34

3 CatalogMatcher: Uma infra-estrutura de software para
alinhamento de catálogos heterogêneos

Este capítulo apresenta o CatalogMatcher, uma infra-estrutura de software
para alinhamento de catálogos heterogêneos. A seção 3.1 descreve as principais
estratégias de alinhamento implementadas, sendo que a seção 3.1.1 discorre
sobre a estratégia para alinhamento de esquemas, enquanto que a seção 3.1.2
trata da estratégia para alinhamento de tesauros. A seção 3.2 apresenta a
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arquitetura do CatalogMatcher, destacando seus principais módulos.

3.1.
Estratégias para alinhamento de catálogos
3.1.1.
Alinhamento de esquemas
As estratégias de alinhamento de esquemas implementadas em nossa
infra-estrutura de software estão baseadas no trabalho de Wang et al. (2004), o
qual apresenta uma técnica de alinhamento de esquemas baseada em
sondagem (probing) de consultas em domínio específico para bancos de dados
na Web.
De acordo com os autores, um banco de dados na Web (WebBD) é um
banco de dados armazenado em um servidor

disponível

na

Web

e

acessível por meio de consultas através de uma interface HTML. Um WebBD
possui dois tipos diferentes de esquemas: o esquema de interface (interface
schema ou IS) e o esquema de resultado (result schema ou RS). O esquema de
interface de um WebBD consiste de atributos que podem ser consultados pelos
usuários, enquanto que o esquema de resultado consiste de atributos que são
visíveis para o usuário nas páginas retornadas como resposta às consultas.
Considerando bancos de dados Web, eles tratam de dois tipos de
alinhamento de esquemas: alinhamento intra-site e alinhamento inter-site. No
alinhamento de esquemas intra-site, há o alinhamento dos esquemas global com
os esquemas de interface, esquema global com os esquemas de resultado e
esquemas de interface com esquemas de resultado. No alinhamento de
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esquemas inter-site, há o alinhamento de esquemas de interface ou o
alinhamento de esquemas de resultado de sites distintos.
A técnica desenvolvida por Wang et al. (2004) é baseada em três
observações sobre WebBDs:
1) Consultas impróprias frequentemente acarretam falhas de busca ou não
retornam nenhum resultado. Os autores definem consultas impróprias como
sendo consultas cujas palavras-chave submetidas a um elemento de esquema
de interface em particular não são valores aplicáveis do atributo do banco de
dados ao qual o elemento está associado. Por exemplo, se uma string for
submetida para consultar um atributo que está originalmente definido como um
inteiro, um erro será emitido. De maneira oposta, define-se o termo consultas
apropriadas.
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2) As palavras-chave de consultas próprias que retornam resultados muito
provavelmente reaparecem nos atributos correspondentes nas páginas de
resultados encontrados. Por exemplo, se uma busca por livros é feita utilizandose as palavras-chave “Aliviando a bagagem” e é utilizado o campo título na
interface de busca, muito provavelmente as palavras-chave “Aliviando a
bagagem” reaparecerão nos resultados encontrados.
3) Existe um esquema global (global schema) para WebBDs de um mesmo
domínio (He & Chang, 2003). O esquema global é uma visão que captura os
atributos comuns pertencentes à maioria dos catálogos de um dado domínio.
Tendo como base as observações acima, emprega-se uma técnica de
sondagem por consultas, a qual consiste na submissão exaustiva de consultas
por palavra-chave aos elementos da interface de consulta dos diferentes
WebBDs e na posterior coleta dos resultados para processamento e análise.
Baseados na terceira observação, os autores assumem que, para um domínio
específico, existe um catálogo global, ou seja, um esquema global pré-definido e
um conjunto de instâncias típicas seguindo esse esquema (instâncias globais). A
estratégia consiste em utilizar como palavras-chave para submissão de
consultas os valores dos atributos das instâncias globais, os quais já possuem
semântica conhecida, e analisar as reocorrências desses valores nos resultados.
A análise é feita com base na segunda observação. Dada um consulta
própria, os resultados provavelmente conterão a reocorrência do valor submetido
como consulta (valores esses obtidos das instâncias globais). A reocorrência das
palavras-chave nas páginas de resultado pode ser utilizada como um indicador
de qual elemento de interface utilizado para submissão da consulta é apropriado.
Além disso, a posição nas páginas de resultado das palavras-chave submetidas

36

pode ser utilizada para identificar os atributos associados no esquema de
resultado.
A seção 3.1.1.1 apresenta o algoritmo de maneira formal, enquanto que a
seção 3.1.1.2 descreve uma técnica elaborada para a geração automática do
esquema global.

3.1.1.1.
Algoritmo para alinhamento de esquemas
Seja Cg um catálogo global de um domínio específico D, Sg o esquema de
Cg, Ct um catálogo-alvo pertencente a D, e St o esquema de Ct. O objetivo é
alinhar os esquemas Sg e St.
O primeiro passo é utilizar sondagem por consultas para fazer a
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construção da matriz de ocorrências M dos esquemas Sg e St. Nessa matriz, é
armazenada, para cada par de atributos (ai, bj) (pertencentes a Sg e St,
respectivamente), a freqüência de ocorrência dos valores do atributo ai das
instâncias globais no atributo bj das instâncias do catálogo alvo. O algoritmo
básico em pseudocódigo para esta etapa encontra-se na Figura 11.
Para cada atributo ai de Sg
Para cada instância i de Cg
Obtenha o valor v do atributo ai de i
Para cada atributo bj de St
x = número de instâncias de Ct cujo valor do atributo bj é similar a v
M[i, j] = m[i, j] + x

## atualiza a matriz de ocorrências utilizando o valor de x

Figura 11 – Técnica de sondagem por consultas utilizada para a construção
da matriz de ocorrências

Como um exemplo concreto6, podemos considerar o catálogo global C1 de
esquema S1(a, b, c), cujas instâncias são mostradas na Tabela 5; e o catálogo
alvo C2 de esquema S2(a’, b’, c’, d’, e’), cujas instâncias são mostradas na
Tabela 6. Nomes de atributos não significativos foram escolhidos para refletir
6

O exemplo dado foi elaborado tendo como motivação o domínio de

funcionários de uma grande empresa que possui vários catálogos independentes
usados em diversos sistemas. A empresa poderia, então, estar interessada em
substituir seus vários sistemas por um sistema único de gestão integrada.
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situações no mundo real onde os nomes de atributos podem não possuir um
significado definido ou possuem significado desconhecido. Neste exemplo,
atributos com letras iguais são semanticamente equivalentes.

