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Resumo. A Resolução de Entidades visa determinar quais registros de uma ou
mais bases de dados remetem à mesma entidade no mundo real, podendo ser
considerada uma tarefa de classificação. Diversas abordagens de Aprendiza-
gem de Máquina supervisionada foram propostas para tornar a tarefa mais efi-
caz. No entanto, estas abordagens requerem a existência de conjuntos de dados
rotulados. Neste sentido, Weak Supervision, uma abordagem de Aprendizagem
de Máquina semi-supervisionada que permite a criação das bases de treina-
mento de forma programática, surge como uma opção a ser investigada para
minimizar o esforço de obter um conjunto de dados rotulados manualmente. Os
resultados experimentais preliminares indicam que esta abordagem é capaz de
produzir resultados com eficácia bem próximas às abordagens supervisionadas
e que necessitam de intervenção humana.



1. Introdução

A Resolução de Entidades (RE)1 é a tarefa de identificar registros duplicados, em uma
ou mais bases de dados, que remetem à mesma entidade no mundo real [Christen 2012].
Dentre as principais dificuldades para identificar entidades duplicadas, destacam-se a ine-
xistência de identificadores únicos nas entidades, baixa qualidade dos dados e complexi-
dade computacional quadrática das operações [Köpcke et al. 2010].

A tarefa de RE pode ser dividida em quatro etapas: pré-processamento, indexação,
comparação e classificação. O pré-processamento realiza o tratamento dos dados de en-
trada. Na etapa de indexação, o objetivo é diminuir o número de comparações a serem
realizadas, desconsiderando os pares de registros que claramente não são duplicados. O
resultado desta etapa é um conjunto de pares de registros candidatos a serem comparados.
Na etapa de comparação, funções de similaridade são aplicadas nos atributos dos pares de
registros candidatos, resultando em um valor de similaridade (ou um vetor de valores de
similaridade) para cada par de registros. Por fim, um classificador faz uso desses valores
para categorizar os pares de registros em duplicados ou não duplicados. Esta pesquisa
foca exclusivamente na etapa de classificação.

Dentre as principais técnicas de classificação utilizadas na tarefa de RE, destacam-
se [Christen 2012]: a) classificação baseada em limiar: um limite inferior (limiar) é de-
finido e os pares de registros cujo valor de similaridade é superior a este limiar são con-
siderados duplicados; b) baseada em regras: regras de decisão, baseadas em heurı́sticas,
senso comum ou conhecimento de especialistas do domı́nio dos dados, são definidas para
classificar os pares como duplicados, caso as regras sejam satisfeitas; c) baseada em
Aprendizagem de Máquina (AM): algoritmos de AM são usados para treinar modelos de
classificação que posteriormente serão aplicados nos pares de registros classificando-os
como duplicados ou não; e d) baseada em crowdsourcing: requerem a participação de
humanos para auxiliar na classificação dos pares de registros.

As técnicas de classificação apresentam desafios quanto a sua aplicação. Em
relação à classificação baseada em limiar, um dos desafios é determinar o valor de li-
miar apropriado. Para a classificação baseada em regras, um desafio é determinar como
as regras podem evoluir à medida que novos dados são adicionados de modo a garantir
a eficácia da tarefa. Na classificação baseada em crowdsourcing, existe a possibilidade
de introdução de erros intencionalmente ou não [Christen 2012]. Frente a estes desafios,
cada vez mais são propostos trabalhos que empregam AM [Christophides et al. 2019] na
etapa de classificação em RE, em especial a aprendizagem supervisionada, a qual utiliza
dados de treinamento rotulados para que algoritmos possam aprender como classificar os
pares de registros.

No entanto, assim como as demais técnicas, a classificação baseada em AM apre-
senta desafios quanto a sua aplicação, sendo um destes a carência de bases de dados de
treinamento disponı́veis. Uma base de treinamento ideal contém conjuntos de dados re-
presentativos e rotulados, necessários para a geração dos modelos preditivos. A obtenção
de tais conjuntos de dados é impraticável em muitos cenários devido ao esforço para rea-
lizar as rotulações manuais, principalmente para bases de dados de larga escala.

