4
Um mediador para catálogos heterogêneos

Este capítulo apresenta um mediador para catálogos heterogêneos. O
mediador faz uso do CatalogMatcher para realizar o alinhamento entre o
esquema mediado e os esquemas exportados por cada fonte de dados16. A
aplicação foi desenvolvida como um protótipo para validar a infra-estrutura
provida pelo CatalogMatcher, não sendo observados detalhes como robustez e
escalabilidade da aplicação.
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A seção 4.1 apresenta os casos de uso contemplados na aplicação. A
seção 4.2 descreve a arquitetura do sistema. A seção 4.3 apresenta alguns
cenários de uso do sistema utilizando dados de catálogos de objetos geográficos
e dados de catálogos de livrarias virtuais.

4.1.
Casos de uso
O protótipo desenvolvido provê duas funcionalidades: registro de novas
fontes de dados no mediador e consulta às fontes de dados registradas,
conforme ilustrado no diagrama de casos de uso da Figura 2417.

16

Apesar de existirem diferenças, consideramos neste capítulo os termos “fonte de dados” e

“catálogo” como intercambiáveis.
17

Diagrama elaborado por meio da ferramenta StarUML.
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Figura 24 – Diagrama de Casos de Uso

O caso de uso “Registrar fonte de dados” tem como ator principal o usuário
do sistema, que pode cadastrar uma nova fonte de dados no mediador. Para
isso, é necessário que a fonte de dados ofereça uma interface de acesso de
acordo com as convenções do módulo de adaptadores de dados do
CatalogMatcher, descritas na seção 3.2.3. O usuário registra uma fonte
fornecendo a descrição em XML de seus parâmetros de conexão e esquema. A
Figura 25 exibe um exemplo de XML utilizado para fazer o registro de um
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catálogo fictício acessível por meio de JDBC.

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<catalog name=”gazetteer_1”>
<connection type=”JDBC”>
<param name=”driver”>org.example.Driver</param>
<param name=”url”>jdbc:example:DATABASE</param>
<param name=”user”>admin</param>
<param name=”password”>admin</param>
</connection>
<schema>
<attribute type="identity">attr1</attribute>
<attribute type=”common”>attr2</attribute>
<attribute type="thesaurus">attr3</attribute>
</schema>
</catalog>
Figura 25. Arquivo XML utilizado para o registro de fontes no mediador

O caso de uso “Consultar fontes de dados” também tem o usuário como
ator principal, permitindo que este possa acessar dados de interesse
pertencentes às fontes de dados registradas no mediador. É possível submeter
consultas ao mediador por objetos de determinada classificação ou que
contenham determinada palavra-chave. Os resultados são devolvidos em uma
tabela que exibe os objetos que satisfazem à consulta, mostrados de acordo
com o esquema mediado (esquema global). Para cada objeto, também é exibido
o nome da sua fonte de origem. Por simplificação de implementação, duplicatas
não são eliminadas dos resultados.

4.2.
Arquitetura
A Figura 26 ilustra a arquitetura que representa o mediador implementado.
Podemos dividir a arquitetura em três partes principais: a interface gráfica, os
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módulos de registro e consulta de fontes e a infra-estrutura de apoio. Esta última
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é composta pelo Módulo de Persistência do mediador e pelo CatalogMatcher.