a

b

c

João

Roberto

16475623

Pedro

Henrique

75637432

José

Henrique

27383234

Roberto

Tiago

87232372

Henrique

Tiago

76573429
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Tabela 5 – Conjunto de instâncias de C1 (instâncias globais)

b’

e’

a’

d’

c’

Henrique

05/07/2000

José

Finanças

27383234

Henrique

03/05/2004

Pedro

Finanças

75637432

Tiago

14/09/1994

Roberto

RH

87232372

Roberto

10/10/2007

João

RH

16475623

Tiago

28/10/1990

Henrique

Finanças

76573429

Leonardo

04/04/2001

Jorge

Marketing

46374384

Leonardo

29/08/2002

Renato

Marketing

75643433

Tabela 6 – Conjunto de instâncias de C2

Aplicando o algoritmo apresentado na Figura 11, obtemos a matriz de
ocorrências exibida na Figura 12.

Figura 12 – Matriz de ocorrências de S1 x S2
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Após obter a matriz de ocorrências, podemos determinar o alinhamento de
atributos de Sg e St utilizando o conceito de informação mútua. Informação
mútua traduz a sobreposição entre duas partições X e Y de um conjunto de
eventos aleatório como sendo “a quantidade de informações de X contidas em
Y” ou a “quantidade de informações de Y contidas em X” (Wang et al., 2004;
Papoulis, 1984).
Dada uma matriz de ocorrência M de dois esquemas SA e SB, a informação
mútua estimada (EMI) entre o i-ésimo atributo de SA (digamos ai) e o j-ésimo
atributo de SB (digamos bj) é dada pela equação:

mij
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EMI( ai , b j ) =

∑m

ij

mij

∑m

ij

i, j

log

i, j

∑m ∑m
∗
∑m ∑m
ij

j

i

ij

i, j

(1)

ij

ij

i, j

Note que se mij for igual a 0, então EMI é assumida como 0 também.
A partir da matriz de ocorrências, é possível, por meio da equação (1),
derivar a matriz de informação mútua. Utilizando a matriz de informação mútua,
podemos facilmente encontrar um alinhamento de atributos de dois esquemas Sa
e Sb da seguinte maneira: se um elemento da matriz for maior do que os outros
elementos na mesma linha e também for maior do que os outros elementos na
mesma coluna, seus atributos correspondentes terão uma maior sobreposição
entre si do que se sobrepostos com outros atributos do outro esquema (Wang et
al., 2004). Logo, podem-se considerar os atributos correspondentes do maior
elemento (em ambas as linhas e colunas) como alinhados. Para a matriz de
ocorrências exibida na Figura 12, temos a geração da matriz de informação
mútua mostrada na Figura 13, em que os valores que são maiores tanto em suas
linhas quanto em suas colunas aparecem destacados. A Figura 14 mostra os
alinhamentos encontrados.
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Figura 13 – Matriz de ocorrências de S1 x S2

Figura 14 – Alinhamento encontrado
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A estratégia descrita nesta seção foi implementada no CatalogMatcher,
sendo uma adaptação para catálogos da técnica apresentada em Wang et al.
(2004) para realizar o alinhamento de esquemas intra-site de bancos de dados
Web7. Uma exceção ocorre no alinhamento dos atributos de classificação dos
esquemas dos catálogos. Como os valores para esses atributos são termos de
tesauros, os quais são frequentemente heterogêneos, a técnica torna-se pouco
efetiva. Nesse caso, o alinhamento entre esses atributos é realizado
manualmente. De maneira semelhante ao que ocorre com os WebBDs, em
nossa implementação, cada catálogo possui um esquema de interface e um
esquema de resultado. O esquema de interface contém todos os atributos que o
catálogo expõe para consulta e o esquema de resultado é o esquema seguido
pelas instâncias retornadas como resultado. O alinhamento sempre é feito
considerando os esquemas de resultado de dois catálogos. No entanto,
diferentemente de Wang et al. (2004), que constroem manualmente um
esquema global a priori, desenvolvemos um algoritmo que dispensa a
necessidade de um esquema global pré-definido, gerando o mesmo de maneira
a posteriori8, conforme descrito na próxima seção.

7

O CatalogMatcher também implementa o alinhamento de esquemas por vetor de

similaridade, técnica descrita no mesmo artigo de refência, porém de menor importância no
contexto de mediadores, que é a aplicação de principal motivação em nosso trabalho.
8

O componente de geração de esquemas globais do CatalogMatcher está desacoplado dos

componentes que implementam estratégias de alinhamento. Portanto, seu uso no processo de
alinhamento é opcional.
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3.1.1.2.
Geração automática de esquemas globais
Wang et al. (2004) fazem duas suposições ao descrever sua técnica de
sondagem por consultas. Primeiro, um esquema global para o domínio
específico está pré-definido ou pré-gerado (manualmente). Segundo, uma
amostra de instâncias seguindo o esquema global definido também está
disponível.
O problema de geração de esquemas globais é um problema interessante,
e algumas abordagens já foram propostas (Wang et al., 2004). Castano et al.
(2001) e He & Chang (2003) empregam abordagens sintáticas para resolver o
problema, utilizando como base as informações obtidas dos esquemas. Já
Beneventano et al. (2003) e Hakimpour & Geppert (2002) consideram o uso de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0611883/CA

