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Resumo
Heterogeneidades entre esquemas de bancos de dados normalmente
ocorrem, pois são desenvolvidos em diferentes épocas, por diferentes equipes, que
seguem padrões diversos, dificultando a integração de dados. Diversas ferramentas
foram desenvolvidas com o intuito de descobrir semelhanças e encontrar
correspondências entre elementos dos esquemas, tarefa conhecida como
alinhamento (matching). Ao analisar as principais ferramentas recentes, é difícil
encontrar trabalhos que avaliem as ferramentas baseando-se em uma aplicação
corporativa de administrações tributárias municipais. Este trabalho visa efetuar um
estudo de caso de alinhamento (matching) com base em uma aplicação existente
em uma administração tributária municipal. É escolhida para o estudo de caso a
ferramenta COMA, na sua versão em código aberto (COMA 3.0 CE), pois aplica
várias técnicas não encontradas dentre as principais ferramentas desenvolvidas na
última década. No estudo de caso, são feitas as seguintes atividades: análise visual
dos esquemas dos bancos de dados; classificação das heterogeneidades
identificadas visualmente; escolha e aplicação das técnicas de alinhamento
(matching) para identificar as heterogeneidades por meio da ferramenta. Para casos
em que heterogeneidades da aplicação não são detectadas, estende-se a
ferramenta com técnicas de alinhamento (matching), visando detectar as
heterogeneidades.
Palavras-chave: heterogeneidades em bancos de dados; alinhamento; matching;
integração de dados.
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Abstract
Heterogeneities in database schemas normally occur because they are
developed at different times, by different staffs, which follow different patterns,
making data integration a hard task. Lots of tools have been developed with the
purpose of discovering similarities and finding correspondences between schema
elements, a task known as alignment (matching). Analysing the main recent tools, it
is difficult to find works evaluating tools based on enterprise applications of municipal
taxes administrations. This work aims to do a case study of alignment (matching),
based on an application that belongs to a municipal tax administration. The tool
COMA, in its open source version (COMA 3.0 CE), is chosen for the case study
because it applies lots of techniques not found in other main tools developed in the
last decade. In the case study, there are the following activities: visual analysis of the
database schemas; classification of the heterogeneities that are visually identified;
choice and application of the alignment (matching) techniques to identify the
heterogeneities with the tool. For the cases in which the heterogeneities were not
detected, the tool is extended with alignment (matching) techniques, aiming to detect
the heterogeneities.
Keywords: database heterogeneity; alignment; matching; data integration
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Com o progressivo aumento das diferentes fontes de informação, torna-se
notório o problema de gerenciar as heterogeneidades dessas fontes visando integrar
seus dados. Esse problema pode surgir em circunstâncias, tais como: empresas que
precisam integrar seus dados para melhor gerenciá-los (no caso de fusões ou
aquisições, por exemplo), universidades que necessitam compartilhar dados
científicos para efetuar novas pesquisas ou empresas de comércio eletrônico que
precisam integrar dados na web para dinamizar seus processos de negócio. Em
muitas dessas situações, dados encontram-se dispersos em diversos bancos de
dados heterogêneos. Observam-se diferentes nomes para tabelas referindo-se a
uma mesma entidade, diferentes tipos de dados e tamanhos de campos para
mesmos atributos, dentre outras heterogeneidades. Segundo Euzenat (2010), isto
ocorre porque os bancos foram projetados e desenvolvidos independentemente.
Pessoas seguem princípios de modelagem e padrões diversos, mesmo que seja
para codificar o mesmo objeto do mundo real.
O problema de gerenciar heterogeneidades para integrar dados está presente
também em administrações públicas e é verificada na prática por este autor, mais
especificamente em face de sua experiência profissional em uma administração
tributária municipal. A integração dos bancos de dados tributários municipais propicia
a obtenção de uma visão integrada de um contribuinte quanto a suas obrigações
tributárias, tais como declarações fiscais e pagamentos de tributos. A visão integrada
possibilita identificar mais facilmente os maiores devedores, permitindo uma
programação estratégica de ações da administração tributária (fiscalizações e
cobranças de tributos) sobre os devedores, viabilizando a redução da inadimplência
de forma mais eficiente. Sem a visão integrada, as ações passam a ser mal
planejadas, contraproducentes e muitas vezes inócuas, gerando desperdícios de
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recursos e perdas de receitas. No caso da administração tributária municipal
supracitada, verifica-se que os bancos foram concebidos em diferentes épocas, por
diferentes

equipes,

de

acordo

com

diferentes

padrões,

o

que

gerou

heterogeneidades e dificuldades de integração.
Efetuar alinhamento (matching) é descobrir semelhanças e identificar
correspondências entre elementos de esquemas de bancos de dados heterogêneos
e é o primeiro passo de ordem técnica para integrar dados (EUZENAT, 2010).
Algumas ferramentas voltadas para integrar dados, tais como a ++SPICY
(MARNETTE et al., 2011), efetuam conversões que transformam consultas feitas em
um dos esquemas em comparação (esquema de origem) em consultas compatíveis
com o outro esquema (esquema de destino) e geram os scripts de consulta para
essa conversão. Para efetuar a conversão, previamente é necessário, além dos
elementos dos esquemas, o conjunto de elementos correspondentes. Nos casos de
bancos de dados com muitos esquemas ou com esquemas que possuem muitos
elementos, a obtenção manual das correspondências demanda muito tempo, além
de estar sujeita a erros. Há ferramentas que efetuam o alinhamento de esquemas,
fornecendo o conjunto de correspondências de forma automatizada, ou semiautomatizada, minimizando a intervenção manual. As ferramentas de alinhamento,
portanto, são fundamentais para fornecer dados de entrada para as ferramentas de
geração de scripts de conversão de consultas.
Foram implementadas diversas ferramentas para efetuar alinhamento, como
as descritas em Euzenat (2010), desenvolvidas durante a última década. Verifica-se
que essas ferramentas fazem uso de diversos matchers, que são algoritmos que
aplicam técnicas de alinhamento, visando efetuar correspondências baseadas na
similaridade de palavras, na análise léxica e na análise estrutural dos elementos de
esquemas heterogêneos. Dentre essas ferramentas, destacam-se: Combining
Matchers (COMA) (HAI, 2005 e MASSMANN, 2011), desenvolvida na Universidade
de Leipzig; Cupid (MADHAVAN, 2001), desenvolvida por pesquisadores das
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Universidades de Washington e Leipzig; Rondo (MELNIK, 2002 e 2003), cujo
algoritmo foi desenvolvido nas Universidades de Stanford e Leipzig; S-Match
(SHVAIKO, 2006 e 2009), feita por pesquisadores da Universidade de Trento;
Anchor-PROMPT (NOY, 2001), desenvolvida na Universidade de Stanford; Naive
Ontology Mapping (EHRIG, 2004a) e Quick Ontology Mapping (EHRIG, 2004b),
desenvolvidas na Universidade de Karlsruhe; OWL Lite Aligner (EUZENAT, 2004)
implementada no Institut National de Reserche en Informatique et en Automatique
(INRIA); Artemis (CASTANO, 2001), desenvolvida nas Universidades de Milão e de
Brescia.
COMA implementa técnicas de reuso de resultados de alinhamento
anteriores, faz alinhamento baseado em fragmentos e explora fontes auxiliares para
alinhamento, tais como dicionários. Quanto à análise estrutural, matchers
consideram a similaridade dos elementos ascendentes e descendentes dentro da
estrutura de um esquema, para obter a similaridade dos demais elementos.
Cupid calcula o coeficiente de similaridade entre dois elementos com base na
similaridade de seus elementos descendentes na estrutura do esquema. A
similaridade dos elementos descendentes corresponde à similaridade entre
contextos nos quais os elementos ocorrem. Pela leitura de Madhavan (2001), a
ferramenta não utiliza técnicas de reuso de resultados de alinhamento, técnicas
estruturais semânticas e técnicas que exploram repositórios de estruturas.
Rondo implementa alinhamento usando o algoritmo Similarity Flooding. Este,
por sua vez, propaga a similaridade para elementos vizinhos usando coeficientes de
propagação.

Iterações

vão

refinando

correspondências

até

ocorrer

uma

convergência. A leitura de Melnik (2002 e 2003) indica que a ferramenta não utiliza
técnicas elementares externas, como uso de dicionários, e algumas técnicas
estruturais, como as que exploram repositórios de estruturas ou taxonomias.
S-Match foi desenvolvido para efetuar alinhamento semântico. Recebe como
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entrada estruturas em árvore e retorna relações de equivalência ou herança entre
elementos. Estas relações são determinadas pela análise do problema de
alinhamento como um problema de validade proposicional. Para testar a validade de
fórmulas de correspondências entre elementos, usa SAT solvers (LE BERRE, 2010),
que

são algoritmos que

atestam

a validade

de

uma fórmula de uma

correspondência, caso a negação da fórmula não seja satisfeita. A ferramenta
parece não utilizar técnicas elementares sintáticas que explorem a estrutura interna
de esquemas, técnicas de reuso de resultados de alinhamento e técnicas estruturais
externas que usem repositórios de estruturas.
Para duas ontologias em comparação, a Anchor-PROMPT (NOY, 2001)
seleciona dois pares de elementos correspondentes, denominados âncoras, e
compara os pares de elementos entre as âncoras. Repete-se esse processo para
novas âncoras e, cada vez que são encontrados pares de elementos iguais a um par
encontrado anteriormente, situados em uma mesma posição em relação às âncoras,
há um incremento em um contador de similaridade. Conforme Shvaiko (2005), a
ferramenta tem técnicas elementares sintáticas, tais como as baseadas em cadeias
de caracteres (item 2.3.1), e técnicas estruturais sintáticas, como, por exemplo,
técnicas baseadas em grafos (item 2.3.3). Porém, aparentemente não possui
técnicas elementares externas (item 2.3.2) e estruturais semânticas (item 2.3.5).
A ferramenta Naive Ontology Mapping (EHRIG, 2004a) tem matchers que
consideram diferentes regras ao analisar elementos de ontologias em comparação,
tais como: se os nomes das entidades de duas ontologias são iguais, provavelmente
as entidades são iguais; se os atributos de duas entidades são iguais, as entidades
são iguais. A similaridade é obtida por meio de uma média ponderada das
similaridades obtidas por cada matcher. Conforme Shvaiko (2005), a ferramenta usa
técnicas elementares sintáticas, tais como as baseadas em cadeias de caracteres
(item 2.3.1), técnicas elementares externas (item 2.3.2) e técnicas estruturais
sintáticas (item 2.3.3). Entretanto, parece não possuir técnicas estruturais
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semânticas (item 2.3.5).
A ferramenta Quick Ontology Mapping (EHRIG, 2004b) calcula a similaridade
de apenas um subconjunto dos pares de elementos de duas ontologias, objetivando
reduzir o tempo de execução da tarefa de alinhamento. As similaridades são obtidas
ao comparar características dos elementos, tais como, nomes e propriedades dos
conceitos e relações. Essas similaridades são combinadas por meio de uma média
ponderada. São escolhidos apenas alguns pares de elementos para comparação,
segundo estratégias que podem considerar, dentre outras, a restrição aos pares de
elementos próximos a elementos correspondentes ou a escolha de elementos que
são superclasses de classes consideradas semelhantes. Conforme Shvaiko (2005),
a ferramenta usa técnicas elementares sintáticas, tais como as baseadas em
cadeias de caracteres (item 2.3.1), técnicas elementares externas (item 2.3.2) e
técnicas estruturais sintáticas (item 2.3.3). Porém, parece carecer de técnicas
estruturais semânticas (item 2.3.5).
A OWL Lite Aligner (EUZENAT, 2004), ao calcular o valor da similaridade entre
duas classes pertencentes a ontologias em comparação, pondera a contribuição das
propriedades e instâncias dessas classes na similaridade das classes comparadas.
A similaridade entre classes das ontologias é calculada por meio de equações, cujas
variáveis correspondem às similaridades entre componentes associados às classes
em comparação. O resultado do alinhamento é a solução de um sistema de
equações, que é obtida por meio de um processo iterativo.

Conforme Shvaiko

(2005), a OWL Lite Aligner aplica técnicas elementares sintáticas (item 2.3.1),
elementares externas (item 2.3.2) e estruturais sintáticas (item 2.3.3), entretanto, seu
algoritmo parece não contemplar técnicas estruturais semânticas (item 2.3.5).
A ferramenta Artemis (CASTANO, 2001) efetua alinhamento de esquemas em
três etapas: análise dos elementos dos esquemas, agrupamento de elementos dos
esquemas e construção de visões globais. Na análise dos elementos dos esquemas,
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calculam-se similaridades de nomes e estrutural dos elementos dos esquemas em
comparação. A seguir, elementos dos esquemas são agrupados conforme intervalos
dos valores das similaridades e agrupamentos com maiores valores de similaridade
são mesclados. Na fase seguinte, obtém-se, para os agrupamentos mesclados, uma
visão global, cujos nomes dos elementos são escolhidos dentre nomes similares nos
agrupamentos, enquanto tipos de dados e cardinalidades são definidos de forma a
considerarem-se os menos restritivos. De acordo com Shvaiko (2005) e Castano
(2001), a ferramenta possui técnicas baseadas em dicionários (item 2.3.2) e
estruturais sintáticas (item 2.3.3). Porém, a ferramenta parece não ter técnicas
baseadas em reuso de resultados de alinhamento (item 2.3.2), estruturais externas
(item 2.3.4) e estruturais semânticas (item 2.3.5).
A ferramenta COMA destaca-se, dentre as ferramentas supracitadas, por
utilizar a maioria das técnicas de alinhamento existentes. Ela destaca-se também por
aplicar técnicas faltantes nas demais ferramentas, tais como: técnicas que exploram
reuso de resultados de alinhamento, que consideram estruturas internas de
esquemas ou que exploram repositórios de estruturas. Além disso, em 2006, a
COMA participou do concurso da Ontology Alignment Evaluation Initiative (OAEI). A
OAEI é uma iniciativa de pesquisadores, que organizam concursos internacionais
anualmente, desde 2004. As ferramentas desenvolvidas pelos participantes são
avaliadas nos concursos e os resultados são analisados, com o objetivo de
aperfeiçoar as técnicas de alinhamento (EUZENAT, 2005b). A COMA obteve bons
resultados no concurso da OAEI ao comparar ontologias com diferentes estruturas
(MASSMANN, 2006). A OWL Lite Aligner também participou da OAEI, nas edições
de 2005 e 2007, porém a COMA, na média geral, obteve melhores resultados,
encontrando um percentual de correspondências corretas maior do que o
encontrado pela OWL Lite Aligner.
No entanto, apesar do destaque na OAEI, a avaliação da COMA quanto à
tarefa de efetuar alinhamento foi feita com base na utilização de domínios
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acadêmicos e esquemas disponíveis na web. Assim sendo, é difícil encontrar
trabalhos de avaliação para a COMA que sejam baseados em aplicações
corporativas de administrações públicas municipais. A ferramenta, apesar de utilizar
a maioria das técnicas de alinhamento, não aplica todas as técnicas existentes.
Essas constatações não permitem que se afirme conclusivamente que a ferramenta
COMA abarca todas as heterogeneidades, não ficando clara a eficácia da
ferramenta.
1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é efetuar um estudo de caso, baseado em
esquemas de bancos de dados pertencentes a uma aplicação corporativa, existente
em uma administração tributária municipal. Dentre as principais ferramentas de
alinhamento baseadas em esquemas, escolheu-se a ferramenta COMA (HAI, 2005 e
MASSMANN, 2011) para o estudo de caso, uma vez que aplica várias técnicas não
encontradas nas outras ferramentas, além de utilizar a maioria das técnicas de
alinhamento existentes. O estudo de caso permitirá investigar a existência de
heterogeneidades que não são detectadas pela ferramenta.
1.3 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho é efetuar um estudo de caso baseado
em uma aplicação corporativa. A ferramenta COMA (HAI, 2005 e MASSMANN,
2011), na sua versão 3.0 Community Edition (CE), foi escolhida para ser usada no
estudo de caso, uma vez que utiliza muitas das técnicas faltantes nas demais
ferramentas. A leitura de Hai (2005) evidencia que algumas heterogeneidades
estruturais descritas em Bento (2003) não são detectadas pela COMA, na versão 3.0
CE, tais como aquelas em que o atributo é simples em um esquema e, no outro
esquema, seu similar é representado por um conjunto de atributos. A implementação
de algoritmos que aplicam técnicas de alinhamento adicionais às da COMA 3.0 CE e
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detectam essas heterogeneidades contribui para estender a ferramenta. O método
de trabalho proposto a seguir é também uma contribuição, pois formaliza um método
para alinhamento que pode ser aplicado em outros estudos de casos e em outras
aplicações corporativas.
1.4 Método de trabalho

Para efetuar o estudo de caso de alinhamento de esquemas de bancos de
dados heterogêneos de uma aplicação corporativa, são utilizados bancos de dados
tributários, pertencentes a uma administração municipal. Trata-se de 7 bancos de
dados, armazenados em um servidor, com informações relativas a cadastro de
estabelecimentos, declarações fiscais, pagamentos, parcelamentos, lançamentos
tributários e expedientes, com 45 tabelas no total, ocupando aproximadamente 200
GB de memória.
O método de trabalho para o estudo de caso compõe-se das seguintes
atividades:
a) Análise visual dos esquemas dos bancos de dados: feita por meio do
aplicativo SQL Server. Objetiva-se, nesta atividade, encontrar visualmente
as heterogeneidades dos esquemas;
b) Classificação

das

heterogeneidades:

ao

identificar

uma

heterogeneidade visualmente, classifica-se a heterogeneidade de acordo
com Bento (2003).
c) Escolha das técnicas de alinhamento: para cada heterogeneidade
identificada e classificada, escolhem-se as técnicas mais adequadas a
serem aplicadas na tarefa de alinhamento dos esquemas. Para escolha
das técnicas, usa-se como referência a classificação de técnicas de
alinhamento de Euzenat (2010);
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d) Aplicação das técnicas de alinhamento: verifica-se quais das técnicas
escolhidas em c) a ferramenta dispõe e aplicam-se as técnicas. Utilizamse os esquemas nos quais a heterogeneidade foi identificada como dados
de entrada para a ferramenta e testa-se a detecção de cada uma das
heterogeneidades;
e) Aplicação

das

técnicas

de

alinhamento

não

disponíveis

na

ferramenta: se a aplicação das técnicas feita em d) não detectar as
heterogeneidades, ou se a ferramenta não dispuser de nenhuma das
técnicas do item c), são implementadas e aplicadas as

técnicas

escolhidas em c) não disponíveis na ferramenta. Se, dessa forma, as
heterogeneidades forem detectadas, estende-se a ferramenta com as
técnicas não disponíveis originalmente.
Representando o método de trabalho por meio de um fluxograma, tem-se:

Análise
visual dos
esquemas

Aplicação
das técnicas
pela
ferramenta

Classificação das
heterogeneidades

Detecta a
heterogeneidade?
não
sim

Escolha das
técnicas de
alinhamento

Ferramenta
tem
técnicas?
sim
não

Aplicação das
técnicas não
disponíveis na
ferramenta

Extensão da
ferramenta

Figura 1.1 – Fluxograma do método de trabalho
Fonte: Elaborado pelo Autor

Da leitura de Hai (2005), verifica-se que algumas heterogeneidades
estruturais, tais como aquelas em que um atributo de um dos esquemas é
representado por dois ou mais atributos no outro esquema (atributo simples X
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atributo composto), parecem não terem sido contempladas pela ferramenta COMA
3.0 CE.
1.5 Organização do trabalho

Este trabalho é dividido em sete seções, resumidas a seguir.
Na seção 2, Técnicas de alinhamento de esquemas de bancos de dados,
são explicadas as técnicas usualmente utilizadas para identificar correspondências
(alinhamento) entre elementos de esquemas de bancos de dados heterogêneos. É
feita uma breve introdução sobre bancos de dados distribuídos e heterogeneidades
identificadas em esquemas. Ao final, é feita uma análise crítica das técnicas de
alinhamento.
Na seção 3, Principais ferramentas de alinhamento, são analisadas as
principais ferramentas recentes, usadas para efetuar alinhamento. Trata-se de
ferramentas que aplicam as técnicas da seção 2, tais como COMA (HAI, 2005 e
MASSMANN, 2011), Cupid (MADHAVAN, 2001), Rondo (MELNIK, 2002 e 2003), SMatch (SHVAIKO, 2006 e 2009), Anchor-PROMPT (NOY, 2001), Naive Ontology
Mapping (EHRIG, 2004a), Quick Ontology Mapping (EHRIG, 2004b), OWL Lite
Aligner (EUZENAT, 2004) e Artemis (CASTANO, 2001). Ao final da seção 3, é
apresentado um quadro comparativo das ferramentas, quanto às técnicas de
alinhamento utilizadas por cada uma delas. Destaca-se a ferramenta a COMA, por
aplicar muitas das técnicas não existentes nas outras ferramentas. Por este motivo,
a COMA (versão 3.0 CE) é utilizada para o estudo de caso desenvolvido neste
trabalho.
Na seção 4, Estudo de caso, é descrita a aplicação usada no estudo de caso
e são apresentados exemplos de integrações entre seus bancos de dados
tributários, explicando-se a importância dessas integrações para o fisco municipal.
Em seguida, são apresentados exemplos de heterogeneidades dos esquemas dos
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bancos de dados.
Na seção 5, Detecção e alinhamento de heterogeneidades, descrevem-se
as técnicas da ferramenta que alinharam heterogeneidades e as técnicas propostas
para alinhar as heterogeneidades não detectadas pela ferramenta.
Na seção 6, Sistema proposto para alinhamento das heterogeneidades
não detectadas pela COMA 3.0 CE, descreve-se o sistema implementado para
detectar as heterogeneidades não alinhadas pela COMA 3.0 CE. São descritos: os
casos de uso e os algoritmos correspondentes às funcionalidades implementadas; o
padrão de projeto utilizado; os diagramas de sequência; as linguagens, bibliotecas e
ferramentas usadas.
Na seção 7, Integração do sistema proposto à ferramenta COMA 3.0 CE,
foram explicadas as alternativas para instalar a ferramenta e as dificuldades
encontradas

na

instalação.

São

descritas

as

orientações

existentes

na

documentação da COMA 3.0 CE para estender a ferramenta e as dificuldades
encontradas na integração.
Na seção 8, Conclusão, é feito um resumo do trabalho, analisam-se os
resultados, descrevem-se as contribuições e são feitas sugestões para trabalhos
futuros.
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2 TÉCNICAS DE ALINHAMENTO DE ESQUEMAS DE
BANCOS DE DADOS
Nesta seção, são explicadas as técnicas usualmente utilizadas em
alinhamento de esquemas de bancos de dados. É feita uma breve introdução,
explicando o papel do alinhamento na integração de bancos de dados e
descrevendo as principais heterogeneidades encontradas em esquemas. Na
sequência, são detalhadas as técnicas de alinhamento aplicadas com objetivo de
resolver essas heterogeneidades. Com base nas técnicas, é feita a análise das
ferramentas de alinhamento, apresentada na seção 3.
2.1 Alinhamento na integração de esquemas de bancos de dados
Conforme Özsu (2001), um banco de dados distribuído é “uma coleção de
vários bancos de dados logicamente interrelacionados, distribuídos por uma rede de
computadores”. O mesmo autor afirma que um sistema de gerenciamento de banco
de dados (SGBD) distribuído torna a distribuição transparente ao usuário.
Em 1972, o American National Standards Institute (ANSI) formou um grupo de
trabalho sobre SGBD, supervisionado pelo Standard Planning and Requirements
Committee (SPARC). O grupo tinha o objetivo de definir padrões para SGBD e
propôs a arquitetura ANSI/SPARC (TSICHRITZIS, 1978).
Esta arquitetura baseia-se na organização dos dados e é composta de três
visões: visão interna; visão externa; visão conceitual. Para cada visão, exige-se
um esquema correspondente (Figura 2.1).
A visão interna é a visão do sistema ou da máquina e trata da definição
física, da organização e localização dos dados e dos mecanismos de acesso aos
dados. O esquema interno corresponde a essa visão.
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Usuários

Esquema externo

Visão externa

Esquema conceitual

Esquema interno

Visão externa

Visão externa

Visão conceitual

Visão interna

Figura 2.1 – Arquitetura ANSI/SPARC
Fonte: Özsu (2001)

A visão externa é a visão que os usuários têm dos dados, representando a
parte do banco de dados que os usuários podem acessar e os relacionamentos
entre os dados que eles podem ver. A essa visão, corresponde o esquema externo.
A visão conceitual é uma visão única e coesa dos múltiplos bancos de dados
interrelacionados. O esquema conceitual corresponde a essa visão.
Uma extensão da arquitetura ANSI/SPARC é descrita em Özsu (2001). Tratase de uma arquitetura para um banco de dados distribuído que considera a visão
organizacional dos dados, estendendo o ANSI/SPARC ao adicionar um diretório (ou
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dicionário) global que possibilita efetuar mapeamentos globais. Essa arquitetura é
composta de cinco camadas (Figura 2.2): esquemas internos locais (EILs);
esquemas conceituais locais (ECLs); esquema conceitual global (ECG);
esquemas externos locais (EELs); esquemas externos globais (EEGs).

EEG1

EEL11

EEL12

EEG2

EEL13

ECL1

EIL1

...

EELn1

ECG
G

...

...

EEGn

EELn2

EELn3

ECLn

EILn

Figura 2.2 – Arquitetura de um banco de dados distribuído
Fonte: Özsu (2001)

Os EILs são esquemas internos individuais, que descrevem as diferentes
estruturas lógicas de cada banco. Cada ECL define a organização lógica de cada
banco considerando a fragmentação e a replicação de dados e os ECLs são
mapeamentos do esquema global para os EILs. Os EELs correspondem às visões
externas que usuários podem ter dos ECLs, enquanto os EEGs correspondem às
visões externas do ECG. Nos EELs e EEGs, definem-se quais elementos dos
respectivos esquemas cada usuário pode acessar. O ECG descreve a visão global,
que contém a estrutura lógica integrada dos bancos distribuídos, representando a
estrutura dos dados locais que se deseja compartilhar, sendo definido pela
integração dos EELs ou dos ECLs.
De acordo com Özsu (2001), a integração de bancos de dados envolve as
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etapas de conversão, homogeneização e mesclagem dos esquemas. Essas
etapas formam o processo para projetar-se o ECG.
Na conversão, os ECLs são transformados em um modelo canônico comum
(BATINI, 1984), que pode ser, por exemplo, orientado a objetos (BOOCH et al.,
2007). No caso de converter-se um modelo relacional em um modelo orientado a
objetos, são feitas transformações, mapeando-se relações do modelo relacional a
classes ou relacionamentos do modelo orientado a objeto. O modelo canônico deve
incorporar os conceitos dos bancos a serem integrados.
Na homogeneização, são resolvidas as heterogeneidades de nomes,
estruturas e domínios (item 2.2) dos esquemas convertidos, ao estabelecerem-se
correspondências entre elementos dos esquemas. Conforme Euzenat (2010), a
tarefa de encontrar essas correspondências é conhecida como matching.
Na mesclagem, os esquemas convertidos e homogeneizados são mesclados
e reestruturados, definindo o ECG.
2.2 Principais heterogeneidades de esquemas de bancos de dados

Conforme Bento (2003), as principais heterogeneidades de esquemas de
bancos de dados referem-se a nomes, estruturas e domínios.
Heterogeneidades de nomes são relativas à nomenclatura dos elementos dos
esquemas em comparação. São subdivididas em:
a) sinonímia (BENTO, 2003): quando nomes diferentes são utilizados para o
mesmo elemento (nomes diferentes com mesmo significado);
b) homonímia (BENTO, 2003): quando nomes idênticos ou semelhantes
referem-se a elementos diferentes (nomes iguais com significados diferentes).
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c) hiperonímia (MILLER, 1993): o conceito associado ao nome de um
elemento é mais genérico que o conceito do nome de outro elemento. Por exemplo:
“árvore” é um hiperônimo de “conífera”.
d) hiponímia (MILLER, 1993): o conceito associado ao nome de um elemento
é mais específico que o conceito do nome de outro elemento. Por exemplo:
“conífera” é um hipônimo de “árvore”.
Heterogeneidades de estruturas ocorrem quando há diferentes construções
de modelagem ou diferentes restrições de integridade para um mesmo elemento.
Podem ser:
a) de tipo: um mesmo elemento representado de formas diferentes. Podem
ser subdivididas em:
a.1) atributo x entidade: um elemento é representado por um atributo
em um esquema e por uma entidade em outro esquema;
a.2) entidades conceitualmente iguais: elementos com diferentes
atributos, com entidades conceitualmente iguais, em que há relação de
equivalência entre as entidades;
a.3) entidades conceitualmente semelhantes: elementos com
diferentes atributos, com entidades conceitualmente semelhantes, em
que há relação de generalização (herança) entre as entidades;
a.4) atributos simples x atributos compostos: em um esquema o
atributo é simples e, no outro esquema, seu similar é representado por
um conjunto de atributos;
a.5) entidade simples x n entidades: um elemento é representado
por uma entidade em um esquema e por um conjunto de entidades em
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outro esquema;
b)

de chave: diferentes chaves para um mesmo elemento;

c)

de relacionamento: relacionamentos e cardinalidades diferentes entre

elementos comparados de esquemas diferentes.
Heterogeneidades de domínios ocorrem quando elementos têm diferentes
representações e precisões. Podem referir-se a elementos com diferentes tipos de
dados, unidades de medidas, precisões, faixas de valores ou valores discretos
(diferentes conjuntos de valores possíveis).
Várias

técnicas

de

alinhamento

foram

desenvolvidas

para

resolver

heterogeneidades. As técnicas mais usualmente utilizadas são apresentadas a
seguir, conforme uma classificação proposta por Euzenat (2010).

2.3 Técnicas de alinhamento (EUZENAT, 2010)
Em Euzenat (2010), propõe-se uma classificação de técnicas de alinhamento
que considera a granularidade dos matchers, isto é, parte-se de uma classificação
inicial de um matcher como elementar ou estrutural, progredindo para níveis de
abstração mais detalhados, conforme uma estrutura em árvore (Figura 2.3).
Classifica-se o matcher como elementar se ele efetua comparações entre
elementos de esquemas: nomes, tipos de dados dos campos e chaves. Classifica-se
o matcher como estrutural se ele faz comparações das estruturas dos esquemas,
usando grafos (FEOFILOFF, 2001), taxonomias e modelos. A partir dessa
classificação inicial, refina-se progressivamente a classificação, conforme níveis de
granularidade mais fina.
Outras classificações de técnicas também existem, tais como a proposta por
Ehrig (2007) e Zanobini (2006). Ehrig divide as técnicas em duas dimensões:
horizontal e vertical. A dimensão horizontal subdivide-se em camada de dados,
que compara valores de dados, camada de ontologias, que usa grafos, lógica
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descritiva (BAADER et al., 2003), regras e restrições para comparar elementos, e
camada de contexto, que efetua comparações considerando que elementos
similares são usados em contextos similares. A dimensão vertical representa regras
de domínio, situadas nas camadas da dimensão horizontal. Zanobini (2006) divide
as técnicas em sintáticas, que, por exemplo, podem comparar cadeias de
caracteres, pragmáticas, que consideram as instâncias dos elementos para fazer
comparações, e conceituais, que comparam significados de conceitos em
ontologias.
Neste trabalho, é adotada a classificação por granularidade dos matchers,
pois permite classificar as técnicas aplicadas nas principais ferramentas de
alinhamento baseadas em esquemas, feitas recentemente, tais como COMA (HAI,
2005 e MASSMANN, 2011), Cupid (MADHAVAN, 2001), Rondo (MELNIK, 2002 e
2003) e S-Match (SHVAIKO, 2006 e 2009). Essa classificação subdivide,
inicialmente, as técnicas de alinhamento em elementares ou estruturais. Técnicas
elementares analisam elementos de esquemas isoladamente, desconsiderando
relações entre os elementos. Técnicas estruturais, por sua vez, consideram essas
relações.
Em um nível de granularidade mais fina, as técnicas elementares podem ser
subdivididas em sintáticas ou externas e as estruturais, subdivididas em
sintáticas, externas ou semânticas. Cada uma dessas subdivisões possui níveis
mais refinados de granularidade, que são descritos a seguir.
2.3.1 Técnicas elementares sintáticas

Em um nível detalhado, técnicas elementares sintáticas podem ser
subdivididas em: baseadas em cadeias de caracteres, baseadas em métodos
intrínsecos e baseadas em restrições.
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Para comparar elementos de dois esquemas diferentes, as técnicas baseadas
em cadeias de caracteres consideram nomes dos elementos como sequências de
caracteres. Duas sequências são comparadas por meio de funções numéricas, tais
como a distância de Hamming (HAMMING, 1950), que conta o número de caracteres
diferentes em duas cadeias em comparação, soma com a diferença de comprimento
entre as cadeias e divide o resultado pelo máximo comprimento das cadeias.
Quanto menor o valor resultante, maior a semelhança entre as sequências.
Algumas das técnicas baseadas em caracteres são: prefix (compara
prefixos); suffix (compara sufixos); edit (calcula o número de alterações necessárias
para transformar uma palavra em outra); n-gram (compara sequências de n
caracteres nas palavras). Conforme Euzenat (2010), a similaridade pelo n-gram
calcula-se por meio da seguinte fórmula:

σ(s,t)

| ngram (s,n) Π ngram (t,n) |
= ———————————————————
mínimo (| s | , | t |) – n + 1

Onde:
s = cadeia de caracteres da palavra sendo comparada;
t = cadeia de caracteres da outra palavra sendo comparada;
n = quantidade de caracteres sequenciais dentro da cadeia s ou t;
ngram (s,n) = conjunto de subcadeias de caracteres sequenciais dentro de s, com
tamanho n;
ngram (t,n) = conjunto de subcadeias de caracteres sequenciais dentro de t, com
tamanho n;
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| s | , | t | = quantidade de caracteres das cadeias s e t;
| ngram (s,n)

Π ngram (t,n) | = quantidade de subcadeias de n caracteres

consecutivos comuns a s e t;

Técnicas baseadas em métodos intrínsecos (ou baseadas em linguagem)
fazem a normalização de sequências de caracteres, reduzindo-as a uma forma
padronizada. São feitas operações de tokenisation, lemmatisation, extração de
termos e eliminação de stopwords. Tokenisation utiliza espaços, pontuações e
traços para quebrar sequências de caracteres em tokens. Lemmatisation reduz
uma palavra ao seu radical, suprimindo suas formas derivadas. Extração de termos
obtém termos identificando padrões e repetições em textos. Eliminação de
stopwords elimina artigos, preposições e conjunções.
Técnicas baseadas em restrições consideram estruturas internas dos
esquemas, tais como tipos de dados, chaves e cardinalidades. Essas técnicas são
utilizadas para agrupar elementos com estruturas internas semelhantes e
normalmente são utilizadas em conjunto com outras técnicas elementares sintáticas.
2.3.2 Técnicas elementares externas

As técnicas elementares externas são técnicas que utilizam dados externos
a um domínio, isto é, fontes auxiliares de informações. Essas técnicas são: uso de
dicionários que expressam relações entre termos, tais como o Wordnet
(FELLBAUM, 1998); reuso de resultados de alinhamento anteriores de esquemas
ou domínios externos, relacionados ao domínio em análise; uso de ontologias ou
taxonomias específicas de um domínio (ALEKSOVSKI, et al. 2006).
Dicionários estabelecem relações entre termos de um domínio, identificando
sinônimos, hiperônimos ou hipônimos (item 2.2). Um hiperônimo tem um significado
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mais abrangente que seu hipônimo (“biografia” é um hiperônimo de “autobiografia”,
por exemplo).
O reuso de resultados de alinhamento reaproveita correspondências entre
esquemas ou ontologias feitas anteriormente. Considera que muitos dos esquemas
ou ontologias a serem comparados podem ser similares àqueles comparados
anteriormente.
Conforme propõe Aleksovski (2006), a técnica baseada em uma ontologia ou
taxonomia específica encontra correspondências entre elementos de dois
esquemas usando uma ontologia ou taxonomia específica de um domínio. De
acordo com Aleksovski (2006), inicialmente, cada um dos esquemas é alinhado com
a ontologia, estabelecendo-se correspondências entre elementos dos esquemas e
das ontologias que sejam lexicamente correspondentes. Os elementos da ontologia
que fazem parte do alinhamento são denominados âncoras. Baseando-se no tipo de
relacionamento entre as âncoras, deduz-se o tipo de relacionamento entre os
elementos dos esquemas alinhados com essas âncoras.
2.3.3 Técnicas estruturais sintáticas
Subdividem-se em: baseadas em grafos, baseadas em taxonomias e
baseadas em análise estatística e análise de dados.
Nas técnicas baseadas em grafos, os esquemas são transformados em
estruturas na forma de grafos. A similaridade resulta da análise do posicionamento
dos elementos (nós) dentro dessas estruturas, baseando-se na premissa de que, se
nós são similares, seus nós vizinhos também o são.
Técnicas baseadas em taxonomias consideram que nós com a relação de
especialização “é-um” (herança) são semelhantes. Nós vizinhos a nós semelhantes
também são considerados semelhantes.
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Técnicas baseadas em análise estatística e análise de dados utilizam
amostras de dados para obter correspondências entre elementos. Alguns exemplos
de técnicas são: classificação baseada em distâncias; análise de correspondências;
análise de distribuição de frequências. É requisito essencial que a amostragem
estatística seja representativa.
2.3.4 Técnicas estruturais externas
Baseiam-se no uso de um repositório de estruturas, o qual armazena
coeficientes correspondentes a similaridades entre pares de elementos de
esquemas. Somente quando são encontradas novas estruturas similares a
estruturas do repositório, prossegue-se com passos mais detalhados dentro de um
processo de alinhamento.
2.3.5 Técnicas estruturais semânticas

Usam semânticas formais baseadas em modelos para interpretar o significado
dos dados de entrada. São técnicas dedutivas que partem do princípio de que
elementos

semelhantes

têm

mesma

interpretação.

São

elas:

técnicas

proposicionais (SHVAIKO, 2006) e técnicas que usam lógica descritiva (BAADER
et al., 2003 e BOUQUET et al., 2006)
Técnicas proposicionais são aplicadas em três etapas: definição de
axiomas, que são conjunções das relações entre conceitos dos elementos de uma
ontologia ou esquema; definição de uma fórmula para matching entre elementos,
que deve estar vinculada às premissas do axioma para ser válida; teste da validade
da fórmula.
Técnicas que usam lógica descritiva testam a relação “é-um” entre
elementos para obter correspondências (relações de equivalência, disjunção ou
generalização) entre elementos. Uma fórmula de lógica descritiva representando o
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significado de um elemento é extraída e comparada com a fórmula de outro
elemento e algoritmos tentam deduzir se há relação entre as fórmulas e,
consequentemente, entre os elementos.
2.3.6 Análise das técnicas e conclusões

A seguir são expostas vantagens e desvantagens de técnicas de alinhamento.
Técnicas que se baseiam em cadeias de caracteres (item 2.3.1) fornecem
bons resultados para comparações entre palavras com cadeias de caracteres
semelhantes e que tenham mesmo significado. Porém, nas comparações de
palavras com mesmo significado e cadeias diferentes, deixam de detectar
correspondências

válidas.