Figura 26 – Arquitetura do mediador

A interface gráfica com o usuário (GUI – Graphical User Interface) é
responsável por receber as requisições dos usuários e retornar os resultados
encontrados. A GUI, ao receber uma requisição, a repassa ao controlador, um
componente do mediador responsável por despachar a requisição para o módulo
apropriado. Os dois módulos principais encarregados de processar requisições
são o Módulo de Registro de Fontes de Dados e o Módulo de Consulta a Fontes
de Dados.
O Módulo de Registro de Fontes de Dados recebe os dados de uma nova
fonte, verifica a validade da fonte sendo registrada e, por fim, armazena as
informações da fonte por meio do Módulo de Persistência. Daí em diante a fonte
de dados já está apta para ser consultada pelo mediador.
O Módulo de Consulta a Fontes de Dados recebe a consulta de um
usuário, submete a consulta recebida a cada uma das fontes registradas e
retorna os resultados para serem exibidos na GUI. Além disso, quando uma
consulta é submetida ao mediador, este aplica o componente de gerenciamento
de esquemas disponibilizado na infra-estrutura pelo CatalogMatcher para fazer a
geração ou atualização do esquema mediado. Na técnica aplicada, o mesmo
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componente também é utilizado para obtenção dos alinhamentos entre o
esquema mediado e cada uma das fontes registradas18. Todos os resultados
retornados por consultas ao mediador são exibidos para o usuário no esquema
mediado. Dois tipos de consultas são oferecidos: por termo de tesauro e por
palavra-chave.
Quando uma consulta por termo de tesauro é feita (escolhe-se um
catálogo de preferência a partir do qual é obtido o tesauro), o mediador utiliza o
Módulo de alinhamento de tesauros do CatalogMatcher para encontrar a
correspondência do termo informado na consulta para cada uma das fontes
registradas. Em caso de sucesso, as consultas são repassadas a cada uma das
fontes (utilizando seus respectivos termos de tesauro) e os resultados são
retornados para o usuário. Caso contrário, a aplicação solicita que o usuário
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informe manualmente os termos equivalentes para sua busca em cada uma das
fontes e, então, as consultas são realizadas. As taxas de alinhamento entre os
termos são atualizadas apropriadamente, conforme explicado na seção 3.1.2.
Quando uma consulta por palavra-chave é feita, o mediador consulta todas
as fontes em busca de objetos que possuam a palavra-chave informada e
retorna os resultados encontrados para o usuário.
O módulo de persistência é utilizado para armazenar as informações das
fontes de dados registradas, bem como os alinhamentos de tesauros entre elas
já descobertos (alinhamentos de esquemas são sempre calculados e mantidos
em memória). A Figura 27 mostra o esquema conceitual do banco de dados no
modelo ER. A tabela CATALOG_INFO armazena informações básicas das
fontes de dados registradas no mediador, como nome da fonte e o nome da
tabela contendo as informações de acesso aos dados da fonte. Atualmente,
utilizamos apenas fontes acessíveis por JDBC, cujas informações de acesso são
armazenadas na tabela JDBC_WRAPPER. A tabela CATALOG_THESAURUS
armazena o conjunto de termos pertencentes aos tesauros das fontes
registradas. Além dos nomes dos termos, é armazenada a contagem do número
de instâncias (coluna term_nt) classificadas de acordo com o termo em questão
retornadas em resultados de consultas por termo de tesauro realizadas até o
momento (informação utilizada na técnica de alinhamento de tesauro). A tabela
CATALOG_SCHEMA armazena o conjunto de atributos pertencentes aos
esquemas exportados por cada fonte registrada. São armazenados nome e tipo
18

3.2.4.

O componente mencionado aqui é a classe SchemaMatchingManager discutida na seção
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de cada atributo. Os tipos de atributos disponíveis são armazenados na tabela
ATTRIBUTE_TYPE, que contém os registros (1, COMMON), (2, IDENTITY) e (3,
THESAURUS). A tabela THESAURUS_MATCHING armazena os alinhamentos
descobertos19 entre os termos dos tesauros das fontes registradas. Além dos IDs
dos

termos

que

alinham,

são

armazenadas

a

taxa

de

alinhamento

(matching_rate), o número acumulado de objetos idênticos encontrados
(matching_nt) e o número de consultas realizadas com o dados termo-fonte e
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alvo (n_queries).

Figura 27 – Esquema conceitual do banco de dados do mediador

4.3.
Cenários de uso
As seções seguintes apresentam alguns cenários de uso da aplicação em
dois domínios diferentes. A seção 4.3.1 descreve alguns resultados obtidos com
o uso de catálogos de objetos geográficos, enquanto que a seção 4.3.2 descreve
alguns resultados obtidos com o uso de catálogos de livrarias virtuais. Para os
19

Na verdade, são armazenados os termos que já foram utilizados em consultas de usuários.

No entanto, apenas termos com taxa de alinhamento acima de 0.4 são considerados como
alinhados, de fato.
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testes, consideramos a seleção de, no máximo, 15 instâncias globais e, no
máximo, 1000 instâncias-alvo20. Essa quantidade de instâncias globais foi o
suficiente para a realização de alinhamentos com um razoável grau de confiança
nos testes realizados. Estudos empíricos de Wang et al. (2004) mostram que
com cerca de 20 instâncias globais para sondagem conseguem-se resultados
com cerca de 90% de precisão. Certamente, quanto maior o número de
instâncias globais melhor será o resultado, mas pior será o desempenho da
aplicação, pois o número de resultados a serem processados torna-se grande.

