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Resumo. A quantidade de dados publicados na Web vem crescendo, assim como es-
forços para encontrar melhores formas para publicação e consumo são constantes. Sabe-
se que é importante que o consumidor de dados tenha acesso ao histórico de todas as
versões dos conjuntos de dados que deseja consumir a fim de garantir uma melhor
análise dos dados. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo propor um modelo
para o versionamento de conjuntos de dados publicados na Web, bem como propor uma
solução para o armazenamento das versões a fim de ter a melhor velocidade de acesso,
juntamente com o menor custo de armazenamento posśıvel.
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1 Introdução

A Web surgiu como uma importante ferramenta para compartilhamento e consumo de informação.
Com a popularização da Web, a quantidade de dados gerados por seus usuários cresce a cada dia.
Em paralelo, novos paradigmas vem sendo desenvolvidos para encontrar novas formas de como os
usuários podem fazer uso do que a Web oferece, fazendo desta área, de grande importância para a
pesquisa.

Apesar da ideia de publicação de dados na Web não ser nova [3], apenas o ato de compar-
tilhamento ainda não é o suficiente. Desta forma, o W3C (World Wide Web Consortium) vem
trabalhando constantemente para encontrar melhores formas para padronizar a publicação e con-
sumo de dados. Nesse sentido, foi criada uma recomendação composta por 35 boas práticas para
dados na Web, com o intuito de facilitar a comunicação entre publicadores e consumidores de dados
na Web [11].

Considerando que os conjuntos de dados podem mudar ao longo do tempo, [11] propõe que os
mesmos sejam versionados para que os seus consumidores possam compreender como as mudanças
estão alterando os dados e em que versão estão trabalhando. Porém, [11] também mostra que
ainda não existe um consenso de quando uma nova versão do conjunto de dados será criada, ou
que tipos de alterações poderão desencadear a criação de um novo conjunto de dados a partir do
original. Por este motivo, este trabalho tem o objetivo de propor um modelo para o versionamento
de conjuntos de dados publicados na Web. O modelo proposta visa guiar a comunidade cient́ıfica
para o entendimento e clareza sobre o que deve ser considerado para um adequado gerenciamento
de versões dos conjuntos de dados publicados na Web.

É importante destacar que a forma como o armazenamento das múltiplas versões é realizada
pode causar uma complexidade computacional desnecessária na recuperação dos dados, assim como
um custo de armazenamento alto [10]. Assim, este trabalho também vem propor uma melhor forma
de armazenar as versões dos conjuntos de dados de forma a viabilizar o melhor balanceamento entre
velocidade de acesso e armazenamento, viabilizando, consequentemente, o consumo dos dados com
base em histórico de versões.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, é apresentada a
fundamentação teórica para o entendimento deste artigo. Na seção 3, a solução proposta é apre-
sentada. Na Seção 4, a metodologia para o desenvolvimento do trabalho é detalhada. Na Seção 5,
os trabalhos relacionados são discutidos. Por fim, na Seção 6 se tem a conclusão.

2 Fundamentação Teórica

Segundo [7], uma versão pode ser definida como um snapshot do estado de um objeto em um
determinado momento, que pode refletir sua criação ou atualização. Mais especificamente, versi-
onamento de dados pode ser determinado como uma técnica para proteger informações, de forma
que, todas as informações de alterações realizadas ao longo do tempo nos objetos de dados possam
ser extráıdas do repositório.

Ainda de acordo com [7], em um sistema de versionamento deve ser posśıvel salvar, representar
e extrair versões. Sendo salvar o ato de armazenar o snapshot dos dados mantendo sua con-
sistência. Quando uma versão é auto-contida e independente das outras versões no repositório, ela
é representada. Por fim, quando a versão é extráıda, ela tem um acesso rápido e fácil. Adicionando
a isso, [7] também apresenta algumas técnicas para o versionamento de dados:

• Split mirror. Aqui, a inserção da nova versão fica agendada. Enquanto isso, uma cópia da
imagem de todos os dados (chamada de ”espelho”) é salva no repositório constantemente.
No momento da criação da versão, apenas as diferenças que estão armazenadas no repositório
são recuperadas para que as alterações possam ser finalmente aplicadas.

• Copy-old-while-update-new. No ińıcio, a nova e a velha versão ocupam o mesmo espaço. Em
seguida, a área afetada do objeto é salva no repositório antes da alteração. A outra parte
não afetada do objeto também é copiada para o repositório de forma asśıncrona.

• Keep-old-and-create-new. A nova versão é inserida em um espaço diferente, mantendo a
antiga.
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Sistemas de versionamento também podem ser classificados como branching e non-branching
[7]. Sistemas deBranching utilizam o ato de realizar cópias de objetos, para que se possa efetuar
alterações neles sem afetar os originais. Ao final, um merge pode ser realizado, ou seja, as alterações
podem ser aplicadas nos objetos de origem. Sistemas non-branching preferem classificar suas
alterações apenas com um identificador.