ontologias formais. Diferentemente das estratégias mencionadas, nesta seção
apresentamos um algoritmo incremental baseado em instâncias, que faz uso da
técnica de alinhamento descrita na seção anterior para realizar a geração do
esquema global.
Uma relação R é definida num conjunto S se, para cada par de
elementos (a, b), onde a, b ∈ S, temos a R b como verdadeiro ou falso. Uma
classe de equivalência de um elemento a ∈ S é o subconjunto de S que contém
todos os elementos que estão relacionados a a. Definimos que a é equivalente a
b (com respeito a R), denotado a ~ b, sse a e b se encontram na mesma classe
de equivalência. Em geral, um alinhamento entre esquemas pode ser
representado através de uma relação binária R relacionando um atributo A1 de
um esquema S1 com um atributo A2 de um esquema S2 sse A1 e A2 forem
semanticamente equivalentes. Porém, neste trabalho, consideramos apenas os
casos em que R é 1:1, ou seja, um alinhamento R define uma função bijetora
entre os atributos de um esquema S1 e os atributos de um esquema S2.
Podemos considerar como membros de uma mesma classe de
equivalência todos os atributos que possuem a mesma semântica no universo de
catálogos considerados. Chamaremos a tais classes de classes de alinhamento.
Com isso, assumimos que, se um atributo a1 alinha com um atributo a2
pertencente a uma classe de alinhamento Q, então a1 também alinha com todos
os demais atributos de Q. O conceito de classes de alinhamento desempenha
um papel fundamental no algoritmo de geração de esquemas globais,
apresentado a seguir.
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Sejam C1, C2,..., Cn um conjunto de n catálogos em um domínio específico
D. Considere o problema de gerar um esquema global para esses n catálogos.
Definição [Critério Horizontal de Inclusão]: Seja m o número de catálogos
considerados pelo algoritmo num determinado instante de tempo; |Qa| o
número de atributos pertencentes à classe de alinhamento Qa (semântica
representada pelo atributo a); e α o coeficiente horizontal de inclusão,
utilizado para controlar a inclusão de atributos no esquema global sendo
gerado. Se |Qa| ≥ α . m, então o atributo a deve ser incluído no
esquema global.
Usualmente, o valor de α é 0.5, indicando que atributos que estão
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presentes em pelo menos metade do total de catálogos considerados devem ser
incluídos no esquema global.
Definição [Critério Vertical de Inclusão]: Seja r o número total de instâncias a
serem visualizadas no esquema global; rQa o número de instâncias que
possuem valores para os atributos presentes na classe de alinhamento
Qa (semântica representada pelo atributo a); e β o coeficiente vertical de
inclusão, utilizado para controlar a inclusão de atributos no esquema
global sendo gerado. Se rQa ≥ β . r, então o atributo a deve ser incluído
no esquema global.
Usualmente, o valor de β é 0.5, indicando que atributos presentes em
pelo menos metade do total de instâncias a serem exibidas devem ser incluídos
no esquema global.
Inicialmente, o algoritmo escolhe um catálogo Ci com esquema Si entre
os n catálogos considerados. Como, inicialmente, não existe nenhuma classe de
alinhamento, é criada uma classe de alinhamento para cada um dos atributos de
Si (cada atributo é inserido em sua respectiva classe). O esquema global gerado
nesta etapa inicial é obtido pela aplicação dos critérios de inclusão a cada uma
das classes de alinhamento existentes.
Definimos um esquema S’ derivado de S como sendo um esquema cujos
atributos são um subconjunto dos atributos de S. Definimos esquemas
complementares num conjunto de classes de alinhamento G como sendo
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esquemas derivados que não possuem atributos de mesma semântica e que
cobrem todo o universo de atributos representados por G.
Por exemplo, se tivermos os esquemas S1(a1, b1), S2(a2) e S3(b3), então
teremos as classes de alinhamento Qa = {a1, a2} e Qb = {b1, b3}, das quais
podemos derivar os seguintes conjuntos de esquemas complementares: {S1’(a1,
b1)}, {S1’(a1), S3’(b3)}, {S2’(a2), S1’(b1)} e {S2’(a2), S3’(b3)}. Por questões de
eficiência, consideramos o conjunto com o menor número possível de esquemas
complementares, que neste exemplo é {S1’}.
As etapas seguintes consistem no alinhamento de um conjunto de
esquemas complementares com os esquemas de cada um dos n – 1 catálogos
restantes, fazendo-se a aplicação dos critérios de inclusão a cada classe, ao
término de cada etapa.
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Digamos que, numa dada etapa, tenhamos os esquemas S1’ e S2 ’ no
conjunto de esquemas complementares e que o próximo catálogo considerado
seja Cj. Realizamos, então, o alinhamento de S1’ com Sj. Os atributos de Sj
alinhados são incluídos em suas respectivas classes de alinhamento. Caso
ainda restem atributos de Sj a serem alinhados, forma-se um esquema
temporário com esses atributos e utiliza-se esse esquema como alvo para o
alinhamento com o próximo esquema complementar (i.e. S2’). Assim ocorre
sucessivamente até que Sj tenha todos os seus atributos alinhados. Caso
terminem os esquemas complementares e Sj tenha atributos não alinhados,
criam-se novas classes de alinhamento para esses atributos e inclui-se um novo
esquema (formado por esses atributos não alinhados) no conjunto de esquemas
complementares. Aplicamos então os critérios de inclusão a cada uma das
classes para atualizar o esquema global. Na etapa seguinte o processo se
repete, considerando o próximo catálogo, até que todos os catálogos tenham
sido considerados. Ao fim do processo, teremos um esquema global que captura
os atributos mais comuns no conjunto de catálogos considerados.
Para exemplificar o funcionamento do algoritmo, considere os quatro
catálogos exibidos na Tabela 7. Atributos semanticamente equivalentes são
denotados pela mesma letra. Consideramos α = 0.5 e β = 0.5.
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Catálogo Esquema

Atributos

Número de
instâncias9

C1

S1

x1

y1

z1

k1

100

C2

S2

x2

y2

t2

500

C3

S3

z3

w3

r3

100

C4

S4

y4

r4

k4

300

Tabela 7 – Catálogos de exemplo para geração do esquema global

Primeiramente, escolhemos o catálogo C1. São geradas as classes de
alinhamento X, Y, Z e K, nas quais são incluídos os atributos x1, y1, z1 e k1,
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respectivamente. Aplicando o critério horizontal de inclusão a cada uma das
classes de alinhamento geradas, temos a inclusão de todos os atributos de S1 no
esquema global corrente, pois |Qa| ≥ 0.5, para todo a ∈ S1 (Qa é a classe de
alinhamento à qual pertence o atributo a). (Como todos os atributos são
incluídos, não há necessidade de aplicação do critério vertical de inclusão.)
Na etapa seguinte, é considerado o catálogo C2. Neste caso, temos o
esquema complementar S1’ (x1, y1, z1 e k1), com atributos provenientes do
catálogo C110. Realizamos o alinhamento de S1’ (utilizando uma amostragem de
instâncias de C1) com S2 (utilizando instâncias de C2). Os atributos de S2
alinhados são x2 e y2, os quais são incluídos nas classes de alinhamento X e Y,
respectivamente. Como não existe mais nenhum esquema complementar, e o
atributo t2 ainda não foi alinhado, fazemos a criação da classe de alinhamento T,
na qual incluímos t2 (também adicionamos o esquema complementar S2’ (t2) ao
conjunto de esquemas complementares). Ao fim deste passo, temos o seguinte
número de atributos em cada classe de alinhamento: |X| = 2, |Y| = 2, |Z| = 1, |K|
= 1 e |T| = 1, com m = 2 (todos são ≥ 0.5m) e r = 1000. Com isso, todos os
atributos passam a constituir o esquema global corrente (novamente, não há
necessidade de aplicação do critério vertical de inclusão).

