matching de ontologias. A arquitetura é composta por módulos de leitura das ontologias, distribuição das comparações e agregação
dos alinhamentos parciais. O trabalho também realiza as comparações entre conceitos
determinada pelo produto Cartesiano. [Thayasivam e Doshi 2013] descrevem um modelo baseado em MapReduce para reduzir o tempo de execução de quatro ferramentas
de matching de grandes ontologias: Falcon, Logmap, Optima+ e YAM++. MapReduce é
utilizado para distribuir as comparações entre os nós disponı́veis, onde cada nó executa
uma ferramenta de matching de ontologias especı́fica. As informações fornecidas por
[Thayasivam e Doshi 2013] foram insuficientes para uma comparação mais detalhada.
Diferentemente os trabalhos de [Gross et al. 2010] e [Amin et al. 2014], a abordagem proposta tem como entrada pares de subontologias a serem comparados (resultantes
de uma estratégia de particionamento), o que reduz a quantidade de comparações realizadas no processo de matching. No trabalho de [Thayasivam e Doshi 2013], cada par
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de subontologias a serem comparadas é alocado para um nó disponı́vel. Entretanto, na
abordagem proposta, as comparações entre conceitos resultantes de cada par de subontologia são distribuı́das entre os nós disponı́veis, reduzindo o desbalanceamento de carga
(comparações) entre os nós. Outro ponto a ser explorado no presente trabalho e que não
foi abordado em nenhum dos trabalhos relacionados é o balanceamento de carga. Evitar que determinados nós realizem a maioria das comparações em detrimento dos demais
pode auxiliar na redução do tempo de execução do processo de matching, além de otimizar o consumo de recursos.

3. Caracterização da Contribuição
O processo de matching de grandes ontologias pode demandar muitas horas ou dias para
ser finalizado. Além disso, pode ultrapassar a capacidade computacional do sistema, ocasionando estouro de memória [Gross et al. 2010]. Neste sentido, paralelizar o processo
surge como uma solução promissora para reduzir o tempo de execução desde que mantenha a qualidade do resultado (alinhamento) [Gross et al. 2010, Amin et al. 2014].
Considerando os problemas de tempo de execução e qualidade supracitados, o objetivo geral deste trabalho é propor uma abordagem baseada em MapReduce para o processo de matching envolvendo grandes ontologias. Os objetivos especı́ficos deste trabalho
são: i) especificar e implementar uma abordagem baseada em MapReduce para a etapa
de matching de pares de subontologias; ii) analisar o impacto da abordagem baseada em
MapReduce no desempenho do processo de matching de ontologias; iii) tratar possı́veis
problemas que possam ser encontrados na abordagem proposta como, por exemplo, desbalanceamento de carga.

4. Matching de Grandes Ontologias com MapReduce
O foco deste trabalho é propor uma abordagem em paralelo para realizar o matching
de pares de subontologias (etapa 4 da Figura 1), com o intuito de reduzir o tempo de
execução. A abordagem utiliza o framework MapReduce para coordenar a distribuição
das comparações entre conceitos ao longo dos nós disponı́veis em uma infraestrutura computacional. Para tal, considera-se que as ontologias de entrada foram submetidas a uma
técnica de particionamento. Dessa forma, as subontologias e os pares de subontologias a
serem comparados já encontram-se definidos.
A abordagem é dividida nas seguintes etapas (Figura 2): leitura (dos conceitos),
map (alteração da chave dos conceitos), shuffle (agrupamento, ordenação e particionamento dos conceitos) e reduce (realização das comparações entre conceitos).
Leitura. Nesta fase, cada par de subontologias recebe um identificador (par id).
Os conceitos contidos nas subontologias são lidos e recebem uma chave no seguinte formato: hpar id.conceito id.replicari, onde conceito id é o identificador do conceito em
cada subontologia e replicar indica se o conceito será replicado (replicar = 1) ou não
(replicar = 0). Os conceitos replicados são sempre os pertencentes às subontologias menores (em quantidade de conceitos) de cada par de subontologias. Por essa razão, no
P ar 1, O2 .S2 é tida como a subontologia menor (contém 2 conceitos) quando comparada
com O1 .S2 (3 conceitos). Tomando como exemplo o conceito F lat Bone, cuja chave é
”1.0.1”, tem-se que ”1”representa o P ar 1, ”0”é o identificador do conceito na subontologia O2 .S2 e ”1”indica que o conceito deverá ser replicado.
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Figura 2. Matching dos pares de subontologias com MapReduce.

Map. A etapa de map recebe o par chave-valor hchave, conceitoi e replica os
conceitos (com replicar = 1) r vezes, onde r é o número de tarefas de reduce disponı́veis.
Para cada conceito replicado, o conceito id da chave é substituı́do pelo ı́ndice de cada
tarefa de reduce. Por exemplo, o conceito F lat Bone (pertencente à subontologia O2 .S2 )
foi replicado 3 vezes (3 tarefas de reduce disponı́veis) e cada conceito replicado alterou
o conceito id para um dos valores dos ı́ndices das tarefas de reduce. Além disso, é adicionado o caractere reduce id que determina para qual tarefa de reduce o conceito será
enviado. Os conceitos que não são replicados (com replicar = 0) são divididos entre as
tarefas de reduce disponı́veis. Dessa forma, o caractere conceito id da chave é substituı́do
pelo ı́ndice de uma das tarefas de reduce. Na Figura 2, os três conceitos da subontologia O2 .S1 foram distribuı́dos entre as três tarefas de reduce disponı́veis. Desta forma,
o conceito id dos conceitos F lat Bone, N asal Bone e Scapula foi alterado para os
valores 0, 1 e 2 (ı́ndice das tarefas de reduce), respectivamente. Analogamente aos conceitos que foram replicados, os conceitos não replicados também adicionam o caractere
reduce id à chave. Finalmente, os pares chave-valor são enviados para próxima etapa.
Shuffle. O conjunto de pares chave-valor hchave, conceitoi é agrupado, ordenado
e particionado. Os conceitos que compartilham os dois primeiros caracteres da chave
(par id e conceito id) são agrupados e ordenados, como descrito na Figura 2. O particionamento envia os agrupamentos de conceitos para a tarefa de reduce cujo ı́ndice é o
descrito no caractere reduce id da chave. Por exemplo, os conceitos F lat Bone (subontologia O2 .S1 ), F lat Bone (subontologia O2 .S2 ) e N asal Bone (subontologia O2 .S2 )
possuem os mesmos caracteres par id e conceito id, por isso estão no mesmo agrupamento (Agrupamento 2) e serão alocados para Reduce2 (reduce id = 2).
Reduce. Cada tarefa de reduce executa as comparações entre conceitos pertencentes aos agrupamentos (definidos na etapa de shuffle) que foram alocados. Nas tarefas
de reduce, os conceitos contidos em cada agrupamento são separados pela subontologia
de origem. Na Figura 2, o conceito F lat Bone originado da subontologia O2 .S1 (que não
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Figura 3. O tempo de execução e speedup da abordagem Gross e MapReduce.

foi replicada, replicar = 1) é separado dos conceitos F lat Bone e N asal Bone originados da subontologia O2 .S2 (que foi replicada, replicar = 0). Após separar os conceitos,
todos os conceitos da subontologia que não foi replicada são comparados com todos os
conceitos da subontologia que foi replicada. As comparações são realizadas pelos matchers e retornam um valor de similaridade para cada comparação. O par de conceitos com
o valor de similaridade acima de um limiar (passado como parâmetro) é considerado uma
correspondência. A saı́da de cada tarefa de reduce é um alinhamento parcial. No final da
etapa de reduce, os alinhamentos parciais são unidos para gerar o alinhamento final (A’).

5. Avaliação dos Resultados
Inicialmente, a abordagem proposta foi avaliada abordando a seguinte questão de pesquisa: a abordagem proposta, baseada em MapReduce, é comparável às abordagens estado da arte existentes, em termos de desempenho? Para responder a pergunta, foi proposto o seguinte experimento.
No experimento, foi realizada uma análise comparativa do desempenho da abordagem proposta neste trabalho com a proposta apresentada por [Gross et al. 2010] (não
é baseada em MapReduce). Como ontologias de entrada, foi usado o par Molecular
Functions (MF) e Biological Processes (BP), contendo 9.395 e 17.104 conceitos, respectivamente. Para uma comparação justa, a etapa de particionamento das ontologias foi
ignorada neste experimento, uma vez que a abordagem de Gross segue o Produto Cartesiano para realizar as comparações entre conceitos. O experimento foi realizado em
uma infraestrutura de nuvem com quatro nós, cada um com 4 núcleos. Cada nó tem um
processador Intel(R) Xeon(R) CPU 4x1.0GHz e 4GB de memória. Em relação ao MapReduce, foi utilizada a implementação Hadoop 2.6.0 configurado com duas tarefas de
map e quatro de reduce por nó (seguindo a documentação do Hadoop).
Com base nos resultados obtidos (Figura 3), para o intervalo entre 8 e 16 núcleos,
a abordagem proposta (MR) obteve, em média, um desempenho de 803 segundos mais
rápido do que a abordagem de Gross. Dessa forma, a abordagem baseada em MapReduce
proposta neste trabalho se mostrou uma solução escalável para distribuição do processo de
matching de ontologias. No que diz respeito ao speedup, que mensura o quão mais rápido
um processo é executado em paralelo, a abordagem MR também obteve melhores resulta265
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Tabela 1. Andamento das atividades de pesquisa

Atividade
Propor uma abordagem baseada em MapReduce para a etapa de
matching de pares de subontologias
Implementação da abordagem proposta, baseada em MapReduce
Análise comparativa com ferramentas de matching de
ontologias (stand-alone)
Revisão bibliográfica
Realização de experimentos
Balanceamento de carga da abordagem proposta
Análise comparativa com ferramentas de matching de
ontologias (em paralelo)
Análise qualitativa dos resultados gerados pelo matching de
ontologias com MapReduce
Escrita da dissertação

Estado Atual
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Em andamento
Etapa Futura
Etapa Futura

dos do que a abordagem de Gross. No intervalo entre 8 e 16 núcleos, foram alcançadas as
maiores diferenças de speedup, obtendo um speedup de 1,63 maior do que a abordagem
de Gross, em média. Assim, com base nos resultados experimentais, concluı́mos que a
abordagem MR obteve um desempenho superior à abordagem de Gross.

6. Estado Atual do Trabalho
Nesta seção, são apresentados os estados das atividades relacionadas à pesquisa. A Tabela
1 ilustra as atividades e o estado em que cada uma se encontra.
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Resumo. Devido ao crescente aumento de dados disponíveis em meio digital, o
processo de integração de dados vem sendo cada vez mais crucial. A integração
permite que dados de diversas fontes diferentes sejam combinados, provendo aos
usuários uma visão unificada dos dados. Uma tarefa fundamental do processo de
integração de dados é a resolução de entidades que consiste em realizar
comparações a fim de identificar correspondências entre instâncias que dizem
respeito a uma mesma entidade do mundo real, em uma ou diversas fontes de
dados. De maneira geral, a comparação entre instâncias é realizada verificando a
similaridade entre os valores dos atributos que as descrevem. Um dos principais
desafios a serem enfrentados durante o processo de resolução de entidades diz
respeito à escolha dos atributos a serem utilizados na etapa de comparação. Neste
cenário, nosso trabalho tem como objetivo propor uma estratégia para seleção de
atributos relevantes a serem utilizados na fase de comparação de instâncias do
processo de resolução de entidades. Esta estratégia visa melhorar a eficiência do
processo, ou seja, contribuir para que o resultado obtido forneça o maior número
possível de correspondências verdadeiras com o menor número de
correspondências erradas.
Palavras chave: Integração de dados, Resolução de entidades, Seleção de
atributos.
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1. Introdução e Motivação
O crescimento acelerado no volume de dados disponíveis em meio digital tem ocorrido de
forma desestruturada, dificultando a recuperação das informações e fazendo com que nem
sempre o usuário obtenha uma resposta satisfatória. Além disso, uma grande porção desses
dados contém valores errôneos, ausentes ou duplicados. Dessa forma, a demanda por soluções
de integração de dados se torna cada vez maior.
As soluções de integração de dados buscam combinar os dados residentes em
diferentes fontes, provendo aos usuários uma visão unificada desses dados [Lenzerini 2002].
A integração de dados é um processo complexo que envolve várias etapas, dentre elas, a
resolução de entidades, onde as instâncias duplicadas referentes à mesma entidade são
detectadas. A etapa de resolução de entidades se subdivide em pequenas fases, sendo a
principal delas a fase de comparação entre instâncias para, em seguida, classificá-las como
correspondentes ou não correspondentes.
Na fase de comparação é avaliada a similaridade entre os valores dos atributos que
definem as instâncias que estão sendo comparadas. É importante ressaltar que a avaliação da
similaridade depende diretamente dos atributos que serão considerados para a comparação.
Portanto, a qualidade do resultado do processo de resolução de entidades é diretamente
afetada pela relevância dos atributos escolhidos para a comparação das instâncias. Um
exemplo de atributo com baixa relevância para a comparação, por exemplo, é um atributo que
contém um valor similar para a maioria das instâncias. Notoriamente, o atributo não
contribuiria para o processo, podendo ainda prejudicar o desempenho do mesmo.
Neste trabalho, propomos uma estratégia para seleção de atributos relevantes para o
processo de resolução de entidades, reduzindo a quantidade de atributos a serem considerados
na fase de comparação de instâncias a fim de obter maior eficiência no processo de resolução.
O restante deste trabalho está organizado como segue: a Seção 2 apresenta a
fundamentação teórica, a Seção 3 descreve a caracterização da contribuição. Na Seção 4 são
abordados alguns trabalhos relacionados e, por fim, na Seção 5, são apresentados a avaliação
dos resultados e o estado atual do trabalho.

2. Fundamentação Teórica
O problema de integração de dados já foi muito discutido no contexto de bancos de dados
convencionais, e consecutivamente ampliado, abordando também o contexto da Web. O
objetivo da integração de dados é fornecer aos usuários uma visão unificada das diversas
fontes de dados distribuídas e heterogêneas, ou seja, liberar o usuário da necessidade de
localizar as fontes de dados, interagir com cada uma delas isoladamente e combinar
manualmente os dados dessas múltiplas fontes [Halevy 2003].
Várias etapas constituem o processo de integração de dados [Dong e Naumann 2009].
Dentre elas, destacamos a resolução de entidades, cujo objetivo principal é identificar as
instâncias que representam a mesma entidade do mundo real [Chen et al. 2012], em uma ou
diversas fontes de dados. A resolução de entidades também é conhecida por diferentes nomes,
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como: deduplicação, detecção de duplicatas, correspondência de entidades, consolidação de
objetos, entre outros.
O principal desafio do processo de resolução de entidades é adotar uma estratégia de
resolução eficiente para realizar a classificação de instâncias correspondentes e não
correspondentes. A identificação de correspondências entre instâncias é realizada a partir da
comparação entre os valores dos atributos que as descrevem, utilizando medidas de
similaridade. Para realizar a comparação, é necessário definir quais atributos das instâncias
serão considerados. Neste contexto, o objetivo da seleção de atributos é encontrar um
subconjunto de atributos a partir do conjunto original, removendo aqueles atributos que são
pouco relevantes ou redundantes, podendo melhorar significativamente a eficiência da tarefa
realizada.
Buscando esse objetivo, diversas pesquisas foram desenvolvidas na tentativa de
propor soluções para a seleção de atributos, principalmente nas áreas de mineração de dados
e aprendizagem de máquina. A pesquisa nessas áreas, pretende, além de melhorar a eficiência
do processo, diminuir a dimensionalidade das amostras, minimizando o custo computacional
e também o espaço de armazenamento dos dados. Várias técnicas foram propostas, as quais
podem ser divididas em três abordagens: wrappers, filtros e híbridas. As abordagens baseadas
em wrapper utilizam o resultado do algoritmo que realiza a tarefa desejada (por exemplo,
uma tarefa de classificação ou agrupamento de um conjunto de dados) para selecionar um
subconjunto de atributos ótimos [Dy e Brodley 2004]. As abordagens baseadas em filtro
fazem a seleção de atributos com base na avaliação individual de cada atributo, utilizando
métricas como correlação, consistência ou ganho de informação, e são independentes do
algoritmo utilizado [Jouve e Nicoloyannis 2005]. As abordagens híbridas utilizam tanto
informações dos dados, quanto o resultado do algoritmo para fazer a seleção [Li, Lu e Wu
2006].
As técnicas de seleção de atributos descritas acima não satisfazem o problema de
seleção de atributos para o processo de resolução de entidades, pois as métricas utilizadas por
elas para medir a relevância de um atributo não são compatíveis com os critérios que tornam
um atributo relevante para o processo de resolução. Além disso, ambas possuem objetivos
diferentes. Enquanto as técnicas propostas na mineração de dados possuem como objetivo
diminuir a dimensionalidade do conjunto de dados a ser minerado, a seleção de atributos para
o processo de resolução de entidades visa encontrar dentre os atributos que descrevem uma
entidade, aqueles que são relevantes para realizar a comparação entre as instâncias, ignorando
atributos que não apresentam ganho para o processo de resolução.