1A RE possui diversas nomenclaturas na literatura: Entity Resolution, Entity Matching, Data Matching
e Record Linkage.



Neste sentido, a abordagem de AM denominada Weak Supervision [Zhou 2017]
surge como uma opção a ser investigada para resolver o desafio de obter bases de dados
de treinamento rotulados. Nesta abordagem, funções de rotulação são criadas e utiliza-
das para definir rótulos para os dados automaticamente. Os rótulos são empregados no
treinamento de um modelo de classificação com o entendimento de que, embora possam
ser imperfeitos, podem ser usados para criar um modelo de classificação forte. Logo, esta
abordagem alivia o esforço de obter um conjunto de dados rotulados manualmente. Ao
permitir de forma programática a geração de bases de treinamento, mais dados rotulados
podem ser providos para o treinamento dos modelos de classificação.

Esta pesquisa visa investigar a aplicação de Weak Supervision na etapa de
classificação da tarefa de RE, na tentativa de reduzir o esforço de se obter conjunto de
dados rotulados manualmente. Com isso, algumas áreas de conhecimento ainda não ex-
ploradas em RE com AM por falta de bases de treinamento, poderão ser pesquisadas e
novos conjuntos de dados para a tarefa de RE serão gerados. Além disso, utilizar Weak
Supervision, recentemente introduzido na área de AM, na área de RE é uma contribuição
importante desta pesquisa. Do melhor do nosso conhecimento, esta relação entre RE e
Weak Supervision não foi explorada pela comunidade cientı́fica até o momento, apenas
sugerida, demonstrando o pioneirismo desta pesquisa.

2. Trabalhos Relacionados
Inúmeros trabalhos discutem e aplicam técnicas variadas na etapa de classificação da
RE. Whang et al. [Whang and Garcia-Molina 2010] exploram o uso de regras de
classificação e propõem formas de evoluı́-las de forma automatizada. Santos et al.
[dos Santos et al. 2011] buscam automatizar a definição de um valor de limiar ao veri-
ficar a eficácia de vários limiares em clusters de pares de registros.

Outros trabalhos aplicam a abordagem de Aprendizagem Ativa (AA) para geração
de modelos de classificação [Christophides et al. 2019]. Esta abordagem consiste em
selecionar um pequeno conjunto de dados não-rotulados, treinar um modelo com este
pequeno conjunto e realizar algumas estimativas de classificação para, então, solicitar
que um humano (oráculo) realize marcações manuais em alguns destes dados. Com a
comparação entre as predições do algoritmo com as do oráculo, o modelo é retreinado
aumentando sua qualidade.

No que se refere à abordagem de Weak Supervision, o trabalho [Zhou 2017] com-
prova que a abordagem não tem necessidade de intervenção humana e que é aplicável a
todos os tipos de dados. [Ratner et al. 2016] exploram o paradigma de Data Program-
ming que permite que as rotulações sejam feitas por funções criadas programaticamente.
Baseado neste paradigma, [Ratner et al. 2017] desenvolveram a ferramenta Snorkel que
permite gerar conjuntos de dados rotulados mediante a aplicação de estratégias de Weak
Supervision.

Os autores [Dong and Rekatsinas 2018] afirmam que Weak Supervision é uma
área promissora para RE por prover dados de treinamento baratos e rápidos. O Snor-
kel é citado por [Christophides et al. 2019] como uma ferramenta que pode ser utilizada
para geração de bases de treinamento para RE. Ambos os trabalhos reforçam que esta
pesquisa explora uma área promissora e ainda pouco pesquisada.

Por fim, há trabalhos que aplicam abordagens de AM não supervisionadas em



RE. [Jureka et al. 2017] propõem uma abordagem não-supervisionada para a tarefa de
RE combinando várias funções de similaridade. Recentemente, [Primpeli et al. 2020]
propõem utilizar AA em RE, porém com um conjunto de dados rotulados anteriormente
por uma abordagem não supervisionada, semelhante com a proposta apresentada nesta
pesquisa.