9

Consideramos esse número como sendo o número de instâncias de cada catálogo que

serão visualizadas no esquema global gerado.
10

Numa dada etapa do algoritmo, além dos esquemas complementares já existentes, um

novo esquema complementar é derivado a partir dos atributos de um esquema que não tenham sido
alinhados na etapa anterior.
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O próximo passo é considerar o catálogo C3. Nesta etapa temos
derivados os esquemas complementares S1’ (x1, y1, z1 e k1), com atributos
provenientes do catálogo C1, e o esquema S2’ (t2), com atributos provenientes do
catálogo C2. O algoritmo realiza o alinhamento de S1’ com S3. Como resultado,
temos o alinhamento do atributo z1 com z3, o qual é incluído na classe de
alinhamento Z. Como ainda restam os atributos w3 e r3 de S3 a serem alinhados,
é feito o alinhamento do segundo esquema complementar, S2’ (com instâncias
provenientes de C2), com o esquema temporário S3’ (w3, r3) (com instâncias de
C3). Neste caso, nenhum alinhamento é descoberto entre S2’ e S3 ’. Portanto, são
criadas as classes de alinhamento W e R, com os atributos w3 e r3,
respectivamente. Também adicionamos o esquema complementar S3’ (w3, r3) ao
conjunto de esquemas complementares. Na contabilização do número de
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atributos em cada classe de alinhamento, ao fim deste passo, temos: |X| = 2, |Y|
= 2, |Z| = 2, |K| = 1, |T| = 1, |W| = 1 e |R| = 1, com m = 3 e r = 1000. Logo, pelo
critério horizontal de inclusão, apenas x e y permanecem no esquema global
corrente e z é incluído. Aplicamos, então, o critério de inclusão vertical às
classes que não obedecem ao critério horizontal neste passo, o que faz com que
o atributo t continue a fazer parte do esquema global, pois 500 ≥ 0.5r.
Por fim, consideramos o catálogo C4. Procedendo-se da mesma maneira,
temos como resultado do alinhamento de S1 ’ com S4 os atributos y4 e k4; entre
S2’ e S4, não encontramos nenhum alinhamento; e entre S3’ e S4 encontramos r4.
Com isso, não ocorre a criação de nenhuma nova classe de alinhamento. Com
as atualizações das devidas classes existentes, temos: |X| = 2, |Y| = 3, |Z| = 2,
|K| = 2, |T| = 1, |W| = 1 e |R| = 2, com m = 4 e r = 1000. Consequentemente, o
esquema global gerado é composto pelos atributos (x, y, z, k, t, r). O estado final
das classes de alinhamento pode ser visualizado na Figura 15.

Figura 15 – Estado final das classes de alinhamento.
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Algumas observações podem ser feitas sobre o método apresentado
nesta seção.
Primeiro, a abordagem é rica o suficiente para possibilitar que o esquema
global seja composto por atributos de diversos esquemas. No exemplo dado,
não existe nenhum esquema que possua todos os atributos do esquema global
gerado. Se necessário, as instâncias globais para o esquema gerado podem ser
obtidas por amostragem. No caso do exemplo dado, os valores dos atributos x,
y, z e k podem ser obtidos do catálogo C1, enquanto que os valores do atributo r
podem ser obtidos do catálogo C3 (mantendo-se a consistência dos dados por
meio da comparação de instâncias com o uso do atributo identificador11).
Um detalhe importante do algoritmo está na seleção das instâncias
utilizadas para a realização dos alinhamentos dos esquemas por informação
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mútua. Em nossa implementação, selecionamos 15 instâncias do catálogo-fonte
para sondagem no catálogo-alvo. Como dispomos de atributos identificadores,
selecionamos no catálogo-alvo para o processo de sondagem apenas as
instâncias que estão mais próximas de serem iguais às instâncias do catálogofonte. A desvantagem é que, caso as instâncias selecionadas não estejam
presentes no catálogo-alvo, dificilmente atributos serão alinhados. No entanto,
essa deficiência pode ser amenizada pela seleção aleatória das instâncias para
sondagem e também dos catálogos sendo considerados para a geração do
esquema global. Além disso, mantemos sempre o melhor esquema global
gerado para um dado conjunto de catálogos em várias aplicações do algoritmo
(para exemplos, ver o capítulo 4).
Por último, o aspecto incremental da técnica apresentada a torna
particularmente interessante para uso em mediadores, os quais trabalham em
ambientes cujo número de catálogos considerados pode variar bastante com o
tempo. Nesse caso, o mediador poderia manter as classes de alinhamento
utilizadas e apenas atualizá-las quando houvesse registro de entrada ou saída
de um catálogo. O capítulo seguinte ilustra um mediador implementado com a
técnica de geração de esquemas globais descrita nesta seção.

11

A técnica de alinhamento de tesauros que utilizamos, discutida na seção seguinte, assume

que os esquemas dos catálogos possuem um atributo identificador universal, o que permite que
seja possível verificar se objetos de diferentes catálogos representam o mesmo objeto no mundo
real.
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3.1.2.
Alinhamento de tesauros
Em aplicações de mediação de consultas a catálogos, não é suficiente ter
apenas o alinhamento dos esquemas dos catálogos envolvidos. Também é
preciso lidar com os diferentes tesauros adotados por cada catálogo. Brauner et
al. (2006a) apresentam uma estratégia de alinhamento de tesauros baseada em
instâncias, a qual trabalha levando em consideração recomendações obtidas dos
usuários de um mediador.
Brauner et al. (2006a) descrevem um estimador de mapeamento online
(componente utilizado pelo mediador) que gradualmente cria relacionamentos
entre termos de diferentes tesauros por meio do pós-processamento dos
conjuntos de resultados retornados pelas consultas dos usuários. A esses
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relacionamentos entre termos são atribuídos pesos de acordo com o grau de
alinhamento encontrado entre os termos naquele instante. Mais especificamente,
dados dois catálogos Ca e Cb, com tesauros Ta e Tb, se uma consulta retorna um
objeto c de Ca classificado como ta ∈ Ta e, da mesma forma, c de Cb, mas
classificado como tb ∈ Tb, então c estabelece alguma evidência de que ta alinha
com tb.
Essa estratégia assume que o mediador é capaz de reconhecer quando
objetos de diferentes catálogos representam o mesmo objeto no mundo real. Por
isso, é necessário que os esquemas dos catálogos contenham um atributo de
identificação universal para os objetos armazenados. Diversos domínios
atendem a tal requisito. Como exemplos, podem ser citadas as coordenadas
geográficas em catálogos de objetos geográficos, os números de parte dos
fabricantes em catálogos de lojas para e-commerce e os ISBNs de livros em
livrarias virtuais. Como pode ser notado, o mediador trabalha com base na
geração dinâmica de evidências de alinhamentos, e não em alinhamentos
precisamente definidos, que são difíceis de obter a priori.