3. Caracterização da Contribuição
A estratégia para seleção de atributos proposta neste trabalho está inserida em um cenário de
integração de múltiplas fontes de dados, em que o processo de integração de dados é realizado
de forma incremental. Neste ambiente existe um catálogo que armazena informações
pertencentes às fontes de dados disponíveis, como: nome, url, esquema (contendo entidades e
atributos), e metadados de qualidade, sendo um deles a confiabilidade. Consideramos como
modelo de dados comum, um modelo tabular, de tal forma que cada fonte de dados será
descrita por uma ou mais tabelas, onde as tabelas descrevem conceitos do mundo real.
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Dada uma consulta Q, que busca recuperar instâncias do mesmo conceito, verifica-se
no catálogo quais fontes contêm dados que respondem a consulta. Com isso, tem-se um
conjunto de fontes de dados F={f1, f2, ..., fn}. A consulta Q é submetida sobre esse conjunto
de fontes, retornando um conjunto de instâncias I={If1, If2, ..., Ifk} que respondem a consulta
Q, sendo Ifn correspondente ao conjunto de instâncias da fonte fn. Cada Ifn é definido por um
conjunto de atributos Afn, formando o conjunto A={Af1, Af2, ..., Afk} de vários conjuntos de
atributos. De A, deriva-se Aint={Af1 ∩ Af2... ∩ Afk}. O conjunto de instâncias I proveniente
das fontes F possivelmente contém dados duplicados e, devido a isso, há a necessidade de se
realizar o processo de resolução de entidades. Como parte do processo de resolução de
entidades, existe a etapa de comparação, onde as instâncias referentes à mesma entidade são
comparadas, i.e, os valores dos atributos que as descrevem são comparados. No entanto,
comparar todos os valores dos atributos das instâncias não é recomendado, pois a presença de
atributos irrelevantes na comparação pode prejudicar o desempenho do processo. Portanto,
faz-se necessário selecionar um subconjunto S de atributos relevantes, onde S ⊆ Aint, a fim de
melhorar a eficiência do processo, caracterizada pela quantidade de acertos e erros no
resultado final da resolução de entidades. Quanto menos erros ocorrem ao final do processo,
mais eficiente ele é considerado.
3.1 Descrição da estratégia proposta
Para analisar quais atributos devem ser considerados no processo de resolução, será avaliada a
relevância individual e global dos atributos, utilizando critérios relacionados aos dados, e
critérios de qualidade da fonte indicados no catálogo. Cada critério terá um peso atribuído que
será ajustado a medida que os experimentos forem realizados.

Figura 1 – Etapas da Estratégia de Seleção de atributos.

A estratégia para seleção de atributos relevantes proposta neste trabalho consiste das
seguintes etapas: (i) análise da relevância individual, onde através do cálculo dos critérios
referentes aos dados, mostrados na Tabela 1, a relevância individual de cada atributo do
conjunto de instâncias resultantes da consulta, para cada fonte, será calculada; (ii) análise da
relevância global, onde os critérios referentes à fonte, existentes no catálogo, são analisados
para cada atributo; (iii) anotação das relevâncias dos atributos no catálogo, etapa em que é
verificado o valor final da relevância (relevância global) de cada atributo, e anotada no
catálogo para utilização posterior. A Figura 1 ilustra as etapas do processo de seleção de
atributos. Esse processo não precisa ser refeito para posteriores consultas que busquem
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recuperar instâncias de uma entidade que já tenha passado pelo processo de seleção de
atributos, já que é possível verificar os atributos mais relevantes para a comparação das
instâncias consultando o catálogo. A resolução de entidades é fundamental para a fusão de
dados, que consiste em combinar as instâncias que se referem a uma mesma entidade
formando uma representação única.
Tabela 1 – Critérios de avaliação para o cálculo de relevância dos atributos.
Critério
Nível de repetição
Nível de ruído
Nível de dinamicidade
Nível de incompletude

Definição
Relativo a quantidade de repetição nos valores dos dados
Dados com alta susceptibilidade a erros de digitação
Dados dinâmicos, ou seja, com alto nível de alteração ao longo do tempo
Relativo ao nível de valores nulos nos dados

Primeiramente, a relevância individual 𝑅!"# é calculada para cada atributo 𝑎!"
pertencente a Aint, tendo: 𝑅!"# (𝑎!" ) = 1 −   Σ(𝐶!     ∗    𝑃!   ) sendo 𝐶! um critério de avaliação e
𝑃! o peso relacionado a esse critério.
Posteriormente, a relevância global 𝑅!"#$ é calculada utilizando uma média
ponderada, e levando em consideração os critérios referentes as fontes, para cada atributo 𝑎!" ,
tendo: 𝑅!"#$ (𝑎!" ) =    Σ!! (𝑅!"# ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓! )/𝑇!"#$ sendo 𝐶𝑜𝑛𝑓! a confiabilidade da fonte, e
𝑇!"#$ =    Σ!! 𝐶𝑜𝑛𝑓! .
3.2 Um Exemplo
Para ilustrar a estratégia proposta, considere um conjunto de fontes F={f1, f2, ..., fn}, que
armazenam dados sobre médicos e hospitais da cidade de Recife. Uma consulta Q1 é
submetida, sendo Q1: “Selecione todos os médicos cardiologistas da cidade de Recife”. No
nosso exemplo, foram selecionadas as Fontes 1, 2 e 3 do conjunto de Fontes F. Desse
conjunto de fontes, serão extraídas apenas as instâncias que respondem a consulta Q1, como
mostra a Figura 2. Esse conjunto de instâncias precisa ser integrado, eliminando as
duplicações existentes.

Figura 2 – Instâncias extraídas das fontes que respondem a consulta Q1 para a
resolução de entidades.

Para um melhor entendimento do exemplo, supomos os pesos para os critérios como
sendo de 0,3 para o nível de repetição, 0,2 para o nível de ruído, 0,2 para o nível de
dinamicidade e 0,3 para o nível de incompletude. Supomos também o nível de confiabilidade
das fontes como sendo de 90% para a Fonte 1, 75% para a Fonte 2 e 50% para a Fonte 3. A
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relevância individual é calculada para cada atributo das instâncias oriundas das fontes 1, 2 e 3,
como mostra a Tabela 2.
Depois, a relevância global é calculada levando em consideração a confiabilidade das
fontes. Supondo um limiar de relevância global igual a 0,7 para determinar quais atributos
serão considerados na etapa de comparação do processo de resolução de entidades, temos que
nome e CRM são os atributos que possuem maior relevância, e portanto, serão considerados,
como destacado na última coluna da Tabela 2.
Tabela 2 – Exemplo da soma da relevância individual e global dos atributos.
Atributos
Nome
CRM
Especialidade
Cidade

Relevância
Individual – Fonte 1
0,946
0,976
0,639
0,490

Relevância
Individual – Fonte 2
0,920
0,986
0,640
0,485

Relevância
Individual – Fonte 3
0,936
0,984
0,658
0,539

Relevância
Global
0,934
0,980
0,643
0,499

Em seguida, as informações de relevância dos atributos serão anotadas no catálogo,
para que, quando outra consulta contendo o mesmo conceito for realizada, o processo de
seleção de atributos não necessite ser refeito. Considere como exemplo uma consulta Q2:
“Selecione todos os médicos pediatras cujo primeiro nome é “Antônio”, da qual o conceito
também é médico como a consulta anterior. A definição de atributo relevante para a consulta
Q2 é igual a consulta Q1, já que o conceito das instâncias que serão comparadas é o mesmo e
os atributos que o descreve também, portanto, consultando o catálogo, é possível extrair a
informação de quais atributos devem ser considerados pelo processo de comparação. A
medida que novas consultas são submetidas, o catálogo será incrementado com anotações de
relevância de atributos de novos conceitos. Por fim, o processo de resolução de entidades é
realizado utilizando os atributos selecionados para a comparação.

4. Trabalhos Relacionados
Muitas abordagens têm sido propostas para a resolução de entidades, tanto para ambientes de
dados estruturados, por exemplo, bancos de dados relacionais [Altowim, Kalashnikov e
Mehrotra 2014], quanto para ambientes de dados heterogêneos e não-estruturados [Papadakis
et al 2011]. Existem trabalhos na literatura que realizam a seleção de atributos para o
processo de resolução de entidades, [Chen et al 2012] propõe um método para escolher
automaticamente funções de similaridade, limiares, e um subconjunto de atributos
adequados para o processo de resolução de entidades, utilizando um conjunto de dados
de treinamento. Para isso, é utilizada uma medida denominada F-score, onde, os
subconjuntos de atributos com o F-score mais alto são dados como adequados. [Li et al.
2011] propõe um framework para resolução de entidades, apresentando um algoritmo
para descoberta de CEDs (descrição de entidade baseada em contexto). O conceito de
CED apresentado no artigo é descrito como um conjunto de atributos que representam
uma entidade.
A proposta do presente trabalho se diferencia das existentes, pois visa realizar a
seleção dos atributos mais relevantes para o processo de resolução de entidades
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automaticamente em um ambiente de integração de dados provenientes de múltiplas fontes,
baseando-se em uma consulta, e de forma incremental, ou seja, a seleção de atributos não se
repetirá em processos posteriores de resolução de entidades do mesmo conceito.

5. Avaliação dos Resultados e Estado Atual do Trabalho
Este trabalho apresentou a proposta de uma estratégia de seleção de atributos para processos
de resolução de entidades. Para validação da proposta serão realizados experimentos, dentre
eles o principal é definir o ganho de eficiência levando em consideração apenas os atributos
relevantes, em comparação com o processo considerando todos os atributos.
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Marcos Gonçalves (UFMG)
Mirella Moro (UFMG)
Ricardo da Silva Torres (UNICAMP)
Ronaldo Mello (UFSC)
Sérgio Lifschitz (PUC RIO)
Valeria Cesario Times (UFPE)
Viviane Moreira (UFRGS)

Table of Contents (CTDBD)
Análise comparativa de pesquisadores considerando caracterı́sticas de múltiplas áreas
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Análise comparativa de pesquisadores considerando
caracterı́sticas de múltiplas áreas de pesquisa
Harlley Lima1 , Mirella M. Moro (orientadora)1 , Wagner Meira Jr. (co-orientador)1
1

Departamento de Ciência da Computação – UFMG, Belo Horizonte, MG, Brazil
{harlley,mirella,meira}@dcc.ufmg.br

Resumo. O impacto da produção cientı́fica tem sido tradicionalmente quantificado com ı́ndices de produtividade, como o popular ı́ndice h. Entretanto,
diferentes áreas de pesquisas (e suas subáreas) podem apresentar padrões de
publicação diferentes. Aqui, propomos um novo método capaz de produzir
versões de ı́ndices globais comparáveis entre subáreas. A avaliação realizada
mostra que tais versões superam seus correspondentes globais.

1. Introdução
Quantificar o desempenho cientı́fico de pesquisadores tornou-se um fator importante
para desenvolver polı́ticas relacionadas à pesquisa. Análises de desempenho são realizadas por comitês altamente especializados e requerem grande esforço para avaliar a
carreira acadêmica dos pesquisadores. Definir um comitê e realizar avaliações de um
conjunto de pesquisadores são tarefas difı́ceis. Além disso, apesar de vários estudos
mostrarem que cada área tem suas próprias caracterı́sticas [Torrisi 2013], muitas subáreas
também possuem caracterı́sticas especı́ficas que impactam no padrão de publicação dos
pesquisadores [Barbosa and de Souza 2011].
Neste contexto, a decisão sobre qual pesquisador deve ficar no topo de um ranking muitas vezes é baseada em critérios como número de publicações e impacto das
mesmas. Claramente, a efetividade do ranking resultante depende de como e quais
critérios são utilizados [Oliveira et al 2012], e ı́ndices bibliométricos têm sido utilizados
para medir a produtividade de pesquisadores, incluindo o ı́ndice h [Hirsch 2005], ı́ndice
g [Egghe 2006] e citation z-score [Lundberg 2007]. Entretanto, uma limitação desses
ı́ndices bibliométricos globais é não considerar a dinamicidade de diferentes subáreas
para avaliar o desempenho dos pesquisadores. Nesse sentido, avaliar pesquisadores sem
considerar subáreas de atuação, bem como as especificidades de cada subárea, pode tornar
a avaliação injusta.
As contribuições iniciais desta dissertação são um método para inferir o impacto de veı́culos de publicação e uma análise dos pesquisadores brasileiros da área de
Ciência da Computação. Além disso, são definidas premissas de avaliação imparcial de
pesquisadores com múltiplas subáreas de interesse, e é proposto um método de ranking
de pesquisadores com múltiplas subáreas de pesquisas. A análise dos pesquisadores foi
publicada em [Lima et al 2015] e o método de ranking em [Lima et al 2013].

2. Pesquisadores de Ciência da Computação no Brasil
Em seguida, é apresentado o conjunto de dados dos pesquisadores e é feita uma análise
sobre o desempenho dos pesquisadores brasileiros de Ciência da Computação.
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2.1. Conjunto de dados de pesquisadores
São quatro os passos para a construção da base de dados utilizada neste trabalho.
1) Definição do conjunto de pesquisadores. A base de dados considera pesquisadores
de Ciência da Computação que fazem parte do Programa de Bolsa de Produtividade do
CNPq. Foram 406 pesquisadores distribuı́dos nas cinco categorias do CNPq (classificados
em Março de 2012): 32% estão no nı́vel 1 e 68% no nı́vel 2.
2) Coleta dos dados dos pesquisadores. Foi coletada toda informação necessária dos
406 pesquisadores considerados nesse trabalho de seus perfis da plataforma Lattes1 .
3) Processo de limpeza dos dados. Para resolver a ambiguidade dos nomes de autores,
foi aplicado o método estado-da-arte [Cota et al 2010].
4) Classificação de artigos em subáreas. Uma informação importante neste trabalho
é a subárea de cada publicação. Para tanto, o passo de classificação é dividido em
duas etapas: artigos publicados em conferências e em periódicos. Para publicações em
conferências, foram obtidos os dados do projeto SHINE2 (Simple H-INdex Estimator).
Esse projeto reúne publicações de conferências com base em uma lista de veı́culos de
publicação elaborada pelas Comissões Especiais da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC). Para publicações em periódicos, foi considerada a lista de periódicos classificados
pelo Qualis3 . Os artigos de periódicos também precisam ser classificados nessas mesmas
23 subáreas dos artigos em conferências. Assim, foi utilizado a versão de multi-classe do
algoritmo de classificação Lazy Associative Classifier (LAC) [Veloso et al 2007].
2.2. Análise dos pesquisadores de Ciência da Computação
Esta seção resume as principais conclusões da caracterização do perfil dos pesquisadores
brasileiros de Ciência da Computação de acordo com três dimensões.
Tempo de carreira. Quanto mais experiente é o pesquisador, mais elevada é sua posição
no ranking do CNPq, apesar de existirem pesquisadores com mais de 25 anos de carreira
na categoria 2. Além disso, normalmente demanda mais tempo para o pesquisador ser
promovido da categoria 2 para categoria 1D e da categoria 1B para categoria 1A.
Orientação de alunos. A proporção de alunos de mestrado orientados durante a carreira
do pesquisador é aproximadamente de um estudante por ano de carreira, proporção similar em todas as categorias do CNPq. Entretanto, a proporção de alunos de doutorado
orientados se diferencia: o valor da mediana de alunos de doutorado decresce do nı́vel 1
para o nı́vel 2 (com exceção para a categoria 1A que possui o valor da mediana similar à
mediana da categoria 1D).
Produção cientı́fica. Em relação à distribuição de volume de publicação e quantidade
de citações, as categorias do CNPq seguem a distribuição esperada, ou seja, o valor da
mediana decresce ao longo das categorias. Novamente, a exceção é a categoria 1A que
possui o valor da mediana similar ao da categoria 1C para os dois critérios.
O desempenho da categoria 1A pode ser explicado pelas atividades administrativas que os pesquisadores dessa categoria normalmente assumem (reitor, pró-reitor, dire1

Plataforma Lattes: http://lattes.cnpq.br
SHINE: http://shine.icomp.ufam.edu.br
3
Qualis: http://qualis.capes.gov.br
2
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tor, membro de comissão de agência de fomento, etc). Assim, a orientação de alunos e
produção cientı́fica não são as únicas prioridades dos pesquisadores que estão nas categorias superiores.
2.3. Distribuição de qualidade das publicações
Nesta seção é feita uma análise mais aprofundada das publicações. Para tanto, é proposto
um método de classificação de veı́culos de publicação baseado no ı́ndice h. Em sı́ntese,
o ı́ndice h [Hirsch 2005] de cada veı́culo de publicação é calculado, os veı́culos são ordenados e, em seguida, divididos em cinco estratos de acordo com ı́ndice h: percentis
homogêneos de 20% em ordem ascendente de ı́ndice h, chamados de superior, intermediário superior, intermediário, intermediário inferior e inferior. A seguir, são apresentadas as principais conclusões referentes à distribuição das publicações nas categorias do
CNPq e à distribuição de pesquisadores por subáreas de Ciência da Computação, ambos
considerando o método de classificação proposto (cinco extratos homogêneos).
Distribuição da qualidade das publicações dos pesquisadores. Os pesquisadores avaliados nem sempre escolhem publicar em veı́culos de publicação que pertencem aos estratos superiores. Com exceção dos pesquisadores da categoria 1A, os quais publicam em
veı́culos pertencentes ao estrato superior, os pesquisadores das demais categorias dedicam
seus esforços em veı́culos dos estratos intermediário e intermediário superior.
Qualificação de publicação por subárea. Apesar da maioria das subáreas de Ciência
da Computação concentrarem suas publicações em veı́culos do estrato superior, algumas peculiaridades de cada subárea (tamanho da comunidade, ausência ou a presença
de veı́culos de publicação de alto impacto, ausência de pesquisadores experientes, etc)
afetam a distribuição de publicações em termos dos estratos de impacto propostos.