Podem

gerar

falsos

positivos

ao

considerar

correspondentes palavras homônimas ou com cadeias de caracteres muito
semelhantes, mas que possuem significados diferentes. Essas deficiências podem
ser compensadas com o uso de dicionários (item 2.3.2). Por considerarem as
palavras isoladamente, essas técnicas não permitem detectar similaridades entre
frases ou termos compostos de várias palavras.
Técnicas baseadas em métodos intrínsecos (item 2.3.1) permitem encontrar
correspondências entre termos ou frases contidas em textos, não só entre palavras
isoladas. Portanto, apresenta melhores resultados para alinhamento de esquemas
ou ontologias que possuam frases comentando ou identificando elementos. Os
termos ou frases são quebrados em tokens, gerando coleções de palavras. Se as
coleções forem comparadas exclusivamente por meio de técnicas baseadas em
cadeias de caracteres, têm-se as mesmas desvantagens dessas técnicas. Portanto,
recomenda-se também o uso de métodos intrínsecos em conjunto com técnicas que
explorem dicionários.
Técnicas baseadas no uso de dicionários (item 2.3.2) são vantajosas para
casos em que há palavras de mesmo significado, mas que possuam cadeias de
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caracteres diferentes (sinônimos). Essas técnicas apresentam a desvantagem de
fornecer, em alguns casos, muitos sinônimos para um mesmo elemento, o que pode
causar dúvidas na escolha da correspondência correta.
Técnicas que consideram restrições (item 2.3.1) são aconselháveis para
casos em que é necessário selecionar, dentre correspondências pré-existentes,
aquelas com elementos que têm estruturas internas compatíveis. Ao serem usadas
isoladamente ou previamente a outras técnicas, podem selecionar correspondências
com elementos de estruturas internas semelhantes, porém de significados distintos,
ou eliminar correspondências com elementos de estruturas internas diferentes, mas
que têm mesmo significado. Portanto, o uso de técnicas que consideram restrições
deve ser feito após o uso de outras técnicas, como as que usam dicionários, para
evitar a eliminação de correspondências válidas.
Técnicas baseadas em taxonomias (item 2.3.3) são vantajosas para casos
em que relações de herança (do tipo “é-um”) são mais frequentes. Essas técnicas
consideram que dois elementos (ou classes) são similares se suas superclasses ou
subclasses são similares. Se houver, por exemplo, muitas subclasses para uma
mesma classe, todas subclasses têm como referência para comparação essa
mesma classe. Se isto ocorrer nos dois esquemas em comparação e as classes de
referência comparadas forem semelhantes, todas subclasses dos dois esquemas
resultam semelhantes entre si, o que poderá gerar falsos positivos. O uso de outras
técnicas em conjunto com taxonomias pode minimizar esses erros, tais como o uso
de dicionários (item 2.3.2).
Técnicas que usam análise de dados e estatística (item 2.3.3) dependem da
existência de uma amostragem de dados estatisticamente representativa para
fornecer resultados confiáveis. Porém, essa amostragem nem sempre é disponível
na prática.
Técnicas baseadas em grafos (item 2.3.3) revelam que elementos envolvidos
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nas comparações exercem influência mútua (item 3.3), isto é, a similaridade entre
um par de elementos influencia a similaridade de outro par próximo no grafo. Porém,
é difícil identificar qual elemento é mais influente sobre o outro. Para isto, é
necessário desenvolver algoritmos iterativos, em conjunto com equações para
cálculo de similaridade, o que pode tornar trabalhoso o uso dessas técnicas.
Técnicas baseadas em semântica (item 2.3.5) têm sido pouco exploradas,
sendo raras as ferramentas que as implementam. Essas técnicas são vantajosas
para os casos em que se necessita detectar relações de equivalência ou herança
entre

elementos,

capturando eficientemente

seus significados e

de

seus

relacionamentos, desde que sejam usadas previamente técnicas linguísticas
(dicionários) ou baseadas em grafos. Essas técnicas auxiliam a formulação de
relações semânticas (item 3.4).
Técnicas baseadas em ontologias (item 2.3.2) costumam fornecer bons
resultados para áreas específicas, como, por exemplo, ao usar-se a ontologia
Foundation Model of Anatomy (FMA) para a área médica. Uma ontologia específica
de um domínio pode ser usada como base para encontrar correspondências entre
duas ontologias ou esquemas pertencentes àquele domínio, fornecendo um contexto
para a tarefa de alinhamento. Sendo uma ontologia especializada em um domínio, é
possível definir mais precisamente os significados de termos técnicos, obtendo-se
maior exatidão e eliminando-se eventuais ambiguidades nas correspondências,
responsáveis, muitas vezes, por gerar falsos positivos nos resultados de
alinhamento. Porém, nem sempre há uma ontologia disponível para um domínio
específico, tornando difícil a eliminação de falsos positivos com ontologias mais
genéricas.
Técnicas baseadas em repositórios de estruturas (item 2.3.4) e baseadas
em reuso de resultados (item 2.3.2) dependem da existência de estruturas de
esquemas e de resultados de alinhamento anteriores. Porém, em muitos casos, não
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se dispõe desses dados. Essas técnicas são vantajosas para esquemas grandes,
em que um esquema pode ser subdividido em partições, com resultados de
alinhamento de algumas partições sendo reaproveitados em outras partições
(RAHM, 2011). Fornecem resultados bons também para domínios mais genéricos,
pois, nesses domínios, pode ser mais fácil encontrar correspondências já existentes
que possam ser reaproveitadas em casos semelhantes.
Da análise das vantagens e desvantagens das técnicas de alinhamento,
conclui-se que nenhuma delas é completa, sendo necessário o uso conjunto das
técnicas para que elas se complementem. Técnicas que se baseiam em cadeias de
caracteres usadas em conjunto com dicionários permitem captar correspondências
não apenas de elementos com caracteres semelhantes, mas também de elementos
com caracteres diferentes e mesmo significado. O uso de técnicas baseadas em
restrições, se feito na sequência à aplicação dessas técnicas, permite selecionar as
correspondências de elementos com estrutura interna compatível. Caso não seja
necessário encontrar relações de herança, agregação ou composição, é dispensável
o uso de técnicas semânticas, ontologias e taxonomias. Na falta de dados
disponíveis, o uso de técnicas que explorem estatísticas, repositórios de
correspondências

anteriores

e

reuso

de

resultados

de

alinhamento

fica

impossibilitado. Nesses casos, uma alternativa é o uso de técnicas baseadas em
grafos para a resolução de heterogeneidades estruturais. O uso de ontologias
específicas de um domínio pode auxiliar a eliminação de falsos positivos, para
situações em que múltiplas correspondências para um mesmo elemento são
encontradas. Portanto, uma estratégia que pode gerar resultados de alinhamento
satisfatórios pode ser a aplicação de técnicas baseadas em cadeias de caracteres,
uso de dicionários, aplicação de técnicas baseadas em restrições, técnicas que
usam grafos e, eventualmente, ontologias ou taxonomias. Esta estratégia será usada
neste estudo de caso.
Uma análise crítica das técnicas de alinhamento pode ser feita considerando
as heterogeneidades (ou conflitos) conforme Bento (2003), relacionando-as com as
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técnicas desenvolvidas para resolver essas heterogeneidades. Uma visão geral é
mostrada na Tabela 2.1.
Dessa análise, conclui-se que existem muitas técnicas para conflitos de nome
e para casos em que há entidades equivalentes ou semelhantes. Porém, há poucas
técnicas voltadas para conflitos de chave.
Foram desenvolvidas diversas ferramentas de alinhamento que implementam
as técnicas descritas no item 2.3. Na próxima seção, é feita uma análise das
principais ferramentas de alinhamento surgidas recentemente.
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Tabela 2.1 – Heterogeneidades resolvidas pelas técnicas de alinhamento
Fonte: Elaborado pelo Autor
Técnicas de alinhamento
Elementares

Conflitos X Técnicas de alinhamento

Sinonímia
Homonímia
Nome
Hiperonímia
Hiponímia
Atributo X entidade
Entidades semelhantes
ou equivalentes
Tipo Atributos simples X
compostos
Entidades simples X
várias entidades
Estrutura
Conflitos
Atributo chave X
atributo simples
Chave Chaves diferentes
Superposição parcial
de chaves
Relacionamento
Tipo de dados
Unidade de medida
Domínio
Precisão
(representação)
Faixas de valores
Valores discretos

Sintáticas
Cadeias MétoRestri- Recursos
de
dos
ções
linguíscaracintrínseticos
teres
cos
x

x
x

x
x
x
x
x

Estruturais
Externas
Reuso de
correspondências

Ontologias

X
X
X
X
X

x
x
x
x
x

X

x

x

X

x

X

x

Estatística e
análise
de
dados
x
x
x
x

Sintáticas
Externas
Grafos
Taxono- Repositómias
rio de
similaridades
x
x
x
x
x

x
x
x
x
X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

X

x

x

X

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Semânticas
Modelos

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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3 PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE ALINHAMENTO
Nesta seção, são analisadas as principais ferramentas de alinhamento
desenvolvidas recentemente. São elas: COMA (HAI, 2005 e MASSMANN, 2011),
Cupid (MADHAVAN, 2001), Rondo (MELNIK, 2002 e 2003), S-Match (SHVAIKO,
2006 e 2009), Anchor-PROMPT (NOY, 2001), Naive Ontology Mapping (EHRIG,
2004a), Quick Ontology Mapping (EHRIG, 2004b), OWL Lite Aligner (EUZENAT,
2004) e Artemis (CASTANO, 2001).
3.1 COMA (HAI, 2005 e MASSMANN, 2011)
a) Evolução da ferramenta COMA
Conforme Massmann (2011), a ferramenta COMA, em sua versão inicial, feita
em 2001, destacou-se pelo uso de um modelo genérico uniforme para comparação
de esquemas, que permite leitura de elementos representados conforme diferentes
modelos. A ferramenta possibilita escolher diversos matchers que podem ser
combinados pelo usuário para serem aplicados em um mesmo processo de
alinhamento. Em 2005, de acordo com Massmann (2011), desenvolveu-se a
COMA++ (HAI, 2005), versão da ferramenta que adicionou à versão anterior a
possibilidade de alinhar fragmentos de esquemas, ou seja , comparar apenas os
elementos similares de esquemas. Isto permitiu alinhar esquemas maiores,
reduzindo o tempo de execução do alinhamento. Conforme Massmann (2011), em
2006, foram adicionados matchers que usam instâncias (registros das tabelas
associadas aos esquemas) para cálculo das similaridades entre pares de elementos.
A partir de 2012, de acordo com Massmann (2011), a versão da COMA, intitulada
COMA 3.0, adiciona novos componentes e funcionalidades, tais como, um
personalizador de alinhamentos, mesclagem de esquemas e geração de scripts
para transformação de consultas. Em 2012, é disponibilizada a versão 3.0 em código
aberto, nomeada Community Edition (CE).
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b) Modelo genérico uniforme para comparação de esquemas

De acordo com Hai (2005), a ferramenta possibilita a comparação de
esquemas feitos segundo modelos diferentes de representação, tais como:
eXtensible Markup Language (XML), XML Data Reduced (XDR), Web Ontology
Language (OWL) e esquemas obtidos por meio de interfaces de Open Data Base
Connectivity (ODBC). Conforme Hai (2005), os esquemas são convertidos pela
ferramenta em um modelo genérico uniforme, representado por meio de Directed
Acyclic Graphs (DAG), que são grafos orientados sem ciclos. Um ciclo em um grafo
é definido como um caminho fechado sem vértices repetidos (FEOFILOFF, 2001).
Nos DAGs resultantes da conversão feita pelo COMA, os elementos dos esquemas
são representados por nós interligados por arcos ou setas (Figura 3.1).

Esquema relacional
XML

DAG

Figura 3.1 – Esquema relacional, esquema XML e representação em DAG dos esquemas
Fonte: Hai (2005)

c) Arquitetura do sistema
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De acordo com Massmann (2011), a arquitetura da COMA (Figura 3.2), em
sua versão 3.0, é composta de sete componentes: repositório; executor de
alinhamento; personalizador de alinhamento; enriquecimento; mesclagem;
transformação ; interfaces para o usuário.

Armazenamento
Importação

Repositório

Esquemas,ontologias
Informação auxiliar
(dicionários, lista de
abreviações)
Alinhamentos

Interface gráfica
do usuário

Processamento

Alinhamento

Executor de
alinhamento

Alinhamento

Biblioteca de
matchers

Mesclagem

Personalizador de
alinhamento
Automático

Exportação

Enriquecimento

Transformação

Modelos mesclados

Dados transformados
Consultas geradas

Manual

Interfaces para Web
Services

Interface de programação da
aplicação

Interfaces para os usuários
Figura 3.2 – Arquitetura da ferramenta COMA 3.0
Fonte: Massmann (2011)

Conforme Hai (2005) e Massmann(2011), o repositório armazena dados
relacionados ao processo de alinhamento: esquemas; alinhamentos entre elementos
de esquemas; dicionários; definição e configuração de matchers; estratégias de
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alinhamento. O uso de um repositório para auxiliar a tarefa de alinhamento é uma
das técnicas estruturais (item 2.3.4). Os resultados do alinhamento ficam
armazenados no repositório para reuso (item 2.3.2), que é uma técnica elementar
externa.
De acordo com Massmann (2011), o personalizador de alinhamento tem
dois modos de operação: automático e manual. O modo automático usa inicialmente
uma estratégia de alinhamento padrão e depois, ao analisar as características dos
esquemas (disponibilidade de registros, tipos de dados etc.), decide qual matcher
adicionar e qual combinação de matchers usar. No modo manual, definem-se
manualmente as estratégias de alinhamento, como, por exemplo, efetuar primeiro
alinhamento dos nós e, em seguida, alinhamento dos caminhos entre os nós, ou
efetuar alinhamento de partes de esquemas, no caso de esquemas muito grandes.
Essas estratégias são executadas pelo executor de alinhamento. De acordo com
Hai (2005), a execução do alinhamento pode envolver várias iterações, sendo cada
iteração dividida em três etapas: leitura de elementos dos esquemas; execução
de matchers; combinação de similaridades. Durante a execução do alinhamento,
o usuário pode interagir, selecionando matchers, estratégias de combinação de
matchers e correspondências.
Conforme Hai (2005), após converter os dois esquemas em comparação em
DAGs, é feita a leitura de elementos dos esquemas: são lidos os nós e os
caminhos, sendo estes últimos obtidos ao percorrerem-se sequências de nós por
meio de seus arcos.
De acordo com Hai (2005), na execução dos matchers, podem ser aplicados
matchers híbridos ou matchers combinados aos elementos lidos. Conforme Hai
(2005), os matchers híbridos são aplicados isoladamente, a cada par de elementos
dos esquemas, em uma sequência pré-definida. Primeiramente, são filtrados os
pares de elementos que possuam, por exemplo, similaridade de nomes e, a seguir,
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são selecionados, dentre os obtidos no primeiro passo, aqueles que têm similaridade
de tipos de dados. De acordo com Hai (2005), o resultado é um cubo de
similaridades, de dimensões k, m e n, sendo k o número de matchers usados, m o
número de elementos de um esquema e n o número de elementos do outro
esquema. Conforme Hai (2005), os matchers combinados, por sua vez, calculam,
para cada par de elementos comparados, a média das similaridades obtidas pela
aplicação de cada matcher isoladamente. A

média é a combinação de

similaridades. Após calcular a média para todos os pares de elementos em
comparação, resulta uma matriz de similaridades médias. Considerando, por
exemplo, dois esquemas em comparação, S1 e S2, cada linha da matriz
corresponde a um elemento de S1 e cada coluna corresponde a um elemento de S2.
O valor de um elemento da matriz, por exemplo, Xij=0,8, é a média das similaridades
entre um elemento de S1 representado pela linha i e um elemento de S2
representado pela linha j. Ao final, são selecionados os pares de elementos cuja
similaridade média está acima de um dado valor, que é o threshold.
Conforme Massmann (2011), no enriquecimento, aplicam-se funções aos
alinhamentos resultantes para transformação de dados. Segundo Massmann (2011),
a escolha das funções baseia-se na análise dos registros (instâncias) das tabelas
associadas aos esquemas e na análise dos nomes dos elementos e de suas
estruturas. De acordo com Massmann (2011), mesclagens dos esquemas são feitas
e são geradas consultas para transformação de consultas feitas em um dos
esquemas em consultas feitas em outro esquema. A transformação baseia-se em
procedimentos usados na ferramenta +SPICY (MECA, 2009).
Segundo Massmann (2011), uma interface gráfica, uma interface de
programação da aplicação e interfaces para web services são as possíveis
interfaces para os usuários.
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d) Tipos de matchers
Os matchers híbridos e combinados, descritos no item c), são subdivididos
em tipos.
Conforme Hai (2005), na versão COMA++, os matchers híbridos possuem
três tipos de matchers: que analisam cadeias de caracteres; que usam fontes
auxiliares ou fazem reuso de resultados de alinhamento; que usam técnicas
estruturais.
Os híbridos que usam técnicas baseadas em cadeias de caracteres têm os
seguintes matchers: affix (comparam prefixos e sufixos de duas cadeias de
caracteres), n-gram (item 2.3.1), editDistance (item 2.3.1) e soundEx (efetua
comparação fonética entre cadeias de caracteres).
Os híbridos que exploram fontes auxiliares de informação ou que são
orientados ao reuso de resultados de alinhamento, têm os matchers: synonym,
que usa dicionários (item 2.3.2); dataType, que se baseia em uma tabela de
compatibilização de tipos de dados (item 2.3.1); reuse, que reutiliza resultados de
alinhamento (item 2.3.2).
O terceiro tipo dentre os híbridos usa técnicas estruturais sintáticas (item
2.3.3) e possui o matcher statistics, que armazena o número de elementos
ascendentes e descendentes de cada elemento em análise. Cada elemento é
representado por 3 números (nós pais, nós filhos e nós folhas), analogamente à
representação de um ponto no espaço tridimensional. A similaridade estrutural entre
dois elementos é calculada como sendo a distância espacial entre os pontos que
representam cada elemento. Portanto, a similaridade entre elementos é calculada
por meio de função euclidiana (Weisstein, 1985 e Euzenat, 2010), para n=3:
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n

∑ δ (xi , x’i) 2
i=1

Onde: n = número de dimensões em que um elemento pode ser analisado;
xi , x’i = par de elementos em comparação;
δ (xi , x’i) = dissimilaridade entre um par de elementos na sua i-ésima
dimensão;
Os matchers combinados, por sua vez, subdividem-se em dois tipos: de
elementos e de estrutura.
Dentro do subgrupo de elementos, há os matchers:
 name: após efetuar a quebra dos nomes de elementos em tokens
(item 2.3.1), aplica os matchers synonym e n-gram (item 2.3.1) a
cada token resultante;
 comment: combina os matchers da mesma forma que o name, porém
aplica-se a comentários de elementos;
 nameType: combina os matchers name e dataType para comparar
elementos dos esquemas.
No subgrupo de estrutura, tem-se os matchers:
 nameStat: combina os matchers name e statistics;
namePath: usa o matcher name para calcular a similaridade da
sequência de nomes obtida ao navegar entre nós de um esquema
(similaridade dos nomes do caminho);
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children: obtém a similaridade entre elementos com base na
similaridade entre seus descendentes imediatos;
 leaves: usa apenas elementos folha para obter a similaridade entre
elementos internos;
parents: calcula similaridades entre elementos baseada na similaridade
entre seus ascendentes;
siblings: calcula a similaridade entre elementos propagando as
similaridades de elementos vizinhos pertencentes a um mesmo nível.
Conforme Massmann (2011), a maioria dos matchers da versão COMA++ foi
mantida na versão COMA 3.0, tendo sido adicionados alguns matchers, como, por
exemplo, no caso da versão em código aberto, o matcher nameSyn e o matcher
Term Frequency-Inverse Document Frequency (TFIDF). O nameSyn considera
dois elementos de esquemas correspondentes se seus nomes são similares ou são
sinônimos, enquanto o TFIDF, baseia-se na técnica de mesmo nome, a qual mede
a relevância de um termo em um conjunto de palavras, ao calcular o número de
ocorrências do termo no conjunto (ROBERTSON, 1976).
A ferramenta COMA destaca-se pela utilização de técnicas elementares
sintáticas e externas (itens 2.3.1 e 2.3.2), técnicas estruturais sintáticas e externas
(itens 2.3.3 e 2.3.4).
e) Avaliação da ferramenta no concurso da OAEI (Ontology Alignment
Evaluation Initiative) de 2006
A OAEI é uma iniciativa internacional de pesquisadores, que organizam
concursos anuais, nos quais as ferramentas de alinhamento dos participantes são
avaliadas. Os resultados dessas avaliações são analisados visando aprimorar as
técnicas de alinhamento (EUZENAT, 2005b). Conforme Euzenat (2005a), as
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avaliações podem ser feitas, por exemplo, por meio de benchmarking, ao medir a
discrepância entre um dado resultado de alinhamento e um resultado de referência,
considerado correto. Outros testes incluem repetir testes para verificar a evolução
de um sistema e testar a eficiência de um sistema quanto ao tempo de resposta ou
memória utilizada para uma dada tarefa. Os sistemas são avaliados quanto a
diversas

competências,

tais

como:

encontrar

nomes

similares;

comparar

cardinalidades e domínios de atributos de ontologias; comparar relacionamentos
entre entidades de ontologias.
Para avaliar resultados de alinhamento produzidos pelas ferramentas, são
usadas medidas, tais como precisão e recall. Conforme Euzenat (2010), a medida
de precisão corresponde ao número de correspondências corretas encontradas
pela ferramenta, dividido pelo número total de correspondências retornadas,
enquanto a medida de recall é igual à divisão do número de correspondências
corretas da ferramenta pelo número total de correspondências de um resultado de
alinhamento de referência, usado como gabarito.
A precisão e o recall são expressos por meio das fórmulas:

Número de correspondências corretas
precisão = ———————————————————
retornadas
Número total de correspondências
retornadas
Número de correspondências corretas
retornadas
recall = ———————————————————————————
Número de correspondências do alinhamento de referência

Conforme Hai (2005), nas avaliações da versão COMA++, foram feitos
testes utilizando esquemas disponíveis na web e ontologias referentes a domínios
acadêmicos e bibliográficos. Foram usadas as ontologias do Massachussetts
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Institute of Technology (MIT); da Universidade de Maryland; da Universidade de
Karlsruhe; do Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
(INRIA); do BibTex (PATASHNIK, 1985) e da FMA, da Universidade de Washington.
Em 2006, essas ontologias foram usadas novamente em testes com a COMA++ no
concurso da OAEI.
Conforme Massmann (2006), a versão COMA++ teve uma avaliação geral
satisfatória no teste de benchmarking do concurso da OAEI. Nesse teste, a
ferramenta obteve resultados médios de 96% para precisão e 82% para recall.
Considerando isoladamente os testes feitos com algumas ontologias da
BibTex, a versão COMA++ obteve, conforme Massmann (2006), valores de precisão
e recall iguais a 0,98 e 0,95, respectivamente. Nesses casos, foram comparadas
ontologias de diferentes estruturas, porém com classes e propriedades de mesmos
nomes e comentários.
De acordo com Massmann (2006), nos testes feitos com as ontologias do
MIT, da Universidade de Maryland, da Universidade de Karlsruhe e da INRIA, o
resultado de precisão foi de 0,84 e o de recall, 0,69. Nessas ontologias, as estruturas
e os nomes das classes são diferentes, não há comentários e, em alguns casos, não
há

instâncias

das

classes.

Apesar

dos

resultados

satisfatórios,

houve

heterogeneidades nas estruturas e nos nomes que a ferramenta não detectou.
Porém, de acordo com o artigo de Massmann (2006), isto teria ocorrido porque não
foi permitido o uso de fontes auxiliares de informação.
Conforme Massmann (2006), o resultado de recall foi menor (igual a 0,51)
nos testes em que ontologias tiveram nomes das classes substituídos por cadeias
de caracteres definidas aleatoriamente ou em alguns casos em que não havia
comentários. Os testes feitos com a ontologia da FMA, referente à área médica,
geraram dificuldades, pois a ontologia é grande (10.000 classes) e o processo de
alinhamento precisou ser desmembrado em partes. Além disso, muitos dos nomes
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das classes dessa ontologia, apesar de terem significados diferentes, são
sintaticamente semelhantes, o que fez a versão COMA++ gerar correspondências
que são falsos positivos.
De acordo com Massmann (2011), testes com a versão COMA 3.0 estão
em andamento. Resultados de testes preliminares, usando ontologias de
anatomias pertencentes à OAEI, demonstraram que não houve problemas de
estouro de memória, antes verificados nos testes da versão COMA++ com as
mesmas

ontologias.

Segundo

Massmann

(2011),

isto

ocorreu

devido

a

aprimoramentos feitos na versão, tais como a possibilidade de armazenar dados
de entrada (esquemas) e resultados de alinhamento em bancos de dados ou
arquivos.
f) Heterogeneidades resolvidas pela ferramenta
Considerando as heterogeneidades de Bento (2003), verifica-se que a
COMA, na versão 3.0 CE, tem matchers para resolver heterogeneidades de
sinonímia, de tipo (entidades equivalentes) e de domínio (tipos de dados). Porém,
algumas das heterogeneidades estruturais, tais como a de atributos compostos,
aparentemente não foram contempladas pela COMA 3.0 CE. Um quadro geral sobre
as heterogeneidades resolvidas pela COMA 3.0 CE é apresentado na tabela 3.1.
3.2 Cupid (MADHAVAN, 2001)

Na ferramenta Cupid, o processo de alinhamento é dividido em três fases:
linguística, estrutural e de geração de correspondências.
A fase

de

alinhamento

linguístico

subdivide-se

em

três

passos:

normalização, categorização e comparação. Na normalização, é feita a
separação das palavras em tokens (item 2.3.1), a expansão de abreviações e
acrônimos, a eliminação de stopwords (item 2.3.1) e o tagging dos tokens com
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Tabela 3.1 – Heterogeneidades resolvidas pela COMA 3.0 CE
Fonte: Elaborada pelo Autor
COMA 3.0 CE
resolve a
heterogeneidade?

Matchers

Sinonímia

Sim

Name, Synonyms,
NameAndSynonyms, Trigram, TFIDF

Homonímia

Não

-

Hiperonímia

Não

-

Hiponímia

Não

-

Atributo X entidade

Não

Entidades equivalentes

Sim

Name, Synonyms,
NameAndSynonyms, Trigram, TFIDF

Heterogeneidade

Nome

Entidades semelhantes
(herança)
Atributos simples X
atributos compostos
Entidades simples X
Estrutura
várias entidades
Atributo chave X
atributo simples
Chaves diferentes
Chave
Superposição parcial de
chaves
Relacionamento
Tipo de dados
Unidade de medida
Precisão
Domínio
Faixas de valores
Valores discretos
Tipo

Não

-

Não

-

Não

-

Não

-

Não

-

Não

-

Não
Sim
Não
Não
Não
Não

DataType, DataTypeSimilarity
-

conceitos. Na categorização, elementos de esquemas são agrupados de acordo
com

palavras-chave relacionadas a conceitos, tipos de dados e nomes de

elementos. O objetivo é reduzir as comparações entre elementos, que é feita no
passo seguinte, pois são comparados apenas aqueles que pertencem a categorias
de nomes similares. A similaridade de nomes dos elementos é a média ponderada
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da similaridade de nomes de cada token multiplicada pela máxima similaridade das
categorias dos elementos.
Na segunda fase, é feito alinhamento estrutural. O algoritmo considera que
dois elementos folha são similares estruturalmente se os elementos adjacentes são
similares. A similaridade dos elementos é aumentada se seus ascendentes são
similares. Dois elementos que não sejam folhas são considerados similares se há
similaridade linguística e se seus elementos folhas são similares. A similaridade
estrutural é calculada como sendo a fração de elementos folhas de um esquema que
tem pelo menos uma forte ligação com um elemento folha de outro esquema.
Na terceira fase, são geradas correspondências entre elementos de
esquemas baseadas nas máximas similaridades, usando os resultados das fases de
alinhamento linguístico e estrutural.
A ferramenta Cupid destaca-se pela aplicação de técnicas elementares
sintáticas (item 2.3.1), técnicas elementares externas que usam dicionários (item
2.3.2) e técnicas estruturais sintáticas baseadas em grafos (item 2.3.3). No entanto,
parece carecer de algumas técnicas, tais como as que exploram reuso de resultados
(item 2.3.2), repositórios (item 2.3.4) e técnicas estruturais semânticas (item 2.3.5).
Conforme Madhavan (2001), a ferramenta oferece pouca interação com o
usuário, sendo restrita às correspondências fornecidas manualmente no início do
processo de alinhamento . Além disso, a ferramenta compara apenas os elementos
com número aproximadamente igual de elementos folhas. Os demais elementos são
expurgados da comparação. Não parece razoável esse critério, uma vez que podem
existir elementos similares independentemente de possuírem um número próximo de
folhas.
Na avaliação da ferramenta (MADHAVAN, 2001) foram efetuados testes em
2 situações: com esquemas orientados a objetos e esquemas XML disponíveis
publicamente na web.
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Na primeira situação, a ferramenta encontrou as correspondências
consideradas corretas nos seguintes casos: atributos com mesmo nome, porém com
tipos de dados distintos; atributos com mesmos tipos de dados, mas com nomes um
pouco diferentes; nomes de classes diferentes, porém os atributos têm mesmos
nomes e tipos de dados; elementos de esquemas aninhados de forma diferente;
mesmos atributos com diferentes significados. Entretanto, os esquemas usados nos
testes são simples, com poucas classes, sendo que um dos testes foi feito com dois
esquemas

idênticos,

com

uma

única

classe

cada

um,

portanto,

sem

heterogeneidades.
Na segunda situação, foram usados esquemas XML disponíveis na web. No
alinhamento de atributos resultaram falsos positivos, com um atributo de um
esquema tendo correspondência com dois atributos diferentes do outro esquema.
Segundo Madhavan (2001), esses falsos positivos ocorreram porque, para cada
atributo, a ferramenta obtém o melhor atributo correspondente do outro esquema,
mesmo que este tenha sido considerado correspondente a outro atributo
anteriormente. O autor da ferramenta reconhece que o critério precisa ser alterado
para evitar esses resultados. Conforme Madhavan (2001), nos testes com esquemas
XML, a ferramenta não detectou heterogeneidades estruturais em que um mesmo
atributo é simples em um esquema e composto no outro (item 2.2).
3.3 Rondo (MELNIK, 2002 e 2003)

Na ferramenta Rondo, o alinhamento é implementado usando o algoritmo
Similarity Flooding, que obtém correspondências entre elementos analisando
estruturas de esquemas de forma iterativa.
No Similarity Flooding, os esquemas originais são transformados em grafos.
Na sequência, utilizam-se matchers de cadeias de caracteres, que podem comparar
prefixos e sufixos ou utilizar as técnicas edit ou n-gram (item 2.3.1).
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Conforme Figura 3.3, os grafos dos esquemas A e B são transformados em
um grafo de conectividade. Este possui os pares dos elementos dos esquemas
b

a

Grafo do esquema A

l1
l1

l1
l1

l1
l1

a1

a2

b1

l2
2l
1
b2

Grafo do esquema B

l2

l2

a,b

a1,b

l1

l1

a1,b1
11

a2,b1

l2
a2,b2
l2

Grafo de conectividade

a1,b2

a,b
0,5

a1,b

1,0
1,0

a1,b1
11

0,5

1,0

a2,b1
1,0

1,0

a2,b2

1,0

Grafo de propagação induzida

a1,b2

1,0

a,b

0,9

a2,b1

0,6

a1,b2

a1,b1
11
0,2 a1,b
0,3

0,2

a2,b2

Similaridades
dos elementos
dos esquemas
após iterações

Figura 3.3 – Esquema ilustrativo do Similarity Flooding. Fonte: Melnik (2002)
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representados nos nós do grafo e setas interligando os nós. O grafo de
conectividade, por sua vez, é transformado em um grafo de propagação induzida.
Este grafo possui valores representados nas setas que interligam os nós. Esses
valores são coeficientes de propagação e indicam quanto a similaridade entre um
par de elementos representados em um nó contribui para a similaridade de um par
de elementos de outro nó.
São efetuadas sequências de iterações. O algoritmo utiliza como dado inicial
a similaridade de cadeias de caracteres de dois nós em comparação. A cada
iteração, é feito um incremento da similaridade entre esses dois nós. O incremento é
igual aos valores das similaridades dos nós vizinhos multiplicados pelos coeficientes
de propagação das setas que apontam para os nós em comparação. Ao fim de cada
iteração, é feita uma normalização e o processo repete-se até que a diferença entre
similaridades de duas iterações consecutivas seja menor que um dado valor ou até
que seja excedido um número máximo de iterações.

Ao final, um operador filtra pares de nós com similaridades maiores que um
dado valor calculado (threshold).
A ferramenta destaca-se pelo seu algoritmo principal, que analisa estruturas
iterativamente. Porém, a ferramenta parece carecer de algumas técnicas, tais como
as elementares externas (item 2.3.2), estruturais externas (item 2.3.4) e estruturais
semânticas (item 2.3.5).
Na avaliação do algoritmo Similarity Flooding, os dados utilizados nos testes
foram obtidos de fontes acadêmicas, contando com o auxílio de voluntários da
Universidade de Stanford. Também foram usados dados de sites públicos.
Conforme Melnik (2003), na avaliação do algoritmo foram feitos testes com
esquemas XML, com tarefas de alinhamento

que tentaram resolver problemas

considerados simples pelo autor da ferramenta. A técnica que usa dicionários
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poderia ter aumentado o número de correspondências válidas encontradas nos
testes, porém a Rondo não possui essa técnica. Em um dos testes, havia esquemas
com estruturas muito simples e o algoritmo da ferramenta, que enfatiza alinhamento
estrutural, foi pouco explorado. As correspondências desse teste foram obtidas por
alinhamento de cadeias de caracteres e o resultado foi considerado ruim, pois foi
exigido maior trabalho manual do usuário para obter as correspondências. Em
muitos dos testes, poucos elementos de um esquema tinham um elemento
correspondente no outro esquema.
3.4 S-Match (SHVAIKO, 2006 e 2009)

A ideia principal desta ferramenta é efetuar alinhamento semântico, ou seja,
estabelecer relações semânticas entre conceitos. As relações abarcadas pela
ferramenta são: equivalência, generalização e disjunção.
O algoritmo recebe como entrada duas estruturas em árvore, representando
duas ontologias ou dois esquemas a serem comparados, com elementos
representados por nós.
O processo de alinhamento subdivide-se em quatro passos:
a) obtenção dos conceitos dos nomes dos elementos;
b) obtenção dos conceitos dos nós;
c) obtenção das relações entre os conceitos obtidos no passo (a);
d) obtenção das relações entre os conceitos obtidos no passo (b).
No passo (a), são utilizados os nomes dos elementos de cada estrutura como
dados de entrada. São aplicadas as operações de tokenisation e lemmatisation
(item 2.3.1). Na sequência, são obtidos os significados dos tokens reduzidos,
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consultando dicionários de domínio (item 2.3.2), como, por exemplo, o WordNet
(FELLBAUM, 1998). Após isso, tokens que são conjunções, pontuações ou
preposições são transformados em conectivos lógicos. Ao final, esses conectivos
são utilizados para estruturar os significados obtidos anteriormente, gerando o que é
definido em Shvaiko (2006) como conceito complexo. Por exemplo, o conceito
complexo de um elemento chamado Cameras_and_Photo, localizado no nó 3 da
estrutura 2, à direita da Figura 3.4 (conceito C23 na estrutura O2) é a união dos
significados obtidos pelo WordNet para Cameras e Photo . Representando por meio
de fórmula, o conceito é: CCameras_and_Photo=<Cameras, sensesWN#2> U <Photo,
sensesWN#1>.
No passo (b), é feita uma análise que considera a posição do nó na estrutura.
O objetivo é obter uma fórmula para o conceito do nó, representando o conjunto de
instâncias classificadas sob o nó, de posse dos conceitos obtidos no passo 1 e da
posição do nó na estrutura. A fórmula é a conjunção dos conceitos dos nomes de
elementos localizados no caminho desde o nó inicial até o nó em questão.

O conceito
C23 refere-se
ao elemento
contido
neste nó

O conceito
C26 refere-se
ao elemento
contido
neste nó
Figura 3.4 – Exemplo de representações em árvore de 2 estruturas
Fonte: Shvaiko (2006)
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Por exemplo, o conceito Digital_Cameras, do elemento localizado nó 6 da
estrutura 2, à direita da Figura 3.4 (conceito C26 na estrutura O2), tem o caminho
Eletronics\Cameras_and_Photo\Digital_ Cameras. Nesse caso, tem-se a fórmula:
C26 = Eletronics Π Cameras_and_Photo Π Digital_Cameras (1)
Assim, a fórmula definida em (1) descreve as instâncias de produtos
eletrônicos que são câmeras digitais e representa o conceito do nó 6 da estrutura 2.
No passo (c), são obtidas as relações entre os conceitos dos nomes dos
elementos. Essas relações são obtidas com auxílio de matchers baseados em
cadeias de caracteres (item 2.3.1), que podem retornar relações de equivalência
entre conceitos dos dois esquemas em comparação, ou com auxílio de dicionários
(item 2.3.2) como o WordNet, que pode, por exemplo, retornar relações de herança
entre conceitos.
No passo (d), dados dois conceitos de dois nós em comparação, o objetivo é
verificar se determinada relação semântica entre eles é válida. Inicialmente, é feita
uma conjunção de todas as relações entre os conceitos dos elementos dos dois
esquemas, percorrendo os caminhos desde os nós iniciais até os nós em
comparação. Essa conjunção é definida por Shvaiko (2006) como axioma. No caso
do exemplo da figura 3.4, para verificar se C26 herda de C13, o axioma é:
(Eletronics1Eletronics2) Λ (Cameras1Cameras2) Λ
(Photos1Photos2) Λ (Cameras1Digital_Cameras2) (2)
Onde:  corresponde a equivalência,  corresponde a generalização (no caso,
Cameras1 é mais geral do que Digital_Cameras2) e Λ corresponde a conjunção.
Conforme critério adotado em Shvaiko (2006), a relação a ser testada (no
exemplo, a herança entre C26 e C13), para ser válida, deve estar vinculada às
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premissas do axioma (fórmula 2). Se a negação do vínculo com as premissas não
for satisfeita, trata-se de uma relação válida. A verificação dessa satisfação é feita
com auxílio de algoritmos chamados SAT solvers (LE BERRE, 2010).
A ferramenta S-Match explora técnicas elementares, tais como técnicas
baseadas em cadeias de caracteres (item 2.3.1), utilização de dicionários (item
2.3.2) e técnicas estruturais sintáticas, como, por exemplo, técnicas baseadas em
grafos (item 2.3.3). Destaca-se pelo uso de técnicas estruturais semânticas (item
2.3.5), identificando relações de equivalência, disjunção e generalização (relação “éum“) entre elementos de dois esquemas. Porém, verifica-se que a ferramenta parece
não abarcar a identificação de relações “todo-parte“. Conforme Euzenat (2010), a
partir da detecção dessas relações, elementos podem ser considerados similares se
tiverem partes similares.
As avaliações da ferramenta S-Match incluíram testes com domínios
acadêmicos, como, por exemplo, os que descrevem cursos das Universidades de
Cornell e de Washington. Também fizeram parte das avaliações esquemas
disponíveis publicamente em portais da web.
Nos testes em que os nomes e as relações dos elementos dos esquemas
foram corretamente convertidos em fórmulas proposicionais (ver fórmula 2, por
exemplo), as medidas de qualidade de alinhamento, tais como recall e precisão (item
3.1 e) indicaram bons resultados. Isto ocorreu nos testes com esquemas de produtos
eletrônicos obtidos na web e com os esquemas acadêmicos de Cornell e
Washington. Por outro lado, os testes com os esquemas do Yahoo Finance
apresentaram resultados mais baixos de recall, indicando que a ferramenta não
encontrou todas as correspondências do alinhamento de referência, considerado
como gabarito.
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3.5 Anchor-PROMPT (NOY, 2001)

Conforme Noy (2001), esta ferramenta usa como dados iniciais dois pares de
elementos correspondentes entre duas ontologias em comparação. Os pares são
denominados âncoras, as quais são escolhidas pelo usuário ou geradas pela
ferramenta em um processo de alinhamento anterior. A ferramenta compara
elementos compreendidos entre duas âncoras, buscando elementos semelhantes. A
ideia central é que, se dois pares de elementos são semelhantes, os elementos
próximos também o são.
A Anchor-PROMPT representa elementos e relações de uma ontologia por
meio de um grafo (figura 3.5). Nós do grafo representam classes ou instâncias
(quadrados A a H da figura 3.5) e arcos representam relações entre classes ou
instâncias (setas r1 a r6 da figura 3.5). A ferramenta analisa os grafos e gera um
grupo de caminhos possíveis, pertencentes às duas ontologias em comparação e
delimitados pelas âncoras iniciais. Na figura 3.5, as âncoras são os pares (A, B) e (G,
H).
A ferramenta seleciona dois caminhos, cada um pertencente a uma ontologia
diferente e com mesmo número de nós. Na sequência, a Anchor-PROMPT percorre
simultaneamente os dois caminhos e inicializa um contador de similaridade para
cada novo par de elementos encontrados compreendidos entre as âncoras. A
ferramenta percorre novos caminhos para comparar seus elementos e, cada vez que
encontra um par de elementos igual a um par encontrado anteriormente, situado na
mesma posição que estava no caminho anterior, incrementa o contador de
similaridade daqueles elementos. Desta forma, elementos que são encontrados
frequentemente em mesmas posições, nos caminhos compreendidos entre âncoras,
obtêm maior similaridade.

51

Ontologia 1

Ontologia 2

A

B
r1

C

r4

D
r5

r2

E

F
r3

G

r6

H

Figura 3.5 – Grafos representando duas ontologias em comparação, com os pares de
âncoras representados pelos pares (A ,B) e (G,H)
Fonte: Noy (2001)

Conforme Shvaiko (2005), a ferramenta aplica técnicas elementares
sintáticas, tais como as baseadas em cadeias de caracteres (item 2.3.1), e técnicas
estruturais sintáticas, como, por exemplo, técnicas baseadas em grafos (item 2.3.3).
Porém, aparentemente não aplica técnicas elementares externas (item 2.3.2) e
estruturais semânticas (item 2.3.5).
De acordo com Noy (2001), os testes para avaliação da ferramenta
basearam-se em ontologias desenvolvidas nas universidades de Maryland e
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Carnegie Mellon, descrevendo departamentos, funcionários, cursos e publicações,
relativos à área acadêmica. Conforme o artigo de Noy (2001), a ferramenta não
apresentou bons resultados quando foram comparadas algumas ontologias com
poucas classes e poucos níveis de hierarquia. Nesses casos, a Anchor-PROMPT
não encontrou caminhos nas duas ontologias com mesmo número de nós entre os
dois pares de âncoras. Como é pré-requisito, para execução do algoritmo da
ferramenta, que existam caminhos com número de nós iguais, o processo de
comparação entre os elementos não foi feito. De acordo com Euzenat (2010), a
Anchor-PROMPT foi desenvolvida para ler e analisar apenas ontologias.