[10] relata um cenário em que uma grande quantidade de dados precisa ser versionada. De
acordo com ele, soluções populares de Sistema de Controle de Versão como Git, SVN e Mercurial
utilizam algoritmos muito simples e não são capazes de tratar conjuntos de dados muito grandes.
Ele ainda demonstra a importância de encontrar um ponto de balanceamento entre velocidade de
acesso e armazenamento.

Figura 1: Grafo de Versão [10]

Na Figura 1(i) é posśıvel observar um conjunto de dados com cinco versões, sendo V1 a original.
Derivados de V1, temos duas versões diferentes: V2 e V3. Então, um merge é realizado envolvendo
V2 e V3 originando V5. E por último, assim como anteriormente, uma versão V4 é criada a partir
de V2. Como pode ser visto, em V1 são encontrado os valores

〈

10000,10000
〉

, indicando que
o custo de armazenamento e recriação é de 10000 quando guardado integralmente. Na aresta
V1→V3, o valor é de

〈

1000,3000
〉

, indicando que o custo para recriar V3 a partir de V1 é de
3000, enquanto o custo para armazenar os dados necessários para a recriação é de 1000. Nessa
lógica, são apresentadas as Figuras 1(ii) e 1 (iii) que respectivamente mostram as mesmas versões
quando guardadas integralmente e apenas as recriações. Como mostra [10], apesar da Figura 1
(ii) demonstrar um grafo em que todas as versões podem ser recuperadas individualmente, o custo
de armazenamento é alto (49720). Enquanto que na Figura 1 (iii), que apenas as recriações são
guardadas, existe um baixo custo de armazenamento (11450), porém com um alto custo para
recuperação (13550, indo de V1→V5). Por fim, [10] ilustra na Figura 1 (iv) o que seria uma
abordagem intermediária. Nesse caso, apenas as versões V1 e V3 são armazenadas totalmente
enquanto as outras são recriadas no momento da recuperação. Desta forma, a Figura 1 (iv) mostra
um custo de armazenamento entre os custos de (ii) e (iii) e um resultado satisfatório para a
recuperação de V2, V4 e V5.

3 Caracterização da Contribuição

Considerando as definições da literatura citadas anteriormente e seguindo as recomendações de
melhores práticas de dados na Web [11], pode-se definir que uma nova versão para o conjunto de
dados na Web deve ser gerada a partir de qualquer alteração, seja ela nos dados em si (i.e. inserção
de novos dados), ou na estrutura (i.e. criação de uma nova propriedade). Para todas as versões,
deve ser posśıvel a recuperação total das mesmas, bem como os metadados estruturais e todos
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os demais necessários para descreve-las. Novas versões também podem ter origem a partir de um
subconjunto de dados ou a partir da união entre dois ou mais conjuntos.

3.1 Branching e Merging

Os diversos conjuntos de dados e suas versões podem interagir entre si ao longo do tempo. Uniões
entre dados, criação de subconjuntos, correções e inserção de novos dados podem sempre ocorrer.
Para o modelo proposto, é utilizado a técnica de branching, em que novos branches representam
variações de um conjunto de dados, permitindo ao usuário realizar um merge ou não.

A Figura 2 representa um grafo de versão que contém três conjuntos de dados: A, B e C, sendo
cada nó uma versão diferente e cada aresta um ponteiro para a próxima versão gerada. No ińıcio,
apenas os conjuntos A e B existem em sua versão inicial nas branches b e d respectivamente.
Logo mais, devido à alterações, novas versões dos dois conjuntos são criadas, originando A2 e B2.
Depois, a partir deles são criadas as branches, a e e, frutos de variações (i.e. subconjuntos) tendo
ińıcio em A2.1 e B2.1. É importante observar que, as respectivas branches originais de A e B
continuam a gerar novas versões independentes de A2.1 e B2.1. Em um determinado momento,
como fruto da junção entre A e B, o conjunto de dados C é formado, tendo assim sua própria
branch c. Em determinado momento, um merge é feito de A2.2 para a branch b e a versão A5 é
criada. Para este modelo, deve-se levar em consideração as seguintes regras:

• Regra 1. Quaisquer alterações nos conjunto de dados, seja em sua estrutura, nos metadados
ou nos dados em si, devem gerar uma nova versão.

• Regra 2. A criação de subconjuntos de dados deve gerar uma nova versão em uma branch
diferente.

• Regra 3. A combinação de conjuntos de dados com outros que não pertençam ao domı́nio
em questão deve gerar uma nova versão em uma branch diferente.

• Regra 4. Merges são permitidos apenas para as branches que têm a origem em comum.

• Regra 5. Combinação entre conjuntos de dados deve gerar um novo conjunto de dados com
sua própria branch.