3. Ranqueamento de pesquisadores considerando múltiplas subáreas
Esta seção apresenta as premissas para uma avaliação imparcial de pesquisadores de
subáreas distintas e o método de ranking de pesquisadores com múltiplas áreas de
pesquisa. Esta abordagem visa produzir um ranking global de pesquisadores em uma dada
área cientı́fica, mapeando a posição de cada pesquisador nos rankings construı́dos para diversas subáreas dentro da mesma área cientı́fica. Desse modo, a pluralidade do padrão
de publicação do pesquisador é considerada. Diante disso, a pontuação psi atribuı́da
P i as pum
i,j
pesquisador i em uma determinada subárea s é definida pela equação psi = nj=1
1j qi,j
,
s
onde ni é o número total de publicações do pesquisador i, 1j é uma função indicadora
(assume valor 1 se a j-ésima publicação do pesquisador pertence à subárea s, e 0 caso
contrário), pi,j é a pontuação dada pela j-ésima publicação ao pesquisador i4 , e qi,j é a
quantidade total de subáreas em que a publicação j é classificada. O fator qi,j age como
normalizador, para garantir que a pontuação pi,j não seja considerada mais de uma vez
quando a pontuação do pesquisador for agregada entre as diversas subáreas.
Dadas as diferenças entre as subáreas, as pontuações produzidas para os
pesquisadores podem não ser comparáveis. Com objetivo de garantir que a diversidade das subáreas seja respeitada, foi utilizado o percentil do pesquisador em cada
área. O percentil percentilis do pesquisador i na subárea s é definido pela equação
4

Para a pontuação baseada em volume, tem-se pi,j = 1, 8j 2 [1, ni ]; para pontuação baseada em
citação, pi,j é a quantidade total de citações da j-ésima publicação do pesquisador i.
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percentilis = i N s i , onde N s é o total de pesquisadores na subárea s, msi e esi são
as quantidades de pesquisadores com pontuação menor ou igual ao pesquisador i, respectivamente. O último fator garante que pesquisadores com pontuações iguais sejam
considerados adequadamente [Hyndman and Fan 1996].
Por fim, é necessário garantir que a igualdade entre as subáreas seja mantida.
A abordagem equipara o percentil de um pesquisador em uma subárea com o mesmo
percentil nas demais subáreas em que o pesquisador atua. Formalmente, bi é a subárea
base do pesquisador i, definida como a área em que o pesquisador tem o maior valor de
percentil percentilis ; i.e., sbi = arg maxs2S percentilis , onde S representa o conjunto de
todas as subáreas que estão sendo consideradas na área cientı́fica em questão.
Para agregar as pontuações obtidas pelos pesquisadores nas múltiplas subáreas,
o percentil obtido pelo pesquisador em cada subárea é projetado em sua subárea base.
Então, o pesquisador é recompensado com a pontuação da subárea base correspondente
ao percentil obtido nas demais subáreas. Formalmente, a pontuação agregada pi entre
as subáreas de um pesquisador i de acordo com o conjunto de subáreas s 2 S em uma
P
f (percentils )
área é definida como: pi = s2S sb fsb (1.0) i ,onde a função de projeção fsb (percentilis )
mapeia o percentil percentilis obtido pelo pesquisador i na subárea s para a pontuação
correspondente a esse percentil na subárea base sb do pesquisador, e fsb (1.0) retorna a
pontuação máxima em sb entre todos os pesquisadores nessa subárea. Essa normalização
elimina qualquer viés de pesquisadores com subárea base mais prolı́fica (e.g., subáreas
com alto volume de publicação e citações), compelindo a igualdade entre subáreas.

4. Avaliação experimental
Esta seção apresenta a metodologia experimental empregada para avaliar o método de
ranking proposto e os resultados obtidos de tal avaliação.
Conjunto de Publicações. A base de dados apresentada no Seção 2 é utilizada
para avaliar o método proposto pois: inclui apenas publicações que apareceram em
conferências e periódicos; agrupa corretamente publicações e seus autores; fornece a
quantidade de citações de cada publicação (permitindo o cálculo do ı́ndice h de cada
pesquisador) e classifica cada publicação em uma ou várias subáreas.
Rankings de Comparação. É também necessário definir os ı́ndices (ou métricas) de produtividade que serão utilizados para comparar com o método proposto. Foram escolhidos
os mesmos ı́ndices utilizados em plataformas acadêmicas (como ArnetMiner, Microsoft
Academic Search e Google Scholar) e em diversos trabalhos de avaliação de produtividade [Almeida and Guimarães 2013, Helene and Ribeiro 2011], tais ı́ndices são: volume
de publicação, número de citações e o ı́ndice h.
Ranking de Referência. Como referência é utilizado o ranking produzido pelo CNPq. A
avaliação do CNPq é feita por comissões especiais de cada área de pesquisa, que divide
os pesquisadores em duas categorias: categoria 1 que é dividida em 4 subcategorias (1A,
1B, 1C e 1D), em ordem decrescente de valor de financiamento, e categoria 2. Assim,
um método que gere um ranking ideal deve colocar os pesquisadores da categoria 1A nas
primeiras posições, seguidos pelos pesquisadores da categoria 1B e assim por diante.
Métrica de Avaliação. Para comparar o método de ranking proposto aos ı́ndices de
produtividades descritos na Seção 5, é utilizada a métrica discounted cumulative gain
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(a)

(b)

(c)

Figure 1. Comparação entre o ranking produzido com ı́ndice h e com ca-ı́ndice
(a). Distribuição de valores do (b) ı́ndice h e (c) ca-ı́ndice entre os cinco nı́veis
de relevância considerados.

(DCG) [Järvelin and Kekäläinen 2002]. Formalmente,
a métrica DCG para uma posição
Pk
2g i 1
k do ranking é definida como DCG@k = i=1 log (i+1) , onde gi denota a relevância não
2
binária associada ao item na posição i.

5. Resultados
A Figura 1(a) mostra a comparação entre o ranking produzido pelo ca-ı́ndice (versão
do ı́ndice h comparável entre pesquisadores de subáreas distintas produzida pelo método
proposto) e o produzido com a versão original do ı́ndice h. É possı́vel observar que o caı́ndice supera o ı́ndice h para todo o intervalo de k. A exceção ocorre para k  20,
em que o ı́ndice h tradicional obteve melhor desempenho. Após análise mais detalhada, a exceção observada no topo do ranking se deve à presença de pesquisadores relevantes com alto nı́vel de especialização em apenas algumas subáreas de pesquisa, ou
seja, pesquisadores da categoria 1A com poucas subáreas de atuação. As Figuras 1(b)
e 1(c) mostram a distribuição dos valores do ı́ndice h antes e depois de se aplicar o
método proposto: cada ponto é um pesquisador agrupado em uma das cinco categorias do CNPq, e a barra horizontal é o valor da mediana. A fim de manter os valores
no intervalo [0,1], a pontuação de cada pesquisador é normalizada pela maior pontuação
obtida por um pesquisador. A Figura 1(b) mostra a distribuição dos valores do ı́ndice
h dos pesquisadores antes de aplicar o método proposto, enquanto a Figura 1(c) mostra
depois de aplicado o método. A normalização entre subáreas realizada pelo método proposto reduz a dispersão de valores entre os pesquisadores classificados pelo CNPq. Tal
normalização pode ter suavizado o desempenho dos pesquisadores individualmente; ou
seja, é possı́vel que algum pesquisador com alto nı́vel de especialização e com destacado conjunto de publicações tenha sido prejudicado. Por outro lado, o método proporciona uma caracterização mais clara dos pesquisadores em cada nı́vel, e uma melhor
diferenciação entre as categorias, como indicado estritamente pelo valor descendente da
mediana a partir do nı́vel 1A ao nı́vel 2 na Figura 1(c). Os valores extremos na Figura 1(c)
podem ser explicados pelo caráter multidisciplinar dos pesquisadores.

6. Conclusões
Nesta dissertação, foi realizada a caracterização dos pesquisadores brasileiros com destacada produção acadêmica da área de Ciência da Computação financiados pelo CNPq.
Além disso, é feita uma análise aprofundada das publicações dos pesquisadores de acordo
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com o impacto do veı́culo de publicação e a subárea de interesse do pesquisador. Diante
de tais análises, foi possı́vel obter o retrato acadêmico dos pesquisadores de Ciência da
Computação financiados pelo CNPq. Os resultados desse estudo mostraram que o padrão
de publicação do pesquisador está diretamente relacionado com a sua subárea de interesse. Diante disso, foi proposto um método de ranking de pesquisadores que considere
as múltiplas subáreas de atuação do pesquisador. A abordagem proposta foi comparada
com ı́ndices de produtividade amplamente utilizados, como o ı́ndice h, produzindo melhores resultados de acordo com o ranking do CNPq. Como possibilidade de trabalhos
futuros, podem ser incorporados novos fatores ao método proposto (e.g., orientação de
alunos, liderança de grupos de pesquisa, inserção internacional), além de propor uma
análise aprofundada por subárea e aplicar o método em outras áreas cientı́ficas.
Agradecimentos. Os autores agradecem a CNPq, FAPEMIG e InWeb, Brasil.
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Järvelin, K. and Kekäläinen, J. (2002). Cumulated gain-based evaluation of IR techniques.
ACM Trans. Inf. Syst., 20(4):422–446.
Lima et al, H. (2013). Aggregating productivity indices for ranking researchers across
multiple areas. In JCDL, pages 97–106.
Lima et al, H. (2015). Assessing the profile of top brazilian computer science researchers.
Scientometrics, 103(3):879–896.
Lundberg, J. (2007). Lifting the crown - citation z-score. J. Informetrics, 1(2):145–154.
Oliveira et al, E. A. (2012). Comparison of Brazilian researchers in clinical medicine: are
criteria for ranking well-adjusted? Scientometrics, 90(2):429–443.
Torrisi, B. (2013). A multidimensional approach to academic productivity. Scientometrics, 99(3):755–783.
Veloso et al, A. (2007). Multi-label lazy associative classification. In ECML/PKDD,
pages 605–612.
284

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

ctdbd:02

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil
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Abstract. This is a brief review of Roberto Lourenço’s Master’s thesis, which
introduced novel algorithms that learn classification models from data streams.
The key challenge studied in this thesis is to learn classification models that
are more robust to concept drifts. The proposed learning algorithms employ
key concepts from Economics, which enable the resulting model to adapt itself
to new drifts and recovering itself from past drifts. Our results show that our
algorithms provide a 14% error reduction without compromising resources such
as execution time, memory and labeling efforts.
Resumo. Este é um breve resumo da dissertação de mestrado de Roberto
Lourenço, que introduz novos algoritmos que aprendem modelos de
classificação em fluxos de dados. O desafio chave estudado nesta dissertação é
aprender modelos de classificação que são mais robustos a mudanças de conceito. Os algoritmos propostos empregam conceitos chaves da Economia, que
possibilitam o modelo resultante adaptar-se a novas mudanças e recuperarse de mudanças passadas. Nossos resultados mostram que nossos algoritmos
provêm 14% de redução de erro sem comprometer recursos como tempo de
execução, memória e esforços de rotulação.

1. Context and Motivation
A data stream is an unbounded sequence of elements (e1 , e2 , . . . , et , . . .), where each element ei is indexed on the basis of its time of arrival i. Many simple operations of everyday
life, such as using a credit card or posting messages in a social network, often lead to automated creation of streams. Learning from such data streams presents unprecedented
opportunities, and a particularly important learning problem in the streaming scenario is
that of data classification. In this case, we have a sequence of examples in the form of
pairs ([x1 , y1 ], [x2 , y2 ], . . . , [xt , yt ], . . .), where each xi is an input and yi is the corresponding output. The classification task consists in using a training set (i.e., a set of examples)
to produce a model which predicts the correct output yi for an arbitrary input xi .
Input-output pairs are generated by an underlying process that is subject to unknown changes, which are generically called concept drifts. Informally, concept drift
occurs when the input-output relationship changes over the time.This results in the classification model becoming stale and less relevant over time. Clearly, the use of an outdated
model could lead to a very low classification accuracy. The main challenge studied in this
work is to build classification models that are consistent with the current concept. This
involves capturing or anticipating concept drifts in order to update the model properly.
Our strategy to capture or anticipate concept drifts is to employ selective sampling
algorithms in order to create training sets by focusing only on the most relevant examples
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at each time step. Such examples should be selected so that the resulting training set
provides sufficient resources to enable the resulting model to be effective under the occurrence of drifts. Thus, our proposed algorithms select examples by taking into account
two important properties, that we define as adaptiveness and memorability. Informally,
adaptiveness enables the model to adapt itself to drifts, and thus, improving adaptiveness
involves incorporating fresh examples into the current training set, while discarding obsolete ones. Memorability, on the other hand, involves retaining examples belonging to
pre-drift distributions, therefore enabling the model to recover itself from drifts.
We hypothesize that adaptiveness and memorability are both necessary to make
classification models robust to drifts. However, given their antagonistic natures, improving both properties may lead to a conflicting-objective problem, in which the attempt to
improve memorability further may result in worsening adaptiveness. Thus, we tackle the
problem by proposing selective sampling algorithms based on multi-objective optimization, that is, we propose to select training examples so that the resulting classification
model achieves a proper balance between memorability and adaptiveness. Our algorithms
are based on central concepts in Economics, namely Pareto and Kaldor-Hicks efficiency
criteria [Palda 2011]. The Pareto Efficiency criterion informally states that “when some
action could be done to make someone better off without hurting anyone else, then it
should be done.” This action is called Pareto improvement, and a system is said to be
Pareto-Efficient if no such improvement is possible. The Kaldor-Hicks criterion is less
stringent and states that “when some action could be done to make someone better off,
and this could compensate those that are made worse off, then it should be done.” Pareto
as well as Kaldor-Hicks efficiency criteria require utility measures to compute the set of
efficient examples. Therefore, we formulate simple-to-compute yet effective utility measures that capture the notions of adaptiveness and memorability. These utility measures
result in a utility space, and the extent to which each training example contributes to
adaptiveness and memorability depends on where it is placed in this space.
We performed extensive experimentation of our algorithms using different application scenarios: twitter sentiment analysis, prediction of forest cover type, email spam
filtering, among others. Strong representative of state-of-the-art algorithms were used to
evaluate the performance of our algorithms in terms of error reduction, resources consumed, and labeling effort to keep the classification model up-to-date. Results show that
our algorithms provide representative training sets to build classification models that balance adaptiveness and memorability, reducing classification error up to 14% when compared to the baselines in some datasets. Besides, our algorithms are also capable to balance other resources such as execution time, memory and labeling efforts.
We implemented our algorithms in the Massive Online Analysis (MOA) framework [Bifet et al. 2010] and provide datasets and implementation in the UFMG Machine
Learning Repository [Veloso 2012]. Parts of this work were published in two top tier
conferences [Oliveira Jr. et al. 2014, Buehrer et al. 2015].