4.3.1. Mediação de consultas a catálogos de objetos geográficos
Nesta seção, utilizamos dados de três catálogos de objetos geográficos
disponíveis na Web: o NGA GEOnet Names Server (GNS), o GeoNames e o
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0611883/CA

Alexandria Digital Library Gazetteer (ADL). O GNS provê acesso a mais de 4
milhões de objetos geográficos do National Geospatial-Intelligence Agency
(NGA) e do U.S. Board on Geographic Names (US BGN) (GNS). O GeoNames é
um banco de dados geográfico que consiste em mais de 6.5 milhões de objetos
acessíveis por meio de Web Services (GeoNames). A ADL, já introduzida no
capítulo 2, é um catálogo de objetos geográficos que possui aproximadamente
5,9 milhões de entradas classificadas de acordo com o ADL Feature Type
Thesaurus (FTT) (ADL, 1999). As tabelas 9, 10 e 11 exibem os atributos dos
esquemas da GNS, do GeoNames e da ADL, respectivamente. Para efeito de
ilustração, foi selecionado apenas um subconjunto dos atributos de cada
esquema.

Atributo

Descrição

Tipo de

Tipo de

dado

atributo

ufi

identificador único do objeto

number

common

lat

latitude

number

identity

long

longitute

number

identity

20

Teoricamente, o número de instâncias-alvo deveria ser o mesmo número do que as

instâncias globais. No entanto, no caso de mais de um atributo formar o identificador da instância,
ainda não se têm o alinhamento entre os mesmos para fazer a seleção apropriada no catálogo-alvo.
Logo, faz-se uma busca aproximada. Isso acontece com os catálogos de objetos geográficos, que
além disso, exigem menos rigor nas buscas pelos atributos serem do tipo ponto-flutuante.
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dsg

código de designação do objeto

varchar

thesaurus

pc

classificação de populated place

number

common

cc1

código primário de país

varchar

common

cc2

código secundário de país

varchar

common

adm1

código de divisão administrativa de

varchar

common

varchar

common

varchar

common

varchar

common

date

common

primeira ordem
adm2

código de divisão administrativa de
segunda ordem

full_name

o nome completo que identifica um
objeto nomeado
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full_name_nd o mesmo que full_name, com
caracteres especiais substituídos por
caracteres QWERTY
modify_date

a data em que um novo objeto foi
adicionado ou alguma parte de um
objeto existente foi modificada

Tabela 9 – Esquema exportado pela GNS

Atributo

Descrição

Tipo de

Tipo de

dado

atributo

geonameid

identificador local de objeto

number

common

name

nome do objeto geográfico (UTF8)

varchar

common

asciiname

nome do objeto geográfico em

varchar

common

varchar

common

caracteres ASCII
alternatenames nomes alternativos separados por
vírgula
latitude

latitude

number

identity

longitude

longitude

number

identity

feature class

classificação do objeto

varchar

common

feature code

código de designação do objeto

varchar

thesaurus
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cc2

códigos de país alternativos separados

varchar

common

varchar

common

varchar

common

por vírgula
admin1 code

código para a primeira divisão
administrativa

admin2 code

código para a divisão administrativa de
segundo nível

population

população

number

common

modification

data da última modificação no formato

date

common

date

aaaa-mm-dd
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Tabela 10 – Esquema exportado pela GeoNames

Atributo

Descrição

Tipo de

Tipo de

dado

atributo

identifier

identificador local

varchar

common

name

nome de exibição

varchar

common

x

longitude

number

identity

y

latitude

number

identity

class

termo do FTT

varchar

thesaurus

Tabela 11 – Esquema exportado pela ADL

Extraímos apenas os dados do território brasileiro de cada uma das fontes,
encapsulando-os em bancos de dados locais para testes. A seguir, descrevemos
alguns cenários de consultas ao mediador.
Cenário 1 (apenas a fonte GNS registrada): o usuário submete uma
consulta por objetos com a palavra-chave “Montanha”, conforme ilustra a Figura
28. Ao receber a consulta e processá-la, o mediador realiza a geração do
esquema mediado, que nesse caso é idêntico ao da única fonte registrada. Os
resultados são exibidos na Figura 29 (16 objetos encontrados).
Cenário 2 (fontes GNS e GeoNames registradas): o usuário submete
uma consulta por objetos com a palavra-chave “Montanha”, conforme ilustra a
Figura 28 (32 objetos encontrados). Ao receber a consulta e processá-la, o
mediador realiza a atualização do esquema mediado, considerando, agora, os
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dois catálogos registrados. Os resultados são exibidos na Figura 30. O esquema
mediado gerado é
(population, admin2_code, feature_class, alternatenames, ufi, latitude,
longitude, feature_code, pc, cc1, admin1_code, adm2, cc2, full_name,
full_name_nd, modification_date, geonameid)21.
Na geração desse esquema mediado, descobriram-se os seguintes
alinhamentos (considerando GNS como o catálogo-fonte e GeoNames como o
catálogo-alvo):
cc1 ≈ cc2
modify_date ≈ modification_date
lat ≈ latitude
dsg ≈ feature_code
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full_name_nd ≈ asciiname
long ≈ longitude
adm1 ≈ admin1_code
full_name ≈ name
Desses