3.1.2.1.
Algoritmo para alinhamento de tesauros
A técnica descrita por Brauner et al. (2006a) se baseia na coleta de
estatísticas

sobre

as

instâncias

comuns

pertencentes

aos

catálogos

considerados à medida que são realizadas consultas dos usuários. Em termos
gerais, podemos considerar dois catálogos Ca e Cb, que armazenam objetos de
um mesmo domínio, e que são classificados pelos tesauros Ta e Tb,
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respectivamente. O problema, então, é o de alinhar (ou mapear) os termos de Ta
em seus equivalentes em Tb. Para isso, é empregado o conceito de sessão de
usuário. Numa sessão de usuário, assume-se que o usuário fará consultas aos
catálogos Ca e Cb e, para isso, utilizará os termos equivalentes de cada um dos
tesauros. Essa informação é capturada pelo mediador que, então, a utiliza para
estimar a taxa de alinhamento entre os termos utilizados pelo usuário.
Suponha que o usuário, em uma determinada sessão, faça uma busca por
objetos do tipo Ta no catálogo Ca e obtenha como resposta um conjunto de
objetos Ra. Em seguida, o usuário realiza uma busca por objetos Tb no catálogo
Cb e obtém como resposta um conjunto de objetos Rb. Após essas consultas, o
mediador utilizará o estimador de alinhamentos para calcular os seguintes
parâmetros:
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•

n(ta, tb) – o número de objetos pertencentes à intersecção dos
conjuntos Ra e Rb, ou seja, o número de objetos equivalentes
encontrados;

•

∆n(ta, tb) – o valor acumulado de n(ta, tb) em todas as computações
envolvendo ta e tb;

•

n(ta) – o número de objetos em Ra;

•

∆n(ta) – o valor acumulado de n(ta) em todas as computações
envolvendo ta.

•

|Tb| - o tamanho do tesauro Tb (i.e. o número de termos
pertencentes a Tb),

Com esses parâmetros, o estimador calcula a taxa de alinhamento entre
os termos ta ∈ Ta e tb ∈ Tb, chamada de P(ta, tb), por meio da seguinte equação:

P(t a , t b ) =

∆n(t a , t b ) + α (n(t a , t b ) + Ψ )
∆n(t a ) + α (n(t a ) + ε)

onde
α

é um coeficiente que assume um dos valores do conjunto
{0.01, 0.1, 0, 1, 10, 100}, o qual é calibrado durante o
processo de validação do modelo

Ψ=

ε
| Tb |

é um coeficiente de suavização, assumido como o produto
de ε, um coeficiente que assume valores entre 0 e 1, e o
inverso do tamanho do tesauros Tb.

48

A equação acima é simétrica em ta e tb e pode ser facilmente adaptada
para o cálculo de estimativas de alinhamento de termos de Tb para termos de Ta.
Nos testes que os autores fizeram, com α e ε fixos e iguais a 1, chegou-se ao
limiar de 0.4 para taxas de alinhamento confiáveis, ou seja, apenas termos
relacionados por uma taxa de alinhamento maior ou igual a 0.4 são considerados
como efetivamente alinhados pelo mediador.
O estimador trabalha com as sessões dos usuários para fazer o cálculo
das taxas de alinhamento entre os termos pesquisados. Como evidenciado pelos
termos da fórmula, cada cálculo de mapeamento leva em consideração os
parâmetros calculados nas computações anteriores, de maneira que, ao longo
tempo, a confiabilidade das taxas obtidas tende a aumentar.
Por exemplo, suponha que tenhamos um catálogo C1 de tesauro T1, com

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0611883/CA

termos q1, r1, s1; e um catálogo C2 de tesauro T2, com termos q2, s2 e u2 (termos
semanticamente equivalentes são designados pela mesma letra). Considere a
contagem indicada na Tabela 8 do número de instâncias classificadas de acordo
com cada um dos termos dos tesauros.

Tesauro

Termo

Contagem

T1

q1

150

T1

r1

30

T1

s1

20

T2

q2

90

T2

s2

40

T2

u2

20

Tabela 8 – Catálogos de exemplo

Suponha que, em uma sessão de usuário, seja feita uma consulta ao
mediador por objetos classificados como q1 (termo do tesauro T1). Neste
momento, o mediador não possui informações sobre qual termo de T2 alinha
com q1. Neste caso, pede-se ao usuário que manualmente forneça essa
informação. Dado que o usuário informa que q2 é o termo de T2 ao qual q1
corresponde, o estimador de alinhamento pode fazer os devidos cálculos,
utilizando a sugestão do usuário. (supomos que, nesse exemplo, existem 85
objetos idênticos em C1 e C2 classificados como q1 e q2, respectivamente.) Neste
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caso, temos que n(q1) = 150, n(q1, q2) = 85, |T2| = 3 e a taxa de alinhamento
P(q1, q2) = 0,569 (> 0.4), ou seja, q1, de fato, alinha com q2. Se a taxa encontrada
fosse inferior a 0.4, consideraríamos os termos como ainda não alinhados.
Uma variante desta técnica que não requer a intervenção manual do
usuário como explicada aqui é discutida em Brauner et al. (2006b). Nesse
trabalho, os autores sugerem o cálculo exaustivo da taxa de alinhamento P(ta, tb)
entre cada par de termos ta e tb pertencentes a dois tesauros Ta e Tb,
respectivamente. A estratégia é útil quando se deseja obter o alinhamento
completo entre os dois tesauros, como é o caso de aplicações que exigem
migração de dados de um catálogo para o outro. No entanto, dependendo do
tamanho dos tesauros considerados, a aplicação desta variante pode ser inviável
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devido à complexidade quadrática da técnica.