2. Utility Space and Selective Sampling
Classification model: Our models [Santana et al. 2011] are composed of association
rules. These models are well suited to deal with data streams, since they can be updated
efficiently as new examples are given. Specifically, such rules have the form {x → y},
286

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

where x ⊆ X (i.e., the input space) and y ∈ Y (i.e., the output space). Models are built
on-the-fly: when a new example [xi , ?] is given, rules {x → y} such that x ⊆ xi are
produced, and the predicted output yi∗ comes from a (linear) combination of these rules.
A specific model is produced at time step i, and we denote this model as R(xi ).

Utility measures: Our approach to produce an effective model R(xi ) is based on selecting high-utility examples to compose the training set at time step i. A training set,
denoted as D(xi ), must provide adaptiveness and memorability to the corresponding
model R(xi ). Improving adaptiveness and memorability simultaneously, however, is a
conflicting-objective problem. Instead, our approaches create training sets that balance
between adaptiveness and memorability. Specifically, at time step i, candidate examples
are placed into an n-dimensional space, in which each dimension corresponds to a utility
measure which is either related to adaptiveness or memorability:
• Distance in space − The similarity between the given input xi and an arbitrary
input xj is given by the number of rules in R(xi ) that are also in R(xj ). Thus, the
utility of xj is given as:
|R(xj ) ∩ R(xi )|
(1)
Us (xj ) =
|{R(xj )}|
• Distance in time − Let γ(xi ) be a function that returns the time in which input xi
arrived. Given the current target instance xi , the utility of xj is given as:
γ(xj )
Ut (xj ) =
(2)
γ(xi )
• Memorability − In order to provide memorability, the training set D(xi ) must
contain inputs that arrived at different time periods. A simple way to force this is
to generate a random permutation of the candidate inputs. Let α(xi ) be a function
that returns the position of xi in the shuffle. The utility of xj is given as:
α(xj )
(3)
Ur (xj ) =
|D(xi )|
Each example is judged based on these three utility measures. The need to judge one
situation better than another motivates much of Economics, and next we discuss concepts
from Economics and how we use them to select examples to compose the training set.
Economic efficiency: Examples that are candidate to compose the training set at time
step i are placed in a 3-dimensional space, according to their utility measures, as shown
in Figure 1 (Left). Thus, each example a is a point in such utility space, which is placed
at < Us (a), Ut (a), Ur (a) >. Example a is said to dominate example b iff both of the
following conditions are hold:
• Us (a) ≥ Us (b) and Ut (a) ≥ Ut (b) and Ur (a) ≥ Ur (b)
• Us (a) > Us (b) or Ut (a) > Ut (b) or Ur (a) > Ur (b)

Therefore, the dominance operator relates two examples so that the result of the operation
has two possibilities: (i) one message dominates another or (ii) the two messages do
not dominate each other. A training set D(xn ) = {x1 , x2 , . . . , xm } is said to be Paretoefficient, if m ≤ n and there is no pair of examples (xi , xj ) ∈ D(xn ) for which xi
dominates xj . Examples that are not dominated by any other example lie on the Pareto
frontier [Palda 2011]. Therefore, by definition, the Pareto-efficient training set at time step
n, D(xn ), is composed by all the examples lying in the Pareto frontier that is built from the
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Figure 1. Illustrative example. (Left) The Utility Space. (Middle) Points lying in
the Pareto frontier. (Right) Points inside the Kaldor-Hicks region.

utility space. We denote the process of exploiting Pareto-efficient training sets as ParetoEfficient Selective Sampling, or simply PESS. Figure 1 (Middle) shows an illustrative
example of a Pareto frontier built from arbitrary points in the utility space.
The Kaldor-Hicks criterion, on the other hand, follows a cost-benefit analysis.
Thus, under the Kaldor-Hicks criterion, an utility measure can compensate other utility
measures, and therefore, this criterion selects examples that are located inside a region
which is below the Pareto frontier. To define this region we must first define the overall
utility of an example xj as: U (xj ) = Us (xj ) + Ut (xj ) + Ur (xj ). Also, the baseline
example, which is denoted as x∗ , is defined as:
x∗ = {xi ∈ D(xn )|∀xj ∈ D(xn ) : U (xi ) ≤ U (xj )}
(4)
That is, the baseline is the example lying in the frontier for which the overall utility assumes its lowest value. The Kaldor-Hicks region is composed of examples for which
the overall utility is not smaller than the baseline overall utility. Thus, a training set
D(xn ) = {x1 , x2 , . . . , xm } is said to be Kaldor-Hicks-efficient, if m ≤ n and there is
no example xi ∈ D(xn ) such that U (x∗ ) > U (xi ). We denote the process of exploiting Kaldor-Hicks-efficient training sets as Kaldor-Hicks-Efficient Selective Sampling, or
simply KHSS. Figure 1 (Right) shows an illustrative example of a Kaldor-Hicks region
built from arbitrary points in the utility space.

3. Experimental Evaluation
In this section we evaluate PESS and KHSS algorithms. We employed the Interleaved
Test-Then-Train method providing the first 1% of instances as training [Bifet et al. 2010].
Prediction performance is evaluated using the Mean Squared Error (MSE) measure. Computing resources are measured by RAM-Hours metric, and labeling effort is given by
the number of instances required to be labeled. For baselines we choose state-of-the-art
representatives available in MOA [Bifet et al. 2010], namely: Hoeffiding Adaptive Trees
(HAT), Active Classifier (AC), and Incremental Lazy Associative Classifier (ILAC).
Due to space limitations, we will only present results regarding two applications:
Twitter sentiment analysis, and forest cover prediction. Sentiment analysis were performed based on two events: the 2010 Brazilian presidential elections, and the 2010 FIFA
World Cup. Forest cover prediction consists in identifying the predominant kind of tree in
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Figure 2. (a) and (b) Labeling budget vs. MSE. (c) MSE as the stream evolves.

a forest from cartographic data. An extensive experimentation with many other datasets
and a deep discussion about the results are presented in the full version of the thesis.

RAM-Hours

Labeling effort is controled by a parameter β, which indicates the fraction of examples to be labeled. As ILAC and HAT assume that all examples must be labeled,
their labeling budget is maximum (i.e., β = 1.0). For AC, PESS and KHSS algorithms
we varied β from 0.1 to 1.0. According to Fig10
AC
HAT
ures 2 (a) and (b), PESS and KHSS achieved similar
1
ILAC
PESS
0.1
or superior MSE numbers than the state-of-the-art,
KHSS
0.01
for different β values. In the case of FIFA World
0.001
Cup dataset, that contains strong sudden concept
0.0001
drifts at the beginning and at the end of the stream
1e-05
(i.e., Robinho scored in the beggining of the match,
1e-06
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
and Felipe Melo received red card at the end of the
Stream Progress
match), PESS and KHSS also achieved the best reFigure 3. Pres. Elections.
sult. Figure 2 (c) shows MSE numbers as the stream
evolves. While all the baselines were severely harmed by sudden concept drifts, PESS and
KHSS quickly adapt themselves and recovery from these drifts. Finally, Figure 3 shows
the RAM-Hours as the stream evolves.1 As can be seem, both PESS and KHSS outperform HAT and ILAC, being slightly superior than AC.

4. Final Remarks
This paper provides a brief overview of Roberto Lourenço’s (RL) Master’s thesis, which
is available at dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/1761M.PDF. The subject
and the main conceptual decisions were formulated in conjuntion with RL advisors. All
implementation and experimental procedures were conducted solely by RL. Writting was
a joint task between RL and his advisors, but in general RL wrote most of the material.
Most of the results reported in RL’s thesis were published in [Oliveira Jr. et al. 2014].
Parts of the results in RL’s thesis were also published in [Buehrer et al. 2015], and in this
case RL was responsible for devising approaches to extract rules from large datasets.
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Abstract. Computational scientific experiments can be described as scientific
workflows and usually explore very large datasets. Scientists might need to reexecute the same workflow several times, doing manual adjustments after intermediate analysis. The manual executions of workflows may hinder the management of the experiment and the analysis of the results. We believe that by
letting scientists interact with their experiment during its execution, the management of experiments with iterative needs would be more efficient. In this
dissertation, we enable the composition, execution and analyses of dynamic
workflows by means of an algebra and tools for provenance data analysis and
for interventions during experiment runtime. Results show execution time savings of up to 24 days.
Resumo. Experimentos científicos computacionais podem ser descritos na
forma de workflows científicos e explorar grandes conjuntos de dados. Cientistas podem precisar executar o mesmo workflow muitas vezes, fazendo ajustes manuais após análises intermediárias. As execuções manuais do workflow
podem dificultar a gerência do experimento e a análise dos resultados. Acreditamos que, ao permitir que cientistas interajam com o experimento durante
a sua execução, a gerência de experimentos com necessidade iterativas seja
mais eficiente. Nesta tese, possibilitamos a composição, execução e análise de
workflows dinâmicos através de uma álgebra e de ferramentas para análise
da proveniência dos dados e para intervenções na execução do experimento.
Os resultados mostram melhorias no tempo de execução de até 24 dias.

1. Introdução
Experimentos científicos em larga escala exploram conjuntos de dados na ordem de
muitos terabytes ou petabytes buscando pela confirmação (ou não) de uma hipótese.
Este processo normalmente envolve múltiplas atividades computacionais que executam
programas encadeados em scripts. Sistemas de Gerência de Workflows Científicos
(SGWfC) têm demonstrado grande valor ao apoiar cientistas na modelagem do experimento como um workflow. SGWfC também são responsáveis por registrar a proveniência dos dados (Freire et al. 2008). Um workflow científico pode ser explorado de diferentes formas. Cientistas podem explorar uma série de combinações possíveis dentre os
parâmetros do experimento. O objetivo pode ser varrer um espaço de soluções possíveis
em busca do modelo mais adequado para avaliar a hipótese investigada. Nessas explo-
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rações, o mesmo workflow é executado diversas vezes utilizando diferentes combinações de parâmetros e métodos computacionais. Adicionalmente, muitas das explorações
científicas envolvem métodos computacionais iterativos, que repetem um conjunto de
passos até se atingir um determinado critério de parada. Tal critério é muitas vezes difícil de ser definido antes de se avaliar os resultados parciais do experimento.
O método científico é interativo por natureza. Cientistas acompanham a execução de seus procedimentos, avaliam resultados parciais e modificam o experimento até
atingir um objetivo. SGWfC podem servir como interface para o cientista interagir com
os experimentos em execução e até mesmo permitir que estes sejam modificados sem
que seja necessário interromper a execução. As modificações feitas durante a execução
não podem, entretanto, comprometer a consistência dos resultados e da base de dados de
proveniência.
Workflows dinâmicos são workflows científicos, possivelmente distribuídos e
colaborativos, que estão sujeitos à rápida reutilização e exploração acompanhados de
contínua adaptação e melhorias (Gil et al. 2007). Ainda que muitos experimentos em
larga escala demandem dinamismo, gerenciar workflow dinâmicos ainda é um desafio.
Por esta razão, muitos cientistas utilizam SGWfC tradicionais para executar seus workflows e executam suas analises apenas após a execução. Sendo assim, eles precisam
repetir a execução do workflow ao ajustar um parâmetro de entrada ou configuração do
workflow, até que atinjam o resultado esperado. Esta abordagem é simples mas muito
trabalhosa e ineficiente, em particular, para análises intensivas de dados onde reexecutar
um workflow pode ser inviável ou muito caro. De forma alternativa, uma abordagem
dinâmica permite ajustes e adaptações no workflow ainda durante sua execução, preservando os resultados desejados e sua proveniência. Apenas um fragmento do workflow
pode precisar ser reexecutado, o que faz da abordagem dinâmica mais eficiente.
Reduzir o tempo de execução é a principal ideia por trás da otimização de consultas em bancos de dados e otimização de workflows (Ogasawara et al. 2011). Em ambos os casos, transformações algébricas podem reduzir o tempo de execução das consultas ou workflows. Entretanto, existem outros fatores em um experimento que podem ser
explorados para melhorar a eficiência. Filtragem de dados, parâmetros da iteração e
algoritmos utilizados são importantes aspectos do domínio do experimento que podem
ser ajustados para melhorar o tempo de execução. Contudo, tal ajuste depende das ações
dos cientistas, especialistas do domínio. Da mesma forma que o otimizador de consultas
utiliza as estatísticas do catálogo do banco de dados, os cientistas podem utilizar seus
conhecimentos de domínio e dados de proveniência para otimizar seus experimentos.
Esta tese se propôs a incorporar características dinâmicas a máquinas de execução de workflows. Nosso objetivo é apoiar cientistas no monitoramento, análise e interferência na execução do experimento científico como descrito por Mattoso et al. (2015).
Mais especificamente, propomos uma abordagem iterativa para workflows com um modelo de execução dinâmico guiado pela linhagem dos dados em execução, um conceito
inspirado na proveniência que viabiliza ciclos dinâmicos e dois algoritmos de adaptação
de workflow através da interação com o usuário. A premissa da tese é que tais recursos
trazem melhorias na obtenção de resultados e no tempo de execução de experimentos
científicos computacionais que precisam, inerentemente, ser adaptados e sofrer ajustes
finos ao longo do seu ciclo de vida. A possibilidade de interagir com a execução evita
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que os cientistas interrompam e reiniciem o workflow inúmeras vezes. Com isso, reduzse o tempo para executar o experimento como um todo.
Nossa proposta é baseada na abordagem algébrica para workflows científicos
(Ogasawara et al. 2011) e utiliza conceitos de bancos de dados distribuídos, linguagem
de programações funcionais para bancos de dados e bancos de dados ativos (Paton e
Díaz 1999). Nosso modelo de execução é fortemente acoplado à proveniência de dados,
facilitando análises em tempo real. Este recurso mostrou-se essencial para apoiar a tomada decisão durante a execução de experimentos (Dias et al. 2013, Guerra et al. 2012).

2. Ciclos Dinâmicos e Linhagem dos Dados em Execução
Para dar apoio a ciclos dinâmicos em workflows, apresentamos construtos iterativos
para a álgebra de workflows baseados nos construtos de Mosconi e Porta (2000) e Danforth e Valduriez (1992). A álgebra de workflows foi modificada para satisfazer as seguintes condições: (1) o ciclo é capaz de começar, (2) o ciclo é capaz de iterar e (3) o
ciclo é capaz de parar. Nós definimos ciclos em um workflow através de uma operação
algébrica denominada Evaluate. As demais definições e teoremas podem ser avaliados
no texto completo desta tese.
O conceito de linhagem é chave para gerenciar os ciclos em nossa abordagem e
abre oportunidades para monitoramento e análise de resultados ao longo das iterações. É
também através das linhagens que desenvolvemos os algoritmos de intervenção na execução do workflow. A intuição deste conceito é que todo dado produzido durante a execução de um ciclo em um workflow científico está necessariamente associado a um dado
de entrada do ciclo, i.e. todo dado no processo iterativo possui um ancestral. A linhagem
é um registro do ancestral de cada dado e a sua geração, ou seja, o número do ciclo no
qual ele foi gerado. A linhagem foi inspirada na proveniência dos dados e mostrou-se
fundamental para garantir a ausência de ciclos infinitos dadas algumas considerações.
Além disso o registro da linhagem permite gerenciar a execução correta do workflow na
ocorrência de intervenções do cientista.
Representamos a linhagem na forma de um cubo de dados para prover um acesso uniforme e estruturado aos dados envolvidos em um ciclo do workflow, melhorando
a gerência dos resultados ao longo das iterações. Definimos o cubo de linhagem como
uma estrutura onde pode-se consultar os dados do ciclo utilizando três dimensões: (1) o
conjunto de dados ancestrais do ciclo; (2) os esquemas das relações do workflow envolvidas no ciclo contendo os resultados intermediários das atividades; e (3) o número das
iterações. Com essas dimensões é possível fazer consultas como: “Selecione todos os
resultados da atividade X gerados a partir do ancestral y ao longo de todas as iterações”;
“Selecionar o fecho de resultados obtidos a partir de um ancestral y”; “Selecione o ancestral y cujo resultado obtido na atividade X na iteração k é máximo”; “Selecione a
menor iteração k onde a diferença da média dos resultados da atividade X com os resultados da iteração anterior é menor que um dado ε”.
Com bases nas consultas ao cubo de linhagens, o cientista pode tomar decisões a
respeito do experimento e decidir intervir na execução. Para tal desenvolvemos dois
algoritmos de interação com workflows em execução. O algoritmo Interação-Alfa trata
eventos onde os cientistas modificam os dados de entrada do workflow. Isto inclui modificações em parâmetros de entradas (para correções ou ajuste-fino), inclusão de novas
fatias de dados para análise ou a remoção de conjuntos de dados possivelmente infrutí293
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feros. Quando um evento deste tipo ocorre, interpretamos como uma alteração no conjunto de dados ancestrais do ciclo. Conhecendo o ancestral modificado, sabemos exatamente, através do cubo de linhagem, quais são os dados descendentes e podemos reexecutar aquela linhagem para atualizar os resultados corretamente. Se novos dados foram
incluídos como ancestrais, novas linhagens são processadas e se ancestrais foram removidas, a linhagem existente é marcada como apagada. O algoritmo de Interação-Ômega
trata eventos onde os cientistas alteram as configurações do workflow, incluindo troca
de atividades e atributos das operações algébricas. Como este tipo de evento afeta toda a
execução do workflow, o algoritmo cria uma ramificação no cubo de linhagens e reexecuta a parte necessária do workflow por completo. A criação de ramificações é essencial
pois permite que os cientistas explorem diferentes configurações e alternem entre os
ramos do cubo em busca da configuração que obtém os melhores resultados.
Estes dois algoritmos são projetados para apoiar em conjunto a condução dinâmica de workflows. Cientistas podem ramificar a execução do workflow para uma nova
configuração, e então adicionar novos dados para serem explorados, e em seguida, realizar novas ramificações ou retornar para uma configuração anterior. Este é o primeiro
trabalho a prover mudanças dinâmicas ao mesmo tempo em que provê a consistência
dos dados de proveniência gerenciando sua linhagem.