alinhamentos,

apenas

cc1

≈

cc2

não

está

correto

semanticamente.
Cenário 3 (fontes GNS, GeoNames e ADL registradas): o usuário
submete uma consulta por objetos com a palavra-chave “Montanha”, conforme
ilustra a Figura 28. Ao receber a consulta e processá-la, o mediador realiza a
atualização do esquema mediado considerando, agora, os três catálogos
registrados. Os resultados são exibidos na Figura 31 (40 objetos encontrados,
sendo exibidos apenas 3 de cada catálogo para melhor visualização do
alinhamento). O esquema mediado gerado é
(full_name,

full_name_nd,

latitude,

longitude,

feature_code,

cc2,

admin1_code, modification_date).
Para gerar esse esquema mediado, foram considerados primeiramente os
esquema da GeoNames e da ADL, descobrindo-se os seguintes alinhamentos:
longitude ≈ x
asciiname ≈ name
latitude ≈ y
21

objeto.

O atributo “catalog” aparece na tabela de resultado apenas para informar a origem do
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feature_code ≈ class
Nesse caso, todos os alinhamentos estão semanticamente corretos. Em
seguida, foram considerados os esquemas da GeoNames e da GNS,
descobrindo-se os seguintes alinhamentos:
feature_code ≈ dsg
longitude ≈ long
name ≈ full_name
cc2 ≈ cc1
asciiname ≈ full_name_nd
latitude ≈ lat
admin1_code ≈ adm1
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modification_date ≈ modify_date.
Por fim, tentou-se alinhar sem sucesso os esquemas ADL´(identifier) e
GNS´(ufi, pc, adm2, cc2).
Cenário 4 (fontes GNS, GeoNames e ADL registradas): o usuário
submete uma consulta por objetos classificados pelo termo “administrative
areas” do tesauro do catálogo da ADL. Nesse caso, o mediador ainda não sabe
quais são os termos correspondentes a “administrative areas” na GNS e na
GeoNames. Então, o mediador solicita ao usuário que sugira quais são os
termos correspondentes. De posse dessa informação, além da realização do
alinhamento dos esquemas e atualização do esquema mediado, também é
aplicada a técnica de alinhamento de tesauro para os termos especificados.
Supondo que o usuário informe corretamente que os termos correspondentes
são “ADM1” na GNS e “ADM1” no GeoNames, termos os seguintes cálculos
realizados:
•

Estimativa de alinhamento de “administrative areas” (ADL)
para “ADM1” (GNS): nesse caso, o número de objetos na ADL
classificados como “administrative areas” é 8, sendo 6

desses

objetos iguais a objetos classificados como “ADM1” na GNS22, o
que resulta em uma taxa de alinhamento de 0,666666 (> 0,4). Logo,
“administrative areas” (ADL) é considerado como, de fato, alinhado
com “ADM1” (GNS).
22

Como os objetos são identificados por números em ponto-flutuante, esse número é

apenas uma aproximação.
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•

Estimativa de alinhamento de “administrative areas” (ADL)
para “ADM1” (GeoNames): nesse caso, o número de objetos na
ADL classificados como “administrative areas” é 8, sendo 7 desses
objetos iguais a objetos classificados como “ADM1” na GNS, o que
resulta em uma taxa de alinhamento de 0,7777 (> 0,4). Logo,
“administrative areas” (ADL) é considerado como, de fato, alinhado
com “ADM1” (GeoNames).

Com isso, em uma próxima consulta ao mediador por objetos
classificados

como

“administrative

areas”

na

ADL,

serão

automaticamente retornados também os objetos classificados como
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“ADM1” na GNS e “ADM1” na GeoNames.

