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Resumo. A Fusão de Dados é uma tarefa primordial quando se deseja integrar
dados, e avaliar a qualidade das fontes no processo de Fusão de Dados tem se
tornado imprescindı́vel. No entanto, em cenários de dados na Web, onde fre-
quentemente ocorre o fenômeno Long-tail, é difı́cil avaliar a confiabilidade das
fontes de forma precisa. Neste sentido, este trabalho propõe uma abordagem
para descoberta de relacionamentos entre atributos, que serão utilizados para
inserir conhecimento adicional no processo de Fusão de Dados. Deste modo,
a avaliação de confiabilidade das fontes será realizada de forma mais eficiente,
não apenas com base nos dados de entrada, mas também no conhecimento adi-
cional extraı́do dos relacionamentos.



1. Introdução e Motivação

Nos últimos anos a quantidade de dados e fontes de dados na Web têm aumentado con-
tinuamente, em domı́nios variados. Os dados podem ser de sensores, mı́dias sociais,
diferentes websites, ou ainda empresas privadas. Uma grande quantidade desses dados
contêm valores errôneos, ausentes e conflitantes. Simultaneamente ao crescimento de
informações disponı́veis, o consumo de dados também cresce.

Os dados são consumidos por usuários ou por aplicativos, que podem ser afeta-
dos por informações errôneas, levando ambos a tomarem decisões incorretas. Por isso,
a área de descoberta da verdade (Truth Discovery) tem recebido crescente atenção. As
soluções, geralmente não supervisionadas, têm como ideia principal que valores verda-
deiros são fornecidos por fontes de dados confiáveis, e fontes de dados são confiáveis se
fornecem valores verdadeiros. O objetivo é resolver os conflitos existentes nos dados,
identificando os valores corretos e abordando a veracidade dos dados durante o processo.
[Berti-Équille and Borge-Holthoefer 2015] As técnicas atuais geralmente são iterativas
em duas etapas até a convergência: i) avaliar a confiabilidade das fontes, ii) avaliar a
confiança dos valores.

Ao longo dos últimos anos, foram propostas diversas soluções que uti-
lizam a confiabilidade das fontes na descoberta da verdade [Li et al. 2017]
[Broelemann and Kasneci 2018], [Zhang et al. 2018]. Entretanto, em cenários em que
ocorre o fenômeno Long-tail, onde a maioria das fontes fornece valores para apenas al-
guns atributos de entidades, enquanto apenas algumas fontes cobrem vários atributos,
avaliar a confiabilidade das fontes e utilizá-la no processo de resolução de conflitos pode
ser insuficiente [Broelemann and Kasneci 2018]. A eficácia da estimativa de confiabili-
dade das fontes é fortemente afetada pelo número total de informações providas por cada
fonte. Quando uma fonte de dados provê poucos dados, como a maioria das fontes nos
cenários Long-tail, se torna um desafio estimar sua confiabilidade precisamente. Neste
trabalho, estamos interessados na Fusão de Dados em cenários de dados na Web, onde
geralmente ocorre o fenômeno Long-tail.

2. Caracterização da Contribuição

Dado um conjunto de Fontes de Dados que provê valores para atributos de uma
dada entidade, assumindo que o processo de Resolução de Entidades já foi realizado
[Vieira et al. 2019], como podemos identificar os valores corretos para o conjunto de atri-
butos de representações de uma dada entidade?

Para isso, propomos descobrir relacionamentos entre atributos e utilizá-los no
processo de Fusão de Dados. Podem existir diferentes relacionamentos entre atribu-
tos, por exemplo, um atributo cidade = “Recife” está relacionado a outro atributo
estado = “Pernambuco”, ou ainda, um atributo cep = “50740 − 132” é relacionado
a um atributo cidade = “Recife”. Propomos capturar três tipos de relacionamentos:
hierárquicos, de composição e dependência funcional aproximada (DFA).