3. Contribuições e considerações finais
Esta tese está inserida no contexto de “desenvolvimento de Ciência apoiada pela computação” (do inglês e-science ou cyberinfrastructure). As principais contribuições desta
tese são: (i) Construtos iterativos na abordagem algébrica para workflows científicos
centrados em dados com uma operação algébrica para iterações; (ii) O conceito de linhagem de dados que possibilita o rastreamento, consulta e correlação dos dados de
proveniência ao longo das iterações do workflow; (iii) Um modelo de execução dinâmico que apoia os ciclos dinâmicos através de ativações de avaliação e um modelo em
cubo para a linhagem de dados; (iv) O algoritmo Interação-Alfa que permite que os dados de entrada do workflow sofram alterações em tempo de execução; (v) O algoritmo
Interação-Ômega que permite que a configuração do workflow seja alterada em tempo
de execução; (vi) A implementação do módulo iterativo e dos algoritmos de interação
na máquina paralela de execução de workflows Chiron e a implementação de uma API
denominada Achilles para inserir eventos de interação na proveniência do workflow sem
gerar inconsistências nos resultados; (vii) Uma avaliação experimental extensa utilizando três workflows que apresentam características dinâmicas, ou seja, que demandam
ajustes ao longo de sua execução e que utilizam cenários de aplicações e dados reais.
Executamos os experimentos em um cluster de 640 processadores e também
utilizando uma nuvem de computadores na infraestrutura da Amazon AWS. Os detalhes
estão descritos no texto completo desta tese. Os resultados apresentam um potencial de
economia de 6 a 10 horas do tempo de execução em um experimento com modelos de
ordem reduzida e até 12 horas em um experimento de bioinformática. Em um experimento de quantificação e incertezas, economizou-se de 7 a 24 dias no tempo de execução, em um cenário onde o cientista não conhece a priori a configuração ideal de parâmetros para a execução. Na hipótese (pouco realista) onde o cientista conhece a melhor
configuração a priori para executar a simulação, a abordagem dinâmica introduz uma
sobrecarga de no máximo 3,5 horas no tempo de execução. Esta sobrecarga torna-se
menos significativa na medida em que a escala do experimento cresce. No maior cená294
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rio explorado desta tese, a sobrecarga da abordagem dinâmica foi menor que 0,6%.
Além da economia nos tempos de execução, as consultas utilizando o cubo de dados de
linhagem permitem que o cientista analise os resultados ao longo das iterações do workflow, com dados de contexto, e possa tomar decisões ainda durante a execução dos experimentos.
Esta tese também deu origem a um conjunto de trabalhos publicados associados
ao dinamismo na execução de workflows, à representação algébrica de workflows científicos e a execução de experimentos com apoio da proveniência de dados. Dentre estas
publicações, podemos destacar:
•
•

•
•

•

•

•

A varredura de parâmetros para workflows com interferência dinâmica do usuário (Dias et al. 2011) onde exploramos o dinamismo em workflows com ciclos;
Os artigos que apresentam e avaliam a álgebra para workflows científicos (Dias
et al. 2013, Ogasawara et al. 2011, 2013), onde trabalhei com os demais autores
na concepção e desenvolvimento dos experimentos com a máquina de execução
de workflows algébricos, o Chiron;
A exploração de um workflow para quantificação de incertezas (Guerra et al.
2012) que teve resultados aprimorados com consultas à base de proveniência;
Uma interface de consulta e visualização para dados de proveniência (Horta et
al. 2013), cujo conceito foi desenvolvido em conjunto com o aluno de mestrado
Felipe Horta.
Artigos onde exploramos mudanças estruturais em workflows de bioinformática
(Santos et al. 2013a, 2013b). Nestes artigos, trabalhei com o aluno de mestrado
Igor Santos na concepção da troca dinâmica de atividades do workflow durante
sua execução numa nuvem publica de computadores.
Artigos que discutem os desafios associados à condução dinâmica de workflows
científicos pelos cientistas (Mattoso et al. 2013, 2015), onde defini uma taxonomia e trabalhei em conjunto com os demais autores na descrição dos principais
desafios e dos principais casos de uso existentes.
O artigo que descreve os ciclos dinâmicos (Dias et al. 2015) e os resultados experimentais obtidos.

Nesta tese, mostramos que a interação com workflows melhora a eficiência da execução
de experimentos científicos computacionais em larga-escala. Realizamos uma avaliação
experimental utilizando diferentes workflows, incluindo um workflow dinâmico para um
experimento de quantificação de incertezas.
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Abstract. Providing integrated access to data distributed over Linked Data federations has
become a major research challenge, mainly due to heterogeneity problems. In this context,
this work proposes a solution for query decomposition over Linked Data federations available
on theWeb of Data, i.e., sets of RDF data sources published according to the principles of
Linked Data. Our main contribution lies in the definition and implementation of a process for
decomposing queries over distributed data sources, which are described by structurally
distinct ontologies. In order to evaluate the proposed approach, a prototype was implemented
and some experiments were performed.
Resumo. Prover uma visão integrada de dados distribuídos em diferentes conjuntos de dados
RDF, conectados entre si e acessíveis por meio de consultas SPARQL, tornou-se um grande
desafio de pesquisa, devido, principalmente, a problemas de heterogeneidade. Neste contexto,
este trabalho define e implementa um processo para decomposição de consultas,
considerando que as fontes de dados possuem esquemas estruturalmente distintos, com o
objetivo de auxiliar o processo de integração de dados distribuídos em múltiplos conjuntos de
dados que seguem os padrões Linked Data. A abordagem proposta manipula consultas
SPARQL e utiliza mapeamentos heterogêneos com o objetivo de tratar aspectos referentes as
diferenças estruturais entre as ontologias que descrevem os conjuntos de dados a serem
integrados. Para avaliar a abordagem, um protótipo foi implementado e alguns experimentos
foram realizados com fontes de dados disponíveis na Web.

1. Introdução
O crescimento da Web de Dados [Bizer et al. 2009] tem motivado o desenvolvimento
de soluções para integração de dados com o objetivo de superar os novos desafios
encontrados neste cenário. Na Web de Dados as fontes de dados são conjuntos de dados
RDF os quais podem ser acessados a partir de consultas SPARQL (SPARQL Protocol
and RDF Query Language) e podem estar associados a uma ontologia que, em geral,
desempenha o papel do esquema da fonte de dados. Neste cenário, os sistemas de
consultas federadas são utilizados com o objetivo de prover uma visão integrada de
dados distribuídos em fontes de dados distintas [Rakhmawati et al. 2013]. Estes
sistemas podem ser construídos com ou sem o uso de um módulo, chamado federator,
que desempenha função similar a um mediador e tem o papel de decompor uma consulta
em uma ou mais subconsultas de forma transparente, bem como direcionar as
subconsultas a múltiplos serviços (SPARQL Endpoint) de consulta distribuídos e,
finalmente, integrar os resultados das subconsultas. Além disso, o federator pode
possuir um esquema o qual provê o vocabulário necessário para a construção das
consultas. Um dos principais desafios a serem solucionados quando se deseja oferecer
uma visão integrada de dados distribuídos em múltiplas fontes de dados diz respeito à
decomposição de consultas. Um componente fundamental para a decomposição de
consultas em sistemas de integração de dados é o conjunto de mapeamentos entre o
esquema global e os esquemas das fontes de dados a serem integradas. Tendo em vista
que os esquemas das fontes de dados podem ser complexos e heterogêneos, a descoberta
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destes mapeamentos pode ser uma tarefa muito complexa. Em geral, este processo é
feito de forma manual ou semiautomática, demandando um elevado custo durante a
inicialização do sistema de integração.
Neste contexto, este trabalho propõe uma abordagem para decomposição de
consultas em sistemas de consultas federadas capaz de lidar com a heterogeneidade
estrutural das ontologias que descrevem os esquemas das fontes de dados que fazem
parte da federação. A principal contribuição deste trabalho reside na definição e
implementação de um processo para decomposição de consultas SPARQL, bem como
de um conjunto de mapeamentos, capazes de lidar com as diferenças estruturais entre as
ontologias. Para avaliar a abordagem proposta, um protótipo foi implementado com o
objetivo de realizar a decomposição de consultas em federações de fontes de dados
conectados, i.e. definidas de acordo com os princípios de Linked Data.
O restante do artigo está organizado como se segue. Na Seção 2, é apresentada a
caracterização do problema. Na Seção 3, a abordagem proposta para decomposição de
consultas é descrita. Na Seção 4, são discutidos os principais resultados obtidos por
meio dos experimentos. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas algumas
considerações sobre a pesquisa, as conclusões e os trabalhos futuros.

2. Caracterização do Problema
A título de ilustração, será um exemplo de um cenário típico de integração de dados a
partir de múltiplas fontes de dados que seguem os princípios Linked Data. As fontes são
do domínio de dados bibliográficos e armazenam dados sobre artigos, autores,
conferências e periódicos da área de Ciência da Computação. Considere as fontes de
dados DBLP1, Kisti2 e DBpedia3. Cada uma das fontes de dados mencionadas está
associada a uma ontologia que descreve o vocabulário da fonte de dados. A fonte de
dados DBLP é descrita pela ontologia AKT4, uma ontologia criada para descrever
entidades relacionadas com a comunidade de Ciência da Computação. Já as fontes de
dados Kisti e DBpedia utilizam suas próprias ontologias.
A Figura 1 apresenta parte das ontologias DBLP, Kisti e AKT, com as
respectivas ligações (owl:sameAs) as quais são responsáveis por conectar recursos
localizados em diferentes fontes de dados. A ontologia SWRC5 (SemanticWeb for
Research Communities), apresentada parcialmente na Figura 1, é uma ontologia que
descreve entidades relacionadas com a comunidade de pesquisadores, tais como
pessoas, organizações, publicações e seus relacionamentos. Esta ontologia desempenha
o papel do esquema do federator. Suponha, então, que um usuário deseja obter a
resposta para a seguinte consulta: Recupere os títulos de artigos publicados pelo autor
Alon Y. Halevy que contenham a palavra Data Integration, bem como um resumo dos
mesmos. Além disso, caso exista, recupere o ano de publicação desses artigos. Retorne
também uma pequena biografia do autor. Inicialmente, para encontrar uma resposta
para a consulta Q, é necessário identificar em quais fontes de dados a resposta poderá
ser encontrada, seja de maneira total ou parcial. Em seguida, é preciso realizar a
decomposição da consulta Q em várias subconsultas que serão submetidas as fontes de
dados capazes de contribuir com a resposta à pergunta.

1 http://dblp.rkbexplorer.com/sparql/
2 http://kisti.rkbexplorer.com/sparql/
3 dbpedia.org
4 http://www.aktors.org/publications/ontology/
5 http://ontoware.org/swrc/
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Figura 1. Exemplo da Ontologia SWRC e das Ontologias das Fontes de Dados.

O processo de decomposição de consultas SPARQL lida com dois principais
desafios: (i) heterogeneidades entre os esquemas, neste caso, entre as ontologias e (ii) a
recuperação de informações parciais. O primeiro desafio refere-se ao fato de que
diferentes representações podem ser utilizadas para descrever o mesmo conceito do
mundo real. No segundo caso, as fontes de dados podem responder apenas parcialmente
a consulta Q. Para ilustrar o desafio (i), considere a propriedade de objeto s:publisher da
ontologia SWRC, a qual relaciona um artigo com seu(s) autor(es). Perceba que na
ontologia Kisti a associação entre artigo e autor não é feita de maneira direta, pois,
inicialmente, um artigo deve estar relacionado com uma instância da classe
k:CreatorInfo e somente quando é recuperada a instância desta classe, é que, então,
pode-se recuperar a instância de k:Person por meio da propriedade de objeto
k:hasCreator. Isto acontece devido à heterogeneidade estrutural das ontologias. Para
ilustrar o segundo desafio, suponha que na fonte de dados Kisti e DBLP é possível
encontrar as informações desejadas sobre os artigos publicados pelo autor Alon Y.
Halevy. Porém, dados sobre este autor só poderão ser recuperados na fonte de dados
DBpedia por meio da propriedade d:abstract. Diante de tais desafios, são necessários
mecanismos eficientes para a decomposição de consultas com o objetivo de superar os
problemas de heterogeneidade estrutural e permitir que fontes de dados possam oferecer
respostas parciais ou incompletas.

3. oLinDa: Uma Abordagem para Decomposição de Consultas SPARQL
O processo de decomposição de consultas proposto neste trabalho visa solucionar o
problema descrito a seguir: Seja uma ontologia de domínio OD que representa o
esquema do federator; um conjunto de fontes de dados S = {S1,...,Sn} representadas no
modelo RDF e previamente conhecidas; OL um conjunto de ontologias {OS1,...,OSn},
chamadas de ontologias locais, onde cada OSi descreve o vocabulário da fonte de dados
Si, e um conjunto de mapeamentos M entre OD e cada ontologia local OSi. O problema
de decomposição de consultas consiste em como decompor uma consulta global Q,
definida em termos de OD, em uma ou mais consultas {Q1,...,Qn} a serem submetidas
nas fontes de dados Si, considerando que as ontologias que descrevem os esquemas são
independentes e podem possuir estruturas distintas.
Para ilustrar o processo de decomposição, suponha uma consulta Q submetida de
acordo com o vocabulário da ontologia de domínio (OD): Recupere os títulos e os
resumos dos artigos publicados pelo autor Alon Y. Halevy que possuem a palavra
"Data Integration" no título. Além disso, caso exista, recupere o ano de publicação
desses artigos. Retorne também uma pequena biografia do autor. A definição em
SPARQL da consulta Q é apresentada na Figura 2. A seguir, as principais atividades do
processo de decomposição de consultas são explicadas.
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PREFIX s:<http://swrc.ontoware.org/ontology#>
SELECT ?title ?year ?abstract
WHERE{
?paper rdf:type s:Article, s:title ?title, s:abstract ?abstract .
FILTER regex{?title, “Data Integration”, “i”}
OPTIONAL{?paper s:year ?year .}}

Figura 2. Consulta SPARQL Q.