3.2.
Arquitetura
Nesta seção, apresentamos a arquitetura do CatalogMatcher, uma infraestrutura de software criada para suportar alinhamentos de catálogos. O
CatalogMatcher foi desenvolvido em Java como um framework que pode ser
usado como base em aplicações de integração de dados, como as citadas na
seção 2.3. Um framework (Fayad, 1999) é uma arquitetura de software flexível
que pode ser instanciada para atender aplicações de um determinado domínio.
Sendo assim, o usuário do CatalogMatcher deve fazer a instanciação do
framework de acordo com suas necessidades.

3.2.1.Módulos principais do CatalogMatcher
Os módulos principais do CatalogMatcher, ilustrados na Figura 16 com
suas interdependências, estão divididos em cinco pacotes:
•

br.pucrio.inf.catalogmatcher

(módulo

básico):

contém

componentes que modelam os conceitos básicos utilizados em
alinhamento de esquemas (i.e. catálogo, esquema, atributo,
tesauro, etc.);
•

br.pucrio.inf.catalogmatcher.datawrappers

(módulo

de

adaptadores de dados para catálogos): contém componentes
para lidar com diferentes tecnologias para acesso a dados de um
catálogo;
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•

br.pucrio.inf.catalogmatcher.matchers.schema
alinhamento

de

esquemas):

contém

(módulo

componentes

de
que

implementam estratégias de alinhamento de esquemas;
•

br.pucrio.inf.catalogmatcher.matchers.thesaurus (módulo de
alinhamento

de

tesauros):

contém

componentes

que

implementam estratégias de alinhamento de tesauros;
•

br.pucrio.inf.catalogmatcher.db (módulo de serviços de banco
de dados): contém componentes que provêem serviços de acesso
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ao banco de dados embutido da infra-estrutura.
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Figura 16 – Diagrama de pacotes do CatalogMatcher
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As seções seguintes descrevem cada um dos módulos. Utilizamos a
linguagem UML para apresentar graficamente o software12. Nos diagramas de
classes apresentados, alguns parâmetros de operações e valores de retorno são
omitidos para proporcionar melhor visibilidade.

3.2.2.Módulo básico
O módulo básico do CatalogMatcher contém os componentes pertencentes
ao

pacote

br.pucrio.inf.catalogmatcher.

Esses

componentes

podem

ser

visualizados no diagrama de classes da Figura 17.
A classe Schema implementa a interface ISchema, definindo operações
relacionadas à manipulação de atributos. Cada atributo é representado por uma
instância da classe Attribute. Além de ter um nome, um atributo pode ser do tipo
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THESAURUS, IDENTITY ou COMMON. Um atributo ser do tipo THESAURUS
significa que ele possui a semântica de classificação de instâncias, ou seja, os
valores deste atributo são termos de um tesauro. Um ou mais atributos
IDENTITY modelam um identificador único universal para cada instância, ou
seja, comparando-se duas instâncias de dois catálogos por seus atributos
IDENTITY pode-se saber se elas representam o mesmo objeto no mundo real ou
não (como apresentado na seção 3.1.2.1, a técnica de alinhamento de tesauros
necessita dessa informação). Os demais atributos de um esquema são atributos
do tipo COMMON. Um esquema deve possuir um atributo do tipo THESAURUS
e no mínimo um atributo do tipo IDENTITY. Por exemplo, retornando ao
esquema da ADL, cujos atributos são listados na Tabela 2, temos identifier13 e
name como atributos do tipo COMMON, x e y como atributos do tipo IDENTITY e
class como atributo do tipo THESAURUS.
A classe Instance implementa o conceito de instância por meio de um
HashMap que leva cada atributo do esquema a seu respectivo valor. São
oferecidas operações de conveniência para manipulação e obtenção de valores
de uma instância.
A classe Catalog, como o nome indica, representa um catálogo. Um
catálogo possui um nome (String), um esquema de interface (ISchema), um
12

Todos os diagramas UML exibidos nesta dissertação foram gerados utilizando a versão

gratuita da ferramenta eUML2 da Soyatec.
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esquema de resultado (ISchema) e um adaptador para acesso aos seus dados
(mais detalhes na seção seguinte). A classe Catalog oferece operações para
obtenção de suas instâncias, tanto por palavra-chave quanto por termo de
tesauro. Um catálogo também oferece acesso aos termos do seu tesauro,
modelado por um objeto do tipo IThesaurus. Definimos duas interfaces
relacionadas ao conceito de tesauro: IThesaurus e IThesaurusRelationships. A
primeira declara operações básicas para se trabalhar com um tesauro apenas
como uma lista de termos e estende a última, a qual declara operações para
cada um dos tipos de relacionamentos que podem existir em um tesauro (ver
Tabela 4). Como estamos considerando apenas tesauros simples neste trabalho,
optamos por implementar, por meio da classe Thesaurus, apenas as operações
declaradas

na

interface
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UnsupportedOperationException

lançando

IThesaurus,
para

as

operações

a

exceção

declaradas

em

IThesaurusRelationships. Isso deixa flexibilidade para que um desenvolvedor
possa estender a infra-estrutura, provendo uma implementação completa de um
tesauro, se for de seu interesse.
Por último, temos a interface tipada IMatch, tipicamente utilizada para
modelar o resultado de um alinhamento entre um catálogo-fonte e um catálogoalvo. A principal operação dessa interface é getMatch(), que recebe um
elemento-fonte e retorna um elemento-alvo (elementos são tipicamente um
atributo de um esquema ou termo de um tesauro).

13

O atributo identifier consitui uma chave primária utilizada pelo catálogo da ADL, não

sento útil para efeito de comparação com objetos provenientes de outros gazetteers. Daí a sua
classificação como um atributo do tipo COMMON.