Uma dependência funcional (DF) expressa um relacionamento entre atributos
de um conjunto de dados. No entanto, neste trabalho seguiremos o conceito de DFA
[Huhtala et al. 1999], [Mandros et al. 2017], [Kruse and Naumann 2018], que relaxa a
definição de dependência funcional, permitindo que algumas representações de entidade



violem a DF. Além disso, como o conjunto de representações de entidade é proveniente
de diversas fontes e podem existir valores faltantes, pretendemos adaptar a descoberta de
dependências aproximadas seguindo a solução proposta em [Berti-Équille et al. 2018].

Finalmente, a partir do conhecimento extraı́do dos relacionamentos, acreditamos
que o processo de descoberta da verdade pode se tornar mais eficaz, já que o cálculo de
confiabilidade da fonte e confiança do valor serão realizados não apenas com base nos
dados de entrada, mas também no conhecimento adicional obtido. Deste modo podemos
auxiliar no processo de descoberta da verdade penalizando ou reforçando os valores de
confiabilidade das fontes e confiança dos valores, com base nesse conhecimento adicional.

2.1. Hipótese

Utilizar relacionamentos entre atributos pode auxiliar no processo de descoberta da ver-
dade e melhorar a eficácia da Fusão de Dados, principalmente em cenários de Long-tail.

2.2. Definições Preliminares

Nesta seção, apresentamos algumas notações e definições de conceitos fundamentais uti-
lizados para a especificação da estratégia proposta.

Fonte de Dados. Uma Fonte de Dados f fornece dados sobre entidades do mundo real.
Um conjunto de Fontes de Dados é representado por F = {f1, f2, ..., fn}.
Entidade. Uma entidade e é um conceito do mundo real, como uma música, um livro, ou
uma pessoa. Cada entidade é expressa por um conjunto de atributos A = {a1, a2, ...am}.
Representação de Entidade. Uma representação de entidade rn é a representação de uma
entidade ej , fornecida por uma fonte de dados fi, denotada por fi.rn. Uma representação
de entidade rn é definida por um conjunto de pares {(a1, v1), (a2, v2), ..., (aj, vk)}, tal que
ai ∈ A, e vi é o valor de ai para a entidade ej na fonte fi.

Conjunto de Representações de Entidade. Seja R = {(r1, f1), (r2, f2), ...(ri, fk)} um
conjunto de representações de entidade oriundo de diferentes fontes de dados, onde todas
as representações de entidade estão relacionadas a uma mesma entidade e do mundo real.

Dependência Funcional. Uma dependência funcional DF se dá quando os valores de um
atributo ax determinam os valores de um atributo ay, e é expressa como DF: ax→ ay.

Dependência Funcional Aproximada. Uma dependência funcional aproximada DFA re-
laxa parcialmente o conceito de Dependência Funcional, e requer que a DF seja satisfeita
pela maioria das representações de entidade, ou seja, permite que algumas representações
de entidade violem a DF [Huhtala et al. 1999].

3. Solução Proposta

Propomos uma solução baseada em inserir conhecimento adicional no processo de Fusão
de Dados por meio da descoberta de relacionamentos entre atributos. Pretendemos deixar
claro que não estamos interessados em propor uma solução nova para Fusão de Dados, e
sim uma abordagem adaptável que se propõe a melhorar os resultados dos algoritmos do
estado da arte. A Figura 1 apresenta a arquitetura da abordagem proposta, composta por
dois módulos: i) descoberta de relacionamentos; ii) de descoberta da verdade.



Figura 1. Arquitetura da abordagem proposta.

Módulo de Descoberta de Relacionamentos Neste módulo, os relacionamentos entre
atributos são descobertos, e armazenados na forma de regras em um repositório. As regras
são aplicadas sobre os dados, gerando afirmações. Essas afirmações passam pelo tradutor
e são transformadas em consultas SPARQL para posterior busca na Web. Quando uma
afirmação após a busca é dada como verdadeira, dizemos que a afirmação é válida, e ela
então é armazenada no repositório de fatos. Caso contrário, a afirmação é desconsiderada.