Atividade 1 - Geração do Grafo de Consulta: O primeiro passo do processo
de decomposição de consultas é transformar a consulta Q em um grafo de consultas
[Cunha, D. R. B., 2014, Cunha and Lóscio, 2014]. Neste trabalho, o grafo de consultas é
representado como uma matriz de adjacências, onde cada vértice do grafo é um índice da
matriz. Dessa forma, se existir uma aresta que liga um vértice x a outro vértice y, então o
elemento ax,y recebe valor 1, caso contrário recebe valor 0. A matriz de adjacências
adotada neste trabalho é adaptada substituindo o valor 1 pelo valor da propriedade p, no
caso contrário, o elemento ax,y é vazio [Bondy 1976]. A partir da consulta de entrada Q,
são produzidos dois artefatos: (i) uma matriz de adjacências AGQ que armazena o grafo de
consulta gerado para Q e (ii) uma lista LFQ que armazena cada construtor FILTER
encontrado em Q. Por exemplo, para o padrão de tripla (?artigo, rdf:type, s:Article) da
consulta Q, são criados dois vértices, onde um recebe o rótulo do sujeito ?artigo e o
outro recebe o valor do objeto s:Article. Em seguida, é feita uma verificação para
identificar se os valores atribuídos aos nós já foram armazenados como índices da matriz
de adjacências. Caso os valores não existam, então os nós com os valores ?artigo e
s:Article passam a ser índices de AGQ e o elemento da matriz a[?artigo;s:Article] recebe o valor
da aresta, nesse caso será atribuído o valor de rdf:type. Este procedimento é feito para
cada padrão de tripla (TP). Se o padrão de tripla é opcional, ou seja, é do tipo
OPTIONAL {TP}, então TP sofre uma pequena modificação, passando a ter uma
anotação sobre o nó que recebe o valor do objeto, ficando com a seguinte representação:
TP(s, p, <o, op>), onde op é uma variável booleana que possui valor verdadeiro. Após
todo este procedimento, é feita uma análise da consulta Q a fim de identificar a presença
do construtor FILTER. Como artefato final desta atividade, é retornada uma lista de
filtros que contém todos os construtores FILTER encontrados em Q. Para exemplificar
como os construtores FILTER são extraídos e armazenados em LFQ, considere o filtro
aplicado na consulta Q: FILTER regex{?titulo, "Data Integration", "i"}. Tanto a
expressão quanto a variável são armazenadas em um nó da lista LFQ, conforme ilustrado
na Figura 3.

Figura 3. Lista de Filtros LFQ.

Ao final da Atividade 1 são obtidos os grafos de consultas e as matrizes de
adjacência, conforme pode ser analisado em [Cunha, D. R. B., 2014, Cunha and Lóscio,
2014].
Atividade 2 - Geração dos grafos das subconsultas: O principal objetivo desta
atividade consiste em decompor o grafo de consulta GQ em novos grafos GQ1, ...,GQn,
de tal forma que cada grafo GQi representará, ao final do processo, uma consulta
SPARQL que recupera dados de uma única fonte de dados Si. Para esta decomposição, é
utilizado o conjunto de mapeamentos M. Inicialmente, cada aresta uv do grafo de
consultas GQ é visitada e são criados dois novos nós os quais receberão os valores dos
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nós reescritos u e v. A reescrita destes nós é realizada de acordo com os seguintes casos:
i) se o valor do nó é um literal ou uma variável, então não é preciso realizar a reescrita,
apenas atribuindo o valor u e v para dois novos nós criados; e ii) se o valor do nó é uma
classe, então é realizada uma busca no conjunto de mapeamentos M com o objetivo de
identificar se existe uma regra de mapeamento para a classe a ser reescrita na fonte de
dados Si. Além dos nós criados a partir da reescrita de u e v, uma nova aresta é criada e
esta irá receber o valor reescrito de uv. Se uv é uma variável, então não existe
necessidade de reescrever a aresta, sendo realizada apenas a sua inserção como elemento
da matriz, atualizando, assim, AGSi. No caso em que uv é uma propriedade de dados ou
de objeto, então é realizada uma busca no conjunto de mapeamentos M com o objetivo
de encontrar alguma regra de mapeamento que mapeie uv para propriedades na fonte de
dados Si. Quando uv tem um mapeamento para um caminho Xi … Xn-1, n>1, então para
cada Xi são criados nós auxiliares, os quais podem ser conectados por arestas com
valores de Xi e, em cada iteração, a matriz de adjacências é atualizada. Ao final da
Atividade 2, são obtidos os grafos de consultas com suas respectivas matrizes de
adjacências para cada fonte de dados, conforme pode ser analisado em [Cunha, D. R.
B., 2014, Cunha and Lóscio, 2014].
Atividade 3 - Geração das subconsultas em SPARQL: A partir dos grafos
gerados para cada fonte de dados Si, é possível criar consultas SPARQL para cada um
deles. Para realizar esta atividade, cada nó e cada aresta dos grafos de consultas são
percorridos e transformados em padrões de tripla levando em consideração se um objeto
possui alguma anotação com valor true, indicando um operador do tipo OPTIONAL.
Além disso, a lista de filtros LF é analisada a fim de que os filtros possam ser aplicados
nos devidos grafos de consultas. Ao final da Atividade 3, são obtidas as subconsultas
SPARQL para cada fonte de dados Si capaz de contribuir com a resposta da consulta
inicial Q, conforme pode ser analisado em [Cunha, D. R. B., 2014, Cunha and Lóscio,
2014].

4. Avaliação da Prosposta
Com o objetivo de avaliar a abordagem de decomposição de consultas proposta neste
trabalho, foi construído um protótipo, chamado oLinDa, o qual permite que o usuário,
formule consultas e manipule mapeamentos. Para avaliar a abordagem, foi definido um
conjunto de 20 (vinte) consultas, dentre as quais 16 (dezesseis) foram extraídas do
benchmark SP2Bench6. Para esta avaliação, foram utilizadas as fontes de dados DBLP,
Kisti, DBpedia e Opus7. As consultas foram submetidas de acordo com a ontologia
SWRC e para todas as consultas testadas, o método de decomposição proposto
recuperou todas as instâncias que deveria, além de não originar respostas erradas.
Aquelas que não obtiveram sucesso na decomposição são consultas que solicitam
propriedades que não estão no escopo da ontologia de domínio ou possuem mais de um
padrão de tripla dentro dos construtores OPTIONAL e UNION. Estes resultados foram
analisados manualmente. Finalmente, é importante deixar claro que o foco deste
trabalho não consiste em tratar aspectos de estratégias para execução e otimização de
consultas em SPARQL. Para mais informações sobre a implementação e a avaliação
realizada, consultar [Cunha, D. R. B., 2014, Cunha and Lóscio, 2014], onde
explicamos com detalhes como foram realizados os experimentos e apresentamos
nossas considerações e conclusões sobre os mesmos.

6 http://dbis.informatik.uni-freiburg.de/forschung/projekte/SP2B/
7 http://opus.bath.ac.uk/
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5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, foi apresentada uma solução para o problema de decomposição de
consultas no contexto de integração de dados na Web de Dados. Dentre os principais
diferenciais da abordagem proposta, destaca-se o fato de lidar com o problema de
decomposição de consultas entre ontologias que apresentam estruturas distintas, além de
manipular os operadores de FILTER e OPTIONAL da linguagem SPARQL. É
importante notar que as soluções para decomposição de consultas propostas em
[Correndo et al. 2010, Lee et al. 2010, Makris et al. 2012] não tratam expressões de
filtro e OPTIONAL, além de utilizarem apenas mapeamentos homogêneos. Finalmente,
algumas direções podem ser exploradas em trabalhos futuros como o aumento do
escopo da gramática da linguagem SPARQL, atualmente coberto pela abordagem
oLinDa, para permitir o tratamento de consultas do tipo ASK, CONSTRUCT e
DESCRIBE. Além disso, deverão ser realizados estudos mais aprofundados sobre
estratégias de execução de consultas levando em consideração algoritmos de junção que
exploram imprevisibilidade do tempo de resposta dos SPARQL endpoints, bem como os
que objetivam reduzir a transmissão de dados intermediários para o federator.
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1. Introduction
With the emergence of Linked (Open) Data, a number of novel and notable research challenges have been raised. The “openness” that often characterises Linked Data offers an
opportunity to homogeneously integrate and connect heterogeneous data sources on the
Web. As disparate data sources with overlapping or related resources are provided by
different data publishers, their integration and consolidation becomes a real challenge.
An additional challenge of Linked Data lies in the creation of a well-interlinked graph
of Web data. Identifying and linking not only identical Web resources, but also lateral
Web resources, provides the data consumer with richer representation of the data and
the possibility of exploiting connected resources. This thesis contributes to the data integration, consolidation and linkage problems, focusing on specific research challenges
towards a well-interlinked Web. Furthermore, it also investigates the awareness of Web
users regarding their privacy due to the advances of the data integration methods.
Our first contribution (Section 2) to the Linked Data is the creation of a twophase algorithm for complex datatype property matching, a rarely addressed problem in
literature, but of utmost importance. Briefly, phase 1 of our approach computes the Estimated Mutual Information matrix (EMI) of the property values to (1) find simple, 1:1
matches, and (2) compute a list of possible complex matches. Phase 2 applies Genetic
Programming (GP) to the much reduced search space of candidate matches to find complex matches. This contribution is validated through an extensive experimental evaluation
using real-world data. The results show that the technique is able to find matches between
sets of datatype properties with high accuracy, and that the proposed technique greatly
improves results over those obtained if the EMI or GP techniques were independently
used.
The second and third contributions (Section 3 and 4) address data consolidation
and interlinking problems. These problems are tackled by means of connectivity of Web
resources on the Web. Although relatedness is liable to subjective interpretations, connectivity is not. Given the Semantic Web’s ability of linking Web resources, connectivity
can be measured by exploiting the links between entities and subsequently these connections can be exploited to uncover relationships between Web resources. Thus, we present
a combined approach to uncover relationships between disparate entities which exploits
(a) a graph analysis of reference datasets together with (b) entity co-occurrence on the
Web with the help of search engines. In (a), we introduce a novel approach, adopted
and applied from social network theory, to measure the connectivity between given enti303
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ties1 in reference datasets. Furthermore, we expand and extend the connectivity measure
between entities to measure and identify connected Web resources. We validate our approaches through extensive evaluations using real-world datasets, reporting results that
outperform state of the art approaches.
As contributions of this thesis, we developed three Web-based applications named
Cite4Me, SCS Connector and FireMe app. Cite4Me (Section 5) provides a new perspective on the search and retrieval of Linked Open datasets, as well as the benefits of using
our approaches. Cite4Me offers a single access point for accessing papers and, therefore, it assists searchers in finding relevant papers and unveils new nomenclature more
efficiently. For this, we use reference datasets, such as DBpedia, to explore semantic
relationships between scientific papers and user queries. Another tool is the SCS Connector, which assists users to uncover links between entity pairs within and across datasets.
SCS Connector provides a Web-based user interface and a RESTful API that enable users
to interactively visualise and analyse paths between an entity pair (ei ,ej ) through known
links that can reveal meaningful relationships between (ei ,ej ) according to a semantic
connectivity score (SCS). Finally, FireMe app (Section 6) shows further directions in the
present study and alert users of the impact of having data publicly available on the Web.

2. Complex Datatype Property Matching
Ontology matching is a fundamental problem in many applications areas. Using OWL
concepts, by datatype property matching we mean the special case of matching datatype
properties from two classes. Concisely, an instance of a datatype property p is a triple of
the form (s, p, l), where s is a resource identifier and l is a literal. A datatype property
matching from a source class S to a target class T is a partial relation µ between sets
of datatype properties from S and T , respectively. We say that a match (A,B) 2 µ is
m:n iff A and B contain m and n properties, respectively. A match (A,B) 2 µ should be
accompanied by one or more datatype property mappings that indicate how to construct
instances of the properties in B from instances of the properties in A. A match (A,B) 2 µ
is simple iff it is 1:1 and the mapping is an identity function; otherwise, it is complex.
Thus, given two sets, s and t, that contain instances of the datatype properties of
the source class S and the target class T , respectively, the first phase of the technique
constructs the Estimated Mutual Information matrix (EMI) of the datatype property instances in s and t, which intuitively measures the amount of related information from the
observed property instances. The scope of this phase is to identify simple datatype property matches. For example, it may detect that the “e-mail” datatype property of one class
matches the “electronic address” datatype property of another class. Additionally, the
first phase suggests, for the second phase, sets of candidate datatype properties that can
be matched only under more complex relationships, thereby reducing the search space.
The second phase uses a Genetic Programming approach (GP) to find complex n:1
datatype property matches. For example, it may discover that the “first name” and “last
name” datatype properties of the source class match the “full name” datatype property
of the target class, and returns a property mapping function that concatenates the values
of “first name” and “last name” (of the same class instance) to generate the “full name”
value. The reason for adopting genetic programming is two-fold: (i) it reduces the cost
1

http://research.ccead.puc-rio.br/scs/
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of traversing the search space; and (ii) it can be used to automatically generate complex
mappings between datatype property sets.
We also give empirical evidence that the combination of both approaches, EMI
and GP, yields better results than using either technique in separate. Moreover, our method
also outperforms state of the art methods, such as iMap and Learning Source Description
(LSD). From previously reported results in terms of accuracy, iMap obtains 0.84 and 0.55
for 1:1 and 1:n mappings respectively, while we obtain 1 and 0.955 for the “Inventory”
dataset. For the “Real Estate” dataset, iMap achieves 0.58 and 0.32, whereas we achieve
1 and 0.72, respectively. We also compared our method against LSD, which is able to find
only simple 1:1 matchings and achieves an accuracy of 0.67 for the “Real Estate” dataset
(see [Nunes 2014] for more details).

3. Entity Linking
Current interlinking techniques usually resort to mapping entities that refer to the same
resource or real-world entity. Recalling the approach presented in Section 2, after mapping disparate ontologies, a deduplication2 process starts to find and create references
involving the identical entities between datasets. For instance, owl:sameAs references
can be created between an extracted entity representing the city “Berlin” with the corresponding Freebase and Geonames entries. However, additional value lies in the detection
of related entities within and across datasets. For instance, by creating skos:related or
so:related references between entities that are to some degree connected. In particular,
the widespread adoption of reference datasets opens opportunities to analyse such reference graphs to detect the connectivity (a.k.a semantic association) between a given set
of entities. However, uncovering these connections would require the assessment of very
large data graphs in order to (a) identify the paths between given entities and (b) measure
their meaning with respect to a definition of semantic connectivity. Thus, we present a
general-purpose approach that combines a co-occurrence-based and a semantic measure
to uncover relationships between entities within reference datasets in disparate datasets.
Briefly, let R be a reference dataset and G be the associated undirected graph, in
the sense that the nodes of G correspond to the individuals occurring in R and the edges
of G correspond to the properties between individuals defined in R. From this point on,
we will refer to the individuals occurring in R as entities.
We define the semantic connectivity score (SCS) between a pair of entities (e1 , e2 )
in G as follows:
1
P⌧
SCS(e1 , e2 ) = 1
(1)
l
1 + ( l=1 · |paths<l>
(e1 ,e2 ) |)

where |paths<l>
(e1 ,e2 ) | is the number of transversal paths of length l between entities e1 and
e2 , ⌧ is the maximum length of paths considered (in our case ⌧ = 4, as explained in
[Nunes 2014]), and 0 <  1 is a positive damping factor. The damping factor l is
responsible for exponentially penalizing longer paths. The smaller this factor, the smaller
the contribution of longer paths is to the final score.
2

In this context, we refer to the term deduplication as the process of finding duplicates between datasets
and not the process of eliminating repeating data.
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Our novel semantic connectivity score is based on the Katz index, a score for
measuring relatedness of actors in a social network, which has been adopted and expanded
to take into account the semantics of data graphs, while the co-occurrence-based method
relies on Web search results retrieved from search engines.
In [Nunes 2014], we present a comparison of our approach against competing methods which measure connectivity via co-occurrence-based metrics (CBM ) to
detect entity connectivity. Basically, the evaluation compares the performance of
CBM [Nunes et al. 2012] against SCS and a third method (Explicit Semantic Analysis
- ESA) that is based on statistical and semantic methods. Briefly, the evaluation shows
that CBM +SCS is the best performing approach compared to the other methods for the
task of entity connectivity. Moreover, when comparing the F 1 measure results from the
CBM +SCS and SCS, we achieve significantly different results for p-value = 0.04 with
95% confidence. Again, we refer to [Nunes 2014] for a complete discussion about the
results obtained in this evaluation.