Figura 17 – Diagrama de classes do módulo básico
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Fig ura 17 – Diag rama de class es d o módul o básico

3.2.3.Módulo de adaptadores de dados para catálogos
O módulo de adaptadores de dados para catálogos é utilizado no
CatalogMatcher para possibilitar independência de tecnologia de bancos de
dados no acesso aos dados de um catálogo. A arquitetura desse módulo segue
o conceito de adaptador (wrapper) empregado na arquitetura mediadoradaptador (Özsu & Valduriez, 1999), discutida anteriormente. O diagrama de
classes desse módulo está ilustrado na Figura 18.
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As operações básicas que um adaptador deve prover estão definidas na
interface ICatalogDataWrapper. São elas14:
•

getThesaurus(): retorna o tesauro de um catálogo;

•

getInstancesByIdentityValues(): retorna as instâncias de um
catálogo

cujos

valores

para

os

atributos

IDENTITY

são

semelhantes aos valores passados como parâmetro;
•

getSampleInstances(): retorna um conjunto qualquer de instâncias
de um catálogo;

•

getInstancesByKeyword(): retorna as instâncias de um catálogo
que possuem a palavra-chave especificada como parâmetro;

•

getInstancesByThesaurusTerm(): retorna as instâncias de um
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catálogo classificadas pelo termo especificado como parâmetro.
Cada catálogo é inicializado com um nome, um esquema de interface, um
esquema de resultado, e um objeto ICatalogDataWrapper.
Uma implementação concreta de adaptador para bancos de dados com
driver JDBC (Java Database Connectivity) está disponibilizada na infra-estrutura
pela classe JDBCCatalogDataWrapper, sendo a instanciação realizada pela
fábrica estática15 CatalogDataWrapperFactory.

14

Para melhorar a legibilidade, os parâmetros das operações foram omitidos.

15

Fábricas estáticas são um idioma de programação bastante utilizado para desacoplar um

cliente de classes concretas específicas.
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Figura 18 – Diagrama de classes do módulo de adaptadores de dados para catálogos

Para que um banco de dados possa ser utilizado como um catálogo
através do adaptador JDBCCatalogDataWrapper, deve seguir as seguintes
convenções:
•

Possuir uma tabela com os objetos de interesse;

•

Cada coluna da tabela deve corresponder a um atributo do
esquema de interface ou de resultado, devendo cobrir todos os
atributos desses esquemas;

•

Cada coluna da tabela deve ter o mesmo nome que seu atributo
correspondente no esquema;

•

Todas as instâncias do catálogo devem estar armazenadas nesta
tabela.

3.2.4. Módulo de alinhamento de esquemas
O módulo de alinhamento de esquemas do CatalogMatcher define uma
infra-estrutura de componentes para a implementação de técnicas de
alinhamento de esquemas. A Figura 19 exibe o digrama de classes desse
módulo.
A interface ICatalogSchemaMatcher declara a operação matchAttributes(),
que recebe um catálogo-fonte e um catálogo-alvo como parâmetros e retorna um
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objeto da interface IMatch, que possui uma implementação concreta através da
classe SchemaMatch.
As duas técnicas de alinhamento descritas em Wang et al. (2004), a saber,
alinhamento de esquemas por vetor de similaridade e alinhamento de esquemas
por informação mútua, estão representadas na infra-estrutura pelas classes
VectorSimilaritySchemaMatcher

e

MutualInformationSchemaMatcher,

respectivamente. Ao invés de implementar a interface ICatalogMatcher
diretamente,

essas

duas

classes

estendem

a

classe

AbstractCatalogSchemaMatcher (que implementa ICatalogMatcher), herdando
desta a implementação da operação buildOccurrenceMatrix(), responsável por
implementar o algoritmo de sondagem por consultas apresentado anteriormente.
As instâncias globais, cujos valores são utilizados para sondagem num catálogo-
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alvo, são obtidas pela chamada ao método getGlobalInstances(), ao passo que
as instâncias do catálogo-alvo a serem sondadas são obtidas pela chamada ao
método getTargetInstances(). Ambos os métodos podem ser sobrescritos para a
realização da seleção de instâncias específicas. Além desses métodos, a
operação buildOccurrenceMatrix() faz uma chamada a operação probe(), a qual
sonda o valor de um atributo de um conjunto de instâncias (instâncias do
catálogo-alvo) verificando se este é similar a um determinado valor passado
como parâmetro (obtido das instâncias globais). A implementação da
comparação dos dois valores para determinar se são similares é feita pela
operação areInstanceValuesSimilar(). Na implementação padrão, testa-se se os
valores são do tipo ponto-flutuante e, em caso afirmativo, compara-se ambos até
a segunda casa decimal. Se os valores não são do tipo ponto-flutuante apenas
um teste simples de igualdade é realizado. Para possibilitar que o processo de
sondagem

encontre

resultados

MutualInformationSchemaMatcher

quando

mais

significativos,

tanto

VectorSimilaritySchemaMatcher

sobrescrevem o método areInstanceValuesSimilar(), aplicando um algoritmo de
similaridade de strings quando os valores comparados são cadeias de
caracteres. Foi utilizado o algoritmo desenvolvido por White (2007), o qual se
baseia na descoberta de quantos pares de caracteres adjacentes estão contidos
em ambas as strings sendo comparadas.
A classe QueryOccurrenceMatrix modela a matriz de ocorrências utilizada
nos algoritmos de alinhamento, enquanto a classe GenericSchemaMatrix é a
classe usada para representar as matrizes de informação mútua e de
similaridade vetorial. Apesar de terem sido implementadas duas técnicas de
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alinhamento, de particular interesse para este trabalho é a técnica de
alinhamento por informação mútua, descrita na seção 3.1.1.
O módulo também possui a interface IOnlineCatalogSchemaMatcher. Essa
interface declara duas operações de alinhamento de atributos, as quais
recebem, além do catálogo-fonte e do catálogo-alvo, uma palavra-chave ou
termos-fonte e destino dos tesauros considerados. A idéia é utilizar informações
extras (i.e., palavras-chave e termos de tesauros) para enriquecer a técnica de
alinhamento de esquemas. Esta interface possui uma implementação por meio
da

classe

que

OnlineCatalogSchemaMatcher,

faz

sobrescrevendo

MutualInformationSchemaMatcher,

uso

da

seu

classe
método

getGlobalInstances() para obter instâncias com determinada palavra-chave ou
termos de tesauro. O mediador implementado no capítulo seguinte faz uso da

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0611883/CA

classe OnlineCatalogSchemaMatcher para a realização do alinhamento dos
esquemas dos catálogos registrados.
O algoritmo de geração de esquemas globais está implementado pela
classe

SchemaMatchingManager,

que

faz

uso

das

classes

utilitárias

MatchingClass e MatchingClassesSet. Estas últimas representam uma classe de
alinhamento e um conjunto de classes de alinhamento, respectivamente. A
classe

SchemaMatchingManager

é,

na

verdade,

um

gerenciador

de

alinhamentos de esquemas, não estando restrita apenas à geração de
esquemas globais. Sua utilização básica se dá da seguinte maneira: 1) chamase a operação addCatalog() para adicionar catálogos ao gerenciador; 2) chamase uma das operações generateGlobalSchema() para a obtenção do esquema
global que melhor represente os esquemas dos catálogos adicionados até o
momento; 3) chama-se uma das operações getSchemaMatch() para obtenção
do alinhamento do esquema global corrente com algum outro esquema ou para
obtenção do alinhamento entre dois esquemas quaisquer (dos catálogos
adicionados no gerenciador).