De maneira geral, é possı́vel verificar como semelhanças entre os trabalhos rela-
cionados e esta pesquisa, o fato dos trabalhos listados buscarem formas de executarem
várias etapas da tarefa de RE programaticamente, assim como sugerirem que a aplicação
de Weak Supervision em RE é uma área promissora. Porém, esta pesquisa diferencia-se
dos trabalhos citados ao realmente aplicar Weak Supervision em RE, pois é o primeiro a
realizar experimentos na etapa de classificação de RE, além de permitir o surgimento de
novas bases de dados de treinamento para RE.

3. Metodologia
A pesquisa se divide basicamente em quatro fases. A primeira fase é dedicada à revisão
bibliográfica sobre as principais abordagens usadas na etapa de classificação em RE. Na
revisão bibliográfica, também são pesquisados trabalhos referentes à Weak Supervision.

A fase seguinte consiste em obter conjuntos de dados reais com gabaritos (ne-
cessários para cálculo das métricas de eficácia) para realização das experimentações. Fo-
ram buscados conjuntos de dados amplamente utilizados nos trabalhos relacionados a RE
(e.g. DBLP-ACM, Amazon-Google). Um maior detalhamento destes conjuntos de dados
é apresentado na Tabela 1, onde são apresentadas as quantidades de registros presentes
no conjunto de dados, a quantidade de pares de registros que são duplicados, a quanti-
dade total de pares de registros a ser verificada e a proporção de pares de registros que
realmente são duplicados sobre a quantidade total de pares de registros.

Tabela 1. Detalhamento dos Conjuntos de Dados

Conjunto de Dados # Registros # Pares de Regis-
tros Duplicados

# Pares de Registros Proporção de Pares de
Registros Duplicados

DBLP-ACM 2.616 / 2.294 2.224 ∼6 milhões 0,074%
Amazon-Google 1.363 / 3.226 1.300 ∼4,4 milhões 0,03%
Restaurantes 864 113 ∼740 mil 1,5%
CORA 1.879 64.578 ∼837 mil 3,66%

A terceira fase é a experimentação da solução proposta. Após a revisão bibli-
ográfica, foram analisados trabalhos sobre as técnicas de Weak Supervision e, em muitos
destes, o Snorkel é citado como uma ferramenta que aplica várias destas técnicas, sendo
então selecionada para a fase de experimentação. Esta fase está em curso seguindo a
solução proposta, conforme detalhada na Seção 4. Especialistas no domı́nio dos conjun-
tos de dados da Tabela 1 codificaram as funções de rotulação, as quais foram aplicadas
nos conjuntos de dados. Os resultados parciais desta fase são apresentados na Seção 5.

As variáveis independentes manipuladas são as funções de rotulação, os modelos
de classificação, tamanho e proporção dos dados na base de treinamento e a ferramenta
de RE.

Por fim, serão analisadas as variáveis dependentes como as métricas de eficácia,
Precisão, Cobertura e Medida-F e serão comparadas aos resultados de trabalhos com abor-
dagem supervisionada, como [Köpcke et al. 2010].



4. Solução Proposta

Esse trabalho propõe uma abordagem baseada em Weak Supervision para gerar conjuntos
de dados de treinamento a serem utilizados na tarefa de RE. A geração é feita de forma
programática, baseada em heurı́sticas, a fim de reduzir o esforço manual. Os conjuntos
de dados rotulados são obtidos a partir da aplicação da abordagem de Weak Supervision
em bases de dados não rotulados, e utilizados para treinar modelos de classificação. Estes
últimos são aplicados na etapa de classificação da tarefa de RE. A seguir, é mostrado o
fluxo de execução da solução.

Inicialmente, um ou mais especialistas de domı́nio analisam o conjunto de dados
(Passo 1 da Figura 1) e codificam funções de rotulação (Passo 2), baseadas em heurı́sticas,
para realizar a tarefa de RE neste conjunto de dados alvo. Por exemplo, uma função de
rotulação pode ser definida de maneira que, caso um certo atributo de um par de registros
possua similiaridade maior que 85%, este par de registros deve ser classificado como
duplicado; caso contrário, não duplicado.

Figura 1. Especialista analisa conjunto de dados e codifica funções de rotulação.