Módulo de Descoberta da Verdade - No módulo de Descoberta da Ver-
dade, os modelos existentes podem ser implementados/adaptados [Fang 2017,
Broelemann and Kasneci 2018, Zhang et al. 2018]. Em sua maioria, esses modelos são
iterativos em duas etapas: avaliação da confiança do valor e avaliação de confiabilidade
das fontes. Após o módulo de descoberta de relacionamentos ser executado e as consultas
na Web obterem as afirmações corretas, o conhecimento armazenado no repositório de
fatos é utilizado para reforçar ou penalizar os valores de confiança e confiabilidade.

3.1. Descrição do Processo

Para extrair relacionamentos hierárquicos e de composição são utilizadas ontologias,
já que elas são empregadas para representar o conhecimento de maneira formal e reu-
tilizável. Deste modo, é possı́vel extrair conhecimento a priori sobre relacionamen-
tos entre atributos, como relacionamentos isPartOf e isA, e utilizá-los no processo
de Descoberta da Verdade. Relacionamentos do tipo DFA são encontrados por meio
de algoritmos de descoberta de DFA’s [Huhtala et al. 1999, Kruse and Naumann 2018,
Mandros et al. 2017].

O processo de descoberta de relacionamentos está ilustrado no Algoritmo 1, e
recebe como entrada um conjunto de representações de uma dada entidade oriundas de
múltiplas fontes. A partir do conjunto de dados de entrada, é criada uma representação
completa em que todas as representações de entidade são unificadas em uma tabela. As
colunas são todos os atributos fornecidos pelas fontes. A seguir, é realizada a descoberta
de relacionamentos entre atributos. Os relacionamentos são utilizados para gerar um con-



junto de regras (ex: Ri = atributoj → atributok) que serão aplicadas nos dados para
extrair afirmações (ex: A1 = valor atributoj → valor atributok). As afirmações serão
traduzidas em consultas, e buscadas na Web. As afirmações válidas são dadas como fatos
e armazenados por domı́nio no repositório de fatos para posterior utilização.

Para um mesmo domı́nio, se existir outro conjunto de dados como entrada, os
repositórios de regras e fatos estarão disponı́veis para consulta, sendo necessário realizar
a descoberta de relacionamentos apenas para os atributos que não passaram pelo processo
anteriormente. Quanto mais o processo é realizado, mais aumentam as informações no
repositório e o conhecimento prévio sobre os dados, o que tende a melhorar o processo.

Algoritmo 1 Algoritmo para descoberta de relacionamentos
1: function DESCOBRERELACIONAMENTOS(R, A, Regras)

. R corresponde ao conjunto de representações da entidade ei;

. A corresponde ao conjunto de atributos de ei;
2: AFIRM ′ ← ∅ . inicializa o conjunto de novos relacionamentos
3: Q← ∅ . inicializa query de busca
4: Rel← ∅ . inicializa o conjunto de relacionamentos
5: Reltemp ← ∅ . inicializa o repositório temporário
6: for all ai ∈ A do . Percorre cada atributo ai do conjunto de atributos A
7: Rel← verificaRegras(ai, Regras) . verifica se já existem regras para o

atributo ai no repositório de regras
8: if Rel 6= ∅ then
9: Reltemp ← verificaRegras(ai) . carrega as regras existentes para ai no

repositório temporário
10: else
11: Rel← descobreRelacionamentos(ai) . descobre os relacionamentos

para os atributo ai
12: Reltemp ← Rel
13: Regras← armazenaRepositorioRegras(Rel) . armazena os novos

relacionamentos descobertos no repositório de regras e no repositório temporário
14: end if
15: AFIRM ← aplicaRegras(Reltemp) . aplica as regras do atributo ai nos

dados e gera as afirmações
16: Q← traduzAfirmacoes(AFIRM) . traduz as afirmações em linguagem

de consulta
17: AFIRM ′ ← realizaBusca(Q) . realiza a busca das afirmações na Web e

retorna um subconjunto de afirmações válidas
18: Fatos← armazenaRepositorioFatos(AFIRM ′, ai)
19: end for
20: end function