3.6 Naive Ontology Mapping (EHRIG, 2004a)

De acordo com Ehrig (2004a), a ferramenta Naive Ontology Mapping (NOM)
usa matchers elementares baseados em regras, que são, dentre outras, as
seguintes: se os nomes das classes de duas ontologias são iguais, provavelmente
as classes são iguais; se os atributos de duas classes são iguais, as classes são
iguais; se classes são iguais, suas subclasses também são iguais; se as instâncias
de duas classes são iguais, as classes são iguais. A NOM combina os resultados
das similaridades obtidas da aplicação de cada regra, por meio de uma média
ponderada. Esta média corresponde à similaridade entre dois elementos em
comparação.
Além disso, a NOM permite o uso de vocabulários específicos de um domínio
e possibilita o alinhamento de múltiplas ontologias, usando a propriedade da
transitividade (se um elemento A é similar a um elemento B, e B é similar a um
elemento C, então A é similar a C, considerando A, B e C pertencentes a três
ontologias diferentes).
A NOM tem um processo de alinhamento iterativo. Na primeira iteração, a
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ferramenta calcula as similaridades baseadas em cadeias de caracteres e usa essas
similaridades como dados de entrada para aplicação de matchers baseados em
regras. Para cada par de elementos comparados, os resultados das similaridades de
cada matcher são combinados, calculando-se, ao fim da iteração, uma média
ponderada. Na segunda iteração, os matchers usam como dados de entrada as
similaridades obtidas na primeira iteração, calculam-se as novas similaridades e
recalcula-se a média ponderada, comparando-se o resultado obtido com aquele da
primeira iteração. Nas iterações seguintes, repete-se o procedimento até as
similaridades resultantes de duas iterações consecutivas convergirem. Pode-se
impor que sejam reusados nas iterações seguintes apenas os melhores resultados
de similaridades da iteração anterior. Além disso, podem ser descartadas
correspondências que contenham um elemento para o qual já foi encontrado um
correspondente em uma iteração anterior.
Conforme Shvaiko (2005), a ferramenta aplica técnicas elementares
sintáticas, tais como as baseadas em cadeias de caracteres (item 2.3.1), técnicas
elementares externas (item 2.3.2) e técnicas estruturais sintáticas (item 2.3.3).
Porém, aparentemente não aplica técnicas estruturais semânticas (item 2.3.5).
Conforme Ehrig (2004a), a ferramenta foi testada com algumas ontologias
criadas por estudantes, descrevendo domínios como turismo e viagens, e outras
ontologias descrevendo domínios acadêmicos.
De acordo com Ehrig (2004a), aplicando-se a NOM para ontologias grandes,
a complexidade dos cálculos feitos pela ferramenta aumenta. Isto ocorre, pois, ao
executar o algoritmo da ferramenta, todos os elementos e suas propriedades são
analisados e é feita a comparação completa de todos os possíveis pares de
elementos, o que, no caso de ontologias grandes, pode aumentar em demasia o
tempo de execução. De acordo com Euzenat (2010), a NOM foi desenvolvida para
ler e analisar apenas ontologias.
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3.7 Quick Ontology Mapping (EHRIG, 2004b)

Conforme Ehrig (2004b), a ferramenta Quick Ontology Mapping (QOM)
calcula a similaridade de um subconjunto dos pares de elementos existentes em
duas ontologias em comparação. Para cada par de elementos comparados são
calculadas várias similaridades, que são agregadas por meio de uma média
ponderada, de forma a obter uma única similaridade. Na sequência, eliminam-se
pares de elementos cujas similaridades estejam abaixo de um dado valor
(threshold). O processo é repetido até que não sejam encontradas novas
correspondências.
A QOM usa estratégias para escolha de um subconjunto de pares de
elementos a serem comparados, como, por exemplo: escolha randômica de um
número fixo de pares ou uma porcentagem de todos os pares possíveis; restrição
aos pares de elementos próximos a elementos correspondentes; escolha de
elementos que são superclasses de classes consideradas semelhantes; início do
processo de alinhamento por elementos pertencentes a níveis hierárquicos mais
genéricos em uma taxonomia, progredindo para níveis mais especializados em
passos seguintes. Cada uma dessas estratégias pode ser programada para ser
executada em diferentes iterações.
A ferramenta calcula as similaridades comparando características dos
elementos, tais como, no caso de uma ontologia, nomes e propriedades dos
conceitos,

relações e

instâncias.

São comparados conjuntos restritos de

características das ontologias, tais como, no caso de conceitos, apenas as
propriedades das superclasses adjacentes aos conceitos em comparação, ou as
instâncias das subclasses mais próximas.
Conforme Shvaiko (2005), a ferramenta aplica técnicas elementares
sintáticas, tais como as baseadas em cadeias de caracteres (item 2.3.1), técnicas
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elementares externas (item 2.3.2) e técnicas estruturais sintáticas (item 2.3.3).
Porém, aparentemente não aplica técnicas estruturais semânticas (item 2.3.5).
Conforme Ehrig (2004b), a ferramenta foi testada com algumas ontologias
criadas por estudantes, descrevendo domínios como turismo e viagens.
Os testes apresentados em Ehrig (2004b) mostram que a QOM, se for
comparada com a NOM, tem menor tempo de execução para alinhamento de
ontologias grandes, pois seleciona apenas um subconjunto de pares para serem
comparados. De acordo com Ehrig (2004b), a qualidade do alinhamento obtido nos
testes com ontologias grandes não foi prejudicada pela seleção de um subconjunto
de pares de elementos, uma vez que os índices de precisão e recall (item 3.1 e)
foram satisfatórios. Apesar disto, os testes indicaram que há um decréscimo nesses
índices quando o processo de alinhamento abrange apenas alguns pares
selecionados, se comparado com o alinhamento feito com base na comparação de
todos os pares possíveis. Conforme Ehrig (2004), para ontologias menores, o
decréscimo dos índices obtidos pela QOM foi maior, indicando que a ferramenta
pode não ser aconselhável nesses casos. Além disso, a ferramenta não tem
flexibilidade para analisar esquemas feitos conforme modelos diversos, pois, de
acordo com Euzenat (2010), a QOM foi desenvolvida para ler e analisar apenas
ontologias.
3.8 OWL Lite Aligner (EUZENAT, 2004)

De acordo com Euzenat (2010), a ferramenta OWL Lite Aligner (OLA) tem
como ideia principal calcular a similaridade entre classes de ontologias, ponderando
quanto cada componente associado a essas classes (suas propriedades, instâncias,
superclasses etc.) contribui para o valor da similaridade entre as classes das
ontologias. Na OLA, a similaridade entre classes é expressa por meio de equações,
nas quais cada variável corresponde à similaridade entre componentes associados
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às classes. Considerando, por exemplo, duas classes C e C’, a função de
similaridade das classes é:
σC (c,c’) = πL X σL (λ(c), λ(c’)) + πo X M Sim o (I(c), I(c’)) + πs X M Sim c (S(c), S(c’))
+ πp X M Sim p (A(c), A(c’))

(3)

Onde: σC (c,c’) = similaridade entre as classes C e C’;
πL, πo, πs, πp = pesos para ponderar as similaridades dos nomes das classes,
objetos, superclasses e propriedades, respectivamente;
σL= similaridade dos nomes das classes;
M Sim o, M Sim c, M Sim p = similaridades entre objetos, classes e
propriedades, respectivamente;
λ(c), λ(c’) = nomes das classes C e C’, respectivamente;
(I(c), I(c’)) = instâncias das classes C e C’, respectivamente;
(S(c), S(c’)) = superclasses das classes C e C’, respectivamente;
(A(c), A(c’)) = propriedades das classes C e C’, respectivamente;
O algoritmo da OLA inicializa os valores das similaridades (σL e M Sim, na
fórmula 3) com valores máximos encontrados para um par de elementos
comparados. Depois, é feito um processo iterativo, que simula o processamento do
máximo ponto fixo de uma função vetorial (Bisson, 1992). Os resultados de uma
iteração são aplicados na iteração seguinte, até haver convergência das
similaridades.
De acordo com Euzenat (2005b), a OLA participou do concurso de
alinhamento de ontologias da OAEI (item 3.1 e) em 2005 e 2007. Conforme a tabela
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3.2, observa-se que a ferramenta teve, na média geral, bons resultados de precisão
(item 3.1 e) e recall (item 3.1 e) nos testes, sendo que, ao comparar 2005 com 2007,
a evolução foi positiva (tabela 3.2). Analisando os testes isoladamente, tanto em
2005 como em 2007, os valores de precisão e recall foram mais altos no
alinhamento de ontologias cujos elementos tinham as seguintes características:
diferentes convenções de nomenclatura; nomes sinônimos; nomes gerados de forma
aleatória; diferentes tipos de dados. Esses casos correspondem aos testes das
séries 100 e 200 da tabela 3.2. Porém, nos testes da série 300 (tabela 3.2), os
valores de recall e precisão foram mais baixos. Trata-se de testes com ontologias
bibliográficas, com diferentes convenções de nomenclatura e classes com herança
múltipla (herdam propriedades de mais de uma classe). Os testes da série 300
referem-se a ontologias do Massachussetts Institute of Technology (MIT), da
Universidade de Maryland, da Universidade de Karlsruhe; do Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) e do BibTex (PATASHNIK,
1985).
Tabela 3.2 – Resultados médios de precisão e recall da ferramenta OLA na OAEI
Fonte: Euzenat (2005b)
Testes
Série 100
Série 200
Série 300

2005
precisão
1,00
0,80
0,50

2007

recall precisão
1,00
1,00
0,73
0,91
0,48
0,63

recall
1,00
0,86
0,76

De acordo com Shvaiko (2005), a OLA tem técnicas elementares sintáticas
(item 2.3.1), elementares externas (item 2.3.2) e estruturais sintáticas (item 2.3.3),
porém não tem técnicas estruturais semânticas (item 2.3.5).
Conforme Euzenat (2004), a OLA não contempla todas as representações
que podem ser feitas com a linguagem OWL-Lite (MCGUINNESS, 2004a), como, por
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exemplo, owl:AllDiferent, que representa instâncias diferentes entre si. A OWL-Lite,
por sua vez, permite representar apenas algumas das características da linguagem
OWL (MCGUINNESS, 2004b): classes podem ser representadas por enumerações
de indivíduos na OWL (owl:oneOf), enquanto na OWL-Lite não há essa
representação, por exemplo. Portanto, a OLA, ainda que contemplasse todas as
representações da OWL-Lite, ficaria limitada a analisar apenas as características
das ontologias que a OWL-Lite consegue representar. Além disso, de acordo com
Euzenat (2004), testes mais abrangentes precisam ser feitos para estimar intervalos
de valor para os pesos da função de similaridades (fórmula 3).
3.9 Artemis (CASTANO, 2001)

Conforme Euzenat (2010), a Artemis pode analisar esquemas representados
conforme a modelagem orientada a objetos ou a modelagem entidaderelacionamento, porém não recebe como entrada ontologias.

De acordo com

Castano (2001), a ferramenta Artemis efetua alinhamento de esquemas em três
etapas: análise dos elementos dos esquemas; agrupamento de elementos dos
esquemas; construção de visões globais.
Na análise dos elementos dos esquemas, calculam-se coeficientes de
afinidade que correspondem à similaridade de nomes e estrutural dos elementos dos
esquemas em comparação. Os coeficientes variam no intervalo entre 0 e 1, sendo
que, quanto mais próximo de 1, maior é a similaridade. No caso da similaridade de
nomes, usa-se a técnica baseada em dicionários (item 2.3.2): a ferramenta busca os
nomes das entidades ou classes dos esquemas em um dicionário de sinônimos e
hiperônimos (item 2.2 c), relativos ao domínio da aplicação, calculando um
coeficiente de afinidade de nomes (normalmente igual a 1 para sinônimos e 0,8 se
forem hiperônimos). Para a similaridade estrutural, é feita a análise de similaridade
dos nomes dos atributos em comparação, consultando o dicionário de domínio,
seguida da análise da compatibilidade dos tipos de dados. Calcula-se um
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coeficiente de afinidade estrutural que é diretamente proporcional à quantidade de
atributos correspondentes entre as duas entidades em comparação. Ao final desta
etapa, obtém-se um coeficiente de afinidade global para os elementos em
comparação, que é a média ponderada dos coeficientes de similaridade de nomes e
estrutural.
Na fase seguinte, agrupamento de elementos dos esquemas, inicialmente
é construída uma matriz M, de k2 elementos, sendo k o total de elementos dos
esquemas em comparação. Cada elemento ei,j da matriz (pertencente à linha i e à
coluna j da matriz M) é igual ao coeficiente de afinidade global entre o i-ésimo e o
j-ésimo elementos dos esquemas, com i e j menores ou iguais ao valor de k. É feito
o agrupamento de elementos dos esquemas em clusters, definidos conforme
intervalos dos valores de coeficiente de afinidade global. Os clusters ficam
distribuídos pela matriz. Na sequência, selecionam-se os dois clusters com maiores
valores de coeficiente de afinidade global para mesclagem.
Na mesclagem de dois clusters, C1 e C2, por exemplo, obtém-se um novo
cluster C1’. O valor do coeficiente de afinidade global entre o cluster C1’ e um
cluster dentre os demais clusters diferentes de C1 e C2, (C3, por exemplo) é o
máximo valor entre o coeficiente de afinidade global comparando C1 e C3 e o
coeficiente de afinidade global comparando C2 e C3. Ao final desta fase,
selecionam-se os clusters com coeficientes de afinidade global maiores que um
valor mínimo (threshold), que pode ser, por exemplo, 0,7.
A seguir, na fase de construção de visões globais, obtém-se, para cada
cluster selecionado, uma visão global, à qual estão associados um nome e um
conjunto de propriedades, que é definido pelos tipos de dados e cardinalidades dos
elementos dos esquemas contidos no cluster. A partir de um par de nomes com
afinidade dentro de um cluster, seleciona-se um deles ou seus sinônimos ou
hiperônimos em um dicionário, para serem adotados como nomes dos elementos
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correspondentes na visão global. Para os tipos de dados e cardinalidades da visão
global, escolhem-se os menos restritivos. Por exemplo: se há os tipos de dados
inteiro e “smallint” para dois atributos com mesmo significado, a visão global adotará
o tipo de dados inteiro; se há elementos correspondentes com cardinalidades
diferentes, adota-se a maior delas para o elemento na visão global. A ferramenta
pode estabelecer relacionamentos de associação (chaves e referências) entre
elementos das visões globais correspondentes a cada cluster selecionado. Para isto,
nos casos em que a ferramenta verifica que há associações entre elementos de
diferentes clusters, ela estabelece um relacionamento de associação entre os
elementos nas visões globais correspondentes a esses clusters.
Conforme Castano (2001), a ferramenta foi utilizada em uma aplicação de
uma administração pública italiana, para construir visões globais dos bancos de
dados do Departamento Territorial e do Departamento de Receitas, pertencentes ao
Ministério de Finanças da Itália. O Departamento Territorial, encarregado da
avaliação imobiliária para fins de tributação, tem sete bancos de dados, enquanto o
Departamento de Receitas, que trata do controle de declarações, pagamentos e
cadastro de contribuintes, tem três bancos de dados.
De acordo com Castano (2001), foi necessária a criação de um dicionário
específico para o domínio da aplicação, para atender às características
terminológicas dos esquemas. Relações de sinonímia foram criadas manualmente
entre um termo e sua abreviação e entre um acrônimo e sua expansão.
Da análise de Shvaiko (2005) e de Castano (2001), verifica-se que a Artemis
usa técnicas baseadas em dicionários (item 2.3.2) e estruturais sintáticas (item
2.3.3). Porém, a ferramenta não aplica técnicas baseadas em cadeias de caracteres
(item 2.3.1), baseadas em reuso de resultados de alinhamento (item 2.3.2),
estruturais externas (item 2.3.4) e estruturais semânticas (item 2.3.5).
Conforme Castano (2001), para o Departamento Territorial, 22 clusters foram
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selecionados pela Artemis, enquanto, para o Departamento de Receitas, 5 clusters
foram selecionados. Todos os clusters foram analisados pela ferramenta, objetivando
gerar as visões globais. No caso dos esquemas do Departamento de Receitas, foi
necessária também intervenção manual para unificar os clusters em uma visão
global.
Castano (2001) concluiu que o uso da ferramenta tornou mais rápido o
processo de integração dos esquemas do Ministério de Finanças da Itália, se
comparado com a forma de integração exclusivamente manual feita anteriormente
pelo órgão.
Da análise de Castano (2001), observa-se que, no caso da integração dos
esquemas da administração pública italiana, a única técnica que a ferramenta aplica
para alinhar elementos de esquemas baseados nas suas nomenclaturas é a técnica
baseada em dicionários (item 2.3.1). Aplicar apenas esta técnica para nomes exige a
elaboração de um dicionário com termos, abreviações, acrônimos e extensões
específicos de um domínio. Para que o uso exclusivo do dicionário propicie
resultados satisfatórios de alinhamento, a maioria das correspondências entre
nomes dos elementos dos esquemas tem que constar do dicionário. As
correspondências têm que ser de conhecimento prévio dos analistas de negócios e,
além disso, têm que ser inseridas no dicionário manualmente. O conhecimento
prévio da maioria das correspondências pode ser difícil de ocorrer, principalmente
nos casos de aplicações com esquemas grandes e numerosos, feitos em épocas
diferentes, por diferentes equipes. Na Artemis, não há técnicas que analisam
cadeias de caracteres (item 2.3.1) de forma automatizada, por meio de algoritmos ou
fórmulas que estabelecem

correspondências entre elementos com nomes

semelhantes e de mesmo significado. No caso da aplicação da administração
pública italiana usada para testar a Artemis, o uso de técnicas baseadas em cadeias
de caracteres teria facilitado o alinhamento de elementos com nomes semelhantes e
de mesmo significado, reduzindo o trabalho manual de inserção desses nomes no
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dicionário. Além disso, o emprego de técnicas que analisam cadeias de caracteres
poderia auxiliar na descoberta de novas correspondências que não fossem
conhecidas previamente pelos analistas de negócios.
3.10 Conclusão

Neste capítulo, foram analisadas as principais ferramentas de alinhamento
surgidas recentemente. Tem-se uma visão geral das técnicas de alinhamento
aplicadas por cada uma das ferramentas na tabela 3.3. Quanto a participações nos
Tabela 3.3 – Tabela comparativa das ferramentas considerando as técnicas de alinhamento
utilizadas
Fonte: Elaborada pelo Autor
Elementares

Estruturais

Sintáticas

Externas

Sintáticas

Externas

Semânticas

Ferramenta
Caracteres

Métodos
intrínsecos

COMA 3.0 CE

X

X

X

X

X

Cupid

X

X

-

X

Rondo

X

-

-

S-Match

X

X

X

AnchorPROMPT
Naive
Ontology
Mapping
(NOM)
Quick
Ontology
Mapping
(QOM)
OWL Lite
Aligner(OLA)
Artemis

Estatística

Grafos

Taxonomias

Repositório
de
estruturas

Modelos

-

X

X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

RestriOntoDicionários Reuso
ções
logias

concursos da OAEI, observa-se que apenas as ferramentas COMA e OLA
participaram desses concursos. Comparando os valores médios de precisão (item
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3.1 e) e recall (item 3.1 e) obtidos pela COMA e pela OLA na OAEI, tem-se a tabela
3.4. Da análise da tabela 3.3, destaca-se a ferramenta COMA, por usar muitas das
técnicas que faltam nas demais ferramentas, sendo a mais abrangente em termos
de técnicas de alinhamento utilizadas. Ao analisar a tabela 3.4, verifica-se que os
resultados médios obtidos na OAEI pela COMA foram superiores aos obtidos pela
OLA. Por esses motivos, a COMA, na sua versão 3.0 CE, foi escolhida para ser
usada no estudo de caso feito neste trabalho.
Tabela 3.4 – Valores médios de precisão e recall obtidos pelas ferramentas COMA e OLA
na OAEI
Fonte: Euzenat (2005b)
COMA
2006
precisão recall
0,96
0,83

OLA
2005 e 2007
precisão recall
0,85
0,81
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4 ESTUDO DE CASO
4.1 Introdução
Neste capítulo, decreve-se, inicialmente, a aplicação usada no estudo de
caso. Na sequência, são apresentados exemplos de integrações necessárias entre
os bancos de dados tributários da aplicação, para ilustrar a importância das
integrações. Em seguida, resume-se a quantidade de heterogeneidades, por tipo,
encontradas nos bancos de dados, e são apresentados exemplos dos tipos de
heterogeneidades.
4.2 Contexto atual
O estudo de caso baseou-se em uma aplicação pertencente a uma
administração tributária municipal. Trata-se de 7 bancos de dados, armazenados em
um único servidor, sendo cada banco relativo a um ou mais domínios diferentes,
totalizando 45 tabelas, ocupando aproximadamente 200 GB de memória. Na tabela
4.1, tem-se a discriminação, para cada banco de dados, dos domínios, do número
de tabelas e da memória ocupada. No Anexo 1, encontram-se representados os
Tabela 4.1 – Domínios, tabelas e memória ocupada por cada banco de dados
Fonte: Elaborada pelo Autor
Nome do
banco
Domínio
Cadastro mobiliário e pagamentos mobiliários
sf8572A
espontâneos
sf8572B
Autos de infração e "habite-se"
sf8588
Nota fiscal eletrônica
sf9408
Declaração eletrônica de serviços
sf9419
Parcelamentos
Sfimob
Impostos e taxas sobre imóveis e dívida ativa
Sgd
Gestão de documentos

Tabelas
3
7
9
5
5
10
6

tamanho (MB)
2.637
1.623
149.960
35.135
905
18.478
849
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modelos entidade-relacionamento dos bancos de dados. Os bancos de dados foram
projetados e desenvolvidos em diferentes épocas, por diferentes equipes, que
seguiram padrões diferentes, gerando heterogeneidades de nome, de domínio e de
estrutura (item 2.2).
Estas heterogeneidades causam dificuldades na integração de dados dos
diferentes domínios da aplicação. Várias integrações necessitam ser feitas para que
se tenha uma visão integrada de um contribuinte, com informações consolidadas e
corretas sobre suas declarações, pagamentos e débitos.
Dentre as integrações, o banco de dados da nota fiscal eletrônica, por
exemplo, necessita ser integrado com o banco de dados da declaração eletrônica de
serviços (declaração de dados das notas fiscais convencionais, em papel). Isto é
necessário para que se obtenham dados consolidados de todas as declarações
fiscais feitas por um contribuinte, pois é preciso verificar se o total declarado consta
como pago nos bancos de dados de pagamentos. Caso haja valores devidos não
pagos, trata-se de contribuinte em débito com o fisco e este precisa cobrar daquele o
crédito tributário em tempo hábil, antes que o direito do fisco cobrar prescreva.
Para que se obtenha a totalidade de pagamentos feitos pelo contribuinte,
o banco de dados de pagamentos espontâneos, feitos no portal de pagamentos, e o
banco de dados de pagamentos da nota fiscal eletrônica precisam ser integrados
entre si e com o banco de dados dos autos de infração, que são intimações feitas
pela fiscalização aos contribuintes em razão de infrações tributárias cometidas
(atraso no pagamento de tributos, sonegação de tributos, entre outras).
Além disso, o banco de dados de parcelamentos precisa ser integrado
aos bancos de dados de pagamentos (pagamentos espontâneos, nota fiscal
eletrônica e autos de infração), para que seja verificado se valores em aberto não
foram incluídos pelo contribuinte em um parcelamento em andamento e com
situação regular (com parcelas sendo pagas em dia).
O valor dos débitos resulta da diferença entre o valor declarado e o valor
pago (ou parcelado regularmente) e é necessário à administração tributária ter o
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dado correto sobre o valor dos débitos, que é obtido por meio das integrações
supracitadas. Com o correto valor dos débitos, evitam-se cobranças indevidas e
identificam-se também os maiores devedores. Esta identificação possibilita
direcionar ações de cobrança e orientação a contribuintes com maior inadimplência,
cobrando-se de poucos que devem muito, em vez de usar tempo e recursos
humanos demasiados para cobrar de muitos contribuintes que devem pouco. Desta
forma, pode-se efetuar um planejamento tributário mais eficaz, com rapidez e maior
retorno em termos arrecadatórios. Portanto, é necessário e importante para a
administração tributária integrar seus bancos de dados.
Ressalte-se

que

as

integrações

exemplificadas

neste

item

são

necessárias para obter uma visão integrada quanto aos débitos mobiliários, ou seja,
incluem os bancos de dados do imposto sobre serviços (ISS), taxa de fiscalização de
anúncios (TFA) e taxa de fiscalização de estabelecimentos (TFE). Para que se
obtenha uma visão integrada quanto a todos os tributos municipais, devem ser feitas
mais integrações, que considerem também declarações e pagamentos constantes
dos bancos de dados dos tributos imobiliários, que são o imposto predial e territorial
urbano (IPTU), o imposto sobre transmissão de bens imóveis inter-vivos (ITBI-IV) e
as taxas imobiliárias.

4.3 Heterogeneidades

Ao analisar os bancos de dados da aplicação, verificou-se a possibilidade
de 24 integrações, conforme a tabela 4.2, incluindo integrações entre tabelas de um
mesmo banco (sf8572B, sf9408, sf9419, sfimob e sgd).
As integrações podem ser feitas segundo determinados campos chave.
No caso de empresas, os campos são: o cadastro nacional de pessoa jurídica
(CNPJ) e o código de contribuinte mobiliário (CCM). No caso de pessoas físicas, o
campo é o cadastro de pessoa física (CPF). Para imóveis, o campo é o código do
contribuinte imobiliário, identificado por uma cadeia de caracteres que concatena os
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Tabela 4.2 – Possíveis integrações entre bancos de dados
Fonte: Elaborada pelo Autor
sf8572A sf8572B sf8588
sf8572A
X
X
sf8572B
X
X
X
sf8588
X
X
sf9408
X
X
X
sf9419
X
X
X
Sfimob
X
X
X
Sgd
X
X
X

sf9408
X
X
X
X
X
X
-

sf9419
X
X
X
X
X
X
X

Sfimob
X
X
X
X
X
X
-

Sgd
X
X
X
X
X

números do setor, quadra e lote fiscais, ou seja, seu setor, quadra e lote (SQL). O
campo que identifica o CNPJ ou CPF, por exemplo, existe em tabelas do banco de
dados imobiliários (sfimob), com o nome cd_cpf_cnpj e tipo de dados definido
como caracteres, enquanto o campo CNPJ está representado em tabelas do banco
de dados mobiliários (sf8572), com o nome nr_cgc_cpf_contribuinte e tipo de
dados também definido como caracteres. O campo CCM, por exemplo, tem o nome
COD_CTBU_MOBI, com tipo de dados decimal, em tabelas do banco de dados da
nota fiscal eletrônica (sf8588), enquanto, em tabelas da base de dados de gestão de
documentos (sgd), recebe a nomenclatura de CCM e tem tipo de dados definido
como caracteres. O campo SQL tem o nome cd_contribuinte e seu tipo de dados é
definido como caracteres, nas tabelas do banco de dados imobiliários (sfimob),
enquanto, em tabelas do banco de dados da nota fiscal eletrônica (sf8588), tem a
nomenclatura de COD_SQL_NFE e o tipo de dados é decimal.
Da análise visual dos esquemas possivelmente integráveis, resultaram
207 heterogeneidades: 153 heterogeneidades de nome; 34 de domínio (tipos de
dados) e 20 estruturais de atributo composto (item 2.2). Uma visão mais
detalhada das heterogeneidades identificadas é fornecida pela tabela 4.3, com os
bancos de dados confrontados, o número de tabelas comparadas, o número de
heterogeneidades por tipo encontradas visualmente e as detectadas pela
ferramenta.
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Tabela 4.3 – Número de heterogeneidades encontradas por tipo
Fonte: Elaborado pelo Autor
n.º de tabelas
n.º de tabelas
Bancos de dados
do banco 1
do banco 2
confrontados
para integração para integração
sf8572Ax sf8572B
2
4
sf8572A x sf8588
2
6
sf8572A x sf9408
2
2
sf8572A x sf9419
2
4
sf8572A x sfimob
2
5
sf8572A x sgd
1
1
sf8572B x sf8588
2
2
sf8572B x sf9408
1
2
sf8572B x sf9419
2
2
sf8572B x sfimob
2
3
sf8572B x sgd
4
2
sf8572B x sf8572B
5
5
sf8588 x sf9408
2
3
sf8588 x sf9419
4
3
sf8588 x sfimob
5
4
sf8588 x sgd
1
1
sf9408 x sf9419
2
2
sf9408 x sfimob
1
1
sf9408 x sf9408
1
1
sf9419 x sfimob
4
4
sf9419 x sgd
2
1
Sf9419 x sf9419
1
1
sgd x sgd
1
1
sfimob x sfimob
1
1
Totais:
49
58
Heterogeneidades detectadas pela ferramenta:
% detectada pela ferramenta (recall):

cadeias de caracteres
semelhantes
9
6
3
5
12
0
3
0
1
7
9
0
1
0
1
1
0
0
1
4
1
0
1
0
65
63
97%

Heterogeneidades por tipo
Nome
Domínio
cadeias de caracteres
tipos de
hiperonímia
diferentes
dados
3
0
3
11
1
7
0
1
1
2
3
3
2
6
2
2
0
0
0
2
0
2
0
2
0
2
0
3
6
3
6
2
3
6
0
0
2
0
2
1
3
0
4
3
3
1
0
1
2
1
0
1
0
1
0
0
0
2
3
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
52
36
34
52
0
34
100%
0%
100%

Estrutura
Tipo
atributo composto
0
2
0
3
7
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
20
0
0%

Subtotais de
heterogeneidades
15
27
5
16
29
2
7
4
3
19
20
6
5
6
12
3
3
2
1
14
4
1
1
2
207
149
72%
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Devido aos diversos tipos de nomes e convenções utilizados nos bancos de
dados, os nomes estão traduzidos da nomenclatura original para uma nomenclatura
comum, visando facilitar a compreensão de seus significados e contextos. O
mapeamento completo dos campos, tabelas e bancos de dados, com tradução para
a nomenclatura comum, encontra-se no Anexo 2.

A relação completa das

heterogeneidades identificadas encontra-se no Anexo 3.
Nos itens 4.3.1 a 4.3.3 a seguir, são exemplificados os tipos de
heterogeneidades existentes na aplicação, indicando-se os bancos de dados,
tabelas e campos correspondentes.

4.3.1 Exemplos de heterogeneidades de nome identificadas
As heterogeneidades de nome encontradas subdividem-se em 65 de
cadeias de caracteres semelhantes, 52 de cadeias de caracteres diferentes e 36
de hiperonímia.
A título de exemplo, segue, na tabela 4.4, heterogeneidade com cadeias
de caracteres semelhantes encontrada na aplicação.
Conforme a tabela 4.4, o campo cd_contribuinte_imobiliario, identificador
do contribuinte mobiliário, pertence à tabela do cadastro mobiliário, denominada
contribuinte_mobiliario, e ao banco de dados mobiliário e de pagamentos
espontâneos, feitos no portal de pagamentos (sf8572A). Esse campo tem uma
cadeia de caracteres semelhante ao campo COD_CTBU_MOBI, que também
identifica o contribuinte mobiliário. O campo COD_CTBU_MOBI pertence à tabela
de autos de infração (T0809_AUTO_INFA) e ao banco que contém dados dos autos
e do “habite-se” (sf8572B).
As demais heterogeneidades deste tipo estão no Anexo 3.
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Tabela

4.4

–

Heterogeneidade

entre

os

campos

cd_contribuinte_mobiliario

e

COD_CTBU_MOBI
Fonte: Elaborada pelo Autor
Nomenclatura
Nomenclatura
original

Comum

Banco
de
dados

sf8572A

BancoDeDadosMobiliarioParaCadastroMaisPagamentosEspontaneos

Tabela

contribuinte_
mobiliário

TabelaDeCadastroMobiliarioDeEstabelecimentos

Campo

cd_contribuinte_mo
biliario

cadastroDeContribuinteMobiliario

Banco
de
dados

sf8572B

BancoDeDadosMobiliarioParaAutosDeInfracaoMaisHabiteSe

Tabela

T0809_AUTO_ INFA

TabelaDeAutosDeInfracao

Campo

COD_CTBU_MOBI

codigoDeContribuinteMobiliario

Esquema 1

Esquema 2

Na tabela 4.5, segue exemplo de heterogeneidade com cadeias de
caracteres diferentes encontrada na aplicação.
Conforme a tabela 4.5, o campo vl_tributo, correspondente ao valor do
tributo, pertence à tabela de pagamentos espontâneos (pagamento_ tributo) e ao
banco de dados mobiliários e de pagamentos espontâneos (sf8572A). O campo
VAL_PRIN_DEB (valor principal do débito) pertence à tabela de débitos dos
parcelamentos (DEBT_PRCM) e ao banco que contém dados dos parcelamentos
(sf9419). O campo vl_tributo tem uma cadeia de caracteres diferente do campo
VAL_PRIN_DEB. Trata-se de campos correspondentes.
As demais heterogeneidades deste tipo estão no Anexo 3.
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Tabela 4.5 - Heterogeneidade entre os campos vl_tributo e VAL_PRIN_DEB
Fonte: Elaborada pelo Autor
Nomenclatura
Nomenclatura
original
comum
Banco
de
dados

sf8572A

Espontaneos

Tabela

pagamento_
tributo

TabelaDePagamentosMobiliariosEspontaneos

Esquema
1

BancoDeDadosMobiliarioParaCadastroMaisPagamentos

Campo vl_tributo
Banco
de
Esquema dados
2
Tabela

valorDoTributo

sf9419

BancodeDadosDeParcelamentos

DEBT_PRCM

TabelaDeDebitosDoParcelamento

Campo VAL_PRIN_DEB

valorPrincipalDoDebito

Para as heterogeneidades de hiperonímia, na aplicação foram encontradas,
dentre outras, a heterogeneidade exemplificada na tabela 4.6.
Na tabela 4.6, o campo cd_subinspetoria, correspondente ao código da
subinspetoria

de

fiscalização,

pertence

à

tabela

de

operações

fiscais

(operacao_fiscal) e ao banco de dados mobiliários para autos de infração e “habitese” (sf8572B). O campo UnidAgente, que corresponde à unidade do agente fiscal,
pertence à tabela de operações fiscais (tbOperacaoFiscal) do banco de dados para
gestão de documentos (sgd). Unidade do agente fiscal é um hiperônimo (item 2.2 c)
ou generalização de subinspetoria, pois o conceito de unidade do agente é mais
genérico do que o de subinspetoria. Uma unidade do agente pode ser uma diretoria,
divisão ou inspetoria, cujos conceitos são mais genéricos do que o de subinspetoria,
que é uma unidade específica dentro do organograma da fiscalização.
As demais heterogeneidades deste tipo estão no Anexo 3.
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Tabela 4.6 - Heterogeneidade entre os campos cd_subinspetoria e UnidAgente
Fonte: Elaborada pelo Autor

Banco
de
Esquema dados
1
Tabela

Nomenclatura
original

Nomenclatura
comum

sf8572B

BancoDeDadosMobiliarioParaAutosDeInfracaoMaisHabiteSe

operacao_fiscal

TabelaDeOperacoesFiscais

Campo cd_subinspetoria
Banco
de
Esquema dados
2
Tabela

codigoDeSubinspetoria

Sgd

BancoDeDadosParaGestaoDeDocumentos

tbOperacaoFiscal

TabelaDeOperacoesFiscais

Campo UnidAgente

UnidadeDoAgente

4.3.2 Exemplo de heterogeneidade de domínio (tipos de dados) identificada

As heterogeneidades de domínio referem-se a campos correspondentes com
tipos de dados não compatíveis, tais como campos com cadeias de caracteres e
campos numéricos.
Para as heterogeneidades de domínio, segue exemplo da aplicação, na
tabela 4.7.
Na tabela 4.7, o campo cd_tributo, correspondente ao código do tributo,
pertence

à

tabela

do

cadastro

mobiliário

de

estabelecimentos

(contribuinte_mobiliario), do banco de dados mobiliários e de pagamentos
espontâneos (sf8572A). Esse campo tem tipo de dados restritos a caracteres. O
campo COD_ATVD_COML, que corresponde ao código de atividade comercial do
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Tabela 4.7 - Heterogeneidade entre os campos cd_tributo e COD_ATVD_COML
Fonte: Elaborada pelo Autor
Nomenclatura
Nomenclatura
original
comum
Banco
de
dados

sf8572A

Tabela

contribuinte_
mobiliário

Esquema
1

BancoDeDadosMobiliarioParaCadastroMais
PagamentosEspontaneos
TabelaDeCadastroMobiliarioDeEstabelecimentos

Campo cd_tributo

codigoDoTributo

Banco
de
dados

sf8572B

BancoDeDadosMobiliarioParaAutosDeInfracao
MaisHabiteSe

Tabela

T0809_AUTO_
INFA

TabelaDeAutosDeInfracao

Esquema
2

Tipo de
dados

Campo COD_ATVD_COML

codigoDaAtividadeComercial

Char

Decimal

estabelecimento e equivale ao código do tributo, pertence à tabela de autos de
infração (T0809_AUTO_INFA), do banco de dados dos autos de infração e do
“habite-se” (sf8572B). O tipo de dados para esse campo é decimal, portanto
incompatível com o tipo caracteres do campo cd_tributo, referente ao código do
tributo.
As demais heterogeneidades deste tipo estão no Anexo 3.
4.3.3 Exemplo de heterogeneidade estrutural identificada
Foram encontradas 20 heterogeneidades estruturais de atributo
composto (único campo em um esquema representado por mais de um campo em
outro esquema).
Conforme tabela 4.8, os campos tp_logradouro e nm_logradouro,
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Tabela 4.8 - Heterogeneidade entre os campos tp_logradouro e nm_logradouro e
NOM_ENDE_SQL
Fonte: Elaborada pelo Autor
Nomenclatura
original

Nomenclatura
comum
BancoDeDadosMobiliarioParaCadastroMaisPagamentos

Banco de
dados
sf8572A
Esquema
1

Espontaneos

Tabela

contribuinte_mo
biliario
TabelaDeCadastroMobiliarioDeEstabelecimentos

Campos

tp_logradouro e
nm_logradouro

Banco de
dados
sfimob
Esquema
2

tipoDeLogradouro e nomeDoLogradouro

BancoDeDadosImobiliarioParaTaxasMaisImpostos

Tabela

V5874_DAMSP_
ITB

TabelaDosPagamentosDoImpostoSobreTransmissaoDeBens
Imoveis

Campo

NOM_ENDE_SQL enderecoDoImovel

correspondentes, respectivamente, ao tipo de logradouro (rua, avenida etc.) e ao
nome

do

logradouro,

pertencem

à

tabela

de

contribuintes

mobiliários

(contribuinte_mobiliario), do banco de dados mobiliários (sf8572A). Esses campos
correspondem ao campo do endereço (NOM_ENDE_SQL), pertencente à tabela de
guias pagas de ITBI-IV (V5874_ DAMSP_ITB), do banco de dados imobiliários
(sfimob).
As demais heterogeneidades deste tipo estão no Anexo 3.