Os pares de registros não rotulados são lidos pela ferramenta Snorkel onde as
funções de rotulação são aplicadas, como mostra o Passo 3 da Figura 2. Cada função
determina um rótulo para cada par de registros, sendo 1 para indicar que os registros
são duplicados, 0 para não-duplicados e -1 para se abster da votação. Como resultado,
é gerada uma matriz de rótulos (Passo 4). Ao aplicar técnicas de Weak Supervision, o
Snorkel determina um peso para cada função de rotulação e, por fim, define um rótulo
único para cada par de registros, tendo como resultado final a base de dados rotulada para
treinamento (Passo 5).

Figura 2. Pares de registros são classificados com Weak Supervision e a base
de treinamento é gerada.

Com a base de treinamento gerada, um modelo de AM é treinado (Passo 6 da Fi-
gura 3) e aplicado na tarefa de RE (Passo 7). Para o passo 7, que consiste na realização



da tarefa de RE, o classificador será acoplado a ferramentas de RE consolidadas para di-
minuir a ameaça à validade da pesquisa, pois, as etapas anteriores à etapa de classificação
não são objetos de estudo desta pesquisa.

Figura 3. Modelo de classificação é treinado e utilizado na tarefa de RE.

5. Resultados Parciais
Até o momento da escrita deste documento, foram realizados experimentos com três dos
quatro conjuntos de dados da Tabela 1, e utilizados cinco modelos de classificação: SVM,
Regressão Logı́stica, Árvore de Decisão, Random Forest e AdaBoost. Estes modelos de
classificação foram selecionados após análises de surveys, entre eles [Köpcke et al. 2010],
que comparavam resultados de vários modelos de classificação na área de RE.

Na Figura 4, são apresentados os resultados de Medida-F por modelo de
classificação aplicado em cada um dos conjuntos de dados. O trabalho de
[Köpcke et al. 2010] também é mostrado para fins de comparação com abordagens super-
visionadas que utilizam dados rotulados manualmente para o treinamento dos modelos.

Figura 4. Resultados parciais dos experimentos.

Os resultados preliminares indicam que os modelos de classificação, treinados
com as bases de treinamento geradas com Weak Supervision, são capazes de alcançar
resultados próximos aos melhores resultados das abordagens com AM supervisionada.
Por exemplo, para o conjunto de dados DBLP-ACM, obteve-se um valor de Medida-F
igual a 0,95 aplicando a solução proposta, um valor de eficácia próximo ao da abordagem
supervisionada (0,97). Para o conjunto de dados de Restaurantes, foi obtido como melhor
resultado o valor de 0,83, enquanto que a abordagem supervisionada alcançou 0,92. Por
fim, para o conjunto de dados Amazon-Google, o melhor resultado foi 0,58, próximo ao
0,62 da abordagem supervisionada.

6. Próximos Passos
Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de experimentação em que experimentos pre-
liminares foram realizados. Pretende-se realizar os experimentos conforme a solução
proposta (i.e., com o modelo de classificação treinado embutido em ferramentas de RE),



inclusive, considerando-se utilizar mais conjuntos de dados. Posteriormente, pretende-se
também analisar se a proporção dos dados (pares de registros duplicados e não duplica-
dos) na base de treinamento tem influência nos resultados de eficácia.

Em outro experimento a ser realizado, no qual assume-se a existência de um con-
junto de dados, seu gabarito e uma base de treinamento rotulada, pretende-se aplicar
Weak Supervision sobre o conjunto de dados e adicionar estes novos rótulos à base de
treinamento, verificando se com o aumento do tamanho desta base de treinamento, houve
melhora na eficácia da tarefa de RE. Finalmente, pretende-se aplicar a solução proposta
em bases de dados de domı́nio incomum, para as quais não existem bases de treinamento.
As bases de treinamento geradas poderão ser utilizadas por pesquisadores cuja a área seja
igual a área destas bases de dados.

Finalmente, existe um planejamento para submissão de um artigo no Journal of
Computer Science and Technology (JCST) na seção especial Learning from Small Sam-
ples cujo prazo da chamada finaliza em 20 de Outubro de 2020.
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