Figura 19 – Diagrama de classes do módulo de alinhamento de esquemas
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Fig ura 19 – Diag rama de class es d o módul o de alin h ame nto de e sq ue mas
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3.2.5.Módulo de alinhamento de tesauros
O módulo de alinhamento de tesauros do CatalogMatcher define uma infraestrutura de componentes para a implementação de técnicas de alinhamento de
tesauros. A Figura 20 exibe o digrama de classes desse módulo.
Duas interfaces são utilizadas para modelar o alinhamento de tesauros:
ICatalogThesaurusMatcher e IOnlineCatalogThesaurusMatcher.
ICatalogThesaurusMatcher declara a operação match, recebendo um
catálogo-fonte e um catálogo-alvo, e retornando um IMatch (do tipo
ThesaurusMatch) que corresponde ao alinhamento dos termos dos tesauros
especificados. Essa interface ainda não possui nenhuma implementação,
constando apenas para efeito de completude. Uma idéia seria aplicar o algoritmo
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de alinhamento descrito em Brauner et al (2006b), que é uma variante da
estratégia para alinhamento de tesauros que discutimos anteriormente e que
implementamos na classe OnlineCatalogThesaurusMatcher.
IOnlineCatalogThesaurusMatcher é a interface que permite a aplicação da
técnica de alinhamento descrita em Brauner et al. (2006a), resumida na seção
3.1.2.1. Duas operações são declaradas para possibilitar o alinhamento de
termos usando como auxílio termos de tesauros e também palavras-chave.
Essas informações de auxílio estão tipicamente disponíveis em aplicações que
usam mediadores, como o protótipo apresentado no capítulo 4.

Figura 20 – Diagrama de classes do módulo de alinhamento de tesauros
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Fig ura 20 – Diag rama de class es d o módul o de alin h ame nto de t esaur os
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A Figura 21 exibe o trecho de código simplificado da operação de
alinhamento de termos pertencente à classe OnlineCatalogThesaurusMatcher
(que implementa IOnlineCatalogThesaurusMatcher), usando como sugestão um
termo-fonte e um termo-alvo. No código da Figura 21, a contagem do número de
instâncias idênticas que são classificadas como “sourceTerm” no catálogo-fonte
e que são classificadas como “targetTerm” no catálogo-alvo é obtida por meio da
chamada ao método getNtPairs(). A implementação desse método, exibida na
Figura 22, usa o módulo de serviços de banco de dados para realizar essa
contagem. Para isso, as instâncias do catálogo-fonte e do catálogo-alvo são
salvas em tabelas no banco de dados embutido do CatalogMatcher e uma
consulta SQL é emitida através da operação countNtPairsThroughSQL() (ver
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seção seguinte) para realizar a contagem dos objetos idênticos.

public ThesaurusMatchResult matchTerms(String sourceTerm,
Catalog sourceCatalog, String targetTerm, Catalog
targetCatalog, IMatch<Attribute> attributeMatch,
ThesaurusMatchParameters params {
int oldNt = params.getOldNt();
int oldNtPairs = params.getOldNtPairs();
List<Instance> sourceInstances = getSourceInstances(sourceTerm,
sourceCatalog);
int nt = getNt(sourceTerm, sourceCatalog, sourceInstances);
int ntPairs = getNtPairs(sourceTerm, sourceCatalog, targetTerm,
targetCatalog, attributeMatch,
sourceInstances);
int targetThesaurusSize = getThesaurusSize(targetCatalog);
double rate = computeMatchRate(nt, oldNt, ntPairs, oldNtPairs,
targetThesaurusSize);
ThesaurusMatchResult result = new
ThesaurusMatchResult(sourceTerm, sourceCatalog, targetTerm,
targetCatalog, oldNt + nt, oldNtPairs + ntPairs, rate);
return result;
}
Figura 21 – Cálculo da taxa de alinhamento entre um termo-fonte e um termo-alvo de
dois tesauros
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private int getNtPairs(String sourceTerm, Catalog sourceCatalog,
String targetTerm, Catalog targetCatalog,
IMatch<Attribute> attributeMatch,
List<Instance> sourceInstances) {
int ntPairs = 0;
String tableName1 = db.saveInstances(sourceCatalog.getName(),
sourceInstances);
List<Instance> targetInstances = targetCatalog
.getInstancesByThesaurusTerm(targetTerm);
String tableName2 = db.saveInstances(targetCatalog.getName(),
targetInstances);
ntPairs = db.countNtPairsThroughSQL(tableName1, tableName2,
sourceCatalog.getSchema(),
targetCatalog.getSchema(),
attributeMatch);
return ntPairs;

}
Figura 22 – Contagem de instâncias idênticas em dois catálogos de acordo com os
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termos especificados

3.2.6.Módulo de serviços de banco de dados
O CatalogMatcher oferece serviços de persistência e consultas em bancos
de dados através de seu módulo de serviços de banco de dados. Para isso, é
utilizado o JavaDB, sistema de banco de dados padrão oferecido no jdk da Sun a
partir do Java SE 1.6. O JavaDB pode ser executado em modo embutido na
aplicação ou em modo cliente-servidor. Para oferecer facilidade de uso e
transparência, em nossa infra-estrutura optamos pelo uso do JavaDB em modo
embutido.
O módulo é composto pela interface ILocalDBAccess, implementada pela
classe LocalDBAccess. São codificadas três operações principais:
•

saveInstances(): salva um conjunto de instâncias de um catálogo
numa tabela do banco de dados

•

removeInstances(): remove uma tabela do banco de dados

•

countNtPairsThroughSQL(): dados os nomes de duas tabelas de
instâncias no banco de dados, os nomes dos esquemas e o
alinhamento dos atributos desses esquemas, executa um comando
SQL que retorna quantas instâncias idênticas existem nas duas
tabelas.

Os serviços oferecidos por esse módulo, principalmente a operação
countNtPairsThroughSQL(), são utilizados atualmente apenas na implementação
da

estratégia

online

de

alinhamento

de

tesauros
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(OnlineCatalogThesaurusMatcher). A Figura 23 ilustra as classes encontradas
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nesse módulo.

Figura 23 – Diagrama de classes do módulo de serviços de banco de dados