4.3.4 Conclusão

A aplicação da administração tributária municipal, usada neste estudo de
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caso, possui bancos de dados concebidos em diferentes épocas, por diferentes
equipes, as quais adotaram convenções de nomenclatura e tipos de dados diversos.
Isto resultou em heterogeneidades entre os campos das tabelas dos bancos de
dados, conforme exemplificado nos itens 4.3.1 a 4.3.3. As heterogeneidades
dificultam a integração entre os bancos de dados. A integração é importante para
administração tributária ter a informação correta dos débitos dos contribuintes, em
tempo para cobrança e de forma a agir estrategicamente, atuando sobre os maiores
inadimplentes, visando aumentar, assim, a arrecadação. Exemplos de integrações
entre os bancos e de heterogeneidades foram apresentados no item 4.2, de forma a
ilustrar e justificar a necessidade de integração entre os bancos de dados da
aplicação.
Diversas técnicas permitem a detecção das heterogeneidades e o
alinhamento de campos heterogêneos e correspondentes, conforme descrito no item
2.3. Da análise feita no capítulo 3, dentre as diversas ferramentas de alinhamento,
elegeu-se a ferramenta COMA 3.0 CE (item 3.1) para ser usada neste trabalho, pois
aplica a maioria das técnicas de alinhamento, muitas delas inexistentes nas demais
ferramentas analisadas no capítulo 3.
No próximo capítulo, descrevem-se técnicas usadas para detectar e alinhar as
heterogeneidades da aplicação. Algumas das técnicas estão disponíveis na
ferramenta COMA 3.0 CE e conseguiram alinhar as heterogeneidades, tais como
técnicas para alinhar campos sinônimos ou para alinhar campos com tipos de dados
não compatíveis. Outras técnicas não estão disponíveis na ferramenta, tais como
técnicas para alinhar atributos compostos ou hiperônimos. Ocorre também que
algumas técnicas estão disponíveis na COMA 3.0 CE, mas não conseguiram alinhar
algumas das heterogeneidades, como é o caso das técnicas para cadeias de
caracteres semelhantes. Técnicas adicionais para alinhar heterogeneidades não
detectadas pela COMA 3.0 CE são propostas no capítulo seguinte.
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5 DETECÇÃO E ALINHAMENTO DE HETEROGENEIDADES
5.1 Introdução

Após analisar visualmente os esquemas da aplicação, resultaram 207
heterogeneidades: 153 heterogeneidades de nome; 34 de domínio (tipos de dados)
e 20 estruturais de atributos compostos. As heterogeneidades de nome
subdividem-se em 65 para cadeias de caracteres semelhantes, 52 para cadeias
de caracteres diferentes e 36 de hiperonímia. Aplicaram-se as técnicas de
alinhamento da COMA, versão 3.0 CE, pois a ferramenta usa muitas técnicas
inexistentes nas demais ferramentas analisadas na seção 3, sendo a mais
abrangente em termos de técnicas de alinhamento utilizadas.
A COMA 3.0 CE detectou todas heterogeneidades para cadeias de
caracteres diferentes e todas heterogeneidades de domínio (tipos de dados). A
ferramenta detectou 63 das 65 heterogeneidades para cadeias de caracteres
semelhantes, não detectou as heterogeneidades de hiperonímia e as estruturais
de atributos compostos.
As técnicas disponíveis na ferramenta e que alinharam as heterogeneidades
estão descritas no item 5.2, juntamente com exemplos da aplicação.
Duas heterogeneidades, dentre o total de 65 heterogeneidades de cadeias
de caracteres semelhantes, não foram alinhadas com as técnicas existentes na
COMA 3.0 CE. Para cadeias de caracteres semelhantes, a ferramenta possui o
matcher name (item 3.1 c), que separa as cadeias de caracteres em tokens antes de
usar o n-gram (item 2.3.1) para n=3 ou trigram. Para esses dois casos que a
ferramenta não alinhou, o separador dos tokens foi o caractere “_” (underline),
existente nos nomes dos campos. O name compara cada token de um campo com o
nome do outro campo, calculando a similaridade para cada comparação pelo
trigram e, ao final, faz uma média das similaridades, sendo esta média a
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similaridade final. Porém, nos dois casos não alinhados, alguns dos tokens,
resultantes da separação pelo underline, têm caracteres de baixa similaridade com
nome do outro campo sendo comparado, o que reduz a média das similaridades. No
item 5.3, descreve-se a técnica proposta para alinhar as heterogeneidades desses
casos, ilustrando-se com exemplo da aplicação.
Não foram encontradas técnicas na ferramenta para alinhar heterogeneidades
de hiperonímia e estruturais de atributo composto. Técnicas propostas para
alinhar essas heterogeneidades, juntamente com exemplos ilustrativos da aplicação,
encontram-se no item 5.4.
As técnicas propostas para alinhar heterogeneidades não detectadas pela
COMA 3.0 CE foram implementadas por meio de um sistema, o qual inicialmente foi
desenvolvido de forma isolada, sendo posteriormente integrado à ferramenta. O
sistema e a integração à COMA 3.0 CE estão descritos nas seções 6 e 7,
respectivamente.
No Anexo 3 – Heterogeneidades identificadas, discriminam-se, para cada
integração possível: as tabelas confrontadas; os tipos de heterogeneidades
(conflitos) encontradas; os elementos (campos das tabelas) correspondentes; as
técnicas utilizadas para detectar as heterogeneidades;os matchers da ferramenta
utilizados e a informação se as heterogeneidades foram detectadas pelos matchers.

5.2 Técnicas da ferramenta que alinharam heterogeneidades de cadeias de
caracteres semelhantes, cadeias de caracteres diferentes e de domínio
Seguem, nos itens 5.2.1 a 5.2.3, as técnicas da COMA 3.0 CE escolhidas e
respectivos exemplos das heterogeneidades da aplicação, que foram alinhadas ao
usar essas técnicas.

5.2.1 Técnica para alinhar heterogeneidades com cadeias de caracteres
semelhantes

78

Para o grupo de cadeias de caracteres semelhantes, foi escolhida a
técnica baseada em cadeias de caracteres (item 2.3.1). O matcher da ferramenta
que possui essa técnica é o matcher name (item 3.1 c), que combina o processo de
tokenisation (item 2.3.1) com o uso do matcher trigram, ou seja, após quebrar uma
cadeia de caracteres em tokens, aplica a fórmula do n-gram (item 2.3.1), com n=3
(trigram). Segue a fórmula do n-gram (EUZENAT, 2010):

σ(s,t)

| ngram (s,n) Π ngram (t,n) |
= ——————————————————— (1)
mínimo (| s | , | t |) – n + 1

Onde:
s = cadeia de caracteres da palavra sendo comparada;
t = cadeia de caracteres da outra palavra sendo comparada;

σ(s,t) = similaridade entre as cadeias s e t (o valor varia entre 0 e 1 e quanto mais
próximo de 1, maior a similaridade);
n = quantidade de caracteres sequenciais dentro da cadeia s ou t;
ngram (s,n) = conjunto de subcadeias de caracteres sequenciais dentro de s, com
tamanho n;
ngram (t,n) = conjunto de subcadeias de caracteres sequenciais dentro de t, com
tamanho n;

| s | , | t | = quantidade de caracteres das cadeias s e t;
| ngram (s,n)

Π ngram (t,n) | = quantidade de subcadeias de n caracteres

consecutivos comuns a s e t;

Conforme fórmula a seguir do trigram (n-gram para n=3), para duas cadeias
de caracteres s e t, o trigram conta quantas subcadeias de 3 caracteres sequenciais
existem em comum entre s e t. O resultado da contagem é o numerador da fórmula
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do trigram. Após isso, o trigram verifica qual o menor comprimento de cadeia de
caracteres entre s e t e subtrai 2 unidades. O resultado desta subtração é o
denominador da fórmula do trigram:

| ngram (s,3) Π ngram (t,3) |
σ(s,t) = ———————————————————

(2)

mínimo (| s | , | t |) – 2

Onde:
ngram (s,3) = conjunto de subcadeias de 3 caracteres sequenciais dentro de s;
ngram (t,3) = conjunto de subcadeias de 3 caracteres sequenciais dentro de t;
| ngram (s,3)

Π ngram (t,3) | = quantidade de subcadeias de 3 caracteres

consecutivos comuns a s e t;
 Exemplo de cálculo da similaridade com o matcher name (item 3.1 c) para
heterogeneidade da aplicação detectada pelo COMA 3.0 CE
Considere-se a heterogeneidade de nomes verificada na aplicação para
os campos que identificam o mês final de uma fiscalização: ms_fim_fiscalizacao,
de uma tabela do banco de dados mobiliários, e MesFimFisc, de uma tabela do
banco de dados de gestão de documentos.
Aplicando o matcher name ao campo ms_fim_fiscalizacao, é feito
inicialmente o processo de tokenization (item 2.3.1), que considera o caractere “_”
(underline) como separador dos tokens, resultando nos tokens ms, fim e
fiscalizacao. Para o campo MesFimFisc, não há caracteres considerados
separadores, então não há tokens.
O próximo passo é a comparação entre cada um dos tokens ms, fim e
fiscalizacao com a cadeia de caracteres MesFimFisc, usando a fórmula do trigram
(n-gram com n=3) anteriormente exposta (fórmula 2). Como o trigram considera a
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sequência de 3 caracteres, o token ms é desconsiderado nos cálculos, pois possui 2
caracteres (o menor comprimento entre a cadeia de caracteres ms e MesFimFisc é
2, o que resultaria em divisão por zero na fórmula do trigram). Assim, são
efetivamente comparados os tokens fim e fiscalizacao com MesFimFisc, por meio
da fórmula do trigram, resultando em:

σ(fim,MesFimFisc) = 1
σ(fiscalizacao, MesFimFisc) = 0,25
Onde:

σ(fim,MesFimFisc) = similaridade pelo trigram entre o token fim e MesFimFisc;
σ(fiscalizacao, MesFimFisc) = similaridade pelo trigram entre o token fiscalizacao e
MesFimFisc;
Conforme fórmula a seguir, a similaridade final

σ

é a média das similaridades

obtidas pelo trigram ao comparar cada um dos tokens com a cadeia de caracteres
MesFimFisc:

σ(fim,MesFimFisc) + σ(fiscalizacao, MesFimFisc)
σ=

——————————————————
2
1+0,25

σ=

————- = 0,625
2
Resulta, portanto, a similaridade igual a 0,625, considerada pela COMA 3.0

CE como suficiente para alinhar os dois campos.
O cálculo das similaridades deste exemplo é detalhado no exemplo 1 do
Anexo 4 – Cálculo da similaridade pelo matcher name para exemplos da
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aplicação.
5.2.2 Técnica para alinhar heterogeneidades com cadeias de caracteres diferentes

Para o grupo de cadeias de caracteres diferentes, aplicou-se o matcher
synonym

(item

3.1

c).

Para

exemplificar,

considerem-se

os

campos:

COD_ATVD_NFE, pertencente à tabela do banco de dados da nota fiscal eletrônica
e

referente

ao

código

de

atividade

usado

na

nota

eletrônica;

COD_SER_NOTA_FISC, pertencente à tabela do banco de dados da declaração
eletrônica de serviços e referente ao código de serviço usado em uma nota
convencional (em papel), declarada na declaração eletrônica. Código de atividade
é sinônimo de código de serviço. O matcher synonym lê um arquivo texto com
uma lista de campos sinônimos (dicionário), verificando se há campos iguais aos do
arquivo nos esquemas em comparação. Em caso positivo, alinha os campos dos
esquemas que são sinônimos. Portanto,

se forem incluídos os

campos

COD_ATVD_NFE e COD_SER_NOTA_FISC no arquivo da lista de sinônimos, o
matcher synonym alinha esses campos nos esquemas em comparação.

5.2.3 Técnica para alinhar heterogeneidades de domínio (tipos de dados)
Para as heterogeneidades de domínio (item 2.2), o matcher disponível na
COMA 3.0 CE é o datatype (item 3.1 c). Após o matcher ler uma tabela de
correspondências entre tipos de dados heterogêneos (decimal e caracteres, por
exemplo), o datatype verifica se há campos com esses tipos de dados nos
esquemas e estabelece a correspondência entre eles. Na aplicação usada neste
estudo de caso, um exemplo de heterogeneidade de domínio detectada pelo
datatype é a que ocorre entre os campos ms_incidencia e MES_EX_TRBT, que se
referem ao mês de incidência de um tributo e ao mês de tributação,
respectivamente. Trata-se de campos correspondentes entre si. O campo
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ms_incidencia é do tipo caracteres, enquanto MES_EX_TRBT é decimal.
5.3 Técnica proposta para alinhar heterogeneidades de cadeias de caracteres
semelhantes não alinhadas pela COMA 3.0 CE

Para o grupo de heterogeneidades com cadeias de caracteres
semelhantes, duas heterogeneidades não foram detectadas pela ferramenta. Estas
heterogeneidades constam dos itens 3.17 e 3.21 do Anexo 3.
Na versão 3.0 CE da COMA, o matcher disponível para heterogeneidades
de cadeias de caracteres semelhantes é o matcher name (item 3.1 c), que usa a
técnica do n-gram (item 2.3.1) para n= 3 (trigram). As fórmulas para o n-gram e o
trigram encontram-se no item 5.2.1.
A aplicação do trigram pelo matcher name é precedida de um processo
de tokenization (item 2.3.1), o qual separa o nome do campo em tokens, de acordo
com a existência de caracteres específicos, tais como “_” (underline). Depois de
fazer a tokenization, aplica-se o trigram propriamente dito.

 Exemplo de cálculo da similaridade com o matcher name (item 3.1 c) para
heterogeneidade da aplicação não detectada pelo COMA 3.0 CE
Considere-se o CNPJ raiz, que corresponde aos 8 primeiros dígitos do
cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ), representado em um dos campos de
uma tabela da aplicação com nome RaizCNPJ e, no campo de outra tabela da
aplicação, com o nome COD_CPF_RAIZ_CNPJ.
Aplicar o matcher name a esse caso implica em separar o nome
COD_CPF_RAIZ_CNPJ nos tokens COD, CPF, RAIZ e CNPJ e, na sequência,
calcular as similaridades entre cada um dos tokens e a palavra RaizCNPJ, usando o
trigram. Isto resulta em:

σ(COD,RaizCNPJ) = 0
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σ(CPF, RaizCNPJ) = 0
σ(RAIZ, RaizCNPJ) = 1
σ(CNPJ, RaizCNPJ) = 1

Onde:

σ(COD,RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token COD e RaizCNPJ;
σ(CPF, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token CPF e RaizCNPJ;
σ(RAIZ, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token RAIZ e RaizCNPJ;
σ(CNPJ, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token CNPJ e RaizCNPJ;
A similaridade final σ é a média de cada uma das similaridades:

σ(COD,RaizCNPJ) + σ(CPF, RaizCNPJ) + σ(RAIZ, RaizCNPJ) + σ(CNPJ, RaizCNPJ)
σ=

————————————————————————————————
4
0+0+1+1

σ=

———————- = 0,5
4
Portanto, resulta a similaridade final igual a 0,5 entre

os campos

COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ, considerada pela ferramenta insuficiente para
alinhar os campos.
O cálculo das similaridades deste exemplo é detalhado no exemplo 2 do
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Anexo 4 – Cálculo da similaridade pelo matcher name para exemplos da
aplicação.

 Exemplo de uso do trigram com a técnica proposta, para os campos da

aplicação COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ, identificadores do CNPJ raiz
(8 primeiros dígitos do cadastro nacional de pessoa jurídica) e não
detectados pela COMA 3.0 CE
Para alinhar os campos, propõe-se o uso do trigram (fórmula 2 do item 5.2.1)
precedido de um tratamento prévio, que consiste em retirar os caracteres “_”
(underline) dos nomes dos campos em comparação.
Desta forma, pela técnica proposta, usa-se o trigram para comparar a cadeia
de caracteres CODCPFRAIZCNPJ (COD_CPF_RAIZ_CNPJ sem “_”) e a cadeia de
caracteres RaizCNPJ. Assim, não há a quebra da cadeia de caracteres
COD_CPF_RAIZ_CNPJ em tokens, pois o caractere “_” foi retirado. Efetuando essa
retirada

prévia

e,

na

sequência,

aplicando

a

fórmula

do

trigram

para

s=CODCPFRAIZCNPJ e t=RaizCNPJ, resulta:

| ngram (s,3) Π ngram (t,3) |
σ(s,t) = ———————————————————
mínimo (| s | , | t |) – 2
6
σ(s,t) = ———— = 1
8–2

Portanto, a similaridade resultou igual a 1, valor considerado satisfatório para
alinhar os campos.
O cálculo da similaridade deste exemplo é detalhado no exemplo 3 do Anexo
4 – Cálculo da similaridade pelo matcher name para exemplos da aplicação.
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5.4 Técnica proposta para alinhar heterogeneidades de atributos compostos e de
hiperonímia não alinhadas pela COMA 3.0 CE
Para

as

heterogeneidades

de

atributos

compostos

e

para

heterogeneidades de hiperonímia, não foram encontrados matchers adequados na
COMA 3.0 CE. Para estes casos, propõe-se o uso da técnica elementar externa que
se baseia em uma taxonomia de um domínio específico (ALEKSOVSKI, et al. 2006),
descrita no item 2.3.2.
Trata-se de técnica elementar, ou seja, que alinha elementos dos
esquemas (campos das tabelas), e que se baseia em uma taxonomia do domínio da
aplicação para fazer o alinhamento. A taxonomia contém propriedades adicionais às
dos esquemas e que especificam como os elementos da taxonomia, que podem
estar nos esquemas em comparação, se interrelacionam. Essas propriedades
podem, por exemplo, identificar que determinado campo de uma tabela é
decomposto em mais de um campo de outra tabela (uma dada propriedade da
taxonomia, que corresponde a um campo, é representada por meio de propriedades
compostas, correspondentes a mais de um campo). As propriedades da taxonomia
podem identificar também que determinado campo tem um significado mais genérico
do que outro, ou seja, que um campo é hiperônimo de outro.
Para representar a taxonomia, escolheu-se o Resource Description
Framework (RDF) (BRICKLEY, 2004, KYLE, 2004 e MANOLA, 2004). Conforme
Manola (2004), o modelo conceitual do RDF é um grafo e o RDF tem uma sintaxe
em XML, chamada RDF/XML, para representar o grafo.
De acordo com Kyle (2004), o RDF estrutura-se por meio de uma coleção
de triplas, sendo cada tripla composta de sujeito, predicado e objeto. O sujeito e o
objeto são elementos de um modelo que têm uma relação entre si nomeada pelo
predicado. Por exemplo, na afirmação “o dia da data de pagamento do tributo é dia
10”, o sujeito é data de pagamento do tributo, o predicado é dia e o objeto é 10.
Esta afirmação pode ser representada por meio de um grafo, no qual o sujeito e o
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objeto são nós, ligados pelo arco que representa o predicado, conforme a figura
5.1.
Data de pagamento
do tributo

dia
10
Predicado
Objeto

Sujeito
Figura 5.1 – Grafo de uma tripla, com sujeito, predicado e objeto de uma afirmação
Fonte: Elaborada pelo Autor

Por meio das triplas em RDF, podem ser representadas, por exemplo,
propriedades compostas, correspondentes a campos compostos, ou propriedades
com relação de herança entre si, correspondendo a campos hiperônimos. Essas
representações e a forma da aplicação da técnica são descritas nos itens 5.4.1 (para
atributos compostos) e 5.4.2 (para hiperonímia) a seguir.

5.4.1 Técnica proposta para alinhar heterogeneidades de atributos compostos não
alinhadas pela COMA 3.0 CE
De acordo com Manola (2004), propriedades simples (correspondentes a
um único campo de uma tabela) podem ser decompostas em múltiplas propriedades
(múltiplos campos), sendo representadas em RDF por nós em branco. No grafo da
figura 5.2, representa-se um exemplo da aplicação deste estudo de caso referente à
data de pagamento de um tributo. A propriedade data de pagamento é representada
por um nó em branco, identificado por A0, e é decomposta nas propriedades
múltiplas dia de pagamento, mês de pagamento e ano de pagamento. Os valores
destas propriedades são di_pagamento, ms_pagamento e an_pagamento, que
correspondem a nomes de campos de tabelas da aplicação. Na figura 5.2, a
propriedade data de pagamento é representada também por meio da propriedade
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Pagamento de
tributo
data de pagamento
completa

data de pagamento
A0

dia de pagamento

mês de pagamento

di_pagamento

DT_PGTO_NFE

ano de pagamento

ms_pagamento

an_pagamento

Figura 5.2 – Exemplo de grafo em que a data de pagamento de um tributo é representada
por uma propriedade simples e composta
Fonte: Elaborada pelo Autor

simples data de pagamento completa, cujo valor é o nome de campo
DT_PGTO_NFE (data de pagamento na nota fiscal eletrônica).
Para detectar as heterogeneidades de atributos compostos com a técnica
proposta, o matcher lê um arquivo com a taxonomia representada em RDF/XML,
procurando por nós com propriedades simples e múltiplas, e armazena os valores
dessas propriedades (nomes dos campos) em uma tabela de correspondências. No
caso do exemplo da aplicação, lê-se o arquivo em RDF/XML e armazenam-se na
tabela

os

nomes

DT_PAGTO_NFE,

di_pagamento,

ms_pagamento

e

an_pagamento, conforme a tabela 5.1. A representação da taxonomia da figura 5.2
em RDF\XML encontra-se no exemplo 1 do Anexo 5 – Representações em
RDF\XML de taxonomias usadas no estudo de caso.
No passo seguinte, o matcher busca nos esquemas por campos com os
mesmos nomes da tabela de correspondências. Caso compare-se o esquema da
tabela de pagamentos espontâneos com o esquema da tabela de pagamentos da
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nota eletrônica, o matcher encontra campos nessas tabelas com os nomes
existentes na tabela de correspondências e alinha o campo DT_PAGTO_NFE com
os campos di_pagamento, ms_pagamento e an_pagamento.
Tabela 5.1 –Tabela de correspondências entre DT_PAGTO_NFE e di_pagamento,
ms_pagamento e an_pagamento
Fonte: Elaborada pelo Autor
Valor
da
propriedade Valores das propriedades múltiplas
simples (campo único)
(campos múltiplos)
DT_PAGTO_NFE

di_pagamento
ms_pagamento
an_pagamento

5.4.2 Técnica proposta para alinhar heterogeneidades de hiperonímia não alinhadas
pela COMA 3.0 CE
Conforme Brickley (2004), por meio do RDF/XML, é possível representar
propriedades com relação de herança entre si, usando-se a propriedade rdfs:
subPropertyOf (subpropriedade). Na figura 5.3, usando um exemplo do estudo de
caso, representa-se, por meio de um grafo, uma operação fiscal (auditoria feita em
uma fiscalização). No grafo, unidade expedidora é uma propriedade de operação
fiscal e código da subinspetoria é uma subpropriedade da propriedade unidade
expedidora. Isto porque unidade expedidora é um hiperônimo (item 2.2 c) ou
generalização de código da subinspetoria. Ou seja, o conceito associado a
unidade expedidora é mais genérico do que o de subinspetoria. Uma unidade
expedidora de uma operação de fiscalização pode ser uma diretoria, divisão ou
inspetoria, cujos conceitos são mais genéricos do que o de subinspetoria, que é
uma unidade específica dentro do organograma da fiscalização. Conforme a figura
5.3, as instâncias (ou valores) das propriedades unidade expedidora e código de
subinspetoria são UnidExp e cd_subinspetoria, respectivamente, e
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propriedade

tipo
domínio

tipo
subpropriedade

Operação
fiscal

unidade
expedidora
valor

código de
subinspetoria

UnidExp

valor
cd_subinspetoria
Figura 5.3 – Exemplo de grafo representando a relação de herança entre as propriedades
código de subinspetoria e unidade expedidora
Fonte: Elaborada pelo Autor

correspondem aos nomes dos elementos dos esquemas (campos das tabelas) que
se deseja alinhar.
Para detectar as heterogeneidades de hiperonímia com a técnica proposta, o
matcher lê um arquivo com a taxonomia representada em RDF/XML, buscando
propriedades com o relacionamento de herança entre si (propriedade rdfs:
subPropertyOf), e armazena os valores dessas propriedades (nomes de campos)
em uma tabela de correspondências. No caso do exemplo da aplicação, lê-se o
arquivo em RDF/XML e armazenam-se na tabela os nomes cd_subinspetoria e
UnidExp, conforme a tabela 5.2. A representação da taxonomia da figura 5.3 em
RDF\XML encontra-se no exemplo 2 do Anexo 5 – Representações em RDF\XML
de taxonomias usadas no estudo de caso.
No passo seguinte, o matcher busca nos esquemas por campos com os
mesmos nomes existentes na tabela de correspondências. Caso compare-se o
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Tabela 5.2 –Tabela de correspondências entre cd_subinspetoria e UnidExp
Fonte: Elaborada pelo Autor
Valor da propriedade genérica

Valor da propriedade específica

UnidExp

cd_subinspetoria

esquema da tabela de operações fiscais, do banco de dados de gestão de
documentos, com o esquema da tabela de operações fiscais, do banco de dados
mobiliários, o matcher encontra campos nesses esquemas com nomes da tabela de
correspondências e alinha o campo cd_subinspetoria e o campo UnidExp.

5.5 Conclusão

Após aplicar os matchers da ferramenta COMA 3.0 CE aos esquemas dos
bancos de dados da aplicação deste estudo de caso, verificou-se que houve
heterogeneidades que a COMA 3.0 CE não detectou. Para alguns casos, a
ferramenta

não

possui

matchers

com

técnicas

capazes

de

detectar

as

heterogeneidades, como ocorreu com as heterogeneidades de atributos compostos
e de hiperonímia. Em outros casos, para algumas heterogeneidades de caracteres
semelhantes, verificou-se que, apesar da COMA 3.0 CE ter matchers com técnicas
voltadas para essas heterogeneidades, a ferramenta não conseguiu detectá-las.
Nesta seção, no item 5.4, foram propostas técnicas que detectam e alinham
heterogeneidades de atributos compostos e de hiperonímia, por meio da leitura de
uma taxonomia auxiliar, referente ao domínio da aplicação (item 2.3.2). Essa
taxonomia

possui

propriedades

que

representam

atributos

compostos

ou

hiperônimos. Os valores das propriedades (instâncias) correspondem aos campos
de esquemas. Os campos dos esquemas em comparação são alinhados caso
existam valores de propriedades da taxonomia com nomes iguais aos nomes dos
campos. Para os casos de heterogeneidades entre campos com cadeias de
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caracteres semelhantes que a COMA 3.0 CE não alinhou, foi proposto o uso do
matcher trigram (item 5.3) com um tratamento prévio adicional, que efetua a retirada
do caractere “_” (underline) antes de aplicar o trigram.
Na próxima seção, é descrito o sistema que implementa as técnicas
propostas nesta seção e que alinham as heterogeneidades não detectadas pela
COMA 3.0 CE.
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6 SISTEMA PROPOSTO PARA ALINHAMENTO DAS
HETEROGENEIDADES NÃO DETECTADAS PELA COMA 3.0
CE
6.1 Introdução

Nesta seção, descreve-se o sistema implementado para detectar as
heterogeneidades não alinhadas pela COMA

3.0 CE no estudo de caso. Os

matchers do sistema alinham atributos compostos, hiperônimos e nomes de
atributos que exigem utilização do matcher n-gram (itens 2.3.1 e 5.2.1), com a
retirada prévia do caractere “_” (underline). São descritos: os casos de uso e os
algoritmos correspondentes às funcionalidades implementadas; o padrão de projeto
utilizado; os diagramas de sequência; as linguagens, bibliotecas e ferramentas
utilizadas. A documentação referente ao código está incluída no Anexo 6 –
Documentação em Javadoc.
Os matchers do sistema implementado foram posteriormente integrados à
COMA 3.0 CE. Na seção 7,

descrevem-se os procedimentos necessários e as

dificuldades encontradas para instalar a COMA 3.0 CE e integrar os matchers do
sistema proposto à ferramenta. Ao final da seção 7, ilustram-se, com telas da COMA
3.0 CE, os alinhamentos obtidos após integrar os matchers à ferramenta.

6.2 Casos de uso

Os casos de uso (COCKBURN, 2005) utilizados para o sistema proposto são
apresentados esquematicamente no diagrama da figura 6.1. Na sequência, os casos
de uso são especificados textualmente.
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Figura 6.1 – Diagrama de casos de uso do sistema proposto
Fonte: Elaborada pelo Autor

6.2.1 Especificação de caso de uso: efetuar alinhamento de esquemas com atributo
composto
a)

Breve Descrição

Possibilitar que seja feito alinhamento de esquemas com atributos compostos.

b)

Fluxo Básico de Eventos

b.1. O usuário escolhe dois esquemas para alinhamento, fornecendo os caminhos
dos arquivos que têm a representação dos esquemas em XML.
b.2. O usuário escolhe a taxonomia, fornecendo o caminho do arquivo que tem a
representação da taxonomia em RDF.
b.3. O usuário solicita que o sistema efetue o alinhamento.
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b.4. O matcher lê os esquemas, armazenando os elementos de cada esquema em
uma tabela.
b.5. O matcher lê a taxonomia, verificando se há propriedades múltiplas.Se não há
propriedades múltiplas, ir para o item c.1 dos fluxos alternativos.
b.6. O matcher armazena os valores das propriedades em uma tabela.
b.7. O matcher compara a tabela de valores das propriedades múltiplas com a tabela
de elementos dos esquemas. Se não há elementos dos esquemas na tabela de
valores das propriedades múltiplas, ir para o item c.2 dos fluxos alternativos.
b.8. O matcher estabelece correspondências entre os elementos dos esquemas que
estão presentes também na tabela de valores de propriedades múltiplas.
b.9. O matcher retorna uma tabela com os elementos dos esquemas e retorna o
alinhamento, por meio de uma tabela de correspondências.

c)

Fluxos Alternativos

c.1. O sistema informa que não há propriedades múltiplas na taxonomia e o caso de
uso encerra-se aqui.
c.2. O sistema informa que não houve alinhamento entre os esquemas, e o caso de
uso encerra-se aqui.

d)

Condições Prévias

O usuário escolheu o matcher para atributo composto.

6.2.2 Especificação de caso de uso: efetuar alinhamento de esquemas com atributo
hiperônimo

a) Breve Descrição
Possibilitar que seja feito alinhamento de esquemas com atributo hiperônimo.
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b) Fluxo Básico de Eventos
b.1. O usuário escolhe dois esquemas para alinhamento, fornecendo os caminhos
dos arquivos que têm a representação dos esquemas em XML.
b.2. O usuário escolhe a taxonomia, fornecendo o caminho do arquivo que tem a
representação da taxonomia em RDF.
b.3. O usuário solicita que o sistema efetue o alinhamento.
b.4. O matcher lê os esquemas, armazenando os elementos de cada esquema em
uma tabela.
b.5. O matcher lê a taxonomia, verificando se há valores de propriedades com
herança entre si (hiperônimos). Se não há propriedades com herança entre si, ir para
o item c.1 dos fluxos alternativos.
b.6. O matcher armazena os valores das propriedades em uma tabela.
b.7. O matcher compara a tabela de valores das propriedades com a tabela de
elementos dos esquemas. Se não há elementos dos esquemas na tabela de valores
das propriedades com herança, ir para o item c.2, nos fluxos alternativos.
b.8. O matcher estabelece correspondências entre os elementos dos esquemas que
estão presentes também na tabela de valores de propriedades.
b.9. O matcher retorna uma tabela com os elementos dos esquemas e retorna o
alinhamento, por meio de uma tabela de correspondências.

c) Fluxos Alternativos
c.1. O sistema informa que não foram encontrados hiperônimos na taxonomia e o
caso de uso encerra-se aqui.
c.2. O sistema informa que não houve alinhamento entre os esquemas, e o caso de
uso encerra-se aqui.

d) Condições Prévias
O usuário escolheu o matcher para atributo hiperônimo.
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6.2.3 Especificação de caso de uso: efetuar alinhamento de esquemas com n-gram
retirando o caractere underline dos nomes em comparação
a) Breve Descrição
Possibilitar que seja feito alinhamento de esquemas com matcher n-gram retirando o
underline dos nomes dos campos.
b) Fluxo Básico de Eventos
b.1. O usuário escolhe dois esquemas para alinhamento, fornecendo os caminhos
dos arquivos que têm a representação dos esquemas em XML.
b.2. O usuário escolhe o valor de n para o n-gram e o threshold (valor mínimo da
similaridade).
b.3. O usuário solicita que o sistema efetue o alinhamento.
b.4. O matcher lê os esquemas, armazenando os elementos de cada esquema em
uma tabela.
b.5. Para cada par de nomes de elementos dos esquemas em comparação, o
matcher exclui o caractere underline e aplica o n-gram. Caso não existam pares com
similaridade maior ou igual ao threshold, ir para o item c.1, nos fluxos alternativos.
b.6. O matcher retorna uma tabela com os elementos dos esquemas e retorna o
alinhamento, por meio de uma tabela de correspondências.

c) Fluxos Alternativos
c.1. O sistema informa que não houve alinhamento entre os esquemas, e o caso de
uso encerra-se aqui.

d) Condições Prévias
O usuário escolheu o matcher n-gram que retira o underline.
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6.3 Algoritmos

6.3.1 Algoritmo para o alinhamento de atributos compostos

Os passos deste algoritmo são os seguintes:
1) O usuário escolhe os esquemas, fornecendo os locais dos arquivos que
contêm os esquemas.
2) O usuário escolhe a taxonomia, fornecendo o local do arquivo que
contém a taxonomia.
3) O sistema lê os esquemas e armazena os nomes dos elementos dos
esquemas em uma tabela.
4) O sistema lê a taxonomia e verifica se existem múltiplas propriedades.
Caso não existam, o algoritmo encerra-se e o sistema informa que não
houve alinhamento.
5) Caso existam múltiplas propriedades, o sistema armazena os valores das
propriedades em uma tabela.
6) O sistema verifica se há elementos comuns entre a tabela de elementos
dos esquemas e a tabela de valores das propriedades. Caso não
existam, o algoritmo encerra-se e o sistema informa que não houve
alinhamento.
7) Caso

existam

elementos

comuns,

o

sistema

estabelece

as

correspondências entre eles e retorna a tabela com o alinhamento.

Na figura 6.2, representa-se o algoritmo por meio de um diagrama de
atividades, usando a Unified Modeling Language (UML) (BOOCH, 2005).

6.3.2 Algoritmo para o alinhamento de atributos hiperônimos

Os passos deste algoritmo são os seguintes:
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1) O usuário escolhe os esquemas, fornecendo os locais dos arquivos que
contêm os esquemas.
2) O usuário escolhe a taxonomia, fornecendo o local do arquivo que
contém a taxonomia.
3) O sistema lê os esquemas e armazena os nomes dos elementos dos
esquemas em uma tabela.

Figura 6.2 – Diagrama de atividades para o matcher de atributos compostos
Fonte: Elaborada pelo Autor
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4) O sistema lê a taxonomia e verifica se há propriedades com herança
entre si. Caso não existam, o algoritmo encerra-se e o sistema informa
que não houve alinhamento.
5) Caso existam propriedades com herança, o sistema armazena os valores
das propriedades em uma tabela.
6) O sistema verifica se há elementos comuns entre a tabela de elementos
dos esquemas e a tabela de valores das propriedades. Caso não
existam, o algoritmo encerra-se e o sistema informa que não houve
alinhamento.
7)

Caso

existam

elementos

comuns,

o

sistema

estabelece

as

correspondências entre eles e retorna a tabela com o alinhamento.

Na figura 6.3, representa-se o algoritmo por meio de um diagrama de
atividades feito em UML.

6.3.3 Algoritmo para o alinhamento com n-gram retirando previamente o caractere
underline dos nomes dos campos

Os passos deste algoritmo são os seguintes:
1) O usuário escolhe os esquemas, fornecendo os locais dos arquivos que
contêm os esquemas.
2) O usuário escolhe o número inteiro n, que define a quantidade de
caracteres para aplicar no n-gram, e o threshold (valor mínimo da
similaridade exigida para considerar dois elementos correspondentes).
3) O sistema lê os esquemas e armazena os nomes dos elementos dos
esquemas em uma tabela.
4)

Para cada par de elementos em comparação, o sistema verifica se o

tamanho da cadeia de caracteres dos nomes é maior ou igual a n. Caso seja
menor, verifica-se o próximo par de elementos a serem comparados.
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Figura 6.3 – Diagrama de atividades para o matcher de atributos hiperônimos
Fonte: Elaborada pelo Autor

5) Em caso positivo, armazenam-se, para cada nome de elemento, as
cadeias de n caracteres sequenciais em uma tabela, fazendo-se a
exclusão prévia do caractere underline.
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6) Calcula-se a similaridade entre os elementos pelo n-gram, armazenandose o valor da similaridade em uma matriz.
7) Se houver um próximo par de elementos para serem comparados, voltase ao passo n.º 4
8)

Caso não existam mais elementos a comparar e exista algum valor de

similaridade maior ou igual ao threshold, o sistema retorna uma tabela com os
pares de elementos alinhados.
Na figura 6.4, representa-se o algoritmo por meio de um diagrama de
atividades feito em UML.

6.4 Padrão de projeto

Foi adotado, para o sistema proposto neste trabalho, o padrão de projeto
Model-View-Controller (MVC) (REENSKAUG, 1979 e 2003). Conforme Reenskaug
(2003), no MVC, o Model é constituído por uma estrutura de objetos (BOOCH et al.,
2007) interconectados, responsáveis por representar o estado, a estrutura e o
comportamento de um modelo idealizado pelo usuário. De acordo com Reenskaug
(1979), o modelo representa uma abstração, feita por meio de classes orientadas a
objetos, com atributos e operações que permitem ao usuário obter do sistema os
dados que necessita. Conforme Reenskaug (1979), a View é responsável por
mostrar ao usuário, por meio de uma interface gráfica, os dados do modelo. O
Controller, segundo Reenskaug (2003), é responsável por receber e interpretar
requisições feitas pelo usuário. Um diagrama representando o padrão de projeto
MVC é representado na figura 6.5.
No caso do sistema proposto neste trabalho, o Model é composto pelas
classes Esquema, Taxonomia e Matcher. A classe Esquema é responsável pela
leitura dos esquemas, retornando uma lista de elementos de um dado esquema, a
partir de um caminho fornecido pelo usuário, com a localização do arquivo XML que
contém o esquema. A classe Taxonomia é responsável pela leitura da taxonomia,
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Figura 6.4 – Diagrama de atividades para o matcher n-gram sem underline
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Controller
(dados de entrada)
Model
(persistência, regras
de negócio)

Usuário

View
(apresentação)

Figura 6.5 – Representação do modelo MVC
Fonte: Reenskaug (2003)

que pode conter propriedades que representem os atributos compostos ou
hiperônimos e retorna uma lista com os valores das propriedades. A classe Matcher
é responsável por efetuar o alinhamento de atributos compostos, hiperônimos e
aplicar a técnica do n-gram (itens 2.3.1 e 5.2.1), retirando o caractere underline das
cadeias de caracteres dos nomes dos campos em comparação. As classes
pertencentes ao Model são representadas em UML na figura 6.6.
No sistema proposto, compõem a View , representando as interfaces gráficas
para o usuário: InitGui (menu inicial do sistema), CompostoHiperonimoGui e
NgramSemUnderlineGui (interfaces com campos para entrada de dados dos
esquemas e taxonomias e acionamento dos matchers) e AlinhamentoGui (interface
que mostra o alinhamento obtido). Na figura 6.7, representam-se, por meio de UML,
as interfaces da View.
Para o Controller, foi criada para o sistema a classe MatcherControl (figura
6.8), responsável por invocar métodos da classe Matcher, de acordo com
requisições do usuário feitas por meio das interfaces gráficas. Cabe também ao
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Figura 6.6 – Representação em UML das classes do Model para o sistema proposto
Fonte: Elaborado pelo Autor
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MatcherControl retornar o conjunto de elementos alinhados à classe que monta a
interface com o alinhamento.

6.5 Diagramas de sequência
Com o objetivo de detalhar a sequência de funcionamento do sistema, são
apresentados, nas figuras 6.9, 6.10 e 6.11, os diagramas de sequência em UML para
os matchers propostos.

6.6 Linguagens, bibliotecas, ferramentas utilizadas e documentação do código
Para a implementação foi usada a linguagem de programação Java (JAVA,
2012) e a ferramenta Eclipse (ECLIPSE, 2012). Para as interfaces gráficas, usaramse os componentes gráficos do Swing (SWING, 2012), pertencentes ao pacote
javax.swing, do Java. Para efetuar a leitura de arquivos em formato XML e RDF,
usaram-se as bibliotecas SAX (SAX, 2012) e Jena (JENA, 2012), respectivamente.
Para elaborar os diagramas em UML, foi usada a ferramenta Astah Community
(ASTAH, 2012). A documentação do código foi feita utilizando Javadoc (JAVADOC,
2012) e consta do Anexo 6. Optou-se por incluir apenas a documentação referente
às classes dos models, devido a sua relevância, uma vez que possuem os métodos
que implementam os algoritmos dos matchers.
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Figura 6.7 - Representação em UML das classes da View para o sistema proposto
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 6.8 - Representação em UML da classe controladora para o sistema proposto
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 6.9 – Diagrama de sequência para o matcher de atributos compostos
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 6.10 – Diagrama de sequência para o matcher de atributos hiperônimos
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Figura 6.11 – Diagrama de sequência para o matcher n gram sem underline
Fonte: Elaborado pelo Autor
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6.7 Conclusão

Nesta seção, foi descrito o sistema que implementa as técnicas propostas na
seção 5 e que alinham as heterogeneidades que a COMA 3.0 CE não detectou. As
técnicas são implementadas por meio de 3 matchers : matcher para alinhar atributos
compostos, matcher para alinhar atributos hiperônimos e matcher n-gram (item
2.3.1 e 5.2.1) para alinhar cadeias de caracteres semelhantes, com tratamento
adicional, que retira o caractere “_” (underline) previamente à aplicação do n-gram.
Foram descritos os casos de uso e os algoritmos utilizados para
desenvolvimento dos matchers do sistema, sendo usado o padrão de projeto MVC
(REENSKAUG, 1979 e 2003). No item 6.5, foram representados os diagramas de
sequência e, no item 6.6, foram discriminadas as linguagens, bibliotecas,
ferramentas e documentação usadas no sistema.
Com o sistema implementado, foi possível testar a detecção e alinhamento
das heterogeneidades não alinhadas pelo COMA 3.0 CE, usando matchers que
aplicam as técnicas propostas na seção 5. Verificou-se que, na prática, as técnicas
implementadas foram capazes de alinhar as heterogeneidades do estudo de caso
que a COMA 3.0 CE não alinhou. O código do sistema foi aproveitado no processo
de integração dos matchers propostos à COMA 3.0 CE. A integração à ferramenta é
descrita na próxima seção.