Na descoberta da verdade pode-se adaptar qualquer solução do estado da arte
[Fang 2017, Broelemann and Kasneci 2018, Zhang et al. 2018]. Na etapa de avaliação
de confiança dos valores que é feita para cada atributo do conjunto de dados, verifica-se
no repositório de fatos se existe algum fato cujo atributo a ser identificada a verdade se
encontre ao lado direito do fato. Se não existir, o processo de descoberta da verdade para



este atributo é realizado normalmente. Se existir, significa que existem fatos que podem
ajudar no processo. Os fatos são utilizados para ajudar a calcular a confiança do valor e a
confiabilidade das fontes, reforçando ou penalizando esses valores. A saı́da do processo
é uma representação de entidade única o mais completa possı́vel. Se desejável, o valor
de qualidade das fontes também pode ser retornado. Mais detalhes sobre esta etapa e o
algoritmo que ilustra o processo podem ser encontrados no documento de qualificação.

4. Trabalhos Relacionados
Existem poucos trabalhos na literatura que se propõem a lidar com relacionamentos en-
tre atributos. Dentro de nosso conhecimento, podemos citar [Pasternack and Roth 2010],
[Nakhaei and Ahmadi 2017], [Pradhan et al. 2018] e [Beretta et al. 2018]. No nosso
trabalho, além de abordar relacionamentos a partir de ontologias, como em
[Pradhan et al. 2018] e [Beretta et al. 2018], pretendemos utilizar DFA’s para encontrar
outros relacionamentos existentes entre atributos. O que também se difere é que quere-
mos aplicar os relacionamentos de maneira diferente dos trabalhos citados. Em nosso
trabalho, construiremos uma base de fatos a partir de consultas realizadas na Web. Os
relacionamentos são utilizados para gerar essas consultas. Não estamos interessados em
propor uma solução nova para Fusão de Dados, nosso objetivo é que nossa solução possa
ser utilizada para melhorar algoritmos de descoberta da verdade já existentes.

5. Avaliação dos Resultados
Experimento 1. A partir do levantamento dos algoritmos do estado da arte de descoberta
de dependência funcional e suas extensões, tais como dependência funcional aproximada,
e dependência funcional condicional, será realizado um experimento para analisar o com-
portamento desses algoritmos no cenário abordado nesta pesquisa. Para a Fusão de Dados,
acreditamos que a dependência funcional aproximada é mais indicada, pois os conflitos
existentes nos dados podem violar facilmente as dependências funcionais. Deste modo,
descobrir dependências funcionais em dados conflitantes pode não ser muito eficaz. Essa
intuição será validada por meio de experimentos. Pretendemos avaliar os algoritmos prin-
cipalmente em cenários de dados Long-tail. O algoritmo identificado como mais apropri-
ado para o nosso contexto será selecionado para utilização e/ou possı́veis adaptações.

Experimento 2. Em um segundo experimento, pretendemos analisar qual modelo
de descoberta da verdade é mais adequado para ser utilizado/adaptado para o nosso
problema. Realizamos um levantamento da literatura e foram identificados quatro
trabalhos de descoberta da verdade que se propõem a lidar com cenários Long-tail
[Broelemann and Kasneci 2018], [Zhang et al. 2018], [Fang 2017]. Pretendemos reali-
zar um comparativo entre esses trabalhos em diferentes cenários, e a partir da análise dos
resultados identificar o mais adequado para ser adaptado a nossa solução.

Experimento 3. A partir dos resultados dos experimentos 1 e 2, e com a implementação
do protótipo da solução proposta, pretendemos avaliar se nossa solução melhora o resul-
tado dos algoritmos do estado da arte que lidam com cenários Long-tail. Iremos realizar
um comparativo dos resultados por meio de métricas de qualidade, avaliando os resulta-
dos do modelo de Fusão de Dados sem a nossa solução, e utilizando a solução proposta
neste trabalho. Com base neste experimento, espera-se investigar as seguintes questões:
Q1. A solução proposta contribui para melhorar os resultados da Fusão de Dados?; Q2.
Qual o impacto nos resultados da Fusão de Dados, utilizando a solução proposta?



6. Estado atual do Trabalho
Na fase inicial da pesquisa, realizamos um levantamento exaustivo da literatura, que re-
sultou em um survey aceito para publicação no Journal of Intelligent Information Systems,
e está na fase final do processo de revisão. Os experimentos 1 e 2 estão em andamento.
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