4. Document Linking
This chapter expands the relationship assessment methodology, presented earlier in Section 3, to measure the connectivity between documents and hence identify connected and
related Web resources. Thus, the main steps of a processing chain that allows us to identify latent connections between documents in disparate datasets and document corpora is
composed of the following steps: (S1) Entity Extraction – pre-processing of documents
for finding and extracting term references and named entities; (S2) Entity Enrichment –
matching of references in external knowledge bases such as DBpedia and Freebase; (S3)
Entity Connectivity – uncovering of latent relationships between entities and induction of
connections amongst entities; (S4) Document Connectivity – uncovering latent relationships between documents through entity connections and inducing connections amongst
documents.
We also defined a semantic connectivity score for documents (Step 4) which relies on connections between entities based on reference graphs. Based on the semantic
connectivity score (SCS) between entity pairs (see Eq. 1), we then define the semantic
connectivity score (SCSd ) between two documents D1 and D2 as follows:
8
0,
iff |E1 | = 0 or |E2 | = 0
>
>
>
>
0
1
>
>
>
<
C
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>
>
: e2 2E2
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where Ei is the set of entities found in Di , for i = 1, 2. Note that the score is normalised
between [0,1]. The score SCSd (D1 , D2 ) is 0 when no common connection between entity
pairs across documents exists, |E1 | = 0 or |E2 | = 0. Otherwise, the score is represented
by the sum of semantic connectivity scores between entities, normalised over the total
number of entity pair comparisons.

As for the evaluation, the results obtained evidences the ability to expose relations
that traditional text-based approaches fail to identify. We validate and assess our proposed
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approaches through an evaluation on a real-world dataset, where results show that the
proposed technique outperform state of the art approaches. It is worth noting that the
co-occurrence of entity pairs for documents can be retrieved with high recall (89%) (see
[Nunes 2014] for more details).

5. An Application of Document Linking
As a result of the methods previously presented, we introduce a Web application called
Cite4Me that leverages Semantic Web technologies to provide a new perspective on search
and retrieval of Linked Open Data sets (LOD). Cite4Me is implemented over a specific
bibliographical dataset provided by the LAK Challenge 20133 , where our application was
awarded4 .
The Web application5 mainly focuses on: (i) semantic recommendation of papers;
(ii) novel semantic search and retrieval of papers; (iii) data interlinking of bibliographical
data with related data sources from LOD; (iv) innovative user interface design; and (v)
sentiment analysis of extracted paper citations. Finally, our Web application also provides
an in-depth analysis of the data that guides a user on his research field.

6. Implications of Data Interlinking
Attention ought to be drawn to some of the more serious social implications of this research. Whilst enabling the bringing forth of a better connected Web, this thesis also
needed to address the complex issues of personal data privacy protection. The integration of data from different sources might violate an individual’s personal privacy and,
therefore, harm them.
To address this issue, we conducted an experiment to verify the awareness of Web
users regarding their privacy. The experiment was conducted on the developed Web-based
platform, called FireMe6 . There, we investigated the tweets of users and their posting
behavior on Twitter. The tweets were analysed to raise awareness of the consequences
of such publicly available data with respect to the expression of negative sentiment of
employees towards their bosses or jobs.
The results and the publicity gained with this experiment showed that most of the
social network users are not aware of the possible harmful consequences of being exposed
on the Web, either by posting or having public profile information. Since March 2013,
FireMe has received a lot of attention from the press (including CNN, FOX, Le Monde,
Bild.de, The New York Times, etc.) and a list of a selected articles and video coverage
worldwide is available at [Nunes 2014].

7. Conclusions
This thesis has led to several papers that have been published in conferences of high
relevance in the areas of Semantic Web, Web Science and Databases. Firstly, our study
regarding ontology matching as a possible solution to the problem of finding semantic
3

The LAK challenge is an initiative of SOLAR (http://www.solaresearch.org) and
LinkedUp project (http://linkedup-project.eu/).
4
http://lak.linkededucation.org
5
http://www.cite4me.com
6
http://www.fireme.me
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mappings between datatype properties was initially published in [Nunes et al. 2011]. It
was subsequently expanded on and published in [Nunes et al. 2013a].
We also conducted studies in the area of entity and document interlinking. The
work regarding the discovery of relationships between entities was originally published
in [Nunes et al. 2012] and, after an extensive evaluation, successfully resubmitted for
publication in [Nunes et al. 2013b]. The study conducted to establish connections between related documents was published in [Nunes et al. 2013e]. Recently, we developed
a Web-based application over the aforementioned works, named SCS Connector, that was
awarded as the best demonstration software [Nunes et al. 2014] in the annual flagship
conference in Semantic Web called Extend Semantic Web Conference (ESWC).
A novel Web-based application built on previous approaches for exploratory
search, retrieval and visualization of scientific publications was first published and also
awarded in [Nunes et al. 2013c]. After developing new functionalities, it was subsequently published in [Nunes et al. 2013d]. Another aspect of study presented in this
thesis was the examination of the impact and implications, which these interlinking approaches have regarding users’ privacy. This work was published in [Kawase et al. 2013]
and received a lot of attention from the press worldwide. Moreover, in the course of this
research process, 17 other contributions were published in conferences and journals in
related fields. The full list of publications can be found in [Nunes 2014].
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Abstract. Entity Resolution (ER), i.e., the task of identifying all entities referring to the same real world object, is an important and difficult task for data
sources integration and cleansing. A major difficulty for this task performance
is the high runtime generated by the Cartesian product execution among all
entities to perform the comparisons. Thus, to reduce the execution time, ER can
be performed in parallel using the MapReduce programming model. However,
the effectiveness and scalability of MapReduce-based implementations for
data-intensive tasks depend on the data assignment made from map to reduce
tasks. The robustness of this assignment strategy is crucial to achieve skewed
data handling and balanced workload distribution among all nodes of the
distributed infrastructure. In this work, we propose BlockSlicer, a MapReducebased approach that supports blocking techniques to reduce the entity matching
search space. The approach utilizes a preprocessing MapReduce job to analyze
the data distribution and provides an improved load balancing by applying an
efficient block slice strategy as well as a well-known optimization algorithm
to assign the generated match tasks. We evaluate the proposed approach
against the state of the art approach on a real cloud infrastructure utilizing
real data sources. The results show that BlockSlicer increases significantly
the performance of distributed Entity Resolution task by reducing the amount
of data generated from the map phase and minimizing the overall execution time.
Keywords: Entity Resolution, Blocking Methods, Load Balancing, MapReduce.
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1. Introdução
A Resolução de Entidades (RE) (também conhecida como Entity Matching, deduplicação,
ou record linkage) é a tarefa de identificar entidades (e.g., pessoas, produtos,
publicações, websites, entre outros) que se referem a um mesmo objeto do mundo real
[Kopcke and Rahm 2010]. É uma tarefa de extrema importância para as áreas de limpeza
e integração de dados, e.g., encontrar produtos duplicados em uma fonte de dados. Porém,
a RE é uma tarefa intensiva em dados quando processada em grandes volumes de dados.
Trata-se de um problema crı́tico em termos de desempenho devido ao alto custo computacional necessário para processar conjuntos de dados grandes. Por isso, são necessários estudos que objetivem descobrir como a RE pode se beneficiar da computação distribuı́da.
O grande problema é que cada entidade do conjunto de dados precisa ser comparada com todas as outras, ou seja, existe a necessidade de aplicação das técnicas de
cálculo de similaridade no produto Cartesiano entre todas as entidades do conjunto de
dados (naı̈ve1 ). A aplicação do produto Cartesiano faz com que o tempo de execução da
tarefa alcance uma complexidade quadrática O(n2 ), o que deixa a aplicação da RE ineficiente quando lidamos com grandes fontes de dados (com tamanhos na ordem de milhões
de entidades). Para minimizar a carga de trabalho provocada pela execução do produto
Cartesiano mantendo a qualidade na detecção de entidades similares, foram propostos os
chamados métodos de blocagem [Baxter et al. 2003]. Estes métodos recebem esse nome
porque seu funcionamento consiste na ideia de particionar o conjunto de dados de entrada
em blocos de entidades similares, rotulando-as com chaves de bloco, e restringir a RE entre entidades do mesmo bloco. Por exemplo, é suficiente comparar entidades do mesmo
fabricante quando utilizamos RE no contexto de ofertas de produtos.
Mesmo com a utilização de métodos de blocagem, a RE continua difı́cil de
ser processada para grandes volumes de dados [Santos et al. 2007, Kolb et al. 2012].
Para mitigar essa dificuldade, a computação distribuı́da tem recebido bastante atenção
quanto à execução de tarefas envolvendo alta intensidade de dados na era do Big Data
[Lin and Dyer 2010]. Poderosas infraestruturas de equipamentos e serviços distribuı́dos,
capazes de processar milhões de tarefas simultaneamente, estão amplamente espalhadas pelo mundo. Visando-se fazer um uso eficiente de tais infraestruturas e serviços,
vários modelos de programação têm sido propostos. Neste contexto, MapReduce (MR)
[Dean and Ghemawat 2008], um modelo programático construı́do para processamento
paralelo em infraestruturas de nuvem a partir do processamento distribuı́do de tarefas de
map e reduce, desponta como uma das principais alternativas para paralelização eficiente
de tarefas intensivas em dados.
A RE é um problema ideal para ser contemplado com soluções distribuı́das. A
execução de RE baseada em métodos de blocagem pode ser feita em paralelo com a
utilização do modelo MR e o uso de várias tarefas de map e reduce. Mais especificamente, as tarefas de map leem as entidades do conjundo de dados de entrada em paralelo
e as redistribuem entre as tarefas de reduce de acordo com a chave de bloco. Assim,
as entidades que compartilham a mesma chave de bloco são atribuı́das a uma tarefa de
reduce em comum e, então, os blocos são deduplicados em paralelo.
No entanto,
1

esta simples implementação MR, conhecida como Basic

Abordagens naı̈ve são aquelas que computam o produto Cartesiano em um dado conjunto de dados
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[Kolb et al. 2012], tem vulnerabilidades. Desequilı́brios de cargas de trabalho graves podem ocorrer devido à diferença nos tamanhos dos blocos de entidades, uma vez que o
trabalho de RE de blocos inteiros é designado para cada tarefa de reduce. Em outras
palavras, blocos com um grande número de entidades podem ocupar alguns nós (estações
de trabalho da infraestrutura distribuı́da) por muito tempo e deixar outros desocupados.
Este cenário não é interessante, pois existe urgência para que o processo de RE termine o
mais rápido possı́vel. O ideal seria que todos os nós começassem e terminassem o trabalho
igualmente, pois nós ociosos produzem custos desnecessários, uma vez que ambientes de
nuvem públicos, e.g., Amazon EC2, geralmente cobram pela hora das máquinas utilizadas
[Kolb et al. 2012].
Para tratar o problema do desbalanceamento de carga para a tarefa de RE baseada
em blocagem utilizando MR, foi proposta a abordagem BlockSplit [Kolb et al. 2012],
uma abordagem que leva em consideração o tamanho dos blocos. A abordagem divide
blocos grandes, de acordo com restrições de balanceamento de carga, em fragmentos
baseado no número de tarefas de map disponı́veis para viabilizar a RE em paralelo de
forma balanceada. BlockSplit faz uso de uma heurı́stica para designar os blocos inteiros
e os fragmentos dos blocos grandes para as tarefas de reduce. No entanto, esta solução
apresenta situações de desbalanceamentos sérios, pois não consegue fragmentar os blocos
grandes adequadamente para gerar tarefas de reduce de tamanhos aproximados e acaba
gerando fragmentos (dos blocos grandes) ainda grandes, o que leva uma tarefa de reduce
a ocupar um nó (da infraestrutura distribuı́da) por muito tempo deixando outros nós desocupados. Além disso, a abordagem BlockSplit gera uma alta taxa replicação de dados
durante a fase de map (para propósitos de balanceamento de carga) que deteriora seu
tempo de execução.

2. Contribuições
Assim, para superar os problemas apresentados pelas abordagens do estado da arte (desbalanceamentos de carga sérios e uma alta replicação de dados), foram feitas as seguintes
contribuições:
• Foi proposto o BlockSlicer [Mestre and Pires 2013], uma abordagem baseada em
MR que promove o aprimoramento do balanceamento de carga do método de
blocagem para RE Standard Blocking a partir da utilização de uma estratégia
eficiente de corte dos blocos. A abordagem proposta leva em consideração o
tamanho dos blocos e gera tarefas de match de blocos pequenos (blocos cujo processamento do produto Cartesiano de suas entidades não viola as restrições de
balanceamento de carga). Os blocos grandes são “fatiados” em várias tarefas de
match para viabilizar um número menor de comparações por tarefa de match, mas
de forma a preservar o número de comparações total espera-do pela execução do
produto Cartesiano daquele bloco. Uma estratégia “gulosa” é usada para designar
tarefas de match tanto dos blocos inteiros quando dos blocos “fatiados” para as
tarefas de reduce de forma apropriada visando otimizar o balanceamento de carga
da RE em paralelo. (Capı́tulo 4 da dissertação)
• O desempenho de BlockSlicer foi avaliado e foi mostrado que a abordagem proposta proporciona um melhor balanceamento de carga a partir da redução do montante de dados gerados na fase de map e da diminuição do tempo de execução total
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Figure 1. Visão geral do SBM baseado em MR com balanceamento de carga
(adaptado de [Kolb et al. 2012]).

em relação ao estado da arte (BlockSplit). A avaliação foi executada em um ambiente distribuı́do real com a utilização de fontes de dados reais. (Capı́tulo 5 da
dissertação)

3. Visão Geral da Abordagem
A abordagem proposta necessita de dois trabalhos de MR para ser executada, conforme
ilustrado na Figura 1. O primeiro trabalho MR (Análise), funciona da mesma forma como
proposto em [Kolb et al. 2012], gerando como saı́da a Matriz de Distribuição de Blocos
(BDM) que, por sua vez, especifica o número de entidades pertencentes a cada partição
de entrada. A BDM é um mecanismo essencial para auxiliar na estratégia de balanceamento de carga, uma vez que ela fornece informações acerca da distribuição das entidades
que viabilizam a computação das comparações de blocos de diferentes tamanhos de forma
paralela. Note que uma saı́da adicional é gerada, neste primeiro trabalho MR, contendo as
mesmas entidades das partições de entrada originais seguidas de suas respectivas chaves
de bloco. Desta forma, é garantido que informações armazenadas na BDM são representativas para serem utilizadas no segundo trabalho, pois o segundo trabalho MR (RE)
recebe uma cópia das partições de entrada do primeiro trabalho MR (Análise). Tanto a
saı́da adicional quanto a BDM são armazenadas no sistema de arquivos distribuı́do.
No segundo trabalho MR (RE), o balanceamento de carga é realizado na fase map
e o cálculo da similaridade é realizado na fase reduce. Dessa forma, a abordagem proposta
segue a ideia de geração de chaves compostas sistematicamente construı́das para cada
entidade, na fase map, visando permitir uma distribuição eficiente das entidades, através
da infraestrutura distribuı́da, e, assim, possibilitar um balanceamento de carga otimizado
no momento da computação das comparações, feito na fase reduce. Essa chave composta
combina as informações da tarefa de reduce alvo (que acessará a entidade), da chave
de bloco da entidade e da própria entidade. Dado que o particionamento MR, além de
realizar o roteamento das saı́das da fase map, também realiza o agrupamento dos pares
chave-valor que compartilham a mesma chave de bloco (componente da chave composta),
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é garantido que apenas são comparadas entidades do mesmo bloco na fase reduce.

4. Avaliação de Desempenho
Foram avaliadas as abordagens BlockSlicer e BlockSplit em relação a três fatores crı́ticos
de desempenho: i) grau de enviesamento de dados; ii) número de tarefas de map e reduce
configuradas; e iii) número de nós disponı́veis no ambiente de nuvem. Em cada experimento, foram avaliados os algoritmos visando investigar, em cada um deles, a robustez
diante de dados enviesados, o comportamento face ao consumo de recursos causado pelo
uso de muitas tarefas de map e reduce e a escalabilidade em relação ao número de nós
disponı́veis. Os resultados obtidos na avaliação experimental para os três fatores crı́ticos
foram:
• Para o grau de enviesamento de dados, tanto a abordagem BlockSlicer quanto a
abordagem BlockSplit apresentam estabilidade ao longo de todos os cenários de
enviesamento de dados, pois é possı́vel verificar uma regularidade na média do
tempo de execução de cada abordagem à medida que o enviesamento de dados
aumenta.
• Para o número de tarefas de map e reduce configuradas, foi possı́vel observar que
o desempenho da abordagem BlockSplit depende significativamente do número de
tarefas de map e reduce, dado que existem mudanças no seu desempenho quando
são variados tanto número de tarefas de map quanto o número de tarefas de reduce.
Diferente do que acontece com o desempenho da abordagem BlockSlicer, que
apenas apresenta mudanças quando varia-se o número de tarefas de reduce.
• Para o número de nós disponı́veis no ambiente de nuvem, o desempenho de BlockSlicer foi superior ao desempenho de BlockSplit em cerca de 16,4% para 10 nós.
Em outras palavras, de acordo com o valor do speedup, é como se houvesse um nó
extra trabalhando em favor de BlockSlicer. Além disso, em relação ao montante
de saı́da produzido na fase map, a quantidade de pares chave-valor produzida pelo
BlockSplit é 3 vezes maior do que a quantidade produzida pelo BlockSlicer no experimento com 10 nós. Este cenário indica que BlockSplit apresentará problemas
ao ser utilizado para conjuntos de dados ainda maiores.