112

7 INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO À FERRAMENTA
COMA 3.0 CE
7.1 Introdução
A COMA 3.0 CE é a versão em código aberto da ferramenta COMA e permite
a extensão com matchers criados por desenvolvedores. Opcionalmente, pode-se
obter a versão da COMA 3.0 CE para usuários, que não permite a extensão da
ferramenta.
A ferramenta foi desenvolvida em Java (JAVA, 2012), pela Universidade de
Leipzig, a qual disponibilizou, na web a documentação da COMA 3.0 CE (COMA 3.0
COMMUNITY EDITION - PROGRAM DESCRIPTION, 2012). A documentação
descreve a estrutura do projeto da COMA 3.0 CE (subprojetos, pacotes e
dependências), o processo de alinhamento de esquemas e a forma como
desenvolvedores podem estender a ferramenta com seus matchers. O site da COMA
3.0 CE (COMA 3.0 COMMUNITY EDITION, 2012). possui também uma página com
instruções, passo a passo, para instalar a ferramenta.
Nos itens seguintes, descrevem-se as alternativas para instalar a ferramenta
e as dificuldades encontradas na instalação. Na sequência, descrevem-se as
orientações existentes na documentação da COMA 3.0 CE para estender a
ferramenta, as classes e adaptações necessárias para integrar os matchers
propostos neste trabalho à COMA 3.0 CE e as dificuldades encontradas na
integração. Ao final, ilustram-se, com telas da COMA 3.0 CE, os alinhamentos
obtidos após integrar os matchers propostos à ferramenta.

7.2 Instalação da COMA 3.0 CE
Atualmente, pode-se efetuar a instalação usando dois ambientes para
desenvolvimento integrado: o Eclipse (ECLIPSE, 2012) ou o Intellij IDEA (INTELLIJ
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IDEA, 2012). O projeto com o código da COMA 3.0 CE é do tipo Maven (MAVEN,
2012), permitindo, portanto, que o projeto seja publicado, compartilhado, executado
e estendido.
Inicialmente, tentou-se usar o Eclipse na instalação da COMA 3.0 CE, porém
houve dificuldades ao tentar adicionar o plugin do Maven ao Eclipse. A quantidade
de plugins do Maven existentes é grande, porém alguns estão desatualizados ou
são incompatíveis com as versões do Eclipse, que também são muitas. Passou a ser
trabalhoso efetuar as tentativas de adicionar o plugin do Maven ao Eclipse, devido
às diversas possibilidades de combinação entre as versões do plugin e as versões
do Eclipse. Apesar de várias orientações a respeito das versões compatíveis terem
sido encontradas em sites técnicos e grupos de discussão na internet, as tentativas
para adicionar o Maven ao Eclipse não funcionaram. Optou-se, então, por instalar a
COMA 3.0 CE com o Intellij IDEA, que possui o Maven incorporado, sem precisar
adicionar o plugin. A alternativa e as instruções para usar o Intellij IDEA não estavam
inicialmente no portal da ferramenta e surgiram no site da COMA 3.0 CE durante as
tentativas com o Eclipse.
Entretanto, após efetuar a instalação com sucesso, surgiu um erro ao
executar a COMA 3.0 CE para exibir sua interface gráfica. Uma cópia do erro de
execução foi enviado por e-mail aos desenvolvedores da Universidade de Leipzig,
que retornaram informando que o motivo era a ausência de um arquivo com
configurações do driver para acesso a banco de dados. O arquivo foi incluído pelos
desenvolvedores, o erro foi sanado e a execução da ferramenta ocorreu
normalmente.

7.3 Extensão da COMA 3.0 CE
Para adicionar um matcher ao COMA 3.0 CE deve-se, inicialmente, na classe
SimilarityMeasure do projeto, comentar a linha de código que instancia o matcher
trigram (itens 2.3.1 e 5.2.1) e instanciar, na linha de baixo, a classe criada para o
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matcher adicionado. Isto substitui o trigram pelo novo matcher que, então, pode ser
executado com a COMA 3.0 CE.
No item sobre adição de matchers da documentação da COMA 3.0 CE, a
classe SampleMatcher é usada como exemplo para acrescentar um matcher. Nessa
classe, um método chamado match recebe como parâmetros duas listas de cadeias
de caracteres, cada lista correspondendo aos nomes dos campos de um dos
esquemas em comparação. O método seleciona todos pares de campos a comparar
e, para cada um dos pares, invoca outro método da classe, o calculateSimilarity,
que calcula a similaridade entre o par de campos. Se a similaridade do par de
campos for maior ou igual ao valor mínimo (threshold) para alinhar os campos, o
método faz o alinhamento. Caso contrário, faz a comparação do próximo par de
campos.

7.3.1 Integração do matcher n-gram que faz a retirada prévia do caractere underline
das cadeias de caracteres (matcher NgramSemUnderline)
Para integrar o matcher NgramSemUnderline (item 6.3.3), criou-se a classe
de mesmo nome, com um método match, que manteve a função principal de alinhar
os campos em comparação, da mesma forma que o método match da classe
SampleMatcher, porém com algumas adaptações.
No início do método match da classe NgramSemUnderline, é feita uma
chamada a um método que retira os caracteres underline, eventualmente existentes
nos campos em comparação. A seguir, o método match invoca o método
calculateSimilarity, o qual aplica a fórmula do n-gram (itens 2.3.1 e 5.2.1) aos
pares de campos sem o underline. O método match alinha o par de campos se a
similaridade for maior ou igual ao valor mínimo para alinhamento. Caso contrário,
compara-se o próximo par de campos, sem o underline.
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7.3.2 Integração dos matchers para atributos compostos e para hiperônimos
Para os matchers de atributos compostos (item 6.3.1) e de hiperônimos (item
6.3.2), foram criadas as classes CompostoMatcher e HiperonimoMatcher,
respectivamente. Criou-se também a classe Taxonomia, para ler o arquivo que
representa a taxonomia auxiliar no alinhamento (item 5.4).
Tanto a classe

CompostoMatcher quanto a classe HiperonimoMatcher

possuem um método match, com algumas adaptações em relação ao método de
mesmo nome da classe SampleMatcher, usada como exemplo na documentação
da COMA 3.0 CE.
No

início

do

método

match

das

classes

CompostoMatcher

e

HiperonimoMatcher, instancia-se a classe Taxonomia e invoca-se seu método que
retorna uma tabela de atributos compostos (no caso da classe CompostoMatcher)
ou

retorna

uma

tabela

de

atributos

hiperônimos

(no

caso

da

classe

HiperonimoMatcher). As tabelas são obtidas da leitura do arquivo da taxonomia
auxiliar para alinhamento (item 5.4). Na sequência, o método match compara os
nomes das tabelas de atributos compostos ou de hiperônimos, conforme o matcher,
com os nomes dos campos dos esquemas. Caso haja campos nos esquemas com
nomes iguais aos da tabela de atributos obtidas da taxonomia, o método match
alinha os campos.

7.3.3 Diagrama em UML da integração dos matchers
Na figura 7.1, tem-se o diagrama em UML, subdividido em pacotes, no qual se
representam: as principais interfaces da COMA 3.0 CE; as principais classes da
ferramenta; as classes dos matchers da ferramenta; as classes dos matchers que
foram integrados. No pacote Principais interfaces da COMA 3.0 CE, estão
representadas as interfaces: ISimilarity,

IMappingProvider,

IMappingEntry,

IMappingStore, IMappingStoreProvider, IObjectInstance e IObjectMatcher. No
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Figura 7.1 – Diagrama em UML da COMA 3.0 CE e dos matchers integrados
Fonte: COMA 3.0 Community Edition - Program Description (2012), adicionando classes dos
matchers elaborados pelo Autor

pacote Principais classes da COMA 3.0 CE, representam-se as classes: Similarity,
AbstractMapping, MappingEntry, AbstractMappingProviderStore e
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ArrayListInMemoryMapping. No pacote Matchers da COMA 3.0 CE, estão
representadas as classes dos matchers: name, trigram, synonym, nameSyn,
dataType, nameType, reuse, statistics, nameStat, namePath, comment, children,
leaves, parents, siblings e Term Frequency-Inverse Document Frequency (TFIDF),
dentre outros. Maiores detalhes sobre os matchers encontram-se no item 3.1 d.
No pacote Matchers integrados, representam-se as classes dos matchers
propostos neste trabalho, integrados à COMA 3.0 CE: NgramSemUnderline,
CompostoMatcher, HiperonimoMatcher e Taxonomia.
7.3.4 Dificuldades encontradas na integração
Após a leitura inicial da documentação da ferramenta, surgiram dúvidas. No
código apresentado na documentação para exemplificar a adição de um matcher,
uma interface Java, chamada ISimilarity, recebe um valor real, retornado pelo
método que calcula a similaridade (calculateSimilarity). A dúvida que surgiu foi
como essa interface receberia um valor real. Esta dúvida foi enviada por e-mail ao
setor de suporte do COMA 3.0 CE, que respondeu que a interface possui um método
getDouble, que retorna um número real e que é a similaridade. Então, trabalhandose com a interface, esta se encarregaria de acionar o método getDouble para obter
o valor da similaridade.
Além disso, no projeto da COMA 3.0 CE, na linha de código da classe
SimilarityMeasure em que se instancia o novo matcher, este é invocado passando
como parâmetros duas cadeias de caracteres. Porém, na classe do novo matcher, o
método match, que faz o alinhamento, recebe como parâmetros duas listas de
nomes de campos de tabelas, cada lista correspondendo a um dos esquemas em
comparação. Após encaminhar esta dúvida à equipe de desenvolvimento da COMA,
esta respondeu que a classe do novo matcher tem um método construtor que,
inicialmente, recebe as duas cadeias de caracteres. Depois, outra classe do projeto
efetua a substituição das cadeias de caracteres pelas listas de nomes dos campos,
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obtidas dos esquemas por meio de métodos dessa outra classe. As listas são
repassadas ao método match.
Em função das dúvidas enviadas, a documentação foi complementada pela
equipe de desenvolvedores da COMA. O código de exemplo para adicionar um
matcher, que originalmente incluía apenas o código do método de alinhamento
match, passou a ter a classe inteira, inclusive com o construtor, para que ficasse
mais compreensível o mecanismo de alinhamento. Verificou-se também que, apesar
das explicações justificando que a interface ISimilarity possa receber um valor real,
retornado pelo método de cálculo da similaridade (calculateSimilarity), essa linha
de código foi substituída. Uma variável do tipo real, em vez de uma interface, passou
a receber o retorno do método calculateSimilarity.
Além disso, para facilitar a adição de um novo matcher, foram incluídas
instruções para comentar a linha de código da classe SimilarityMeasure que
instancia o matcher trigram (itens 2.3.1 e 5.2.1) e instanciar, na linha abaixo do
comentário, a classe do novo matcher. Essas instruções simplificaram a tarefa de
estender a ferramenta, pois, originalmente, a instrução que havia na documentação
era colocar a classe do novo matcher na biblioteca de matchers, que, no projeto,
está em um arquivo com extensão jar. Como a biblioteca está em um arquivo com
essa extensão, os códigos em Java dos matchers originais da COMA 3.0 CE não
estão disponíveis para visualização. A documentação também orienta que se
converta a classe Java do matcher novo em um arquivo jar e sobrescreva-se a
biblioteca dos matchers originais com o arquivo convertido. Porém, procedendo
desta forma, perder-se-iam os matchers originais. Foram feitas várias pesquisas na
internet e tentativas para adicionar uma classe Java a um arquivo jar ou converter
uma classe Java em jar, usando o Intellij IDEA, porém, não houve êxito. Optou-se,
então, pela alternativa mais simples, comentando a linha de código do trigram (itens
2.3.1 e 5.2.1) e instanciando o matcher que se deseja adicionar na linha logo abaixo
do comentário. Desta forma, a execução dos matchers adicionais funcionou com
sucesso.
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7.4 Alinhamentos obtidos após a integração dos matchers
Seguem exemplos de alinhamentos, obtidos após integrar os matchers ao
COMA 3.0 CE para alinhar campos com múltiplas correspondências (atributos
compostos), campos hiperônimos e campos com caracteres semelhantes que
necessitam de um tratamento prévio (exclusão do caractere underline) antes da
aplicação do matcher trigram (itens 2.3.1 e 5.2.1). Esses matchers não estão
disponíveis na COMA 3.0 CE e alinharam as heterogeneidades da aplicação deste
estudo de caso que a ferramenta não alinhou.

7.4.1 Alinhamento entre campos com múltiplas correspondências (atributos
compostos)
Uma das heterogeneidades que ocorre entre campos com múltiplas
correspondências, na aplicação deste estudo de caso, é aquela verificada entre os
campos que identificam a data de pagamento de um tributo. Esta data é
representada na tabela de pagamentos espontâneos, feitos no portal de
pagamentos, por meio de 3 campos: di_pagamento (dia de pagamento),
ms_pagamento (mês de pagamento) e an_pagamento (ano de pagamento). Na
tabela de pagamentos de notas fiscais eletrônicas, a data de pagamento é
representada por um único campo, que é DT_PGTO_NFE. Não há matchers no
COMA 3.0 CE para alinhar esse tipo de heterogeneidade.
Adicionando o matcher proposto para atributos compostos (item 6.3.1) ao
COMA 3.0 CE, obtém-se o alinhamento entre os campos que identificam a data de
pagamento. Assim, os campos di_pagamento (dia de pagamento), ms_pagamento
(mês de pagamento) e an_pagamento (ano de pagamento) são alinhados ao campo
DT_PGTO_NFE (data de pagamento da nota fiscal eletrônica), conforme figura 7.2.
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Figura 7.2 – Alinhamento entre campos com múltiplas correspondências, obtida com o
matcher adicionado ao COMA 3.0 CE
Fonte: interface gráfica da ferramenta COMA 3.0 CE (COMA 3.0 COMMUNITY EDITION,
2012)

7.4.2 Alinhamento entre campos hiperônimos
Uma das heterogeneidades que ocorre entre campos hiperônimos, na
aplicação usada neste estudo de caso, é aquela verificada entre o campo que
identifica a unidade expedidora (UnidExp), cujo conceito é mais genérico que
aquele do campo que identifica a subinspetoria (cd_subinspetoria). Não há
matchers no COMA 3.0 CE para alinhar esses campos.
Adicionando o matcher proposto para hiperônimos (item 6.3.2) ao COMA 3.0
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CE, obtém-se o alinhamento entre os campos cd_subinspetoria e UnidExp,
conforme figura 7.3.

Figura 7.3 – Alinhamento entre campos hiperônimos, obtida com o matcher adicionado ao
COMA 3.0 CE
Fonte: interface gráfica da ferramenta COMA 3.0 CE (COMA 3.0 COMMUNITY EDITION,
2012)

7.4.3 Alinhamento entre campos com caracteres semelhantes, com tratamento
prévio para excluir o caractere underline antes da aplicação do matcher trigram
Apesar da COMA 3.0 CE possuir o matcher name (item 3.1 d) para alinhar
cadeias de caracteres semelhantes, algumas dessas cadeias, encontradas na
aplicação deste estudo de caso, não foram alinhadas pelo name. Uma dessas
heterogeneidades é a que ocorre entre campos que identificam a raiz do CNPJ, que
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são os 8 primeiros dígitos do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ). A raiz do
CNPJ é identificada em uma tabela pelo campo COD_CPF_RAIZ_CNPJ, enquanto,
em outra tabela, é representada pelo campo RaizCNPJ.
Conforme figura 7.4, o matcher name da COMA 3.0 CE não detecta a
heterogeneidade, não alinhando os campos COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ.

Figura 7.4 – Aplicação do matcher name do COMA 3.0 CE aos esquemas que têm campos
do CNPJ raiz, que não são alinhados
Fonte: interface gráfica da ferramenta COMA 3.0 CE (COMA 3.0 COMMUNITY EDITION,
2012)

Adicionando o matcher proposto em 6.3.3 (n-gram com retirada prévia do
underline) ao COMA 3.0 CE, obtém-se o alinhamento entre os campos
COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ, conforme figura 7.5.

7.5 Conclusão
Neste capítulo, descrevem-se os procedimentos e adaptações necessárias
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Figura 7.5 – Alinhamento entre os campos com cadeias de caracteres semelhantes,
COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ, obtida com o matcher adicionado
Fonte: interface gráfica da ferramenta COMA 3.0 CE (COMA 3.0 COMMUNITY EDITION,
2012)

para instalar e estender a COMA 3.0 CE, versão em código aberto da COMA.
Na instalação da ferramenta, houve dificuldades ao tentar adicionar o plugin
do Maven ao Eclipse, conforme descrito em 7.2, devido às diversas combinações
possíveis entre o plugin e o Eclipse, uma vez que existem muitas versões
disponíveis. Tendo em vista que, após diversas tentativas, não houve êxito em
adicionar o plugin, optou-se, então, por instalar a COMA 3.0 CE usando outro
ambiente de desenvolvimento, sugerido no site da ferramenta, que é o Intellij IDEA.
Conseguiu-se, desta forma, instalar a COMA 3.0 CE.Instalado o ambiente de
desenvolvimento, o próximo passo foi estender a ferramenta, integrando os
matchers desenvolvidos, conforme explanado na seção 6.
Na extensão da ferramenta, houve dúvidas que surgiram após a leitura inicial
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da documentação da ferramenta, tais como, compatibilidade de tipos de dados de
parâmetros de métodos, conforme detalhado no item 7.3.4. Após serem enviadas as
dúvidas ao setor de suporte da COMA 3.0 CE, o código de exemplo da
documentação foi complementado, passando a incluir a classe Java inteira, para
tornar mais compreensível o mecanismo de alinhamento. Foram incluídas também
na documentação orientações adicionais, para simplificar a adição de um novo
matcher à COMA 3.0 CE, conforme exposto no item 7.3.4. O código implementado
no sistema descrito na seção 6 foi aproveitado na integração, com algumas
adaptações, conforme detalhado nos itens 7.3.1 e 7.3.2.
Após integrar os matchers à ferramenta, as heterogeneidades anteriormente
não alinhadas pela COMA 3.0 CE (atributos compostos, atributos hiperônimos e
algumas cadeias de caracteres semelhantes) foram alinhadas, usando os matchers
integrados, conforme descrito em 7.4.
Os esforços para estender a ferramenta, as dificuldades encontradas e o
retorno das dúvidas por parte da equipe de desenvolvimento da COMA 3.0 CE,
possibilitando adicionar com sucesso os matchers propostos, contribuíram para
alinhar as heterogeneidades da aplicação deste estudo de caso. Além disso, as
explicações adicionadas à documentação pela equipe da COMA 3.0 CE, em função
das dúvidas surgidas, contribuíram para tornar mais detalhada e compreensível a
documentação da ferramenta, na parte referente à adição de matchers.
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8 CONCLUSÃO
Nesta seção, são apresentados: o resumo do trabalho, a análise dos
resultados, as contribuições e as sugestões para trabalhos futuros.
8.1 Resumo
Efetuar matching ou alinhamento é encontrar semelhanças e identificar
correspondências entre os elementos de esquemas de bancos de dados
heterogêneos. Com a crescente quantidade de informações, dispersas em diversos
bancos de dados de diferentes corporações, obedecendo a diferentes padrões e
convenções,

torna-se cada vez mais árdua a tarefa de alinhar elementos de

esquemas, passo inicial no processo de integração de dados.
Diversas ferramentas foram desenvolvidas para efetuar alinhamento (seção
3). Dentre as principais ferramentas recentes, destaca-se a ferramenta COMA (HAI,
2005 e MASSMANN, 2011), disponível como código aberto por meio de sua versão
COMA 3.0 CE. A ferramenta possui a maioria das técnicas de alinhamento e tem
muitas das técnicas não existentes em outras ferramentas. Analisando a literatura a
respeito da ferramenta, verifica-se que a COMA 3.0 CE não tem técnicas que
resolvam heterogeneidades de atributos compostos e de atributos hiperônimos (item
2.2).
Este trabalho efetua um estudo de caso de alinhamento de esquemas de
bancos de dados heterogêneos, pertencentes a uma administração pública
municipal. Por meio do estudo de caso, no qual se aplicou a COMA 3.0 CE,
confirmou-se

que a ferramenta não resolve as heterogeneidades de atributos

compostos e de atributos hiperônimos. Isto ocorreu pois a COMA 3.0 CE não possui
técnicas baseadas em uma taxonomia do domínio da aplicação (item 2.3.2), que
constitui a base de conhecimento da qual pode ser obtido conteúdo semântico, não
encontrado em esquemas de bancos de dados. Além disso, o estudo de caso

126

permitiu verificar que a ferramenta não detectou

heterogeneidades entre

determinados nomes de elementos com cadeias de caracteres semelhantes entre si
(item 5.3), apesar de possuir matchers para cadeias de caracteres semelhantes
(item 3.1 d).
Para resolver as heterogeneidades não contempladas pela COMA 3.0 CE,
propõe-se neste trabalho o uso de técnicas adicionais, não encontradas na
ferramenta (itens 5.3 e 5.4). Para as heterogeneidades de atributos compostos e
hiperônimos, foi aplicada uma técnica que se baseia em uma taxonomia do domínio
da aplicação (item 5.4), conforme proposto por Alexsovski (2006) e descrito em
2.3.2. Por meio dessa técnica, os matchers propostos (itens 6.3.1 e 6.3.2) buscam
por elementos da taxonomia com atributos compostos ou hiperônimos e verificam se
há elementos dos esquemas correspondentes aos elementos encontrados na
taxonomia. Em caso positivo, estabelece-se a correspondência entre os elementos
dos esquemas comuns aos elementos compostos ou hiperônimos da taxonomia.
Para as heterogeneidades com cadeias de caracteres semelhantes que a COMA 3.0
CE não identificou (item 5.3), é proposto um matcher (item 6.3.3) que usa o cálculo
de similaridade entre cadeias pela fórmula do n-gram (itens 2.3.1 e 5.2.1),
efetuando, adicionalmente, um tratamento prévio, que retira o caractere underline
dos nomes dos elementos dos esquemas. A retirada do underline fez-se necessária,
pois o caractere é usado pelo matcher da COMA 3.0 CE para desmembrar nomes de
campos em tokens, que depois são comparados, um a um, com o outro campo que
se quer alinhar. Isso reduziu o valor da similaridade final para algumas
heterogeneidades da aplicação, conforme descrito no item 5.3, fazendo com que as
heterogeneidades não fossem alinhadas.
A aplicação dos matchers propostos, implementados por meio do sistema
descrito na seção 6 e posteriormente integrados à COMA 3.0 CE (seção 7), permitiu
detectar as heterogeneidades que a COMA 3.0 CE originalmente não detectou:
atributos compostos, hiperônimos e alguns casos de cadeias de caracteres
semelhantes (itens 5.3 e 5.4). Durante o processo de integração dos matchers, a
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interação com a equipe de suporte da COMA 3.0 CE para resolver dúvidas trouxe
resultados importantes, pois implicou em correções necessárias nas orientações e
no código de exemplo existentes na documentação. As correções tornaram mais
compreensível o processo de alinhamento e mais fácil a integração de matchers à
COMA 3.0 CE. Para mais detalhes, devem ser consultados os itens 7.2 e 7.3.

8.2 Análise dos resultados

8.2.1 Análise geral dos resultados
Durante o processo de integração dos matchers propostos (itens 5.3, 5.4 e
6.3.1 a 6.3.3) à COMA 3.0 CE, solicitaram-se esclarecimentos, por e-mail, ao setor
de desenvolvedores da ferramenta. Os esclarecimentos referiam-se a erros de
execução que surgiram ao tentar exibir a interface gráfica da ferramenta, após
instalar o ambiente de desenvolvimento, usado para estender a COMA 3.0 CE com
os matchers propostos. Foram enviadas dúvidas também quanto aos parâmetros
usados no código do projeto para identificar os campos dos esquemas em
comparação, durante o processo de alinhamento: o construtor da classe do matcher
aplicado em um alinhamento é invocado, em determinada linha de código do projeto,
recebendo como parâmetros duas cadeias de caracteres, enquanto o método da
classe do matcher a ser integrado, apresentado no exemplo na documentação da
COMA 3.0 CE, recebe como parâmetros duas listas de nomes, cada uma delas
referente aos nomes dos campos de um dos esquemas em comparação.
Em função das dúvidas, a equipe de desenvolvedores tomou as seguintes
providências:
 foi incluído no projeto da COMA 3.0 CE um arquivo que estava
faltando, com configurações do driver para acesso a banco de dados,
permitindo exibir a interface gráfica da ferramenta.
 acrescentaram-se mais detalhes à documentação da COMA 3.0 CE: o
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código da classe de exemplo para adicionar o matcher, que incluía
apenas o método de alinhamento, foi complementado, passando a ter o
código da classe inteira, inclusive com o construtor, para tornar mais
claro o mecanismo de alinhamento. Em um dos e-mails de resposta, a
equipe da COMA 3.0 CE esclareceu que o construtor recebe duas
cadeias de caracteres e, depois, outra classe do projeto encarrega-se
de substituir essas cadeias pelas listas de nomes dos campos dos
esquemas, repassando essas listas ao método de alinhamento da
classe do matcher.
 na documentação da ferramenta foram adicionadas orientações para
comentar a linha de código do projeto da COMA 3.0 CE que instancia o
matcher trigram (itens 2.3.1 e 5.2.1) e instanciar, na linha abaixo do
comentário, a classe do matcher a ser integrado. Estas instruções
simplificaram a tarefa de integrar os matchers propostos à COMA 3.0
CE.

Para maiores detalhes referentes à instalação da ferramenta, integração dos
matchers, dificuldades encontradas, interação com a equipe da COMA 3.0 CE,
correções e complementações necessárias efetuadas pela equipe da ferramenta,
deve-se consultar os itens 7.2 e 7.3.

8.2.2 Resultados com a utilização de matchers da COMA 3.0 CE
Considerando-se o total de 149 heterogeneidades detectadas pela
ferramenta e o total de 207 heterogeneidades existentes no estudo de caso, obtémse um recall (item 3.1 e) de 149/207=0,72, ou seja, a ferramenta detectou 72% das
heterogeneidades.
Calculando-se o recall isoladamente para as heterogeneidades de cadeias
de caracteres semelhantes, para as cadeias de caracteres diferentes e para as
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heterogeneidades de domínio, obtém-se 63/65=0,97, 52/52=1,0 e 34/34=1,0,
respectivamente.
Portanto, a ferramenta apresentou bons resultados, detectando todas
heterogeneidades com cadeias de caracteres diferentes, todas heterogeneidades
de domínio e a maioria das heterogeneidades de cadeias de caracteres
semelhantes. A COMA 3.0 CE não detectou heterogeneidades de atributos
compostos e atributos hiperônimos, existentes no estudo de caso. A ferramenta
também

não detectou duas heterogeneidades para nomes de elementos com

cadeias de caracteres semelhantes (itens 3.17 e 3.21 do Anexo 3).
8.2.3 Resultados com a utilização de matchers propostos

Verificou-se que a aplicação dos matchers propostos neste trabalho (itens 5.3,
5.4 e 6.3.1 a 6.3.3) permitiu detectar as heterogeneidades não alinhadas pela COMA
3.0 CE. Ao integrar os matchers propostos à ferramenta, todas as heterogeneidades
da aplicação, detectadas visualmente, foram alinhadas pela COMA 3.0 CE. Ou seja,
o recall (item 3.1 e) passou de 0,72 (72% de heterogeneidades identificadas), sem o
uso dos matchers propostos, para 1,0 (100% de heterogeneidades identificadas), ao
serem usados também os matchers propostos.
Para ilustrar o alinhamento, por meio dos matchers propostos, das
heterogeneidades não alinhadas pela COMA 3.0 CE, foram incluídos, no Anexo 7,
alguns exemplos de telas do sistema implementado. Nos itens 7.4.1 a 7.4.3 da
seção 7, são apresentadas telas de alinhamentos dessas heterogeneidades, obtidos
após integrar os matchers propostos à COMA 3.0 CE.

8.3 Contribuições

As contribuições deste trabalho são:
 o estudo de caso é feito com base em uma aplicação corporativa de uma
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administração

pública

municipal,

sendo

difícil

encontrar

trabalhos

semelhantes ao analisar as avaliações das principais ferramentas recentes
(seção 3);
 os matchers propostos neste trabalho (itens 5.3, 5.4 e 6.3.1 a 6.3.3) alinharam
as heterogeneidades não detectadas pela COMA 3.0 CE no estudo de caso e
foram

integrados à ferramenta.

Contribuiu-se,

assim,

estendendo

a

ferramenta com matchers adicionais, que alinharam heterogeneidades que
originalmente não eram detectadas pela ferramenta, tais como atributos
compostos,

hiperonímia

e alguns casos de

cadeias

de caracteres

semelhantes (itens 5.3 e 5.4);
 as explicações e o código adicionados à documentação da COMA 3.0 CE pela
sua equipe de suporte, após serem enviadas à equipe dúvidas sobre a
integração

dos

matchers

propostos,

tornaram

mais

detalhada

e

compreensível a documentação da ferramenta (item 7.3.4), o que facilitou a
integração dos matchers.
 o método de trabalho proposto (item 1.4) é uma contribuição, pois formaliza
um método para alinhamento e mensuração do grau de heterogeneidade
entre esquemas de bancos de dados, aplicável a outros estudos de casos e a
outras aplicações corporativas;
 o conjunto de elementos de esquemas alinhados neste estudo de caso
(Anexo 3) é dado de entrada para ferramentas que efetuam reescrita de
consultas, tais como a ++SPICY (MARNETTE et al., 2011).
8.4 Sugestões para trabalhos futuros

Para trabalhos futuros, sugerem-se:
 usar o alinhamento resultante deste estudo de caso como dado de entrada
para ferramentas que façam reescrita de consultas, como, por exemplo, a
ferramenta ++SPICY (MARNETTE et al., 2011). Na sequência, devem-se
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aplicar as consultas geradas pela ferramenta aos bancos de dados da
aplicação, validar os resultados das consultas e, com base no resultado da
validação, aferir a precisão do alinhamento. A validação pode ser feita
comparando os resultados das consultas com dados obtidos por técnicos ao
acessarem sistemas da aplicação. Usando como exemplo a aplicação deste
estudo de caso, os dados obtidos pelos técnicos podem ser os valores totais
de débitos tributários de um grupo de contribuintes, selecionados para a
validação. De posse desses valores, calcula-se, então, o desvio entre os
valores obtidos pelos técnicos (considerado como gabarito) e os valores
obtidos ao aplicar as consultas da ferramenta de reescrita aos bancos de
dados da aplicação. A média desses desvios pode ser usada para aferir se o
alinhamento gerado é preciso (quanto maior a média dos desvios, menor a
precisão);


efetuar uma análise de falsos positivos gerados pelo alinhamento ao aplicar a
COMA 3.0 CE em um estudo de caso, ou seja, aferir quantos alinhamentos
incorretos a ferramenta gera, usando, para isso, a medida de precisão
descrita no item 3.1 e. A medida de precisão é o quociente entre o número
total de alinhamentos corretos e o número total de alinhamentos obtidos pela
ferramenta. Se o resultado desse quociente for, por exemplo, 0,3, significa
que a ferramenta estaria gerando apenas 30% de alinhamentos corretos e os
70% restantes são incorretos ou falsos positivos. Pode-se tentar descobrir as
causas

desses

falsos

positivos

e

propor

técnicas

aumentando, assim, o valor da precisão do alinhamento.

para

reduzí-los,
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GLOSSÁRIO

matching: descoberta de semelhanças e identificação de correspondências entre
elementos de esquemas de bancos de dados heterogêneos; alinhamento.
matchers: algoritmos que aplicam técnicas de matching.
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ANEXO 1

MODELOS ENTIDADE-RELACIONAMENTO
DOS BANCOS DE DADOS
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1.1 . Banco de dados sf8572A (banco de dados mobiliário para cadastro e
pagamentos espontâneos)
contribuinte_mobiliario

pagamento_tributo

contribuinte_mobiliario_tributo

cd_contribuinte_mobiliario

cd_contribuinte_mobiliario

nm_contribuinte

cd_tributo

cd_tributo

nr_cgc_cpf_contribuinte

ms_incidencia

tp_tributo

tp_estabelecimento

an_incidencia

di_inicial_vigencia_tributo

dt_inicio_funcionamento

di_pagamento

ms_inicial_vigencia_tributo

dt_inscricao

ms_pagamento

an_inicial_vigencia_tributo

dt_ultima_atualizacao

an_pagamento

di_final_vigencia_tributo

cd_logradouro

vl_tributo

ms_final_vigencia_tributo

tp_logradouro

vl_autenticacao

an_final_vigencia_tributo

nm_logradouro

st_situacao_contribuinte_mo...

id_estimativa_servico

nr_imovel

di_arrecadacao

dt_inclusao_tributo

dc_complemento_imovel

ms_arrecadacao

dt_exclusao_tributo

nm_bairro_imovel

an_arrecadacao

id_contribuinte_cancelado

nr_cep_imovel

cd_origem_documento

nr_ordem

cd_sequencia_documento

dt_vigencia

vl_multa

id_residencial

vl_mora

id_residencial_aberto

vl_correcao

nr_telefone

vl_tributo_real

nr_ramal

tp_moeda

id_estimativa

vl_apurado

tp_pessoa

vl_ajustes

dt_cancelamento

vl_diferenca

cd_cancelamento

cd_cnpj_contribuinte

cd_setor_quadra

cd_guia_gerada_serpro

cd_lote
cd_contribuinte_mobiliario_cen...
tp_contribuinte_mobiliario_cen...
id_contribuinte_cancelado
tp_contribuinte_mobiliario
in_contribuinte_pj_sup
nm_municipio

cd_contribuinte_mobiliario
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1.2. Banco de dados sf8572B (banco de dados mobiliário para autos de infração e
habite-se)
operacao_fiscal *
cd_contribuinte_mobiliário
nr_operacao_fiscal
cd_subinspetoria
cd_tributo
tp_operacao
dt_emissao
dt_encerramento
dt_distribuicao
dt_cancelamento
cd_inspetor_fiscal
nr_processo
an_inicio_fiscalizacao
ms_inicio_fiscalizacao
an_fim_fiscalizacao
ms_fim_fiscalizacao
cd_encerramento
cd_ocorrencia_01
cd_ocorrencia_02
cd_ocorrencia_03
cd_ocorrencia_04
cd_ocorrencia_05
cd_ocorrencia_06
cd_ocorrencia_07
cd_ocorrencia_08
cd_ocorrencia_09
cd_ocorrencia_10
in_emissao_auto_infracao

operacao_fiscal_verificacao *
cd_contribuinte_mobiliario
cd_operacao_fiscal_verificacao
nr_operacao_fiscal_verificacao
nr_cgc_cpf_contribuinte
dt_distribuicao
dt_inicio_operacao_fiscal
dt_fim_operacao_fiscal
dt_encerramento
nr_processo
nr_acao
cd_acao
cd_funcionario_autorizado
cd_unidade_secretaria
cd_agente_fiscal
nm_agente_fiscal
cd_unidade_secretaria_agente
cd_funcionario_cotitular
cd_operador
dt_atualizacao
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T0809_AUTO_INFA
COD_AUTO_INFA
DT_AUTO_INFA

T0820_INCIDEN_AUTO
COD_AUTO_INFA
ANO_EX_INCD
MES_DIA_INCD
COD_SEQ_INCD
VAL_BASE_CALC_INCD
VAL_TRBT_INCD
VAL_MLTA_INCD
COD_SEQ_RTFC
DT_ATLZ_TAB
COD_ADM_ATLZ
COD_FUNC_ATLZ
PER_TAXA_UNIT
QTD_UNID

T0821_PGTO_DDA_INC
COD_AUTO_INFA
ANO_EX_INCD
COD_SEQ_DEP_ARRD
MES_DIA_INCD
COD_SEQ_INCD
COD_SEQ_PGTO_DOC
VAL_TRBT_PGTO_PRIN
VAL_MLTA_PGTO_PRIN
COD_SEQ_RTFC
DT_ATLZ_TAB
COD_ADM_ATLZ
COD_FUNC_ATLZ

COD_CTBU_MOBI
COD_ATVD_COML
COD_AUTC
COD_TIP_MOED
COD_FOR_NOTI
DT_NOTI_AUTO
COD_TIPO_AUTO
COD_LQDC_AUTO
PER_ALIQ_CALC_TRBT
COD_OPER_FISC
ANO_DOC_ECMC
COD_ACAO_FISC
DT_OPER_FISC
COD_REG_FUNC
QTD_COMN_PGTO
DT_ANST
COD_LOC_CANC
DT_CANC
VAL_MLTA_ACSS
VAL_CALC_ACSS
COD_SITU_DA_ASS
COD_UNID_SF
DT_ATLZ_TAB
COD_ADM_ATLZ
COD_FUNC_ATLZ
IND_AUTO_INFA_ZRDO
COD_INSC_MNUL
COD_ULTM_VIA_EMT
ANO_AUTC_PCSS
COD_NRO_PCSS
IND_PROC_MNUL
COD_PERD_COBR
COD_IND_TIP_AUTO
IND_ANLS_AUTO_INFA
ANO_MEMO
COD_NRO_MEMO
COD_INCS_AUTO_INFA
COD_ALIN_AUTO_INFA
COD_ITEM_LISTA
COD_SITU_AUTO
COD_TIP_ORIG_AUTO
IND_CPF_CNPJ_CTBU
COD_CPF_CNPJ_CTBU
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t1682_sql_env_anis *

t1681_rqrm_ani_obr *

ano_autc_pcss

ano_autc_pcss

cod_nro_pcss

cod_nro_pcss

cod_seq_rqrm_anis

cod_seq_rqrm_anst

cod_sql_incr

nom_rqrt

cod_tip_sql

txt_ende_crrs_rqrm

ind_sql_prin

cod_nro_ende_crrs

qtd_area_dcdn

ind_uso_resd

ano_exe_area_dcdn

ind_uso_serv
ind_uso_indl
ind_uso_coml
ind_uso_intt
qtd_area_tot_cont
cod_situ_lanc
ind_plta_imov
cod_tip_cad_rqrm
cod_tip_doc_arrd
ind_canc_rqrm
cod_tip_emis_doc
cod_digi_pcss
cod_tip_area_infm
dt_atlz_tab
cod_func_atlz
cod_dist_ar_infm
cod_ar
txt_cplm_ende_crrs
nom_bai_ende_crrs
nom_cid_crrs
sgl_est_crrs
cod_cep_crrs
qtd_area_terr_dcld
qtd_area_cont_rglr
qtd_area_cont_rglaizado
qtd_area_iss_dvdo
qtd_area_iss_cldo
qtd_area_lanc_iss
cod_log
cod_ccm
ano_vig_doc
cod_trbt_dvdo
cod_seq
cod_ddd_fone_prop
cod_fone_prop
cod_ram_fone_prop
cod_ddd_fax_prop
cod_fax_prop
txt_ref_ende_crrs
dt_canc_rqrm_anst
dt_rtfc_rqrm_anst
txt_mtvo_canc_rtfc
ind_cnpj_cpf
cod_cpf_cnpj_ctbu
ind_crtf_eltn
ind_otro_sql_envl
cod_func_excl
cod_nro_edit_anst
ano_emis_edit
dt_dgta
qtd_area_pgto_darm
qtd_area_cldo_dmsp
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1.3. Banco de dados sf8588 (banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica)
T6538_NFE *
COD_CTBU_MOBI
COD_NFE
ANO_EX_TRBT
DT_EMIS_NFE
MES_EX_TRBT
TXT_VRFC_NFE
COD_CNVN_NFE
TXT_SER_CNVN_NFE
DT_EMIS_CNVN_NFE
COD_PESS_TMDR_NFE
COD_PESS_PRSD_NFE
COD_ATVD_NFE
DT_RTNC_NFE
COD_ATVD_RTNC_NFE
VAL_SERV_NFE
VAL_DEDC_NFE

T6447_PESSOA_NFE *
COD_PESS_NFE
COD_CPF_CNPJ_NFE
IND_CPF_CNPJ_NFE
NOM_RZAO_SOCI_NFE

T6859_NAT_JUR_CNPJ *
COD_CNPJ_CTBU
COD_NAT_JURI_CTBU
DT_INIC_VIG
DT_TERN_VIG

COD_CTBU_MOBI
TXT_ENDE_NFE
COD_NRO_ENDE_NFE
TXT_CPLM_ENDE_NFE
NOM_BAI_NFE

T6593_TOMADOR_NFE *

COD_CID_NFE

COD_CGC_CPF_TMDR

TXT_ENDE_ELTN_NFE

IND_CGC_CPF_TMDR

COD_CEP_NFE

NOM_RZAO_SOCI_TMDR

COD_TIP_LOG_NFE

TXT_ENDE_TMDR

COD_INSC_ESTD_NFE

NOM_BAI_TMDR

COD_TIP_ORIG_NFE

COD_CEP_TMDR

DT_ULTM_ATLZ

COD_CID_TMDR

VAL_ALIQ_NFE

COD_TIP_LOG_TMDR

VAL_ISS_NFE

TXT_ENDE_ELTN_TMDR

VAL_CRED_NFE

COD_NRO_ENDE_TMDR

DT_CRED_NFE

TXT_CPLM_ENDE_TMDR

COD_STAT_NOTA_NFE
COD_TIP_ORIG_NFE
COD_GUIA_NFE
COD_TIP_TRBC_NFE
COD_TIP_CNVN_NFE
VAL_INSS_NFE
VAL_IRPJ_NFE
VAL_CSLL_NFE
VAL_COFI_NFE
VAL_PIS_PASE_NFE
DT_CANC_NFE
COD_CPF_CNPJ_ATLZ
IND_CPF_CNPJ_ATLZ
COD_CTBU_MOBI_ISS
COD_REGI_TRBC_NFE
COD_SEQ_LOTE_NFE
COD_EXTA_NFE
TXT_ASSI_CTBU_EMIS
COD_CERT_CTBU_EMIS
TXT_ASSI_CTBU_CANC
COD_CERT_CTBU_CANC
COD_SEQ_APRC
DT_ULTM_ATLZ
COD_STAT_PGTO_NFE
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T6537_GUIA_NFE *
COD_GUIA_NFE