Figura 28 – Consulta por objetos contendo a palavra-chave “Montanha”
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Figura 29 – Resposta fornecida pelo mediador considerando o Cenário 1

Figura 30 – Resposta fornecida pelo mediador considerando o Cenário 2
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Figura 31 – Resposta fornecida pelo mediador considerando o Cenário 3

4.2.1.Mediação de consultas a catálogos de livrarias virtuais
Nesta seção, utilizamos dados extraídos de duas grandes livrarias virtuais:
a Amazon23 e a Barnes and Noble24. Nas tabelas 12 e 13 estão exibidos os
esquemas de exportação que consideramos para cada uma das fontes. A base
de dados da Amazon utilizada para testes possui 13787 objetos, com um tesauro
de 29 categorias. A base de dados da Barnes and Noble conta com 145.684
objetos, com um tesauro de 48 categorias.

Atributo

Descrição

Tipo de

Tipo de

dado

atributo

title

título

varchar

common

author

autor

varchar

common

23

http://www.amazon.com

24

http://barnesandnoble.com
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language

idioma

varchar

common

Publisher

editora

varchar

common

isbn

número de identificação de 10 dígitos

varchar

common

varchar

identity

varchar

common

shipping_weight peso para envio

varchar

common

category

categoria de classificação do livro

varchar

thesaurus

date

data de publicação

varchar

common

rk

posição no ranking

number

common

(sistema antigo)
ean

número de identificação de 13 dígitos
(sistema atual)
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dimensions

dimensões

Tabela 12 – Esquema exportado pela Amazon

Atributo

Descrição

Tipo de

Tipo de

dado

atributo

name

título

varchar

common

by

autor

varchar

common

isbn_13

número de identificação de 13 dígitos

number

identity

pub_date

data de publicação

varchar

common

Sales_rank

posição no ranking

number

common

subject

assunto

varchar

thesaurus

publ

editora

varchar

common

Tabela 13 – Esquema exportado pela Barnes and Noble

Cenário 1 (apenas fonte Amazon registrada): o usuário submete uma
consulta por objetos da categoria “History” da Amazon. Ao receber a consulta e
processá-la, o mediador realiza a geração do esquema mediado, que nesse
caso é idêntico ao da única fonte registrada. Os resultados são exibidos na
Figura 32.
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Figura 32 – Resposta fornecida pelo mediador considerando o Cenário 1

Cenário 2 (fontes Amazon e Barnes and Noble registradas): o usuário
submete uma consulta por objetos da categoria “History” da Amazon. Nesse
caso, o mediador não conhece o termo equivalente a “History” na Barnes and
Noble. Então é solicitado ao usuário que informe. Assumindo que o termo
correspondente informado pelo usuário seja “History”, o mediador então
processa a consulta, realizando a atualização do esquema mediado,
considerando, agora, os dois catálogos registrados. São encontrados 4940
objetos, sendo exibidos na Figura 33 apenas 6 deles para visualização dos
atributos alinhados. O esquema mediado gerado é
(sales_rank, rk, pub_date, category, shipping_weight, dimensions, isbn_13,
isbn, publisher, language, author, title)
Na geração desse esquema mediado, descobriu-se os seguintes
alinhamentos (considerando Amazon como o catálogo-fonte e Barnes and Noble
como o catálogo-alvo):
publisher ≈ publ
author ≈ by
title ≈ name
category ≈ subject
date ≈ pub_date
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ean ≈ isbn_13
Todos os alinhamentos foram corretamente realizados. No entanto, houve
a necessidade de se fazer um polimento nos dados de identificação da Amazon,
pois esta armazena seus valores de ean com um sinal de “-“ após os primeiros
três digitos, o que não é feito pela Barnes and Noble.
Após o alinhamento dos esquemas, tem-se o cálculo do alinhamento dos
termos “History” (Amazon) e “History” (Barnes and Noble). Dos 648 objetos
classificados como “History” na Amazon, 182 possuem correspondentes na
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Barnes and Noble, resultando numa taxa de alinhamento de 0,2804.

Figura 33 – Resposta fornecida pelo mediador considerando o Cenário 2

5
Conclusões e trabalhos futuros

Nesta dissertação, abordamos o problema de alinhamento de catálogos
heterogêneos, uma operação fundamental para lidar com aplicações que
requerem interoperabilidade ou integração de dados, como é o caso de
mediadores. Para endereçar o problema, discutimos estratégias baseadas em
instâncias para realizar o alinhamento dos esquemas e tesauros de catálogos.
Descrevemos e implementamos uma técnica para a geração automática de
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esquemas globais a partir de um conjunto de catálogos heterogêneos, bastante
adequada para

uso em

mediadores.