Figura 2: Grafo de Versão de dados na Web
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3.2 Identificador de versão

As versões precisam de um identificador único [11]. Além disso, é importante que o número de
identificação transmita o que uma versão representa dentre todas as outras. Para isso, o número
deve refletir quantas alterações foram realizadas desde a criação, que tipo de alterações e em que
branch está. Tudo isso de maneira que tanto seres humanos quanto máquinas possam interpretar.
A Figura 3 demonstra o modelo proposto.

Figura 3: Modelo de Identificador de Versão

O primeiro número, representado pelo V indica o numero de versão maior, ou seja, a versão da
branch original. O número de subversão, ilustrado como S representa o número de versão de uma
branch derivada de outra. Quanto mais branches criadas, maior devem ser o número de casas S. Os
demais, d, e e c, são respectivamente quantidade de alterações em dados, estrutura e correção de
erros, que devem ser somados quando as modificações referentes são realizadas. Utilizando como
exemplo o conjunto de dados A da Figura 2, para representar a primeira versão A1, o número de
versão deve ser 1.0 0.0.0. Partindo para A2, supondo que houve uma mudança na estrutura, o
número deve ficar 2.0 0.1.0. Já para A2.1, a versão deve ser identificada por 2.1 0.0.0. É importante
observar que os valores referentes à alterações de dados, estrutura e correções devem ser anuladas
quando uma nova branch é criada (i.e supondo que B2 tenha o número de versão 2.0 1.0.0, B1.2
deve ficar 2.1 0.0.0).

3.3 Armazenamento das Versões

Quando se trada do armazenamento das versões dos conjuntos de dados, o modelo proposto con-
sidera o armazenamento total de uma versão apenas quando esta representa a criação de um novo
conjunto de dados, uma nova branch, a realização de um merge ou quando ocorrer uma alteração
muito grande que exija uma grande complexidade computacional significativa para a reprodução.
Nos outros casos, apenas a diferença entre as versões deve ser guardada, permitindo a recriação
das mesmas a partir de uma original.

Figura 4: Armazenamento em Grafo de Versão

A Figura 4 ilustra o grafo apresentado anteriormente, desta vez dando destaque às versões
que devem ser armazenadas. Os nós A1 e B1 devem ser armazenados por se tratarem de versões
originais, de onde as oriundas devem se basear para a recriação. As versões A2.1 e B2.1 por serem
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de outras branches, devem ser armazenadas também. Em A5 um merge é feito, então como versão
fruto, também deve ser armazenada. Com a origem em B2, supondo que uma grande alteração (i.e
uma grande quantidade de novos dados) foi adicionada, B3 deve ser armazenada integralmente.
Não existe uma regra que defina quando nova versão deve ser armazenada completamente devido
a sua complexidade, cabe ao usuário analisar seus recursos computacionais e encontrar o melhor
caso de uso.

4 Metodologia

Para a realização deste trabalho, as seguintes etapas foram definidas:

1. Análise literária. Nessa etapa, uma análise da literatura foi realizada a fim de encontrar
trabalhos semelhantes. Trabalhos relacionados à armazenamento de dados e versionamento
foram levados em consideração.

2. Implementação. Em um ambiente controlado, as posśıveis soluções propostas devem ser
implementadas e testadas. Nesta fase, o foco deverá ser a medição do desempenho compu-
tacional.

3. Experimento. Nessa etapa, o método de versionamento será utilizado nos conjuntos de
dados publicados no portal de dados abertos da Universidade Federal de Pernambuco.

4. Divulgação dos resultados. Por fim, todos os resultados obtidos devem ser divulgados
através de publicações de artigos em outros anais e a escrita da dissertação de mestrado.

5 Trabalhos relacionados

Com relação a um modelo para versionamento de conjuntos de dados na Web, não existem pro-
postas na literatura que se posicionem em relação ao assunto. Podem ser encontradas abordagens
semelhantes, como a de versionamento de ontologias [5], versionamento de objetos em bancos de
dados [1] e versionamento de documentos XML [4]. Também é um objeto de estudo a recuperação
de snapshots em de Banco de Dados orientados a vetores [8]. Também existem trabalhos publica-
dos na área de Bancos de Dados temporais [2], em que é posśıvel a recuperação de uma versão em
um determinado espaço de tempo.

Em relação à questão de armazenamento de conjuntos de dados, [9] apresenta o DATAHUB,
uma solução que permite ao usuário, salvar, criar branches, realizarmerges em grandes conjuntos de
dados. Além disso, algoritmos apresentados em [10] podem ser utilizados para solucionar questões
como o balanceamento entre armazenamento e custo de recuperação. Por fim, em [6] é apresentado
um método para armazenamento em que a compressão dos arquivos elimina custos desnecessários.

6 Considerações e trabalhos futuros

Este artigo apresentou um modelo para o versionamento de conjuntos de dados na Web. Atu-
almente, um levantamento na literatura ainda está sendo realizado em busca de responder se o
modelo proposto realmente atende aos consumidores de dados e se existem outras pendências
na área que possam ser solucionadas. Além disso, experimentos devem ser feitos como parte do
processo de evolução da abordagem do armazenamento dos conjuntos de dados.
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