T6698_DTB_IMOV_NFE *

COD_CTBU_MOBI

COD_DTB_NFE

ANO_EX_TRBT

COD_SQL_NFE

MES_EX_TRBT

VAL_DTB_NFE

VAL_SERV_NFE

T6697_DTB_CRED_NFE *

VAL_DEDC_NFE

COD_DTB_NFE

VAL_RTDO_NFE

DT_DTB_NFE

VAL_ISS_NFE

ANO_EX_TRBT_NFE

VAL_MLTA_NFE

COD_CPF_CNPJ_NFE

VAL_MRA_NFE

COD_CPF_CNPJ_NFE

IND_CPF_CNPJ_NFE

VAL_CORR_NFE

IND_CPF_CNPJ_NFE

COD_CPF_CNPJ_ATLZ

VAL_DSCT_NFE

COD_CTBU_MOBI

IND_CPF_CNPJ_ATLZ

VAL_CRED_NFE

COD_SQL_NFE

COD_STAT_DTB_NFE

VAL_TOT_NFE

ANO_EX_TRBT_NFE

DT_STAT_DTB_NFE

DT_GRCO_NFE

DT_ESTN_NFE

COD_EXTA_NFE

DT_EMIS_NFE

COD_EXTA_NFE

COD_CTBU_MOBI

DT_VCTO_NFE

VAL_DVL_NFE

IND_EMIS_RCBO_DTB

DT_VCTO_BASE_NFE

T6695_DVL_CRED_NFE *

ANO_DVL_CRED

COD_STAT_GUIA_NFE
DT_QUIT_NFE
VAL_PAGO_NFE
DT_CANC_GUIA_NFE
COD_CPF_CNPJ_ATLZ
IND_CPF_CNPJ_ATLZ

T6545_PAGT_GUI_NFE *
COD_SEQ_GUIA_NFE
COD_GUIA_NFE
VAL_PAGO_NFE
DT_PGTO_NFE
DT_CRED_NFE
COD_BCO_NFE
COD_AG_NFE
DT_INCL_NFE
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1.4. Banco de dados sf9408 (banco de dados da Declaração Eletrônica De
Serviços)
T6138_NOTA_FISCAL *
COD_DCLT_SERV

T6125_SERVICO_DECL *

COD_TIP_DOC_FISC

COD_DCLT_SERV

COD_SER_NOTA_FISC

COD_SERV_PSTD_CTBU

COD_NOTA_FISC_EMIT

DT_CAD

COD_DADO_FISC
COD_SERV_PSTD_CTBU
SGL_SITU_NOTA_FISC

T6121_DCLR_ELTR_SV *

DT_EMIS_NOTA_FISC

T6143_DECLARANTE *
COD_CPF_CNPJ_DCLT

VAL_NOTA_FISC

COD_DCLT_SERV

COD_CTBU_MOBI

PER_ALIQ_ISS_DVDO

COD_CPF_CNPJ_DCLT

COD_SEQ_ORD_CADT

VAL_ISS_RTDO

COD_CTBU_MOBI

NOM_RZAO_SOCI_DCLT

IND_IPSS_DMSP

DT_INCD_DECL

COD_TIP_LOG_ESTL

COD_NOTA_FISC_FINL

COD_NRO_RMSS_DCLT

NOM_LOG_ESTL

COD_ORIG_DOC

COD_SEQ_ORD_CADT

COD_IDT_NRO_ESTL

COD_CPF_CNPJ_TMDR

SGL_TIP_REGI_EMP

NOM_BAI_ESTL

TXT_OBS_NOTA_FISC

COD_TIP_DCLT

NOM_MUNC_ESTL

DT_CAD

PER_REDC_CALC_ISS

SGL_EST_ESTL

VAL_DEDC_NOTA_FISC

IND_MOVI_DOC_RECE

COD_CEP_ESTL

VAL_BASE_CALC_NOTA

COD_CPF_RESP

TXT_CPLM_ENDE

COD_RG_RESP

COD_FONE_ESTL

COD_DCLT_SERV

NOM_RESP_ENTG_DECL

COD_FAX_ESTL

COD_DOC_RECE_DCLT

NOM_CARG_RESP_ENTG

NOM_FSTA_DCLT

COD_TIP_DOC_FISC

IND_RTFC_DECL

COD_ENDE_ELTN_DCLT

DT_EMIS_DOC_RECE

COD_VRS_SIST_GRDR

DT_CAD

VAL_DOC_RECE

DT_CAD

VAL_BASE_CALC_DOC

DT_RECB_DECL

PER_ALIQ_ISS_RTDO

COD_ASSI_DIGT_ARQ

IND_IPSS_DMSP

COD_FONE_RESP_ENTG

COD_ORIG_DOC

COD_ENDE_ELTN_RESP

COD_SER_DOC_RECE

COD_CPF_RESP_ANT

COD_NRO_DOC_RECE

COD_RG_RESP_ANT

COD_SERV_PSTD_CTBU

COD_SVDR_RECB_ARQ

VAL_ISS_DVDO

T6133_DOC_RECE_SIF *

COD_CPF_CNPJ_PRSD
TXT_OBS_DOC_RECE
DT_CAD
VAL_ISS_RTDO

147

1.5. Banco de dados sf9419 (banco de dados de parcelamentos)
DEBT_PRCM *

PRCM *
COD_PRCM
COD_SEQ_PRCM
COD_TIP_PRCM
COD_CPF_RAIZ_CNPJ
IND_CPF_CNPJ_SOLI
COD_SITU_PRCM
DT_ADSO_PRCM
COD_TIP_CORR
QTD_PARC_SLTA
IND_PRC_RCTA_BRTO
VAL_RCTA_BRTO
DT_QUIT_PRCM
DT_RMPM_PRCM
TXT_MTVO_RMPM
COD_NRO_LOTE_RMPM
DT_EFTV_RMPM_LOTE
IND_EMIS_COMN
DT_BLOQ_RMPM
DT_VALI_BLOQ

COD_DEB

PAGTO_PARC *

COD_PRCM

COD_DOC_EMIS

COD_CPF_RAIZ_CNPJ

COD_SEQ_PRCM

VAL_LNCD

IND_CPF_CNPJ

COD_TIP_CTBU_ORIG

VAL_CORR_DMSP

COD_CPLM_CNPJ

COD_CTBU_ORIG

VAL_JURO_DMSP

COD_RG_SOLI

COD_TIP_DEB

VAL_MLTA_DMSP_PRCM

COD_ORG_EXPR

COD_DEB_ORIG

VAL_PAGO_PRCM

NOM_SOLC_SNHA

ANO_INCD

DT_PGTO

COD_CEP_SOLI

COD_NOTI_RECB

COD_BCO_ARRC

NOM_LOG_SOLI

IND_CNFS_DEB

COD_AG_ARRC

COD_NRO_ENDE_SOLI

COD_SSIS_ORIG

VAL_DVL

TXT_CPLM_SOLI

VAL_MNTT_PRIN

DT_DVL

NOM_BAI_SOLI

VAL_MNTT_RDAL

COD_PRCM

NOM_CID_SOLI

VAL_HONO_ADVC

COD_SEQ_PRCM

SGL_UF_SOLI

VAL_DESP_EXE

COD_IDT_PARC

COD_DDD_SOLI

VAL_CSTS_EST

COD_FONE_SOLI

VAL_PRIN_DEB

COD_RAM_SOLI

VAL_MLTA_DEB

COD_ENDE_ELTN_SOLI

VAL_JURO_DEB

SOLIC_PRCM *

CTBU_ORIG *

vAL_HONO_DEB

COD_CTBU_ORIG

TXT_OBS_BLOQ_PARC

VAL_DESP_DEB

COD_TIP_CTBU_ORIG

TXT_OBS_INCL_LOTE

VAL_CSTS_DEB

NOM_CTBU_ORIG

IND_SOLIC_RMPM_SF

VAL_DSCT_MLTA_DEB

COD_CPF_CNPJ_CTBU

IND_EXTE_DEB_AUTM

VAL_DSCT_JURO_DEB

IND_CPF_CNPJ_CTBU

TXT_JSTC_DEB_AUTM

VAL_DSCT_HONO_DEB

IND_VALI_JSTC_DEB

VAL_DSCT_CSTS_DEB

TXT_PRCE_JSTC_DEB

DT_ATLZ_TAB

DT_VLDC_JSTC_DEB

COD_TIP_ATLZ_DEB

DT_INCL_DEB_AUTM

COD_TIP_SITU_DEB

COD_SITU_DEB_AUTM
COD_AG_DEB_AUTM
COD_CTA_DEB_AUTM
COD_BCO_DEB
NOM_BCO_DEB
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1.6.Banco de dados sfimob (banco de dados imobiliário para taxas e impostos)
dado_nominal_iptu *

base_pagamento_iptu_corrente *

cd_contribuinte

cd_contribuinte
an_exercicio_lancamento
nr_notificacao_recibo

cadastro_notificacao_iptu *
cd_contribuinte

cd_tipo_pessoa

an_exercicio_lancamento

cd_cpf_cnpj

nr_notificacao_recibo

cd_uso_imovel_contribuinte

cd_uso_imovel_contribuinte

cd_cobranca_imovel

cd_cobranca_imovel

cd_cep_imovel

cd_territorial_predial

vl_lancado

cd_zona_fiscal

nr_parcela_lancada

dt_vencimento_parcela_01

vl_parcela_vista

an_emissao_notificacao_recibo

in_vista_parcelado

nr_lote_emissao_notificacao_recibo

vl_parcela_vista_duplic

vl_lancado_terreno

vl_parcela_01

vl_lancado_predial

vl_parcela_duplicada_01

vl_lancado_taxa_conservacao

vl_parcela_acresc_legal_01

vl_lancado_taxa_limpeza

dt_parcela_pagamento_01

vl_lancado_taxa_sinistro

vl_parcela_02

vl_compensado

vl_parcela_duplicada_02

vl_devido

vl_venal_excesso_imovel
nm_proprietario
cd_tipo_cpf_proprietario
cd_cpf_cnpj_proprietario
nm_compromissario
cd_tipo_cpf_compromissario
cd_cpf_cnpj_compromissario
nm_logradouro_imovel
nr_logradouro_imovel
dc_complemento_logradouro...
tx_referencia_logradouro_im...
cd_cep_imovel
nm_bairro_imovel
nm_cidade_imovel
sg_uf_imovel
nm_logradouro_entrega
nr_logradouro_entrega
dc_complemento_logradouro...
tx_referencia_logradouro_e...

vl_parcela_acresc_legal_02

qt_parcela_notificacao_recibo

dt_parcela_pagamento_02

cd_moeda

vl_parcela_03

nm_proprietario

vl_parcela_duplicada_03

nm_compromissario

vl_parcela_acresc_legal_03

nm_logradouro_imovel

dt_parcela_pagamento_03

cd_logradouro_imovel

vl_parcela_04

nr_logradouro_imovel

vl_parcela_duplicada_04

dc_complemento_logradouro_imovel

vl_parcela_acresc_legal_04

nm_bairro_imovel

cd_contribuinte

dt_parcela_pagamento_04

tx_referencia_logradouro_imovel

cd_logradouro

vl_parcela_05

cd_cep_imovel

tp_terreno

vl_parcela_duplicada_05

nm_logradouro_entrega

qt_esquina_imovel

vl_parcela_acresc_legal_05

cd_logradouro_entrega

qt_area_terreno_imovel

dt_parcela_pagamento_05

nr_logradouro_entrega

qt_testada_terreno_calculo

vl_parcela_06

dc_complemento_logradouro_entr...

cd_condominio_imovel

vl_parcela_duplicada_06

nm_bairro_entrega

nr_fracao_ideal_terreno

vl_parcela_acresc_legal_06

tx_referencia_logradouro_entrega

qt_area_construida_total

dt_parcela_pagamento_06

cd_cep_entrega

tp_padrao_construcao

vl_parcela_07

cd_imune_isento_imovel

qt_area_ocupada

vl_parcela_duplicada_07

qt_fator_especial

qt_pavimento

vl_parcela_acresc_legal_07

cd_motivo_fator_especial

an_construcao_corrigido

dt_parcela_pagamento_07

qt_fator_condominio

tp_uso_imovel

vl_parcela_08

cd_conservacao_01

tp_meio_cobranca_tributo

vl_parcela_duplicada_08

qt_testada_conservacao_01

st_conservacao_pavimentacao

vl_parcela_acresc_legal_08

qt_area_terreno_imovel

in_servico_limpeza_publica

dt_parcela_pagamento_08

vl_metro_quadrado_terreno

cd_zona_fiscal

vl_parcela_09

vl_testada_calculo

qt_primeira_testada_imovel

vl_parcela_duplicada_09

qt_fracao_ideal_terreno

vl_parcela_acresc_legal_09

vl_venal_terreno

dt_parcela_pagamento_09

qt_profundidade_equivalente

vl_parcela_10

vl_venal_imovel_corrigido

vl_parcela_duplicada_10

qt_area_construida

vl_parcela_acresc_legal_10

vl_metro_quadrado_construcao

dt_parcela_pagamento_10

qt_excesso_area

st_inibicao_contribuinte

vl_venal_construcao

dt_vencimento_parcela_01

vl_venal_excesso_imovel

cd_cpf_compromissario

vl_venal_excesso_corrigido

cd_cep_entrega
nm_bairro_entrega
sg_uf_entrega

dado_avaliativo_iptu *

inadimplente_iptu_corrente
cd_contribuinte
nr_notificacao_recibo
cd_fase_imovel
qt_prestacao_notificacao_recibo
qt_prestacao_vencida
vl_prestacao
dt_vencimento_parcela_01
dt_vencimento_parcela_02
dt_vencimento_parcela_03
dt_vencimento_parcela_04
dt_vencimento_parcela_05
dt_vencimento_parcela_06
dt_vencimento_parcela_07
dt_vencimento_parcela_08
dt_vencimento_parcela_09
dt_vencimento_parcela_10
dt_vencimento_notificacao_recibo
an_exercicio_inadimplencia
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V1070_CTBU_LX_IMOB *

V5104_DMS_OCTB_ITB *

COD_NAT_TAXA_LIXO

COD_SEQ_ETIQ_DMSP

COD_SQL_EMIS_TAXA

COD_CPF_CNPJ_CTBU

COD_SEQ_CTBU_LIXO

COD_DIGI_ETIQ_DMSP

DT_INIC_CTBU_LIXO

IND_PESS_FSCA_JURI

DT_FIM_CTBU_LIXO

NOM_CTBU_ITBI

DT_CAD

COD_USUA_ATND_CART

NOM_LOG_LOC

DT_ATLZ_TAB

COD_SEQ_ETIQ_DMSP
COD_DIGI_ETIQ_DMSP
COD_NRO_SET
COD_NRO_QDR
COD_NRO_LOTE_IMOV
COD_DIGI_SQL
COD_ESPE_USO
QTD_AREA_TERR

IDT_IMOV_LOC

QTD_FRCO_IDEA

TXT_CPLM_LOC
TXT_REF_LOC

V1071_INCD_LX_IMOB *

NOM_BAI_LOC

COD_NAT_TAXA_LIXO

IDT_POSL_LOC
COD_LOG_LOC

V5874_DAMSP_ITB *

COD_SQL_EMIS_TAXA

divida_ativa

ANO_INCD_TAXA_RSDO

COD_SITU_CTBU_TAXA

cd_devedor

MES_INCD_TAXA_RSDO

COD_UNID_GRDA_SGRD

cd_tipo_credito

COD_NOTI_RCBO_TAXA

COD_UNID_GRDA_RSDO

an_exercicio_incidencia

COD_SEQ_CTBU_LIXO

NOM_USUA_IMOV_TAXA

cd_notificacao

IND_CMPS_PRCL

IND_CGC_CPF_USUA

cd_execucao_fiscal

COD_SITU_INCD

COD_CGC_CPF_USUA

an_exercicio_execucao_fiscal

COD_SITU_PGTO_TAXA

COD_MTVO_NAO_PGTO

dt_vencimento_divida

DT_CANC_DOC_TAXA

COD_MTVO_ISEN_LIXO

cd_digito_controle_execuca...

DT_LANC_INCD

COD_MTVO_SUSP_TAXA

vl_principal_atualizado

VAL_PRIN_TAXA_RSDO

vl_multa_convertida

VAL_LNCD_TAXA_RSDO

cd_tipo_moeda
vl_atualizado_debito

QTD_AREA_CONT
DT_TRAN_IMOV
DT_EMIS_DMSP
DT_VCTO_DMSP
NOM_CTBU_ITBI
IND_PESS_FSCA_JURI
COD_CPF_CNPJ_CTBU
COD_TIP_SITU_DMSP
VAL_VNL_IPTU
VAL_VNL_IPTU_SGRD
VAL_CALC_ITBI
VAL_EXCS_IPTU
VAL_TRAN_INFM
VAL_PRTE_FINC
NOM_ENDE_SQL
COD_NRO_IMOV
TXT_CPLM_ENDE_IMOV
NOM_BAI_SQL
NOM_ENDE_CRRS
COD_NRO_ENDE_CRRS
TXT_CPLM_ENDE_CRRS
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1.7. Banco de dados sgd (banco de dados para gestão de documentos)
tbOperacaoFiscal *

tbUnidade *

tbFuncionario *

NumExp

CodUnid

DtCad

DescUnid

CodUnid

Tipo

CodOrgao

CodFunc

NumOper

Ramal1

CodCargo

NumProc

CodExcl

CodPerfil

CodUnidAtual

Fone1

NomFunc

UnidExp

NumFax

RF

RfAutoriz

SiglaUnid

NomAbrev

RfAgente

Fone2

RG

CodFunc

Ramal2

CodExcl

NomeAgente

CodFuncChefe

CodOper

CodUnidAgente

CodCargoChefeUnid

Ramal1

UnidAgente

CodUnidPai

Fone

CoTitular

CodFuncTramUnid

IndHabGED

DtDistr

indImplantado

MotivoDesabGED

MesInicFisc

CodUnidAgrupamento

DtIniDesab

MesFimFisc

Endereco

DtFimDesab

DtEnc

CE

CodFuncSubst

CCM

IndVisivel

IndTramSala

CNPJ

CodUnidSCD

IndVisivelParaUnidadesExter...

RaizCNPJ

AtribuicoesUnid

IndOF

DtAtualiz

Predio

IndOV
IndOVL
IndOVT
Fone2

tbOrgao *
CodOrgao
DescOrgao
Ramal1
CodExcl

tbCargo *
CodCargo
DescCargo
CodExcl

Fone1
NumFax
Fone2
SiglaOrgao
Ramal2

tbPerfil *
CodPerfil
DescPerfil
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ANEXO 2
MAPEAMENTO DOS NOMES DOS CAMPOS,
TABELAS E BANCOS DE DADOS
PARA A NOMENCLATURA COMUM
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2.1.

Mapeamento dos nomes dos campos

Nome original do campo
an_arrecadacao
an_construcao_corrigido
an_emissao_notificacao_recibo
an_exercicio_execucao_fiscal
an_exercicio_inadimplencia
an_exercicio_incidencia
an_exercicio_lancamento
an_fim_fiscalizacao
an_final_vigencia_tributo
an_incidencia
an_inicial_vigencia_tributo
an_inicio_fiscalizacao
an_pagamento
ano_autc_pcss
ANO_DOC_ECMC
ANO_DVL_CRED
ano_emis_edit
ANO_EX_INCD
ANO_EX_TRBT
ANO_EX_TRBT_NFE
ano_exe_area_dcdn
ANO_INCD
ANO_INCD_TAXA_RSDO
ANO_MEMO
ano_vig_doc
AtribuicoesUnid
CCM
cd_acao
cd_agente_fiscal
cd_cancelamento
cd_cep_entrega
cd_cep_imovel
cd_cnpj_contribuinte

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
anoDaArrecadacao
anoDaConstrucaoCorrigidoPorReformaOuAmpliacao
anoDaEmissaoDaNotificacaoReciboDeIptu
anoDoExercicioDaExecucaoFiscal
anoDoExercicioDeInadimplencia
anoDoExercicioDaIncidencia
anoDoExercicioDoLancamento
anoDoFimDaFiscalizacao
anoFinalDaVigenciaDoTributo
anoDaIncidencia
anoInicialDaVigenciaDoTributo
anoDeInicioDaFiscalizacao
anoDoPagamento
anoDaAutuacaoDoProcesso
anoDoDocumentoDeEncerramentoDeCobrancaDoAutoDeInfracao
anoDaDevolucaoDoCredito
anoDaEmissaoDoEdital
anoDoExercicioDaIncidencia
anoDoExercicioTributado
anoDoExercicioTributadoNaNotaFiscalEletronica
anoDeDecadenciaDoExcessoDeArea
anoDaIncidencia
anoDaIncidenciaDaTaxaDeResiduos
anoDoMemorando
anoDaVigenciaDaDocumentacao
atribuicoesDaUnidade
cadastroDeContribuinteMobiliario
codigoDaAcao
codigoDoAgenteFiscal
codigoDeCancelamento
cepDeEntrega
codigoDoCepDoImovel
cnpjDoContribuinte
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Nome original do campo

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
cd_cobranca_imovel
codigoDeCobrancaDoImovel
cd_condominio_imovel
codigoDeCondominio
cd_conservacao_01
codigoDeConservacao1
cd_contribuinte
cadastroDeContribuinte
cd_contribuinte_mobiliario
cadastroDeContribuinteMobiliario
cd_contribuinte_mobiliario_centralizador cadastroDeContribuinteMobiliarioCentralizador
cd_cpf_cnpj
cpfOuCnpj
cd_cpf_cnpj_compromissario
cpfOuCnpjDoCompromissario
cd_cpf_cnpj_proprietario
cpfOuCnpjDoProprietario
cd_devedor
codigoDoDevedor
cd_digito_controle_execucao_fiscal
digitoDeControleDaExecucaoFiscal
cd_encerramento
codigoDeEncerramento
cd_execucao_fiscal
codigoDaExecucaoFiscal
cd_fase_imovel
codigoDaFaseDoImovel
cd_funcionario_autorizado
codigoDoFuncionarioAutorizado
cd_funcionario_cotitular
codigoDoFuncionarioCotitular
cd_guia_gerada_serpro
codigoDaGuiaGeradaPeloServicoDeProcessamentoDeDadosFederal
cd_imune_isento_imovel
codigoDeImuneOuIsentoParaImovel
cd_inspetor_fiscal
codigoDoInspetorFiscal
cd_logradouro
codigoDoLogradouro
cd_logradouro_entrega
codigoDoLogradouroDeEntrega
cd_logradouro_imovel
codigoDoLogradouroDoImovel
cd_lote
codigoDoLoteFiscal
cd_moeda
codigoDaMoeda
cd_motivo_fator_especial
codigoDoMotivoDeFatorEspecial
cd_notificacao
codigoDaNotificacao
cd_ocorrencia_01
codigoDaOcorrencia1
cd_ocorrencia_02
codigoDaOcorrencia2
cd_ocorrencia_03
codigoDaOcorrencia3
cd_ocorrencia_04
codigoDaOcorrencia4
cd_ocorrencia_05
codigoDaOcorrencia5
cd_ocorrencia_06
codigoDaOcorrencia6
cd_ocorrencia_07
codigoDaOcorrencia7
cd_ocorrencia_08
codigoDaOcorrencia8
cd_ocorrencia_09
codigoDaOcorrencia9
cd_ocorrencia_10
codigoDaOcorrencia10
cd_operacao_fiscal_verificacao
codigoDaOperacaoFiscalDeVerificacao
cd_operador
codigoDoOperador
cd_origem_documento
codigoDeOrigemDoDocumento
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Nome original do campo
cd_sequencia_documento
cd_setor_quadra
cd_subinspetoria
cd_territorial_predial
cd_tipo_cpf_compromissario
cd_tipo_cpf_proprietario
cd_tipo_credito
cd_tipo_moeda
cd_tipo_pessoa
cd_tributo
cd_unidade_secretaria
cd_unidade_secretaria_agente
cd_uso_imovel_contribuinte
cd_zona_fiscal
CE
CGC
CNPJ
COD_ACAO_FISC
COD_ADM_ATLZ
COD_AG_ARRC
COD_AG_DEB_AUTM
COD_AG_NFE
COD_ALIN_AUTO_INFA
cod_ar
COD_ASSI_DIGT_ARQ
COD_ATVD_COML
COD_ATVD_NFE
COD_ATVD_RTNC_NFE
COD_AUTC
COD_AUTO_INFA
COD_BCO_ARRC
COD_BCO_DEB
COD_BCO_NFE
cod_ccm
cod_cep_crrs
COD_CEP_ESTL
COD_CEP_IMOV
COD_CEP_NFE
COD_CEP_SOLI

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
codigoDeSequenciaDoDocumento
codigoDoSetorMaisQuadraFiscal
codigoDeSubinspetoria
codigoTerritorialOuPredial
codigoParaCompromissarioPessoaFisica
codigoParaProprietarioPessoaJuridica
codigoParaTipoDeCredito
codigoDoTipoDeMoeda
codigoParaTipoDePessoa
codigoDoTributo
codigoDaUnidadeDaSecretaria
codigoDaUnidadeDaSecretariaDoAgente
codigoDoUsoDoImovel
codigoDaZonaFiscal
codigoDeEnderecamentoDaUnidade
cadastroGeralDeContribuintes
cadastroNacionalDePessoaJuridica
codigoDaAcaoFiscal
codigoAdministrativoDeAtualizacao
codigoDaAgenciaArrecadadora
codigoDaAgenciaParaDebitoAutomatico
codigoDaAgenciaParaCobrancaDeNotaFiscalEletronica
codigoDeClassificacaoDoAutoDeInfracao
codigoDaArea
codigoDoDigitador
codigoDaAtividadeComercial
codigoDaAtividadeNaNotaFiscalEletronica
codigoDaAtividadeDeRetencaoNaNotaFiscalEletronica
codigoDeAutuacao
codigoDoAutoDeInfracao
codigoDoBancoArrecadador
codigoDoBancoParaDebito
codigoDoBancoParaCobrancaDaNotaFiscalEletronica
codigoDoCadastroDeContribuinteMobiliario
codigoDoCepParaCorrespondencia
cepDoEstabelecimento
codigoDoCepDoImovel
codigoDoCepNaNotaFiscalEletronica
codigoDoCepDoSolicitante
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Nome original do campo
COD_CEP_TMDR
COD_CERT_CTBU_CANC
COD_CERT_CTBU_EMIS
COD_CGC_CPF_TMDR
COD_CGC_CPF_USUA
COD_CID_NFE
COD_CID_TMDR
COD_CNPJ_CTBU
COD_CNVN_NFE
COD_CPF_CNPJ_ATLZ
COD_CPF_CNPJ_CTBU
COD_CPF_CNPJ_DCLT
COD_CPF_CNPJ_NFE
COD_CPF_CNPJ_PRSD
COD_CPF_CNPJ_TMDR
COD_CPF_RAIZ_CNPJ
COD_CPF_RESP
COD_CPF_RESP_ANT
COD_CPLM_CNPJ
COD_CTA_DEB_AUTM
COD_CTBU_MOBI
COD_CTBU_MOBI_ISS
COD_CTBU_ORIG
COD_DADO_FISC
COD_DCLT_SERV
COD_DDD_CTBU
cod_ddd_fax_prop
cod_ddd_fone_prop
COD_DDD_SOLI
COD_DEB
COD_DEB_ORIG
COD_DIGI_ETIQ_CPLD
COD_DIGI_ETIQ_DMSP
cod_digi_pcss
COD_DIGI_SQL
cod_dist_ar_infm
COD_DOC_EMIS
COD_DOC_RECE_DCLT
COD_DTB_NFE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
codigoDoCepDoTomadorDeServicos
codigoDoCertificadoDigitalDeContribuinteCancelado
codigoDoCertificadoDigitalDeContribuinteEmitente
cgcOuCpfDoTomadorDeServicos
cgcOuCpfDoUsuarioDoImovel
codigoDaCidadeNaNotaFiscalEletronica
codigoDaCidadeDoTomador
cnpjDoContribuinte
codigoDoReciboProvisorioDeServicos
codigoDeCpfOuCnpjAtualizado
cpfOuCnpjDoContribuinte
cpfOuCnpjDoDeclarante
cpfOuCnpjNaNotaFiscalEletronica
cpfOuCnpjDoPrestador
cpfOuCnpjDoTomador
cpfOuRaizDoCnpj
cpfDoResponsavel
cpfDoResponsavelAnterior
complementoDaRaizDoCnpj
codigoDaContaParaDebitoAutomatico
codigoDeContribuinteMobiliario
codigoDoContribuinteMobiliarioParaImpostoSobreServicos
codigoDoContribuinteOriginal
codigoDosDadosFiscais
codigoDoDeclaranteDeServicos
dddDoContribuinte
dddDoFaxDoProprietario
dddDoFoneDoProprietario
dddDoSolicitante
codigoDoDebito
codigoDoDebitoOriginal
digitoDaEtiquetaDoLAnacamentoComplementar
digitoDaEtiquetaDoDocumentoDeArrecadacao
digitoDeControleDoNumeroDeProcesso
digitoDeControleDoCodigoDoImovel
codigoDaDistribuicaoDaAreaInformada
codigoDoDocumentoDeEmissao
codigoDoDocumentoRecebidoPeloDeclarante
codigoDeTipoDeTributacaoNaNotaFiscalEletronica
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Nome original do campo
COD_ENDE_ELTN_CTBU
COD_ENDE_ELTN_DCLT
COD_ENDE_ELTN_RESP
COD_ENDE_ELTN_SOLI
COD_ESPE_USO
COD_EXTA_NFE
COD_FAX_ESTL
cod_fax_prop
COD_FONE_CTBU
COD_FONE_ESTL
cod_fone_prop
COD_FONE_RESP_ENTG
COD_FONE_SOLI
COD_FOR_NOTI
COD_FUNC_ATLZ
cod_func_excl
COD_GUIA_NFE
COD_IDT_NRO_ESTL
COD_IDT_PARC
COD_INCS_AUTO_INFA
COD_IND_TIP_AUTO
COD_INSC_ESTD_NFE
COD_INSC_MNUL
COD_ITEM_LISTA
COD_LOC_CANC
cod_log
COD_LOG_LOC
COD_LQDC_AUTO
COD_MATR_IMOV
COD_MTVO_ISEN_LIXO
COD_MTVO_NAO_PGTO
COD_MTVO_SUSP_TAXA
COD_NAT_JURI_CTBU
COD_NAT_TAXA_LIXO
COD_NAT_TRAN_ITBI
COD_NFE
COD_NOTA_FISC_EMIT
COD_NOTA_FISC_FINL
COD_NOTI_RCBO_TAXA

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
emailDoContribuinte
emailDoDeclarante
emailDoResponsavel
emailDoSolicitante
codigoDeUsoEspecial
codigoDeExtratoDaNotaFiscalEletronica
fax
faxDoProprietario
foneDoContribuinte
foneDoEstabelecimento
foneDoProprietario
foneDoResponsavelPelaEntregaDaDeclaracao
foneDoSolicitante
codigoDaNotificacaoDoAutoDeInfracao
codigoDeFuncionarioAtualizado
codigoDeFuncionarioExcluido
codigoDaGuiaDaNotaFiscalEletronica
codigoIdentificadorDoNumeroDoEstabelecimento
identificadorDoParcelamento
codigoDaIncidenciaDoAutoDeInfracao
codigoDoTipoDeAuto
codigoDeInscricaoEstadual
codigoDaInscricaoMunicipal
codigoDoItemDaListaDeServicos
codigoDoLocadorCancelado
codigoDoLogradouro
codigoDoLogradouroDoLocador
codigoDeLiquidacaoDoAutoDeInfracao
codigoDaMatriculaDoImovel
codigoDoMotivoDaIsencaoDaTaxaDeLixo
codigoDoMotivoDeNaoPagamento
codigoDoMotivoDaSuspensaoDaTaxaDeLixo
codigoDaNaturezaJuridicaDoContribuinte
codigoDaNaturezaDaTaxaDeLixo
codigoDaNaturezaDaTransacaoNoImpostoDeTransmissaoDeImovel
codigoDaNotaFiscalEletronica
codigoDaNotaFiscalEmitida
codigoDaNotaFiscalFinal
codigoDaNotificacaoReciboDaTaxaDeLixo
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Nome original do campo
COD_NOTI_RECB
COD_NRO_DOC_RECE
cod_nro_edit_anst
cod_nro_ende_crrs
COD_NRO_ENDE_NFE
COD_NRO_ENDE_SOLI
COD_NRO_ENDE_TMDR
COD_NRO_IMOV
COD_NRO_LOTE_IMOV
COD_NRO_LOTE_RMPM
COD_NRO_MEMO
cod_nro_pcss
COD_NRO_QDR
COD_NRO_RMSS_DCLT
COD_NRO_SET
COD_OPER_FISC
COD_ORG_EXPR
COD_ORIG_DOC
COD_PCSS
COD_PERD_COBR
COD_PESS_NFE
COD_PESS_PRSD_NFE
COD_PESS_TMDR_NFE
COD_PRCM
cod_ram_fone_prop
COD_RAM_SOLI
COD_REG_FUNC
COD_REGI_TRBC_NFE
COD_RG_RESP
COD_RG_RESP_ANT
COD_RG_SOLI
cod_seq
COD_SEQ_APRC
COD_SEQ_CTBU_LIXO
COD_SEQ_DEP_ARRD
COD_SEQ_ETIQ_CPLD
COD_SEQ_ETIQ_DMSP
COD_SEQ_GUIA_NFE
COD_SEQ_INCD

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
codigoDaNotificacaoReciboDoParcelamento
codigoDoDocumentoRecebidoPeloDeclarante
numeroDoEditalDeAnistiaDoHabiteSe
numeroDoEnderecoParaCorrespondencia
codigoDoNumeroDoEnderecoNaNotaFiscalEletronica
numeroDoEnderecoDoSolicitante
numeroDoEnderecoDoTomador
numeroDoImovel
codigoDoNumeroDoLoteFiscalDoImovel
codigoDoNumeroDoLoteDeRompimentoDoParcelamento
codigoDoNumeroDoMemorando
numeroDoProcesso
codigoDoNumeroDaQuadraFiscal
numeroDaRemessaDoDeclarante
codigoDoNumeroDoSetorFiscal
codigoDaOperacaoFiscal
codigoDoOrgaoExpedidor
codigoDeOrigemDoDocumento
codigoDoTipoDeProcesso
codigoDeCobrancaDeAutoDeInfracao
codigoDaPessoaNaNotaFiscalEletronica
codigoDoPrestadorNaNotaFiscalEletronica
codigoDoTomadorNaNotaFiscalEletronica
codigoDoParcelamento
ramalDoProprietario
ramalDoSolicitante
registroFuncional
codigoDoRegimeDeTributacaoNaNotaFiscalEletronica
rgDoResponsavelPelaDeclaracaoEletronicaDeServicos
rgDoResponsavelAnteriorPelaDeclaracaoEletronicaDeServicos
rgDoSolicitanteDoParcelamento
codigoDeSequenciaDoHabiteSe
codigoDeSequenciaDeApropriacao
codigoDeSequenciaDoContribuinteDaTaxaDeLixo
codigoDeSequenciaDoDepartamentoArrecadador
codigoDeSequenciaDaEtiquetaDoLancamentoComplementar
codigoDeSequenciaDaEtiquetaDoDocumentoDePagamento
codigoDeSequenciaDaGuiaDaNotaFiscalEletronica
codigoDeSequenciaDeIncidencia
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Nome original do campo
COD_SEQ_LOTE_NFE
COD_SEQ_ORD_CADT
COD_SEQ_PGTO_DOC
COD_SEQ_PRCM
cod_seq_rqrm_anis
COD_SEQ_RTFC
COD_SER_DOC_RECE
COD_SER_NOTA_FISC
COD_SERV_PSTD_CTBU
COD_SITU_AUTO
COD_SITU_CTBU_TAXA
COD_SITU_DA_ASS
COD_SITU_DEB_AUTM
COD_SITU_INCD
cod_situ_lanc
COD_SITU_PGTO_TAXA
COD_SITU_PRCM
COD_SQL_EMIS_TAXA
COD_SQL_INCR
COD_SQL_NFE
COD_SSIS_ORIG
COD_STAT_DTB_NFE
COD_STAT_GUIA_NFE
COD_STAT_NOTA_NFE
COD_STAT_PGTO_NFE
COD_SVDR_RECB_ARQ
cod_tip_area_infm
COD_TIP_ATLZ_DEB
cod_tip_cad_rqrm
COD_TIP_CNVN_NFE
COD_TIP_CORR
COD_TIP_CTBU_ORIG
COD_TIP_DCLT
COD_TIP_DEB
cod_tip_doc_arrd
COD_TIP_DOC_FISC
cod_tip_emis_doc
COD_TIP_LOG_ESTL
COD_TIP_LOG_NFE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
codigoDeSequenciaDoLoteDaNotaFiscalEletronica
codigoDeSequenciaDeCadastramento
codigoDeSequenciaDoDocumentoDePagamento
codigoDeSequenciaDeParcelamento
codigoDeSequenciaDoRequerimentoDeAnistia
codigoDeSequenciaParaControleDoRequerimentoDeHabiteSe
codigoDeServicoDoDocumentoRecebido
codigoDeServicoDaNotaFiscal
codigoDoServicoPrestadoPeloContribuinte
codigoDaSituacaoDoAutoDeInfracao
codigoDaSituacaoDoContribuinteDaTaxaDeLixo
codigoDaSituacaoDaObrigacaoAcessoria
codigoDaSituacaoDoDebitoAutomatico
codigoDaSituacaoDaIncidencia
codigoDaSituacaoDoLancamento
codigoDaSituacaoDoPagamentoDaTaxaDeLixo
codigoDaSituacaoDoParcelamento
setorQuadraLoteDoContribuinteDaTaxaDeLixo
codigoDoSetorMaisQuadraMaisLoteFiscalNoIncra
codigoDoSetorMaisQuadraMaisLoteFiscalNaNotaFiscalEletronica
codigoDoSistemaDeOrigem
statusDaTributacaoNaNotaFiscalEletronica
statusDaGuiaDeNotaFiscalEletronica
statusDaNotaFiscalEletronica
statusDoPagamentoDaNotafiscalEletronica
codigoDoServidorParaRecebimentoDeArquivos
codigoDoTipoDeAreaInformada
codigoDoTipoDeAtualizacao
codigoDoTipoDeCadastramentoDoRequerimento
codigoDoTipoDeReciboProvisorioDeServicos
codigoDoTipoDeCorrecao
codigoDoTipoDeContribuinteOriginal
codigoDoTipoDeDeclarante
codigoDoTipoDeDebito
codigoDoTipoDeDocumentoDeArrecadacao
codigoDoTipoDeDocumentoFiscal
codigoDoTipoDeEmissaoDeDocumento
codigoDoTipoDeLogradouroDoEstabelecimento
codigoDoTipoDeLogradouroNaNotaFiscalEletronica
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Nome original do campo
COD_TIP_LOG_TMDR
COD_TIP_MOED
COD_TIP_ORIG_AUTO
COD_TIP_ORIG_NFE
COD_TIP_PRCM
COD_TIP_SITU_DEB
COD_TIP_SITU_DMSP
cod_tip_sql
COD_TIP_TRBC_NFE
COD_TIP_TRMS_IMOV
COD_TIPO_AUTO
cod_trbt_dvdo
COD_ULTM_VIA_EMT
COD_UNID_GRDA_RSDO
COD_UNID_GRDA_SGRD
COD_UNID_SF
COD_USUA_ATND_CART
COD_VRS_SIST_GRDR
CodCargo
CodCargoChefeUnid
CodExcl
CodFunc
CodFuncChefe
CodFuncSubst
CodFuncTramUnid
CodOper
CodOrgao
CodPerfil
CodUnid
CodUnidAgente
CodUnidAgrupamento
CodUnidAtual
CodUnidPai
CodUnidSCD
CoTitular
CPF
dc_complemento_imovel
dc_complemento_logradouro_entrega
dc_complemento_logradouro_imovel