Na implementação do protótipo

apresentado, consideramos o uso de instâncias resultantes de consultas feitas
por usuários para realizar o alinhamento dos esquemas das diversas fontes e
produzir um esquema mediado adequado ao domínio de aplicação em questão.
Uma publicação inicial dessa idéia foi feita em Brauner et al. (2008). A
abordagem assume que, além dos catálogos pertencerem a um mesmo domínio,
é necessário que os mesmos possuam uma parcela de objetos em comum. Se,
por exemplo, nos testes apresentados no capítulo 4, considerássemos catálogos
de objetos geográficos de regiões diferentes ou livrarias especializadas em
assuntos

distintos,

a

técnica

utilizada

teria

sua

efetividade

reduzida.

Heterogeneidade semântica no nível de instâncias e a aleatoriedade da seleção
do catálogo e das instâncias para sondagem também pode afetar a qualidade
dos alinhamentos descobertos. Quanto maior o número de catálogos registrados
no mediador, menos propensa a aplicação estará a esses tipos de interferência.
Apresentamos o CatalogMatcher, uma infra-estrutura de software para
alinhamento de catálogos heterogêneos. A infra-estrutura contém componentes
que implementam estratégias de alinhamento de catálogos heterogêneos
utilizando

abordagens

baseadas

em

instâncias.

Para

validação

do

CatalogMatcher, implementamos uma aplicação de mediação de consultas a
catálogos, aplicando-a para testes em cenários no domínio de objetos
geográficos e de livrarias virtuais.
A seguir, enumeramos alguns pontos que podem ser considerados no
desenvolvimento de trabalhos futuros:
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•

Consideração do problema da heterogeneidade estrutural. Por
utilizarmos catálogos neste trabalho, nos abstraímos do problema
da heterogeneidade estrutural, que traz a necessidade de técnicas
mais elaboradas para lidar com estruturas mais complexas.

•

Consideração de alinhamentos complexos. As técnicas de
alinhamento poderiam ser estendidas para incorporar alinhamentos
complexos (i.e.,1:n, m:1 e m:n), em vez de apenas alinhamentos
simples (i.e., 1:1).

•

Inclusão de taxas de alinhamento de esquemas. Diferentemente
da técnica que utilizamos para alinhamento de tesauros, não
estabelecemos taxas de alinhamento entre os atributos alinhados
de dois esquemas. Essa informação poderia ser incorporada,
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utilizando-se algumas métricas para estimar a confiança dos
alinhamentos encontrados. Por exemplo, quanto mais instâncias
são utilizadas para a descoberta de alinhamentos, maior poderia ser
a taxa de alinhamento dos atributos.
•

Inclusão de técnicas de validação. O CatalogMatcher poderia
executar algum processo com o objetivo de validar os alinhamentos
descobertos num determinado instante.

•

Consideração de alinhamento de tesauros utilizando palavraschave. No protótipo apresentado em Gazola et al. (2007), além do
alinhamento de termos de tesauros por consultas baseadas em
classificação de objetos, também implementamos o alinhamento
dos termos dos tesauros considerando instâncias retornadas por
consultas por palavras-chave. No entanto, existem problemas na
abordagem desenvolvida, pois é necessário que o número de
instâncias utilizadas tenha algum fator de impacto na fórmula para o
cálculo das taxas.

•

Consideração de algoritmos para detecção de duplicatas.
Atualmente, existe a necessidade de que sejam manualmente
especificados os atributos que identificam universalmente os
objetos armazenados. A técnica de detecção de duplicatas
desenvolvida por Bilke & Naumann (2005), por exemplo, poderia ser
implementada e incorporada à infra-estrutura para possibilitar a
descoberta automática dessa informação.
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Apesar dos bons resultados obtidos com técnicas baseadas em instâncias,
a tarefa de alinhar esquemas e tesauros é uma tarefa inerentemente difícil de ser
automatizada por completo, pois boa parte da semântica exata dos dados só é
conhecida de maneira completa pelos projetistas do esquema, não sendo
capturada no esquema em si (Madhavan et al., 2005). Um dos motivos para que
isso aconteça está na falta de expressividade dos modelos de dados existentes,
agravada por projetos deficientes e com documentação escassa (Madhavan et
al., 2005). Avanços nas pesquisas com ontologias podem melhorar esse cenário
(Necib & Freytag, 2005), além da combinação de diversas abordagens (Rahm &
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Bernstein, 2001).