5. Conclusões
Objetivando melhorar o desempenho da execução da tarefa de RE, este trabalho propõe
uma abordagem para aprimoramento do balanceamento de carga do método de blocagem
Standard Blocking baseado em MR, BlockSlicer. Concluiu-se que a solução apresentada é eficiente em promover balanceamento de carga para o processamento de RE em
grandes volumes de dados sem depender da distribuição ou ordenação dos dados nas
partições de entrada e também apresenta um aprimoramento significativo na redução da
informação produzida na saı́da da fase map. A abordagem BlockSlicer pode ser utilizada
para qualquer formato de dados e é capaz de lidar eficientemente com dados enviesados e
distribuição de carga de trabalho com o uso de uma estratégia de corte de blocos grandes
eficiente e com a aplicação de um algoritmo de otimização para designar tarefas de match
para as tarefas de reduce.
A avaliação de desempenho, realizada em ambiente de nuvem real e utilizando
conjuntos de dados reais, demonstrou que BlockSlicer é robusto na presença de dados
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enviesados e escala com o aumento do número de nós disponı́veis, sem depender de nenhuma configuração adicional na arquitetura. A abordagem proposta foi comparada com
o estado da arte (BlockSplit) e verificou-se que BlockSlicer supera BlockSplit em termos
de desempenho.

6. Resultados Alcançados
Em 2013, foram publicados um artigo envolvendo a abordagem BlockSlicer no 18o
IEEE symposium on computers and communications (ISCC’13) [Mestre and Pires 2013]
(Qualis A2) e um artigo resumido no 28o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados
(SBBD’13) envolvendo a abordagem MSBlockSlicer, uma expansão do BlockSlicer para
contemplar o problema de RE que envolve múltiplas fontes de dados, e que está descrita
no Apêndice B da dissertação. O artigo resumido foi selecionado como um dos seis melhores do SBBD’13 (entre os artigos resumidos) e os autores foram convidados a submeter
uma versão estendida a ser publicada na edição especial de fevereiro de 2014 no periódico
Journal of Information and Data Management (JIDM). O artigo foi publicado no Vol. 5,
No. 1 de fevereiro de 2014 no JIDM [Mestre and Pires 2014](Qualis B3).
Em 2014, a dissertação foi submetida ao Concurso de Teses e Dissertações (CTD)
do XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (WSCAD) e foi
classificada como uma das três melhores dissertações submetidas. Durante o evento, o
autor recebeu o prêmio de menção honrosa pelo trabalho.
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Abstract. Researchers have explored social network analysis (SNA) in many
contexts with different goals. Here, we use concepts from SNA for recommending collaborators in academic networks. Specifically, we propose two metrics
and verify how they influence on recommendation of new collaborations or intensification of existing ones. We also propose new algorithms for evaluating recommendations based on social concepts. Our experimental evaluation shows
our new metrics improve the recommendations quality when compared to the
state-of-the-art. Finally, we analyze the properties of the academic social networks in order to reinforce and justify the metrics’ recommendation results.

1. Introduction
Social networks (SN) aggregate different individuals according to their relationships.
Here, we focus on people connected by research (or academic) ties. Now, Social Network Analysis (SNA) includes patterns and principles that are defined by social theories,
such as homophily, proximity, and so on. Such patterns, principles and models can assist
in exploring and predicting group and individuals’ behavior. Indeed, many methods explore SNA for viral marketing, link prediction, and others. Moreover, link prediction may
also be mapped to link recommendation; then, instead of inferring future connections, it
also allows to suggest new ones. In such a research-oriented SN context, recommending
or predicting new links may help a researcher to form new groups or teams, to improve
the quality of communication in the network, and so on. Also, research groups with well
connected co-authorship social network tend to be more prolific [Lopes et al 2011].
Discovering new links in this scenario is not trivial. When recommending friendships in an online SN, the number of friends in common can be used to estimate the social
proximity between users [Lopes et al 2010]. On the other hand, in the academic context,
social proximity has different interpretations in which the social connection between people and their academic background (e.g., geographic location and research area) must be
considered. Specifically, our interest is in the social proximity between researchers that
is defined by social theories. Therefore, we focus on discovering how the homophily and
proximity principles increase the quality of the recommendations and (possibly) influence in the collaboration formation. Improving the SN link semantics allows to represent
homophily as institutional affiliation and proximity as geographic location. In such a context, co-authors are similar if they are from the same institution and are close depending
on the physical distance from their institution.
Another problem is how to evaluate the recommendations. Common metrics for
evaluating recommendations, such as precision and recall, practically do not explore any
particular feature of the SN. Therefore, we employ SNA-based concepts for evaluating the
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recommendations from the SN perspective (which makes sense because the recommendations were defined from the social perspective as well).
The contributions are summarized as follows: definition of two new metrics that
consider social principles, called Affin and GLI, and two recommendation functions to
recommend collaborators considering link semantics (Section 2); description of three
metrics (novelty, diversity and coverage) for analyzing the quality of the recommendations
(Section 3); an experimental evaluation using two real SN, an analysis of the academic
social networks used in the experimentation and discussion on how the SN properties
influence the new recommendation metrics (Section 4).
Additionally, after this dissertation defense, we (and our research group) have continued working in two of its open problems. First, the evaluation with real users, for which
we have developed an online questionnaire with access to 213 Brazilian computer science
researchers. Only 61 have answered (around 29%, which shows the difficult for evaluating
the algorithms with real users), and the results showed that academic recommendations
do not work both ways (i.e., A could agree with the recommendation for working with
B, but B could find A not as suitable for working with). Second, the visualization of
the recommendations, for which we have developed an online system that shows the recommendations considering social networks and different metrics (a preview is available
at http://homepages.dcc.ufmg.br/⇠mirella/Tools/CNARe/).

2. Defining the Link Semantics to Recommend Collaborators
Social Networks are formed by actors (people) and their relational ties (links). The importance of a relationship between its actors may be defined by a weight measure. Each
weight is relevant because it reflects the link semantics, instead of just the network topological feature. Here, we use an academic SN in which two researchers are connected if
they have co-authored a publication. The final goal is to recommend collaborations (new
or intensification) over this network, which is mapped to predicting links in a SN.
Affin - Affiliation Metric. The Affin metric considers the homophily principle, which is
derived from the researchers’ affiliation. It considers the affiliation weight Affin i,j : for
any given pair of researchers hi, ji, it is calculated by the number of papers of researcher
i co-authored with people from j’s institution divided by the total number of papers authored by i. Affin follows the intuition that an institution is more important to an author
if he/she has already collaborated with someone from that institution; hence, this follows the idea that is likely to contact other researchers in the same institution. However,
recommending based solely on the researchers’ affiliations is not enough, because it disregards the history of the researchers’ collaborations. Hence, we propose to combine Affin
with existing metrics in order to be more useful for the recommendation function. Specifically, Affin is combined with cooperation (Cpi,j , how much the two researchers have
collaborated), correlation (Cri,j , how similar the areas of the researchers are) and social
closeness (Sci,j , a normalized variant of the shortest path metric) [Lopes et al 2010].
GLI - Geographic Location Information Metric. The GLI metric follows the proximity
principle. To measure the physical proximity between pairs of researchers, we introduce
the geographic location weight GLIi,j that considers the geographic location information
for any given pair of researchers hi, ji defined by the distance between geographical coordinates of the researchers i and j institutions. Here, a geographical coordinate is that
316

30th SBBD – WTDBD – ISSN 2316-5170

October 13-16, 2015 – Petrópolis, RJ, Brazil

of the city where a researcher’s institution is. To define a qualitative scale, we consider
the travel time that covers the distance (represented by GLIi,j ) between researchers. The
travel time weight ( ti,j ) allows to specify how far two researchers are from each other.

3. Evaluation Metrics
Evaluating the quality of recommendations and the effectiveness of recommendation
functions are very difficult tasks, mainly for two reasons [Fouss and Saerens 2008]:
(i) different algorithms may have different performance on different datasets, and (ii)
the goals for which an evaluation is performed may differ. Also, having high accuracy is important, but insufficient to ensure the quality of the recommendations
[Fouss and Saerens 2008, Shani and Gunawardana 2011]. Hence, it is important to consider a large number of metrics to analyze different aspects in the evaluation of the recommender systems. Next, we detail each metric and show how they are employed.
Accuracy. Here, accuracy is given by recall because: (i) the networks are sparse and the
total number of possible links is large; (ii) Affin and GLI metrics aim to make networks
more connected, as opposed to totally connected; and (iii) high recall indicates that the
metrics provide correct recommendations.
Novelty. We adapt the idea from [Fouss and Saerens 2008] for the academic SN context.
Given a set of target researchers T , a recommendation list L and the total number of target
researchers n. First, we calculate the frequency =r of each recommended researcher r,
where r 2 L, to represent the popularity degree of the researchers: the less popular a
recommended research, the most probable he/she is unknown to a target researcher. Then,
we take the median fm as a central tendency metric to represent the frequencies. Finally,
the frequency median fm of the recommended researchers is divided by the number of
target researchers n. The resulting value represents the novelty in a recommendation list.
Diversity. The most explored method to measure diversity in a recommendation list is
the intra-list similarity metric [Shani and Gunawardana 2011]. We use this method based
on the approach presented in [Ziegler et al 2005]. Some changes have been made in this
approach to evaluate collaboration recommendations: we use the correlation among researchers Cr (defined in [Lopes et al 2010]), which represents the semantics of the SN
relations, to calculate this similarity. Finally, high values indicate low diversity.
Coverage. Coverage is given by a metric that computes how unequally different the
recommended items are. Two different metrics of this distributional inequality are Gini
index (GI) and Shannon Entropy (SE) [Shani and Gunawardana 2011].

4. Experimental Evaluation and Results
This section details the datasets employed in our experimental evaluation, presents the
evaluation results and a graph analysis of the datasets.
Dataset Details. The experiments were performed using two real SN that were built from
CiênciaBrasil1 and DBLP2 datasets. The social network of each dataset was divided in
two parts: 90% of the data as validation set, and the remaining 10% for testing. Both
parts also follow the time interval distribution, where the first part considers publications
1
2

CiênciaBrasil: http://pbct.inweb.org.br
DBLP: http://www.dblp.org/db/
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(a) CiênciaBrasil: CC = 0.573

(b) DBLP: CC = 0.601

Figure 1. The (clear) relation between Affin and Cooperation.

(a) CiênciaBrasil: CC = -0.047

(b) DBLP: CC = -0.090

Figure 2. The (non-existant) relation between travel time and Cooperation.

prior to the second part. Furthermore, we compare the results of Affin and GLI with
CORALS [Lopes et al 2010]. In order to provide a better comparison, we have also combined CORALS and Affin in a new metric, called CORALS+Affin, that works on a network
built as CORALS including all researchers correlated by research area, social closeness
and affiliation. Note that we did not consider combining CORALS and GLI because, as
shown next, there is no relation between cooperation and location.
Evaluation Results. Our evaluation results show that using institutional affiliation leads
to an improvement in accuracy. Thus, in CiênciaBrasil and DBLP, Affin performs better than GLI and CORALS. The recall of CORALS+Affin is equal to Affin, because Affin
adds affiliation to the original CORALS. A complementary result is that affiliation and
cooperation (Affin i,j and Cpi,j ) are directly related, because the Pearson correlation coefficient (CC) in both SN is large (greater than 0.5) as shown in Figure 1. This fact explains
why Affin provides more accurate recommendations. Regarding geographic location, GLI
presents the worst accuracy results. For better understanding, we observe that the Pearson correlation coefficient between travel time and cooperation ( ti,j and Cpi,j ) is in the
range [-0.09; 0.0] which indicates lack of linear correlation. This is a common behavior
in both CiênciaBrasil and DBLP datasets as shown in Figure 2.
In both social networks, GLI provides recommendations with more novelty and
diversity. Affin presents the second best value for diversity and the same result as
CORALS+Affin for novelty. Furthermore, using geographic location leads to an im318
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provement in coverage. GLI generates a recommendation list with more unequally different researchers, and presents the best results for Gini index and Shannon Entropy in
CiênciaBrasil and DBLP. Affin presents the second best result in CiênciaBrasil and the
worst in DBLP. Moreover, CORALS+Affin provides better results than CORALS for coverage in both SN, because CORALS+Affin considers more researchers than CORALS in
the recommendations, which increases the difference between them.
Besides recommending new collaborations, we also work on recommending (existing) collaborations that can be further intensified, i.e., the intensifiable collaborations.
In order to evaluate such recommendations, we consider only accuracy. Note that other
evaluations metrics do not apply for intensifiable collaborations, because novelty, diversity and coverage cannot be established for existing collaborations. Regarding the accuracy, GLI shows recommendations with the best recall (for both networks), which is
justified because it distinguishes researchers with near and far travel time, increasing the
number of relevant results. Affin presents the second best recall (for the two social networks). This shows that the affiliation can improve the accuracy of the recommendations.
Finally, CORALS and CORALS+Affin present the same results.
Graph Analyses. We also study the interactions within the datasets and analyze the properties of their networks based on two different graph analyses. First, we infer the strength
of ties between researchers that have collaborated. This study aims to show that our
metrics recommend collaborations that will be weak ties, which are important for establishing bridges within the network. Then, we build and study social networks (using
CiênciaBrasil and DBLP datasets) that represent the collaboration among researchers
grouped by their institutions. These studies contribute to understand the results of the
recommendation functions and provide further evidence that validates our metrics.
Regarding tie strength, it is important to know whether Affin and GLI can
recommend collaborations that will also be weak ties. Hence, we analyze the relation
between absolute cooperation and affiliation/travel time. We observe that affiliation and
tie strength are directly related. Moreover, weak ties are common when the value of
Affin i,j is a little larger than the threshold specified in Section 3.2 of the dissertation.
This fact shows that Affin can recommend collaborations that will probably form weak
ties. However, we observe that travel time and tie strength are not related. Hence, it is not
possible to predict whether GLI will give recommendations that will form weak ties.
On the other hand, considering aggregated cooperation (we call Cgroupi,j ), one
way to measure the cooperation between researchers from different institutions i and j is
through dividing the number of papers of researchers from institution i co-authored with
people from institution j by the total number of papers authored by researchers from institution i. We built graphs that represent the cooperation between researchers from pairs of
institutions. In these graphs, the aggregated cooperation (Cgroupi,j ) defines the weight of
the edges. We are interested in studying the properties of these networks and investigating if these networks follow the small-world phenomenon. In this study, we conclude that
the networks that represent the cooperation between Brazilian computer scientists from
different institutions have the small-word properties, which may help ensure that the physical distance alone does not influence in the cooperation between researchers (computer
scientists) from different institutions. By contrast, this conclusion also validates the Affin
metric, because Affin considers that researchers from different institution can cooperate.
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5. Conclusion
This work introduced two new metrics for recommending collaborations in an academic
SN. Given a recommendation system, the hardest part is to define which metric should
the recommendation function rely upon when producing the results. The base of our work
is to consider social aspects when recommending collaborations to researchers. Specifically, we consider the institutional affiliation aspect (Affin) and the geographic location
information (GLI) of all researchers in the social network. Besides providing these metrics, we have also proposed new ways for evaluating the recommendation results. Furthermore, we have also taken a deeper look at the SN properties, which validated our
conclusions. All those contributions advance the collaboration recommendation algorithms, as well as spread new insights on evaluating recommender systems strategies and
social network analysis, which are prolific research areas. Finally, this work has generated the following publications: [Brandão and Moro 2012a], [Brandão and Moro 2012b],
[Brandão et al. 2013b], [Brandão et al. 2013a], [Brandão et al. 2014]. Issues for future
work include: refining the recommendation function with other link semantics; studying
other geographic factors that influence in the cooperation; and considering other metrics
to evaluate the quality of the recommendations.
Acknowledgments to CAPES, CNPq, Fapemig and InWeb – Brazil.
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