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
codigoDoTipoDeLogradouroDoTomadorDeServicos
codigoDoTipoDeMoeda
codigoDoTipoDeOrigemDoAutoDeInfracao
codigoDoTipoDeOrigemDaNotaFiscalEletronica
codigoDoTipoDeParcelamento
codigoDoTipoDeSituacaoDoDebito
codigoDoTipoDeSituacaoDoDocumentoDePagamento
codigoDoTipoDeSetorQuadraLote
codigoDoTipoDeTributacaoDaNotaFiscalEletronica
codigoDoTipoDeTransmissaoDoImovel
codigoDoTipoDeAutoDeInfracao
codigoDoTributoDevido
codigoDaUltimaViaEmitida
codigoDaUnidadeGeradoraDeResiduo
codigoDaUnidadeGeradoraEspecial
codigoDaUnidadeDaSecretariaDeFinancas
codigoDoUsuarioAtendenteDeCartorio
codigoDeVerificacaoDoSistemaGerador
codigoDoCargo
codigoDoCargoDeChefeDaUnidade
codigoDeExclusao
codigoDoFuncionario
codigoDoFuncionarioChefe
codigoDoFuncionarioSubstituto
codigoDoFuncionarioResponsavelPorTramitacaoDeDocumentos
codigoDoOperador
codigoDoOrgao
codigoDoPerfilDoFuncionario
codigoDaUnidade
codigoDaUnidadeDoAgente
codigoDaUnidadeDeAgrupamento
codigoDaUnidadeAtual
codigoDaUnidadePai
codigoDaUnidadeSolicitadora
coTitular
cadastroDePessoasFisicas
descricaoDoComplementoDoImovel
complementoDoLogradouroDeEntrega
descricaoDoComplementoDoLogradouroImovel
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Nome original do campo
DescCargo
DescOrgao
DescPerfil
DescUnid
di_arrecadacao
di_final_vigencia_tributo
di_inicial_vigencia_tributo
di_pagamento
DT_ADSO_PRCM
DT_ANST
DT_ATLZ_TAB
dt_atualizacao
DT_AUTO_INFA
DT_BLOQ_RMPM
DT_CAD
DT_CANC
DT_CANC_DOC_TAXA
DT_CANC_GUIA_NFE
DT_CANC_NFE
dt_canc_rqrm_anst
dt_cancelamento
DT_CRED_NFE
dt_dgta
dt_distribuicao
DT_DTB_NFE
DT_DVL
DT_EFTV_RMPM_LOTE
DT_EMIS_CNVN_NFE
DT_EMIS_DMSP
DT_EMIS_DOC_RECE
DT_EMIS_NFE
DT_EMIS_NOTA_FISC
dt_emissao
dt_encerramento
DT_ESTN_NFE
dt_exclusao_tributo
DT_FIM_CTBU_LIXO
dt_fim_operacao_fiscal
DT_GRCO_NFE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
descricaoDoCargo
descricaoDoOrgao
descricaoDoPerfilDoFuncionario
descricaoDaUnidade
diaDaArrecadacao
diaFinalDaVigenciaDoTributo
diaInicialDaVigenciaDoTributo
diaDoPagamento
dataDaAdesaoAoParcelamento
dataDaAnistia
dataDeAtualizacaoDaTabela
dataDeAtualizacao
dataDoAutoDeInfracao
dataDoBloqueioPorRompimentoDoParcelamento
dataDeCadastramento
dataDeCancelamento
dataDeCancelamentoDoDocumentoDaTaxaDeLixo
dataDeCancelamentoDaGuiaDaNotaFiscalEletronica
dataDeCancelamentoDaNotaFiscalEletronica
dataDeCancelamentoDoRequerimentoDeAnistia
dataDeCancelamento
dataDoCreditoDaNotaFiscalEletronica
dataDaDigitacao
dataDeDistribuicaoDaOperacaoFiscal
dataDaTributacaoDaNotaFiscalEleltronica
dataDaDevolucao
dataEfetivaDoRompimentoDoLote
dataDaEmissaoDoReciboProvisorioDeServicos
dataDaEmissaoDoDocumentoDeArrecadacao
dataDaEmissaoDoDocumentoDeRecebimento
dataDeEmissaoDaNotaFiscalEletronica
dataDeEmissaoDaNotaFiscal
dataDeEmissao
dataDeEncerramentoDaOperacaoFiscal
dataDeEstornoDaNotaFiscalEletronica
dataDeExclusaoDoTributo
dataDeEncerramentoDoContribuinteDaTaxaDeLixo
dataDoFimDaOperacaoFiscalDeVerificacao
dataDeGeracaoDaNotaFiscalEletronica
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Nome original do campo
DT_INCD_DECL
DT_INCL_DEB_AUTM
DT_INCL_NFE
dt_inclusao_tributo
DT_INIC_CTBU_LIXO
DT_INIC_VIG
dt_inicio_funcionamento
dt_inicio_operacao_fiscal
dt_inscricao
DT_LANC_INCD
DT_NOTI_AUTO
DT_OPER_FISC
dt_parcela_pagamento_01
dt_parcela_pagamento_02
dt_parcela_pagamento_03
dt_parcela_pagamento_04
dt_parcela_pagamento_05
dt_parcela_pagamento_06
dt_parcela_pagamento_07
dt_parcela_pagamento_08
dt_parcela_pagamento_09
dt_parcela_pagamento_10
DT_PGTO
DT_PGTO_NFE
DT_QUIT_NFE
DT_QUIT_PRCM
DT_RECB_DECL
DT_RMPM_PRCM
dt_rtfc_rqrm_anst
DT_RTNC_NFE
DT_STAT_DTB_NFE
DT_TERN_VIG
DT_TRAN_IMOV
dt_ultima_atualizacao
DT_ULTM_ATLZ
DT_VALI_BLOQ
DT_VCTO_BASE_NFE
DT_VCTO_DMSP
DT_VCTO_NFE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
dataDeIncidenciaDaDeclaracao
dataDeInclusaoDoDebitoAutomatico
dataDeInclusaoNaNotaFiscalEletronica
dataDeInclusaoDoTributo
dataDeInicioDoContribuinteDaTaxaDeLixo
dataDeInicioDeVigenciaDaPessoa
dataDeInicioDeFuncionamento
dataDeInicioDaOperacaoFiscal
dataDeInscricao
dataDeIncidenciaDoLancamento
dataDeNotificacaoDoAutoDeInfracao
dataDaOperacaoFiscal
dataParaPagamentoDaParcela1
dataParaPagamentoDaParcela2
dataParaPagamentoDaParcela3
dataParaPagamentoDaParcela4
dataParaPagamentoDaParcela5
dataParaPagamentoDaParcela6
dataParaPagamentoDaParcela7
dataParaPagamentoDaParcela8
dataParaPagamentoDaParcela9
dataParaPagamentoDaParcela10
dataDePagamento
dataDoPagamentoNaNotaFiscalEletronica
dataDaQuitacaoNaNotaFiscalEletronica
dataDeQuitacaoDoParcelamento
dataDeRecebimentoDaDeclaracao
dataDeRompimentoDoParcelamento
dataDeRequerimentoDaAnistia
dataDaRetencaoDaNotaFiscalEletronica
dataDoStatusDaTributacaoNaNotaFiscalEletronica
dataDeTerminoDaVigencia
dataDaTransacaoDoImovel
dataDaUltimaAtualizacao
dataDaUltimaAtualizacao
dataDeValidacaoDoBloqueio
dataDeVencimentoBaseParaNotaFiscalEletronica
dataDeVencimentoDoDocumentoDePagamento
dataDeVencimentoDaNotaFiscalEletronica

162

Nome original do campo
dt_vencimento_divida
dt_vencimento_notificacao_recibo
dt_vencimento_parcela_01
dt_vencimento_parcela_02
dt_vencimento_parcela_03
dt_vencimento_parcela_04
dt_vencimento_parcela_05
dt_vencimento_parcela_06
dt_vencimento_parcela_07
dt_vencimento_parcela_08
dt_vencimento_parcela_09
dt_vencimento_parcela_10
dt_vigencia
DT_VLDC_JSTC_DEB
DtCad
DtDistr
DtEnc
DtFimDesab
DtIniDesab
Endereco
Fone
Fone1
Fone2
id_contribuinte_cancelado
id_estimativa
id_estimativa_servico
id_residencial
id_residencial_aberto
IDT_IMOV_LOC
IDT_POSL_LOC
in_contribuinte_pj_sup
in_emissao_auto_infracao
in_servico_limpeza_publica
in_vista_parcelado
IND_ANLS_AUTO_INFA
IND_AUTO_INFA_ZRDO
ind_canc_rqrm
IND_CGC_CPF_TMDR
IND_CGC_CPF_USUA

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
dataDeVencimentoDaDividaAtiva
dataDeVencimentoDaNotificacaoReciboDoImpostoPredialTerritorial
dataDeVencimentoDaParcela1
dataDeVencimentoDaParcela2
dataDeVencimentoDaParcela3
dataDeVencimentoDaParcela4
dataDeVencimentoDaParcela5
dataDeVencimentoDaParcela6
dataDeVencimentoDaParcela7
dataDeVencimentoDaParcela8
dataDeVencimentoDaParcela9
dataDeVencimentoDaParcela10
dataDeVigenciaDoTributo
dataDaValidacaoDaJustificativaDoDebito
dataDeCadastramento
dataDeDistribuicaoDaOperacaoFiscal
dataDeEncerramentoDaOperacaoFiscal
dataDoFimDaDesabilitacao
dataDoInicioDaDesabilitacao
endereco
fone
fone1DaUnidade
fone2DaUnidade
identificadorDeContribuinteCancelado
identificadorDeEstimativa
identificadorDeEstimativaDeServico
identificadorDeUsoResidencial
identificadorDeUsoResidencialEmAberto
identificadorDeImovelLocado
identificadorPosicionalDoImovelLocado
indiceDeSociedadeUniprofissional
indiceDeEmissaoDeAutoDeInfracao
indiceDeServicoDeLimpezaPublica
indiceDePagamentoAvistaOuParcelado
indiceDeAnulacaoDeAutoDeInfracao
indiceDeAutoDeInfracaoZerado
indiceDeCancelamentoDeRequerimento
indiceDeCpfOuCnpjDoTomador
indiceDeCpfOuCnpjDoUsuario
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Nome original do campo
IND_CMPS_PRCL
IND_CNFS_DEB
ind_cnpj_cpf
IND_CPF_CNPJ
IND_CPF_CNPJ_ATLZ
IND_CPF_CNPJ_CTBU
IND_CPF_CNPJ_NFE
IND_CPF_CNPJ_SOLI
ind_crtf_eltn
IND_EMIS_COMN
IND_EMIS_RCBO_DTB
IND_EXTE_DEB_AUTM
IND_IPSS_DMSP
IND_MOVI_DOC_RECE
ind_otro_sql_envl
IND_PESS_FSCA_JURI
ind_plta_imov
IND_PRC_RCTA_BRTO
IND_PROC_MNUL
IND_RTFC_DECL
IND_SOLIC_RMPM_SF
ind_sql_prin
ind_uso_coml
ind_uso_indl
ind_uso_intt
ind_uso_resd
ind_uso_serv
IND_VALI_JSTC_DEB
IndHabGED
indImplantado
IndOF
IndOV
IndOVL
IndOVT
IndTramSala
IndVisivel
IndVisivelParaUnidadesExternas
MES_DIA_INCD
MES_EX_TRBT

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
indiceDeCompromissoPeloParcelamento
indiceDeConfissaoDeDebito
indiceDeCnpjOuCpf
indiceDeCpfOuCnpj
indiceDeCpfOuCnpjAtualizado
indiceDeCpfOuCnpjDoContribuinte
indiceDeCpfOuCnpjNaNotaFiscalEletronica
indiceDeCpfOuCnpjDoSolicitante
indiceParaControleDeRequerimentoEletronico
indiceDeEmissaoDeComunicadoDeDebitos
indiceDeEmissaoDeReciboDeTributacao
indiceDeExtensaoDeDebitoAutomatico
indiceDeImpostoSobreServicosDoDocumentoDeArrecadacao
indiceDeMovimentoDeDocumentosRecebidos
indiceDeExistenciaDeOutroSetorQuadraLote
indiceParaPessoaFisicaOuJuridica
indiceParaExistenciaDePlantaDoImovel
indiceDeParcelamentoPelaReceitaBruta
indiceDeProcessamentoManual
indiceDeRequerimentoDoDeclarante
indiceDeSolicitacaoDeRompimentoPelaSituacaoFiscal
indiceDeSetorQuadraLotePrincipal
indiceParaUsoComercial
indiceParaUsoIndustrial
indiceParaUsoIndeterminado
indiceDeUsoResidencial
indiceParaUsoDeServicos
indiceDeValidacaoDaJustificativaDoDebito
indiceDeHabilitacaoNoSistemaGED
indiceImplantado
indiceParaOperacaoFiscal
indiceParaOrdemDeVerificacao
indiceParaOrdemDeVerificacaoDeLivros
indiceParaOrdemDeVerificacaoDeTaxas
indiceParaTramitacaoNaSala
indiceParaVisivel
indiceParaVisivelParaUnidadesExternas
mesDeIncidencia
mesDeIncidencia
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Nome original do campo
MES_INCD_TAXA_RSDO
MesFimFisc
MesInicFisc
MotivoDesabGED
ms_arrecadacao
ms_fim_fiscalizacao
ms_final_vigencia_tributo
ms_incidencia
ms_inicial_vigencia_tributo
ms_inicio_fiscalizacao
ms_pagamento
nm_agente_fiscal
nm_bairro_entrega
nm_bairro_imovel
nm_cidade_imovel
nm_compromissario
nm_contribuinte
nm_logradouro
nm_logradouro_entrega
nm_logradouro_imovel
nm_municipio
nm_proprietario
NOM_BAI_CRRS
nom_bai_ende_crrs
NOM_BAI_ESTL
NOM_BAI_LOC
NOM_BAI_NFE
NOM_BAI_SOLI
NOM_BAI_SQL
NOM_BAI_TMDR
NOM_BCO_DEB
NOM_CARG_RESP_ENTG
NOM_CART_ITBI
NOM_CART_REG_ITBI
nom_cid_crrs
NOM_CID_SOLI
NOM_CTBU_ITBI
NOM_CTBU_ORIG
NOM_ENDE_CRRS

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
mesDeIncidenciaDaTaxaDeResiduosSolidos
mesDeFimDaFiscalizacao
mesDeInicioDaFiscalizacao
motivoDesabilitacaonoSistemaGED
mesDeArrecadacao
mesDeFimDaFiscalizacao
mesFinalDeVigenciaDoTributo
mesDeIncidencia
mesInicialDeVigenciaDoTributo
mesDeInicioDaFiscalizacao
mesDoPagamento
nomeDoAgenteFiscal
nomeDoBairroDeEntrega
nomeDoBairroDoImovel
nomeDaCidadeDoImovel
nomeDoCompromissario
nomeDoContribuinte
nomeDoLogradouro
nomeDoLogradouroDeEntrega
nomeDoLogradouroDoImovel
nomeDoMunicipio
nomeDoProprietario
nomeDoBairroParaCorrespondencia
nomeDoBairroDoEnderecoParaCorrespondencia
nomeDoBairrroDoEstabelecimento
nomeDoBairroDoLocador
nomeDoBairroNaNotaFiscalEletronica
nomeDoBairroDoSolicitante
nomeDoBairroDoSetorQuadraLoteFiscal
nomeDoBairroDoTomadorDeServicos
nomeDoBancoParaDebito
nomeDoCargoDoResponsavelPelaEntregaDaDeclaracao
NomeDoCartorioParaImpostoDeTransmissaoDeImovel
NomeDoCartorioParaImpostoDeTransmissaoDeImovel
nomeDaCidadeParaCorrespondencia
nomeDaCidadeDoSolicitante
nomeDoContribuinteDoImpostoSobreTransmissaoDeBensImoveis
nomeDoContribuinteOriginal
enderecoParaCorrespondencia
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Nome original do campo
NOM_ENDE_SQL
NOM_FSTA_DCLT
NOM_LOG_ESTL
NOM_LOG_LOC
NOM_LOG_SOLI
NOM_MUNC_CART
NOM_MUNC_ESTL
NOM_RESP_ENTG_DECL
nom_rqrt
NOM_RZAO_SOCI_DCLT
NOM_RZAO_SOCI_NFE
NOM_RZAO_SOCI_TMDR
NOM_SOLC_SNHA
NOM_USUA_IMOV_TAXA
NomAbrev
NomeAgente
NomFunc
nr_acao
nr_cep_imovel
nr_cgc_cpf_contribuinte
nr_fracao_ideal_terreno
nr_imovel
nr_logradouro_entrega
nr_logradouro_imovel
nr_lote_emissao_notificacao_recibo
nr_notificacao_recibo
nr_operacao_fiscal
nr_operacao_fiscal_verificacao
nr_ordem
nr_parcela_lancada
nr_processo
nr_ramal
nr_telefone
NumExp
NumFax
NumOper
NumProc
PER_ALIQ_CALC_TRBT
PER_ALIQ_ISS_DVDO
PER_ALIQ_ISS_RTDO

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
enderecoDoImovel
nomeFantasiaDoDeclarante
nomeDoLogradouroDoEstabelecimento
nomeDoLogradouroDoLocador
nomeDoLogradouroDoSolicitante
nomeDoMunicipioDoCartorio
nomeDoMunicipio
nomeDoResponsavelPelaEntregaDaDeclaracao
nomeDoRequerente
nomeOuRazaoSocialDoDeclarante
nomeOuRazaoSocialNaNotaFiscalEletronica
nomeOuRazaoSocialDoTomadorDeServicos
nomeDoSolicitanteDaSenha
nomeDoUsuarioDoImovelComTaxa
nomeAbreviado
nomeDoAgente
nomeDoFuncionario
numeroDaAcao
numeroDoCepDoImovel
cgcOuCpfDoContribuinte
fracaoIdealDeTerreno
numeroDoImovel
numeroDoLogradouroDeEntrega
numeroDoLogradouroDoImovel
numeroDoLoteDaEmissaoDeNotificacaoRecibo
numeroDaNotificacaoRecibo
numeroDaOperacaoFiscal
numeroDaOperacaoFiscalDeVerificacao
numeroDeOrdem
numeroDaParcelaLancada
numeroDoProcesso
numeroDoRamal
numeroDoTelefone
numeroDoExpediente
numeroDoFaxDaUnidade
numeroDaOperacaoFiscal
numeroDoProcesso
percentualDeAliquotaDeCalculoDoTributo
percentualDeAliquotaDoImpostoSobreServicosDevido
percentualDeAliquotaDoImpostoSobreServicosRetido
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Nome original do campo
PER_REDC_CALC_ISS
PER_TAXA_UNIT
PER_TRMS_IMOV
Predio
qt_area_construida
qt_area_construida_total
qt_area_ocupada
qt_area_terreno_imovel
qt_esquina_imovel
qt_excesso_area
qt_fator_condominio
qt_fator_especial

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
percentualDeReducaoDeCalculoDoImpostoSobreServicos
percentualDeTaxaUnitaria
percentualDeTransmissaoDoImovel
predio
quantidadeDeAreaConstruida
quantidadeDeAreaTotalConstruida
quantidadeDeAreaOcupada
quantidadeDeAreaDeTerreno
quantidadeDeEsquinas
quantidadeDeExcessoDeArea
quantidadeDeFatorDeCondominio
quantidadeDeFatorEspecial

qt_fracao_ideal_terreno
qt_parcela_notificacao_recibo
qt_pavimento
qt_prestacao_notificacao_recibo
qt_prestacao_vencida
qt_primeira_testada_imovel
qt_profundidade_equivalente
qt_testada_conservacao_01
qt_testada_terreno_calculo
qtd_area_cldo_dmsp
QTD_AREA_CONT
qtd_area_cont_rglaizado
qtd_area_cont_rglr
qtd_area_dcdn
qtd_area_iss_cldo
qtd_area_iss_dvdo
qtd_area_lanc_iss
qtd_area_pgto_darm
QTD_AREA_TERR
qtd_area_terr_dcld
qtd_area_terr_dcld
qtd_area_tot_cont
QTD_COMN_PGTO
QTD_FRCO_IDEA
QTD_PARC_SLTA
QTD_UNID
RaizCNPJ
Ramal1

quantidadeDeFracaoIdeal
quantidadeDeParcelasDeNotificacaoRecibo
quantidadeDePavimentos
quantidadeDePrestacoesDeNotificacaoRecibo
quantidadeDePrestacoesVencidas
comprimentoDaPrimeiraTestadaDoImovel
profundidadeEquivalenteDeTerreno
quantidadeDeTestadasDeConservacao
quantidadeDeTestadasDeTerrenoParaCalculo
quatidadeDeAreaCalculadaNoDocumentoDeArrecadacao
quantidadeDeAreaConstruida
areaConstruidaRegularizada
areaConstruidaRegular
areaDecadente
areaParaImpostoSobreServicosCalculado
areaParaImpostoSobreServicosDevido
areaLancadaParaImpostoSobreServicos
areaParaPagamentoDeDocumentoDeArrecadacao
quantidadeDeAreaDeTerreno
areaDeTerrenoDeclarada
quantidadeDeAreaDeTerrenoDeclarada
quantidadeDeAreaTotalConstruida
quantidadeDeComunicadosDeDebitosComPagamento
quantidadeDeFracaoIdeal
quantidadeDeParcelasSoltas
quantidadeDeUnidades
raizDoCnpj
ramal1DaUnidade
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Nome original do campo
Ramal2
RF
RfAgente
RfAutoriz
RG
sg_uf_entrega
sg_uf_imovel
sg_uf_imovel
sgl_est_crrs
SGL_EST_ESTL
SGL_SITU_NOTA_FISC
SGL_TIP_REGI_EMP
SGL_UF_CART
SGL_UF_CRRS
SGL_UF_SOLI
SiglaOrgao
SiglaUnid
SQL
st_conservacao_pavimentacao
st_inibicao_contribuinte
st_situacao_contribuinte_mobiliario
Tipo
tp_contribuinte_mobiliario
tp_contribuinte_mobiliario_centralizador
tp_estabelecimento
tp_logradouro
tp_meio_cobranca_tributo
tp_moeda
tp_operacao
tp_padrao_construcao
tp_pessoa
tp_terreno
tp_tributo
tp_uso_imovel
tx_referencia_logradouro_entrega
tx_referencia_logradouro_imovel
TXT_ASSI_CTBU_CANC
TXT_ASSI_CTBU_EMIS
TXT_CPLM_ENDE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
ramal2DaUnidade
registroFuncional
registroFuncionalDoAgente
registroFuncionalAutorizado
registroGeral
siglaDaUnidadeDaFederacaoParaEntrega
siglaDaUnidadeFederativaDoImovel
siglaDaUnidadeFederativaDoImovel
siglaDoEstadoParaCorrespondencia
siglaDoEstadoDoEstabelecimento
siglaDaSituacaoDaNotaFiscal
siglaDoTipoDeRegimeDoEmpreendedor
siglaDaUnidadeDaFederacaoDoCartorio
siglaDaUnidadeDaFederacaoParaCorrespondencia
siglaDaUnidadeFederativaDoSolicitante
siglaDoOrgao
siglaDaUnidade
codigoDoSetorMaisQuadraMaisLoteFiscal
situacaoDeConservacaoDaPavimentacao
situacaoDaInibicaoDoContribuinte
situacaoDoContribuinteMobiliario
tipoDeOperacaoFiscal
tipoDeConrtibuinteMobiliario
tipoDeConrtibuinteMobiliarioCentralizador
tipoDeEstabelecimento
tipoDeLogradouro
tipoDeCobrancaDoTributo
tipoDeMoeda
tipoDeOperacaoFiscal
tipoDePadraoDeConstrucao
tipoDePessoa
tipoDeTerreno
tipoDeTributo
tipoDeUsoDoImovel
referenciaDoLogradouroParaEntregaDeCorrespondencias
referenciaDoLogradouroDoImovel
textoDaAssinaturaParaContribuinteCancelado
textoDaAssinaturaParaContribuinteEmissor
complementoDeEndereco
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Nome original do campo
TXT_CPLM_ENDE_CRRS
TXT_CPLM_ENDE_IMOV
TXT_CPLM_ENDE_NFE
TXT_CPLM_ENDE_TMDR
TXT_CPLM_LOC
TXT_CPLM_SOLI
txt_ende_crrs_rqrm
TXT_ENDE_ELTN_NFE
TXT_ENDE_ELTN_TMDR
TXT_ENDE_NFE
TXT_ENDE_TMDR
TXT_JSTC_DEB_AUTM
TXT_MTVO_ATLZ_GUIA
txt_mtvo_canc_rtfc
TXT_MTVO_RMPM
TXT_OBS_BLOQ_PARC
TXT_OBS_DOC_RECE
TXT_OBS_INCL_LOTE
TXT_OBS_NOTA_FISC
TXT_PRCE_JSTC_DEB
txt_ref_ende_crrs
TXT_REF_LOC
TXT_SER_CNVN_NFE
TXT_VRFC_NFE
UnidAgente
UnidExp
VAL_ALIQ_NFE
VAL_BASE_CALC_DOC
VAL_BASE_CALC_INCD
VAL_BASE_CALC_ITBI
VAL_BASE_CALC_NOTA
VAL_CALC_ACSS
VAL_CALC_ITBI
VAL_COFI_NFE
VAL_CORR_DMSP
VAL_CORR_MNTR_ITBI
VAL_CORR_NFE
VAL_CRED_NFE
VAL_CSLL_NFE

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
complementoDeEnderecoParaCorrespondencia
complementoDeEnderecoDoImovel
textoDoComplementoDoEnderecoNaNotaFiscalEletronica
complementoDeEnderecoDoTomadorDeServicos
complementoDeEnderecoDoLocador
complementoDeEnderecoDoSolicitante
enderecoParaCorrespondenciaDoRequerimento
emailDeContatoDaNotaFiscalEletronica
emailDeContatoDoTomadorDaNotaFiscalEletronica
textoDoEnderecoNaNotaFiscalEletronica
textoDoEnderecoDoTomadorDeServicos
textoDaJustificativaDoDebitoAutomatico
textoDoMotivoDaAtualizacaoDaGuia
textoDoMotivoDoCancelamentoDoRequerimentoDeHabiteSe
textoDoMotivoDoRompimentoDoParcelamento
textoDoBloqueioDeParcelamento
textoSobreDocumentosRecebidos
textoSobreInclusaoDeLote
textoDeObservacaoNaNotaFiscalEletronica
textoDoParecerSobreJustificativaDoDebito
referenciaDoEnderecoDeCorrespondencia
referenciaDoEnderecoDoLocador
textoDoReciboProvisorioDeServicos
textoDeVerificacaoDaNotaFiscalEletronica
unidadeDoAgente
codigoDeUnidadeExpedidora
percentualDeAliquotaDaNotaFiscalEletronica
baseDeCalculoNoDocumento
valorDaBaseDeCalculoIncidente
baseDeCalculoDoImpostoDeTransmissaoDeBemImovel
baseDeCalculoDaNotaFiscal
valorParaCalculoDaMultaAcessoria
valorParaCalculoDoImpostoSobreTransmissaoDeImovel
valorDaContribuicaoParaFinsSociaisNaNotaFiscalEletronica
valorDaCorrecaoMonetariaDoDocumentoDeArrecadacao
valorDaCorrecaoMonetariaDoImpostoSobreTransmissaoDeImovel
valorDaCorrecaoNaNotaFiscalEletronica
valorDoCreditoDaNotaFiscalEletronica
valorDaContribuicaoSobreLucroLiquidoNaNotaFiscalEletronica
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Nome original do campo
VAL_CSTS_DEB
VAL_CSTS_EST
VAL_DEDC_NFE
VAL_DEDC_NOTA_FISC
VAL_DESP_DEB
VAL_DESP_EXE
VAL_DOC_RECE
VAL_DSCT_CSTS_DEB
VAL_DSCT_HONO_DEB
VAL_DSCT_JURO_DEB
VAL_DSCT_MLTA_DEB
VAL_DSCT_NFE
VAL_DTB_NFE
VAL_DVL
VAL_DVL_NFE
VAL_EXCS_IPTU
VAL_HONO_ADVC
VAL_HONO_DEB
VAL_INSS_NFE
VAL_IRPJ_NFE
VAL_ISS_DVDO
VAL_ISS_NFE
VAL_ISS_RTDO
VAL_JURO_DEB
VAL_JURO_DMSP
VAL_JURO_ITBI
VAL_LNCD
VAL_LNCD_TAXA_RSDO
VAL_MLTA_ACSS
VAL_MLTA_DEB
VAL_MLTA_DMSP_PRCM
VAL_MLTA_INCD
VAL_MLTA_ITBI
VAL_MLTA_NFE
VAL_MLTA_PGTO_PRIN
VAL_MNTT_PRIN
VAL_MNTT_RDAL
VAL_MRA_NFE
VAL_NOTA_FISC

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
valorDasCustasDoDebito
valorDasCustasAoEstado
valorDaDeducaoDoServicoNaNotaFiscalEletronica
valorDaDeducaoNaNotaFiscal
valorDasDespesasDoDebito
valorDasDespesasDeExecucao
ValorNoDocumentoRecebido
valorDeDescontoNasCustasDoDebito
valorDeDescontoNosHonorariosDoDebito
valorDeDescontoNosJurosDoDebito
valorDeDescontoNaMultaDoDebito
valorDeDescontoNaNotaFiscalEletronica
valorDaTributacaoNaNotaFiscalEletronica
valorDaDevolucaoNoParcelamento
valorDaDevolucaoNaNotaFiscalEletronica
valorQueExcedeValorVenalDeImpostoPredialTerritorialUrbano
valorDeHonorariosAdvocaticios
valorDeHonorariosDebitados
valorDeInssNaNotaFiscalEletronica
valorDoImpostoDeRendaPessoaJuridicaNaNotaFiscalEletronica
valorDoImpostoSobreServicosDevido
valorDoImpostoSobreServicosNaNotaFiscalEletronica
valorDoImpostoSobreServicosRetido
valorDosJurosDoDebito
valorDosJurosDoDocumentoDeArrecadacao
valorDosJurosDoImpostoDeTransmissaoDeImovel
valorLancado
valorLancadoDaTaxaDeResiduosSolidos
valorDaMultaAcessoria
valorDaMultaDoDebito
valorDaMultaNoDocumentoDeArrecadacaoDoParcelamento
valorDaMultaNaIncidencia
valorDaMultaDoImpostoDeTransmissaoDeImovel
valorDaMultaNaNotaFiscalEletronica
valorDaMultaDoPagamentoPrincipal
valorDoMontantePrincipal
valorDoMontanteResidual
valorDaMoraNaNotaFiscalEletronica
valorDaNotaFiscal
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Nome original do campo
VAL_PAGO_NFE
VAL_PAGO_PRCM
VAL_PIS_PASE_NFE
VAL_PRIN_DEB
VAL_PRIN_TAXA_RSDO
VAL_PRTE_FINC
VAL_RCTA_BRTO
VAL_RTDO_NFE
VAL_SERV_NFE
VAL_TOT_NFE
VAL_TRAN_INFM
VAL_TRBT_INCD
VAL_TRBT_PGTO_PRIN
VAL_VNL_IPTU
VAL_VNL_IPTU_SGRD
vl_ajustes
vl_apurado
vl_atualizado_debito
vl_autenticacao
vl_compensado
vl_correcao
vl_devido
vl_diferenca
vl_lancado
vl_lancado_predial
vl_lancado_taxa_conservacao
vl_lancado_taxa_limpeza
vl_lancado_taxa_sinistro
vl_lancado_terreno
vl_metro_quadrado_construcao
vl_metro_quadrado_terreno
vl_mora
vl_multa
vl_multa_convertida
vl_parcela_01
vl_parcela_02
vl_parcela_03
vl_parcela_04
vl_parcela_05

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
valorPagoNaNotaFiscalEletronica
valorPagoDoParcelamento
valorDoPisPasepNaNotaFiscalEletronica
valorPrincipalDoDebito
valorPrincipalDaTaxaDeResiduos
valorDaParteFinanciada
valorDaReceitaBruta
valorRetidoNaNotaFiscalEletronica
valorDoServicoNaNotaFiscalEletronica
valorTotalDaNotaFiscalEletronica
valorDaTransacaoInformado
valorDoTributoNaIncidencia
valorDoTributoDoPagamentoPrincipal
valorVenalDoImpostoTerritorialUrbano
valorVenalDoImpostoPredialTerritorialUrbanoDaUnidadeGeradoraEspecial
valorDosAjustes
valorApurado
valorAtualizadoDoDebito
valorDaAutenticacao
valorCompensado
valorDaCorrecao
valorDevido
valorDaDiferenca
valorLancado
valorLancadoDoImpostoPredial
valorLancadoDaTaxaDeConservacao
valorLancadoDaTaxaDeLimpeza
valorLancadoDaTaxaDeSinistro
valorLancadoDeTerreno
valorDoMetroQuadradoDeConstrucao
valorDoMetroQuadradoDeTerreno
valorDaMora
valorDaMulta
valorDaMultaConvertida
valorDaParcela1
valorDaParcela2
valorDaParcela3
valorDaParcela4
valorDaParcela5
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Nome original do campo
vl_parcela_06
vl_parcela_07
vl_parcela_08
vl_parcela_09
vl_parcela_10
vl_parcela_acresc_legal_01
vl_parcela_acresc_legal_02
vl_parcela_acresc_legal_03
vl_parcela_acresc_legal_04
vl_parcela_acresc_legal_05
vl_parcela_acresc_legal_06
vl_parcela_acresc_legal_07
vl_parcela_acresc_legal_08
vl_parcela_acresc_legal_09
vl_parcela_acresc_legal_10
vl_parcela_duplicada_01
vl_parcela_duplicada_02
vl_parcela_duplicada_03
vl_parcela_duplicada_04
vl_parcela_duplicada_05
vl_parcela_duplicada_06
vl_parcela_duplicada_07
vl_parcela_duplicada_08
vl_parcela_duplicada_09
vl_parcela_duplicada_10
vl_parcela_vista
vl_parcela_vista_duplic
vl_prestacao
vl_principal_atualizado
vl_testada_calculo
vl_tributo
vl_tributo_real
vl_venal_construcao
vl_venal_excesso_corrigido
vl_venal_excesso_imovel
vl_venal_imovel_corrigido
vl_venal_terreno

Nome do campo traduzido para a nomenclatura comum
valorDaParcela6
valorDaParcela7
valorDaParcela8
valorDaParcela9
valorDaParcela10
valorDoAcrescimoLegalDaParcela1
valorDoAcrescimoLegalDaParcela2
valorDoAcrescimoLegalDaParcela3
valorDoAcrescimoLegalDaParcela4
valorDoAcrescimoLegalDaParcela5
valorDoAcrescimoLegalDaParcela6
valorDoAcrescimoLegalDaParcela7
valorDoAcrescimoLegalDaParcela8
valorDoAcrescimoLegalDaParcela9
valorDoAcrescimoLegalDaParcela10
valorDuplicadoDaParcela1
valorDuplicadoDaParcela2
valorDuplicadoDaParcela3
valorDuplicadoDaParcela4
valorDuplicadoDaParcela5
valorDuplicadoDaParcela6
valorDuplicadoDaParcela7
valorDuplicadoDaParcela8
valorDuplicadoDaParcela9
valorDuplicadoDaParcela10
valorDaParcelaAvista
valorDuplicadoDaParcelaAvista
valorDaPrestacao
valorPrincipalAtualizado
valorDaTestadaDeCalculo
valorDoTributo
valorDoTributoReal
valorVenalDaConstrucao
valorVenalDoExcessoDeAreaDoImovelCorrigido
valorVenalDoExcessoDeAreaDoImovel
valorVenalDoImovelCorrigido
valorVenalDoTerreno
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2.2.

Mapeamento dos nomes das tabelas

Nome original da tabela

Nome da tabela traduzido para a nomenclatura comum

Banco de
dados

base_pagamento_iptu_corrente TabelaDePagamentosCorrentesDeImpostoPredialTerritorialUrbano sfimob
cadastro_notificacao_iptu
TabelaDeCadastroDeNotificacoesDoImpostoPredialTerritorialUrbano sfimob
contribuinte_mobiliario
TabelaDeCadastroMobiliarioDeEstabelecimentos
sf8572A
contribuinte_mobiliario_tributo TabelaDeCadastroMobiliarioDeTributos
sf8572A
CTBU_ORIG
dado_avaliativo_iptu

TabelaDeContribuintesDoParcelamento
TabelaDeDadosAvaliativosDoImpostoPredialTerritorialUrbano

sf9419
sfimob

dado_nominal_iptu
DEBT_PRCM

TabelaDeDadosNominaisDoImpostoPredialTerritorialUrbano

sfimob

divida_ativa

TabelaDeDebitosDoParcelamento
TabelaDeDividaAtivaDeImpostoPredialTerritorialUrbano

sf9419
sfimob

inadimplente_iptu_corrente
operacao_fiscal

TabelaDeInadimplentesCorrentesDoImpostoPredialTerritorialUrbano sfimob
TabelaDeOperacoesFiscais
sf8572B

operacao_fiscal_verificacao
pagamento_tributo

TabelaDeOperacoesFiscaisDeVerificacao
TabelaDePagamentosMobiliariosEspontaneos

PAGTO_PARC
PRCM

TabelaDosPagamentosDosParcelamentos
TabelaDeParcelamentos

sf8572A
sf9419
sf9419

SOLIC_PRCM
T0809_AUTO_INFA
T0820_INCIDEN_AUTO

TabelaDeSolicitantesDeParcelamento
TabelaDeAutosDeInfracao
TabelaDeIncidenciaDeAutosDeInfracao

sf9419
sf8572B
sf8572B

T0821_PGTO_DDA_INC
t1681_rqrm_ani_obr

TabelaDePagamentosDeAutosDeInfracaoInscritos
TabelaDeRequerimentosDeAnistiaDeHabiteSe
TabelaDeContribuintesAnistiadosDeHabiteSe

sf8572B
sf8572B

TabelaDeDeclaracoesEletronicasDeServicos

sf9408

TabelaDeServicosDeclarados
TabelaDeDocumentosRecebidosNoSistemaDeInformacoesFiscais

sf9408
sf9408

TabelaDeNotasFiscaisDaDeclaracaoEletronicaDeServicos
TabelaDeDeclarantesDaDeclaracaoEletronicaDeServicos

sf9408
sf9408

TabelaDeCadastroDePessoasNaNotaFiscalEletronica

sf8588

TabelaDeGuiasDePagamentoDaNotaFiscalEletronica

sf8588

TabelaDeNotasFiscaisEletronicas
TabelaDeGuiasPagasDaNotaFiscalEletronica
TabelaDeTomadoresDeServicoDaNotaFiscalEletronica
TabelaDeDevolucoesDeCreditoNaNotaFiscalEletronica
TabelaDeCreditosNaNotaFiscalEletronica
TabelaDeImoveisNaNotaFiscalEletronica

sf8588
sf8588
sf8588
sf8588
sf8588
sf8588

t1682_sql_env_anis
T6121_DCLR_ELTR_SV
T6125_SERVICO_DECL
T6133_DOC_RECE_SIF
T6138_NOTA_FISCAL
T6143_DECLARANTE
T6447_PESSOA_NFE
T6537_GUIA_NFE
T6538_NFE
T6545_PAGT_GUI_NFE
T6593_TOMADOR_NFE
T6695_DVL_CRED_NFE
T6697_DTB_CRED_NFE
T6698_DTB_IMOV_NFE

sf8572B

sf8572B
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nome original da tabela

nome da tabela traduzido para a nomenclatura comum

banco de
dados

T6859_NAT_JUR_CNPJ
tbCargo
tbFuncionario
tbOperacaoFiscal
tbOrgao
tbPerfil
tbUnidade
V1070_CTBU_LX_IMOB
V1071_INCD_LX_IMOB
V5104_DMS_OCTB_ITB
V5874_DAMSP_ITB

TabelaDaNaturezaJuridicaDasPessoasNaNotaFiscalEletronica
TabelaDeCargos
TabelaDeFuncionarios
TabelaDeOperacoesFiscais
TabelaDeOrgaos
TabelaDePerfis
TabelaDeUnidades
TabelaDosContribuintesDaTaxaDeResiduosSolidos
TabelaDeIncidenciasDaTaxaDeResiduosSolidos
TabelaDosContribuintesDoImpostoSobreTransmissaoDeBensImoveis
TabelaDosPagamentosDoImpostoSobreTransmissaoDeBensImoveis

sf8588
sgd
sgd
sgd
sgd
sgd
sgd
sfimob
sfimob
sfimob
sfimob

2.3.

Mapeamento dos nomes dos bancos de dados

Nome original do banco de dados
sf8572A
sf8572B
sf8588
sf9408
sf9419
sfimob
sgd

nome do banco de dados traduzido para a nomenclatura comum

BancoDeDadosMobiliarioParaCadastroMaisPagamentosEspontaneos
BancoDeDadosMobiliarioParaAutosDeInfracaoMaisHabiteSe
BancoDeDadosDaNotaFiscalEletronica
BancoDeDadosDaDeclaracaoEletronicaDeServicos
BancodeDadosDeParcelamentos
BancoDeDadosImobiliarioParaTaxasMaisImpostos
BancoDeDadosParaGestaoDeDocumentos
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3.1. Bancos de dados sf8572A e sf8572B
Tabelas do banco
sf8572A (source)

contribuinte_mobiliario

Tabelas do banco
sf8572B (target)

T0809_AUTO_
INFA

conflito

sub-tipo

nome

Sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)

Elementos
source.cd_contribuinte_mobiliario X
target.COD_CTBU_MOBI
source.cd_contribuinte_mobiliario X
target.COD_CTBU_MOBI

Sinonímia

source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CPF_CNPJ_CTBU

domínio
nome

contribuinte_mobiliario_ T0809_AUTO_
tributo
INFA

nome
domínio
nome

pagamento_tributo

T0821_PGTO_DDA domínio
_INC
nome
nome

Sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)
Sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)
Sinonímia
sinonímia

source.cd_tributo X
target.COD_ATVD_COML
source.cd_tributo X
target.COD_ATVD_COML
source.an_incidencia X
target.ANO_EX_INCD
source.an_incidencia X
target.ANO_EX_INCD
source.ms_incidencia X
target.MES_DIA_INCD
source.vl_tributo_real X
target.VAL_TRBT_PGTO_PRIN

técnicas
caracteres
restrições
caracteres
dicionário
de
sinônimos
restrições
caracteres

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

SelfNode/Name/Trigram Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim
SelfNode/Name/Trigram Sim

Synonyms/Trigram
Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim

restrições

SelfNode/Name/Trigram Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram Sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram Sim
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Tabelas do banco
sf8572A (source)
pagamento_tributo

pagamento_tributo

contribuinte_mobiliario

Tabelas do banco
sf8572B (target)

caracteres

SelfNode/Name/Trigram Sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram Sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram Sim
SelfNode/Name/Trigram Sim

T0821_PGTO_DDA nome
_INC
nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

Sinonímia

source.cd_contribuinte_mobiliario X
target.cod_ccm

caracteres
dicionário
de
sinônimos

source.cd_contribuinte_mobiliario X
target.COD_INSC_MNUL

dicionário
de
sinônimos

t1681_rqrm_ani_
obr

sub-tipo

técnicas

Elementos
source.vl_multa X
target.VAL_MLTA_PGTO_PRIN
source.cd_sequencia_documento X
target.COD_SEQ_PGTO_DOC
source.vl_tributo_real X
target.VAL_TRBT_INCD
source.vl_multa X
target.VAL_MLTA_INCD

T0820_INCIDEN_
AUTO

conflito

matcher(s) da
ferramenta

sinonímia

detecta?

Synonyms/Trigram
Sim

contribuinte_mobiliario

T0809_AUTO_
INFA

nome

Sinonímia

Synonyms/Trigram
Sim
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3.2. Bancos de dados sf8572A e sf8588
Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sf8588
(target)

conflito

sub-tipo

Elementos

nome

sinonímia

source.nm_contribuinte X
target.NOM_RZAO_SOCI_NFE

sinonímia

source.tp_logradouro X
target.COD_TIP_LOG_NFE

nome

sinonímia

source.nm_logradouro X
target.TXT_ENDE_NFE

nome

sinonímia

source.nr_imovel X
target.COD_NRO_ENDE_NFE

nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)

nome

contribuinte_mobiliario T6447_PESSOA_NFE

domínio

source.dc_complemento_imovel X
target.TXT_CPLM_ENDE_NFE
source.nm_bairro_imovel X
target.NOM_BAI_NFE
source.nr_cep_imovel X
target.COD_CEP_NFE
source.nr_cep_imovel X
target.COD_CEP_NFE

técnicas
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

Synonyms/Trigram

sim

Synonyms/Trigram

sim

Synonyms/Trigram

sim

Synonyms/Trigram

sim

Synonyms/Trigram

sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram sim

caracteres

SelfNode/Name/Trigram sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
sim

restrições
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Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sf8588
(target)

conflito

sub-tipo

nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia

source.vl_correcaoX
target.VAL_CORR_NFE

nome

sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)

source.ms_incidenciaX
target.MES_EX_TRBT
source.ms_incidenciaX
target.MES_EX_TRBT

sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)

source.an_incidenciaX
target.ANO_EX_TRBT
source.an_incidenciaX
target.ANO_EX_TRBT

sinonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

T6537_GUIA_NFE

técnicas
dicionário
de
sinônimos

source.vl_autenticacaoX
target.VAL_PAGO_NFE
(source.di_pagamento+source.ms_pag
amento+source.an_pagamento)X
target.DT_QUIT_NFE
taxonomia
source.vl_multaX
target.VAL_MLTA_NFE
caracteres
source.vl_moraX
target.VAL_MRA_NFE
caracteres

nome

pagamento_tributo

Elementos

domínio

nome
domínio

caracteres
dicionário
de
sinônimos
restrições
dicionário
de
sinônimos
restrições

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

Synonyms/Trigram

sim

não há

não

SelfNode/Name/Trigram sim
SelfNode/Name/Trigram sim

SelfNode/Name/Trigram sim

Synonyms/Trigram
sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
sim

Synonyms/Trigram
sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
sim
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matcher(s) da
ferramenta
Tabelas do sf8572A
(source)
pagamento_tributo

pagamento_tributo

Tabelas do sf8588
(target)
T6537_GUIA_NFE

T6538_NFE

conflito
nome

sub-tipo
hiperonímia

nome

sinonímia
tipos de dados
(char x decimal)

domínio

sinonímia
tipos de dados
(char x numeric)

Elementos
técnicas
source.vl_tributoX target.VAL_ISS_NFE taxonomia
dicionário
source.cd_tributo X
de
target.COD_ATVD_NFE
sinônimos
source.cd_tributo X
target.COD_ATVD_NFE
restrições
dicionário
source.cd_tributo X
de
target.COD_ATVD_RTNC_NFE
sinônimos
source.cd_tributo X
target.COD_ATVD_RTNC_NFE
restrições
(source.di_pagamento+source.ms_pag
amento+source.an_pagamento)X
target.DT_PGTO_NFE
taxonomia
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CGC_CPF_TMDR
caracteres
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CGC_CPF_TMDR
restrições

sinonímia
tipos de dados (char
x numeric)

source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CNPJ_CTBU
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CNPJ_CTBU

nome

pagamento_tributo

contribuinte_mobiliario

T6545_PAGT_GUI_
NFE
T6593_TOMADOR_
NFE

sinonímia
tipos de dados
domínio (char x decimal)
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)
nome
domínio

contribuinte_mobiliario

T6859_NAT_JUR_
CNPJ

nome
domínio

dicionário de
sinônimos
restrições

não há

detecta?
não

Synonyms/Trigram
Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim

Synonyms/Trigram
Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim

não há

Não

SelfNode/Name/Trigram Sim
Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim
Synonyms/Trigram
Datatype/DatatypeSimilari
ty

Sim
Sim
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3.3. Bancos de dados sf8572A e sf9408
Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sf9408
(target)

contribuinte_mobiliario T6133_DOC_RECE_
_tributo
SIF

pagamento_tributo

contribuinte_mobiliario

T6133_DOC_RECE_
SIF

T6143_DECLARANTE

conflito

sub-tipo

nome

hiperonímia

nome

Sinonímia

nome

domínio

Sinonímia
tipo de dados
(smallint x
decimal)

nome

Sinonímia

Elementos
source.cd_tributo X
target.COD_SERV_PSTD_CTBU
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CPF_CNPJ_PRSD
source.cd_origem_documento X
target.COD_ORIG_DOC
source.cd_origem_documento X
target.COD_ORIG_DOC
source.nm_municipio X
target.NOM_MUNC_ESTL

técnicas

matcher(s) da
ferramenta

taxonomia não há

detecta?
Não

caracteres SelfNode/Name/Trigram Sim
caracteres SelfNode/Name/Trigram Sim

restrições

Datatype/DatatypeSimila
rity
Sim

caracteres SelfNode/ Name/Trigram Sim
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3.4. Bancos de dados sf8572A e sf9419
Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sf9419
(target)

conflito

contribuinte_mobiliario

CTBU_ORIG

domínio

nome

pagamento_ tributo

DEBT_PRCM

sub-tipo
tipo de dados
(char x numeric)

domínio
nome

sinonímia
tipo de dados
(char x numeric)
hiperonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

contribuinte_mobiliario

SOLIC_PRCM

nome
domínio

Elementos
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
target.COD_CPF_CNPJ_CTBU

técnicas
restrições

source.an_incidencia X target.ANO_INCD caracteres
source.an_incidencia X target.ANO_INCD restrições
source.vl_tributo x target.VAL_PRIN_DEB taxonomia
dicionário
de
source.vl_tributo x target.VAL_PRIN_DEB sinônimos
source.vl_multa x target.VAL_MLTA_DEB caracteres
source.nr_cgc_cpf_contribuinte X
taxonomia
target.(COD_CPF_RAIZ_CNPJ+COD_
CPLM_ CNPJ)

source.nr_cep_imovel x
sinonímia
target.COD_CEP_SOLI
caracteres
tipo de dados (char x
numeric)
source.nr_cep_imovel x arget.COD_CEP_SOLI restrições

matcher(s) da
ferramenta
detecta?
Datatype/DatatypeSimi
larity
Sim
SelfNode/Name/
Trigram
Sim
Datatype/DatatypeSimi
larity
Sim
não há
Não

Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/
Trigram

Sim

não há

Não

SelfNode/Name/ Trigram
Datatype/DatatypeSimila
rity

Sim

Sim

Sim
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Tabelas do sf8572A
(source)

contribuinte_mobiliario

contribuinte_mobiliario
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Tabelas do sf9419
(target)

conflito

sub-tipo
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

CTBU_ORIG

técnicas

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

source.(tp_logradouro+nm_logradouro)
X target.NOM_LOG_SOLI

taxonomia

não há

Não

caracteres

SelfNode/Name/
Trigram

Sim

taxonomia
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

não há

Não

Synonyms/Trigram

Sim

Synonyms/Trigram

Sim

taxonomia

não há

Não

taxonomia

não há

Não

sinonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

source.nm_logradouro X
target.NOM_LOG_SOLI
source.nr_telefone x
target.(COD_DDD_SOLI+COD_FONE_
SOLI)

nome

sinonímia

source.nr_telefone x
target.COD_FONE_SOLI

nome

sinonímia

nome

hiperonímia

nome

hiperonímia

nome
SOLIC_PRCM

Elementos

source.COD_RAM_SOLI x
target.nr_ramal
source.cd_contribuinte_mobiliario x
target.COD_CTBU_ORIG
source.nr_cgc_cpf_contribuinte x
target.COD_CTBU_ORIG
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3.5. Bancos de dados sf8572A e sfimob
Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

conflito

sub-tipo
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)
nome

hiperonímia

nome

hiperonímia

nome

hiperonímia

contribuinte_mobiliario dado_ nominal_ iptu nome

hiperonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)
nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia

Elementos
source.(cd_setor_quadra+cd_lote) X
target.cd_contribuinte
source.nm_contribuinte x
target.nm_proprietario
source.nm_contribuinte x
target.nm_compromissario
source.nr_cgc_cpf_contribuinte x
target.cd_cpf_cnpj_proprietario
source.nr_cgc_cpf_contribuinte x
target.cd_cpf_cnpj_compromissario
source.(tp_logradouro+nm_logradouro)
x target.nm_logradouro_imovel
source.nm_logradouro x
target.nm_logradouro_imovel
source.nr_imovel x
target.nr_logradouro_imovel
source.dc_complemento_imovel x
target.dc_complemento_logradouro_
imóvel

técnicas

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

Taxonomia

não há

Não

Taxonomia

não há

Não

Taxonomia

não há

Não

Taxonomia

não há

Não

Taxonomia

não há

Não

Taxonomia

Não

Caracteres

não há
SelfNode/Name/
Trigram
SelfNode/Name/
Trigram

Caracteres

SelfNode/Name/
Trigram

Caracteres

Sim
Sim
Sim
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Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

matcher(s) da
ferramenta
conflito

sub-tipo

contribuinte_mobiliario dado_ nominal_ iptu
nome
V1070_CTBU_LX_
contribuinte_mobiliario IMOB
nome
contribuinte_mobiliario V5104_DMS_OCTB_
ITB
nome
pagamento_ tributo

V1071_ INCD_LX_
IMOB

nome

sinonímia
hiperonímia

sinonímia

sinonímia
tipo de dados
domínio (char x numeric)
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

Elementos
source.nr_cep_imovel x
target.cd_cep_imovel
source.nm_contribuinte x
target.NOM_USUA_IMOV_TAXA

source.nm_contribuinte x
target.NOM_CTBU_ITBI
source.ms_incidencia X
target.MES_INCD_TAXA_RSDO
source.ms_incidencia X
target.MES_INCD_TAXA_RSDO

source.cd_setor_quadra X
target.(COD_NRO_SET+COD_NRO_QDR)
source.cd_lote x
contribuinte_mobiliario
V5874_ DAMSP_ITB nome
sinonímia
target.COD_NRO_LOTE_IMOV
tipo de dados
source.cd_lote x
domínio (char x numeric)
target.COD_NRO_LOTE_IMOV
atributo simples x source.(tp_logradouro+nm_logradouro)
estrutura atributo composto x target.NOM_ENDE_SQL

técnicas

detecta?

Caracteres

SelfNode/Name/
Trigram

Sim

Taxonomia

não há

não

Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/
Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim

Não

Restrições

não há
SelfNode/Name/
Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Taxonomia

não há

Não

Dicionário
de
sinônimos
Caracteres
Restrições

Taxonomia
Caracteres

Sim
Sim

Sim
Sim
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Tabelas do sf8572A
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

Elementos

técnicas

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

nome

source.nm_logradouro x
target.NOM_ENDE_SQL

Dicionário
de
sinônimos

Synonyms/Trigram

Sim

não há
SelfNode/
Name/Trigram

Não

nome

source.(cd_setor_quadra+cd_lote) X
target.COD_SQL_INCR
source.nr_imovel X
target.COD_NRO_IMOV

conflito

sub-tipo

sinonímia
tipo (atributo
contribuinte_mobiliario V5874_DAMSP_ITB
simples x atributo
estrutura composto)
sinonímia

Taxonomia
Caracteres

Sim

3.6. Banco de dados sfimob
Tabelas do sfimob
(source)

cadastro_ notificacao_
IPTU

Tabelas do sfimob
(target)

V5874_ DAMSP_ITB

conflito

sub-tipo

nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome

sinonímia

Elementos
source.qt_area_terreno_imovel x
target.QTD_AREA_TERR
source.qt_fracao_ideal_terreno x
target.QTD_FRCO_IDEA
source.qt_area_construida x
target.QTD_AREA_CONT

técnicas
Caracteres
Caracteres
Caracteres

matcher(s) da
ferramenta
SelfNode/Name/
Trigram
SelfNode/Name/
Trigram
SelfNode/Name/
Trigram

detecta?
Sim
Sim
Sim
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Tabelas do sfimob
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

cadastro_ notificacao_
IPTU

V5874_ DAMSP_ITB

conflito

sub-tipo

nome

sinonímia

tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

Elementos
source.vl_venal_imovel_corrigido x
target.VAL_VNL_IPTU

técnicas
Caracteres

dado_ avaliativo_ IPTU

hiperonímia
tipo (atributo
simples x atributo
V5874_ DAMSP_ITB estrutura composto)

source.(vl_venal_terreno+vl_venal_
construcao+vl_venal_excesso_corrigi
do) x target.VAL_VNL_IPTU
source.vl_lancado_taxa_limpeza x
target.VAL_LNCD_TAXA_RSDO
source.nm_proprietario x
target.NOM_CTBU_ITBI
source.cd_contribuinte X
target.(COD_NRO_SET+COD_NRO_QDR
+COD_NRO_LOTE_IMOV)

V5874_DAMSP_ITB

cadastro_notificacao_iptu

Sinonímia

source.NOM_BAI_CRRS X
target.nm_bairro_entrega

Taxonomia
Dicionário
de
sinônimos

Sinonímia

source.TXT_CPLM_ENDE_CRRS X
target.dc_complemento_logradouro_e
ntrega

Dicionário
de
sinônimos

cadastro_ notificacao_
IPTU

V1071_ INCD_LX_
IMOB

dado_ nominal_iptu

V5874_ DAMSP_ITB nome

V5874_DAMSP_ITB

cadastro_notificacao_iptu

nome

nome

nome

sinonímia

Taxonomia

matcher(s) da
ferramenta
SelfNode/Name/
Trigram

detecta?
Sim

Não

Caracteres

não há
SelfNode/Name/
Trigram

Taxonomia

não há

Não

não há

Não

Synonyms/Trigram

Sim

Synonyms/Trigram

Sim

Sim
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3.7.
tabela do sf8572A
(source)

Bancos de dados sf8572A e sgd

tabela do sgd
(target)

contribuinte_ mobiliário tbOperacao Fiscal

Tabelas do banco
sf8572B (source)

t1681_rqrm_ani_obr

t1681_rqrm_ani_obr

detecta?

Synonyms/Trigram

Sim

Synonyms/Trigram

Sim

técnicas

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

Sinonímia

source.cod_ccm X
target.COD_INSC_MNUL

dicionário
de
sinônimos

Synonyms/Trigram

Sim

Sinonímia

source.cod_ccm X
target.COD_CTBU_MOBI

dicionário
de
sinônimos

Synonyms/Trigram

Sim

sub-tipo

Elementos

nome

sinonímia

source.nr_cgc_cpf_contribuinte x
target.CNPJ

sinonímia

source.cd_contribuinte_mobiliario x
target.CCM

técnicas
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

sub-tipo

Elementos

nome

3.8.

matcher(s) da
ferramenta

conflito

Banco de dados sf8572B

Tabelas do banco
sf8572B (target)

T0809_AUTO_INFA

T0809_AUTO_INFA

conflito

nome

nome
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Tabelas do banco
sf8572B (source)

T0809_AUTO_INFA
operacao_fiscal_verific
acao

Tabelas do banco
sf8572B (target)

T0809_AUTO_INFA

T0809_AUTO_INFA

operacao_fiscal_verific
acao
T0809_AUTO_INFA

t1682_sql_env_anis

operacao_fiscal

conflito

nome

nome

nome

nome

sub-tipo

matcher(s) da
ferramenta

Elementos

técnicas

Sinonímia

source.COD_INSC_MNUL X
target.COD_CTBU_MOBI

dicionário
de
sinônimos

Synonyms/Trigram

Sim

Sinonímia

source.cd_unidade_secretaria X
target.COD_UNID_SF

dicionário
de
sinônimos

Synonyms/Trigram

Sim

Sinonímia

source.cd_unidade_secretaria_agente X
target.COD_UNID_SF

Synonyms/Trigram

Sim

Sinonímia

source.cod_nro_pcss x
target.nr_processo

Synonyms/Trigram

Sim

dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

detecta?
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3.9. Bancos de dados sf8572B e sf8588
Tabela do sf8572B
(source)

T0820_INCIDEN_
AUTO

Tabela do sf8588
(target)

T6537_GUIA_ NFE

conflito

sub-tipo

nome

sinonímia

nome

sinonímia

taxonomia

não há

Não

não há

Não

não há

Não

não há
SelfNode/Name/
Trigram

Não

nome

nome

source.VAL_BASE_CALC_INCD x
target.(VAL_SERV_NFE - VAL_DEDC_NFE) taxonomia
source.VAL_BASE_CALC_INCD x
target.VAL_ISS_NFE
taxonomia

nome

source.(VAL_TRBT_INCD+VAL_MLTA_
INCD) x target.VAL_PAGO_NFE
source.dt_ultima_atualizacao X
target.DT_ULTM_ATLZ

hiperonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)
hiperonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

contribuinte_mobiliario T6538_NFE

caracteres

matcher(s) da
ferramenta
SelfNode/Name/Tri
gram
SelfNode/Name/Tri
gram

Elementos
source.ANO_EX_INCD x
target.ANO_EX_TRBT
source.MES_DIA_INCD x
target.MES_EX_TRBT
source.VAL_TRBT_INCD x
target.VAL_ISS_NFE

sinonímia

técnicas
caracteres

taxonomia
caracteres

detecta?
Sim
Sim

Sim
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190
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3.10. Bancos de dados sf8572B e sf9408
Tabela do sf8572B
(source)

Tabela do sf9408
(target)

T0809_AUTO_ INFA

T6133_DOC_
RECE_SIF

conflito

sub-tipo

Elementos

nome

sinonímia
tipo de dados
(numeric x char)

source.COD_ATVD_COML x
target.COD_SERV_PSTD_CTBU
source.COD_ATVD_COML x
target.COD_SERV_PSTD_CTBU

sinonímia
tipo de dados
(numeric x char)

source.COD_ATVD_COML x
target.COD_SER_NOTA_FISC
source.COD_ATVD_COML x
target.COD_SER_NOTA_FISC

domínio

T0809_AUTO_ INFA

T6138_NOTA_ FISCAL nome
domínio

técnicas
dicionário
de
sinônimos
restrições
dicionário
de
sinônimos
restrições

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim

Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim

Sim

Sim
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3.11. Bancos de dados sf8572B e sf9419
Tabelas do sf8572B
(source)

Tabelas do sf9419
(target)

conflito

sub-tipo

T0809_AUTO_INFA
T0820_INCIDEN_
AUTO

DEBT_PRCM

nome

hiperonímia

DEBT_PRCM

nome

sinonímia

T0809_AUTO_INFA

CTBU_ORIG

nome

hiperonímia

Elementos
source.COD_AUTO_INFA x
target.COD_DEB

técnicas
taxonomia

source.ANO_EX_INCD x target.ANO_INCD caracteres
source.COD_CPF_CNPJ_CTBU X
target.COD_CTBU_ORIG
taxonomia

matcher(s) da
ferramenta

detecta?

não há
SelfNode/Name/Tri
gram

Não

não há

Não

matcher(s)

detecta?

Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim

Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim
Sim

Sim

3.12. Bancos de dados sf8588 e sf9408
Tabelas do sf8588
(source)

Tabelas do sf9408
(target)

T6538_NFE

T6125_SERVICO_
DECL

conflito

sub-tipo

Elementos

nome

Sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

source.COD_ATVD_NFE X
target.COD_SERV_PSTD_CTBU
source.COD_ATVD_NFE X
target.COD_SERV_PSTD_CTBU

Sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

source.COD_ATVD_NFE x
target.COD_SER_NOTA_FISC
source.COD_ATVD_NFE x
target.COD_SER_NOTA_FISC

domínio

T6538_NFE

T6138_NOTA_FISCAL

nome
domínio

técnicas
dicionário
de
sinônimos
restrições
dicionário
de
sinônimos
restrições

Sim
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192

192

Tabelas do sf8588
(source)
T6447_PESSOA_NFE

Tabelas do sf9408
(target)
T6143_DECLARANTE

matcher(s)
conflito
nome

sub-tipo
Sinonímia

Elementos
source.TXT_ENDE_ELTN_NFE X
target.COD_ENDE_ELTN_DCLT

técnicas

detecta?

SelfNode/Name/
caracteres Trigram

Sim

técnicas

3.13. Bancos de dados sf8572B e sfimob
Tabelas do sf 8572B Tabelas do sfimob
(source)
(target)

conflito

sub-tipo

domínio

sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

nome

hiperonímia

Elementos
source.cod_cpf_cnpj_ctbu x
target.cd_cpf_cnpj_proprietario
source.cod_cpf_cnpj_ctbu x
target.cd_cpf_cnpj_proprietario
source.cod_cpf_cnpj_ctbu x
target.cd_cpf_cnpj_compromissario
source.cod_cpf_cnpj_ctbu x
target.cd_cpf_cnpj_compromissario
source.nom_rqrt x
target.nm_proprietario

nome

Sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

hiperonímia

source.nom_rqrt x
target.nm_compromissario

domínio
dado_nominal_iptu
t1681_rqrm_ani_
obr

nome

nome

matcher(s) da
ferramenta
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
Datatype/Datatype
restrições Similarity
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
Datatype/Datatype
restrições Similarity

detecta?
Sim
Sim
Sim
Sim

taxonomia não há

Não

taxonomia não há

Não
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matcher(s) da
ferramenta
Tabelas do sf 8572B Tabelas do sfimob
(source)
(target)
t1681_rqrm_ani_
obr

conflito

sinonímia

source.txt_ende_crrs_rqrm x
target.nm_logradouro_imovel

dado_nominal_iptu

dado_avaliativo_ iptu

técnicas
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

detecta?

Synonyms/Trigram

Sim

Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/
caracteres Trigram

Sim

nome

sinonímia

nome

sinonímia

source.cod_nro_ende_crrs x
target.nr_logradouro_imovel
source.COD_TIP_MOED x
target.cd_tipo_moeda

nome

sinonímia

nom_bai_ende_crrs x nm_bairro_imovel

nome

sinonímia

nom_cid_crrs x nm_cidade_imovel

nome

sgl_est_crrs x sg_uf_imovel

domínio

sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

cod_cep_crrs x cd_cep_imovel

SelfNode/Name/
caracteres Trigram
SelfNode/Name/
caracteres Trigram
dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
restrições Similarity

nome

hiperonímia

ind_uso_serv x tp_uso_imovel

taxonomia não há

divida_ativa

t1681_rqrm_ani_
obr

t1681_rqrm_ani_
obr

Elementos

dado_nominal_iptu
nome

T0809_AUTO_INFA

sub-tipo

Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Não
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194

194

Tabelas do sf 8572B Tabelas do sfimob
(source)
(target)

conflito
nome
nome
dado_avaliativo_ iptu nome

t1681_rqrm_ani_
obr

sub-tipo
hiperonímia
hiperonímia
hiperonímia

nome

Sinonímia

Elementos
ind_uso_indl x tp_uso_imovel
ind_uso_coml x tp_uso_imovel
ind_uso_intt x tp_uso_imovel
qtd_area_tot_cont x
qt_area_construida_total

nome

Sinonímia

qtd_area_terr_dcld x qt_area_terreno_imovel

matcher(s) da
ferramenta
não há
não há
não há
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
técnicas
taxonomia
taxonomia
taxonomia

caracteres

detecta?
Não
Não
Não
Sim

SelfNode/Name/Trigram Sim

3.14. Bancos de dados sf8572B x sgd
Tabelas do sf8572B
(source)
T0809_AUTO_INFA

operacao_fiscal

t1681_rqrm_ani_obr

Tabelas do sgd
(target)
tbOperacaoFiscal

tbOperacaoFiscal

tbOperacaoFiscal

conflito
domínio

sub-tipo
tipo de dados
(decimal x char)

matcher(s) da
ferramenta
Datatype/Datatype
Similarity

Elementos

técnicas

source.COD_CTBU_MOBI x target.CCM

restrições

dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram

nome

Sinonímia

source.nr_operacao_fiscal x
target.NumOper

nome

hiperonímia

source.cd_subinspetoria x target.UnidExp

nome

Sinonímia

target.CCM x source.cod_ccm

taxonomia não há
SelfNode/Name/
caracteres Trigram

detecta?
Sim

Sim
Não
Sim
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Tabelas do sf8572B
Tabelas do sgd
(source)
(target)
operacao_fiscal_verific
acao
tbOperacaoFiscal

T0809_AUTO_INFA

tbFuncionario

conflito

sub-tipo

nome

Sinonímia

nome

Sinonímia

Elementos
target.CodUnidAgente x
source.cd_unidade_secretaria_agente

matcher(s) da
ferramenta
SelfNode/Name/
caracteres Trigram
técnicas

detecta?
Sim

target.RF x source.COD_REG_FUNC

dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram

Sim

Sim

T0809_AUTO_INFA

tbOperacaoFiscal

nome

Sinonímia

target.RfAgente x source.COD_REG_FUNC

dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram

operacao_fiscal_verifi
cacao

tbFuncionario

nome

Sinonímia

target.CodOper x source.cd_operador

caracteres Trigram

Sim

Sinonímia

target.nomeAgente x
source.nm_agente_fiscal

SelfNode/Name/
caracteres Trigram

Sim

Sinonímia

target.NumProc x source.cod_nro_pcss

dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram

Sim

hiperonímia

source.cd_subinspetoria x
target.UnidAgente

SelfNode/Name/

operacao_fiscal_verific
acao
tbOperacaoFiscal

t1682_sql_env_anis
operacao_fiscal

tbOperacaoFiscal
tbOperacaoFiscal

nome

nome

nome

Não
taxonomia não há
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Tabelas do sf8572B
(source)
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Tabelas do sgd
(target)

conflito

tbOperacaoFiscal

Elementos

sinonímia
sinonímia

source.ms_fim_fiscalizacao x
target.MesFimFisc

caracteres gram

source.tp_operacao x target.Tipo

nome

sinonímia
tipo de dados
(char x datetime)

source.dt_distribuicao x target.DtDistr

sinonímia
tipo de dados
(char x datetime)

source.dt_encerramento x target.DtEnc

domínio

matcher(s) da
ferramenta

source.nr_processo x target.NumProc
source.ms_inicio_fiscalizacao x
target.MesInicFisc

sinonímia

nome

técnicas

dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
Datatype/Datatype
restrições Similarity
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
Datatype/Datatype
restrições Similarity
dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram
SelfNode/Name/Tri
caracteres gram

nome

domínio
operacao_fiscal

sub-tipo

nome

sinonímia

nome

sinonímia

nome
nome

source.dt_distribuicao x target.DtDistr

source.dt_encerramento x target.DtEnc
source.cd_inspetor_fiscal x
target.RfAgente

detecta?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

SelfNode/Name/Tri

Sim
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3.15. Bancos sf8588 e sf9419
Tabelas do sf8588
(source)

Tabelas do sf9419
(target)

T6447_PESSOA_NFE

CTBU_ORIG

T6538_NFE

T6447_PESSOA_NFE

DEBT_PRCM

SOLIC_PRCM

conflito

sub-tipo

nome

sinonímia

Nome

hiperonímia
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)
tipo (atributo
simples x atributo
estrutura composto)

T6593_TOMADOR_NFE CTBU_ORIG

Nome

hiperonímia

T6698_DTB_IMOV_NFE CTBU_ORIG

Nome

hiperonímia

Elementos

técnicas
matcher(s)
dicionário
de
sinônimos Synonyms/Trigram

source.NOM_RZAO_SOCI_NFE x
target.NOM_CTBU_ORIG
source.VAL_ISS_NFE x
target.VAL_PRIN_DEB
taxonomia não há
source.COD_CPF_CNPJ_NFE x
target.(COD_CPF_RAIZ_CNPJ+COD_CPLM_ taxonomia
CNPJ)
não há
source.(COD_TIP_LOG_NFE+TXT_ENDE_
NFE ) x target.NOM_LOG_SOLI
source.COD_CGC_CPF_TMDR x
target.COD_CTBU_ORIG
source.COD_SQL_NFE x
target.COD_CTBU_ORIG

detecta?

Sim
Não

Não

taxonomia
não há

Não

taxonomia não há

Não

taxonomia não há

Não
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3.16. Bancos de dados sf8588 e sfimob
Tabela do sf8588
(source)
T6698_DTB_IMOV_ NFE

Tabela do sfimob
(target)

conflito

sub-tipo

Elementos

nome

Hiperonímia
tipo de dados
(decimal x char)

source.COD_SQL_NFE x target.cd_contribuinte taxonomia

dado_nominal_iptu
domínio

T6697_DTB_CRED_NFE

cadastro_
notificacao_iptu

T6697_DTB_CRED_NFE

cadastro_
notificacao_iptu

T6593_TOMADOR_NFE

T6447_PESSOA_NFE

cadastro_
notificacao_iptu

nome

técnicas

matcher(s)

detecta?

não há
Datatype/Datatype
Similarity

Não

Synonyms/Trigram
Datatype/Datatype
Similarity

Sim

taxonomia
dicionário
de
sinônimos

não há

Não

Synonyms/Trigram

Sim

caracteres

Sim

restrições

Name
Datatype/Datatype
Similarity

source.COD_SQL_NFE x target.cd_contribuinte restrições
dicionário
source.ANO_EX_TRBT_NFE x
de
target.an_exercicio_lancamento
sinônimos
source.ANO_EX_TRBT_NFE x
target.an_exercicio_lancamento
restrições

Sim

estrutura

Sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)
tipo (atributo
simples x atributo
composto)

nome

Sinonímia

nome
domínio

Sinonímia
tipo de dados
(numeric x char)

source.NOM_BAI_TMDR X
target.nm_bairro_imovel
source.COD_CEP_TMDR X
target.cd_cep_imovel
source.COD_CEP_TMDR X
target.cd_cep_imovel

nome

Hiperonímia

COD_CTBU_MOBI x cd_devedor

taxonomia

não há

Não

nome

Hiperonímia

source.COD_CPF_CNPJ_NFE x
target.cd_devedor

taxonomia

não há

Não

domínio

source.(COD_TIP_LOG_TMDR+TXT_ENDE_TM
DR) X target.nm_logradouro_imovel

Sim

Sim

divida_ativa

199

Tabela do sf8588
(source)

Tabela do sfimob
(target)

conflito

sub-tipo

Elementos

matcher(s)

T6538_NFE

divida_ativa

nome

Sinonímia

source.ANO_EX_TRBT_NFE x
target.an_exercicio_incidencia

T6695_DVL_CRED_NFE

base_pagamento_
iptu_corrente

nome

Sinonímia

source.VAL_DVL_NFE x target.vl_compensado

técnicas
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

detecta?

Synonyms/Trigram

Sim

Synonyms/Trigram

Sim

matcher(s)
SelfNode/Name/Tri
gram
Datatype/Datatype
Similarity

detecta?

Synonyms/Trigram

sim

3.17. Bancos de dados sf8588 e sgd
Tabelas do sf8588
(source)

T6447_PESSOA_NFE

Tabelas do sgd
(target)

tbOperacaoFiscal

conflito

sub-tipo

nome
domínio

sinonímia
tipo de dados
(decimal x char)

Elementos
source.COD_CPF_CNPJ_NFE X
target.CNPJ
source.COD_CPF_CNPJ_NFE X
target.CNPJ

nome

sinonímia

source.COD_CTBU_MOBI x target.CCM

técnicas
caracteres
restrições
dicionário
de
sinônimos

não
sim
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3.18. Bancos de dados sf9408 e sf9419
Tabelas do sf9408
(source)

Tabelas do sf9419
(target)

conflito

sub-tipo

T6138_NOTA_FISCAL

DEBT_PRCM

nome

Hiperonímia

Elementos
source.VAL_ISS_DVDO x
target.VAL_PRIN_DEB

T6143_DECLARANTE

SOLIC_PRCM

nome

sinonímia

NOM_MUNC_ESTL x NOM_CID_SOLI

nome

sinonímia

SGL_EST_ESTL x SGL_UF_SOLI

técnicas

matcher(s)

detecta?

taxonomia
dicionário
de
sinônimos
dicionário
de
sinônimos

não há

não

Synonyms/Trigram

sim

Synonyms/Trigram

sim

técnicas

matcher(s)
Datatype/Datatype
Similarity

detecta?

Synonyms/Trigram

sim

3.19. Bancos de dados sf9408 e sfimob
Tabela do sf9408
(source)

Tabela do sfimob
(target)

T6121_DCLR_ELTR_SV

V1070_CTBU_LX_
IMOB

conflito
domínio

nome

sub-tipo
tipo de dados
(char x numeric)

Elementos
source.COD_CPF_CNPJ_DCLT x
target.COD_CGC_CPF_USUA

sinonímia

source.COD_CPF_CNPJ_DCLT x
target.COD_CGC_CPF_USUA

restrições
dicionário
de
sinônimos

sim
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3.20. Banco de dados sf9408
Tabela do sf9408
(source)
T6138_NOTA_ FISCAL

Tabela do sf9408
(target)
T6133_DOC_RECE_
SIF

conflito

sub-tipo

nome

Sinonímia

Elementos
source.COD_SER_NOTA_FISC X
target.COD_SER_DOC_RECE

técnicas

Elementos
source.CNPJ x target.COD_CTBU_ORIG
source.CCM x target.COD_CTBU_ORIG
source.RaizCNPJ x
target.COD_CPF_RAIZ_CNPJ
source.RaizCNPJ x
target.COD_CPF_RAIZ_CNPJ

técnicas
taxonomia
taxonomia

caracteres

matcher(s)
SelfNode/Name/
Trigram

detecta?

matcher(s)
não há
não há
SelfNode/Name/Tri
gram
Datatype/Datatype
Similarity

detecta?
não
não

Sim

3.21. Bancos de dados sf9419 e sgd
Tabelas do sf9419
(source)

Tabelas do sgd
(target)

tbOperacaoFiscal

CTBU_ORIG

tbOperacaoFiscal

SOLIC_PRCM

Conflito
nome
nome

sub-tipo
hiperonímia
hiperonímia

Nome

sinonímia
tipo de dados
(char x numeric)

Domínio

caracteres
restrições

não
sim
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202

202

3.22. Banco de dados sf9419
Tabelas do sf9419
(source)

Tabelas do sf9419
(target)

conflito

sub-tipo

SOLIC_PRCM

CTBU_ORIG

nome

hiperonímia

Elementos
source.(COD_CPF_RAIZ_CNPJ+COD_
CPLM_CNPJ) x target.COD_CTBU_ORIG

técnicas

matcher(s)

detecta?

taxonomia

não há

não

Elementos
source.COD_CTBU_ORIG X
target.cd_contribuinte
source.COD_CTBU_ORIG X
target.cd_contribuinte
source.NOM_CTBU_ORIG X
target.nm_proprietario
source.NOM_CTBU_ORIG X
target.nm_compromissario
source.ANO_INCD X
target.an_exercicio_lancamento

técnicas

detecta?

restrições

matcher(s)
Datatype/Datatype
Similarity

taxonomia

não há

não

taxonomia

não há

não

taxonomia

não há
Datatype/DatatypeSi
milarity

não

source.ANO_INCD X
target.an_exercicio_lancamento

dicionário de
sinônimos

Synonyms/Trigram

sim

3.23. Bancos de dados sf9419 e sfimob
Tabelas do sf9419
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

CTBU_ORIG

cadastro_
notificacao_iptu

CTBU_ORIG
CTBU_ORIG

DEBT_PRCM

cadastro_
notificacao_iptu
cadastro_
notificacao_iptu

cadastro_
notificacao_iptu

conflito
domínio

sub-tipo
tipo de dados
(numeric x char)

nome

hiperonímia

nome

hiperonímia

nome
domínio

hiperonímia
tipo de dados
(numeric x char)

nome

sinonímia

restrições

sim

sim
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detecta?
Tabelas do sf9419
(source)

Tabelas do sfimob
(target)

conflito

estrutura

sub-tipo
tipo (atributo
simples x atributo
composto)

nome

sinonímia

PAGTO_PARC

inadimplente_iptu_co
rrente
base_pagamento_
iptu_corrente

PAGTO_PARC

divida_ativa

nome

sinonímia

DEBT_PRCM

divida_ativa

nome

sinonímia

DEBT_PRCM

divida_ativa

nome

SOLIC_PRCM

base_pagamento_iptu
_corrente

estrutura

sinonímia
tipo (atributo
simples x atributo
composto)

nome

DEBT_PRCM

SOLIC_PRCM

dado_nominal_iptu

Elementos

técnicas

source.VAL_PRIN_DEB x
target.(qt_prestacao_vencida x vl_prestacao) taxonomia
dicionário de
source.VAL_LNCD X target.vl_lancado
sinônimos
source.VAL_MLTA_DMSP_PRCM X
target.vl_multa_convertida
caracteres
source.VAL_MLTA_DEB X
target.vl_multa_convertida
caracteres
source.VAL_PRIN_DEB X
target.vl_principal_atualizado
caracteres
source.(COD_CPF_RAIZ_CNPJ+COD_
CPLM_CNPJ) X target.cd_cpf_cnpj

taxonomia

sinonímia

source.SGL_UF_SOLIXtarget.sg_uf_imovel

caracteres

Elementos
source.registroFuncional X
target.registroFuncionalDoAgente

técnicas

matcher(s)

não há

não

Synonyms/Trigram
SelfNode/Name/
Trigram
SelfNode/Name/
Trigram
SelfNode/Name/
Trigram

sim

não há
SelfNode/Name/
Trigram

não

matcher(s)
SelfNode/Name/
Trigram

detecta?

sim
sim
sim

sim

3.24. Banco de dados sgd
Tabelas do sgd
(source)

Tabelas do sgd
(target)

conflito

sub-tipo

tbFuncionario

tbOperacaoFiscal

nome

Sinonímia

caracteres

Sim
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ANEXO 4
CÁLCULO DA SIMILARIDADE PELO MATCHER
NAME PARA EXEMPLOS DA APLICAÇÃO
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Nos exemplos deste anexo, aplicou-se a fórmula do trigram (itens 2.3.1
e 5.2.1) a seguir:

| ngram (s,3) Π ngram (t,3) |
σ(s,t) =

———————————————————

mínimo (| s | , | t |) – 2

Onde:
s = cadeia de caracteres da palavra sendo comparada;
t = cadeia de caracteres da outra palavra sendo comparada;

σ(s,t) = similaridade entre as cadeias s e t (o valor varia entre 0 e 1 e quanto mais
próximo de 1, maior a similaridade);
ngram (s,3) = conjunto de subcadeias de 3 caracteres sequenciais dentro de s;
ngram (t,3) = conjunto de subcadeias de 3 caracteres sequenciais dentro de t;

| s | , | t | = quantidade de caracteres das cadeias s e t;
| ngram (s,3)

Π ngram (t,3) | = quantidade de subcadeias de 3 caracteres

consecutivos comuns a s e t;

 Exemplo 1: similaridade entre os campos ms_fim_fiscalizacao e
MesFimFisc, que identificam o mês final de uma fiscalização
1.1 Similaridade entre o token fim e a cadeia de caracteres MesFimFisc

Aplicando a fórmula do trigram para o token fim e a cadeia de caracteres
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‘MesFimFisc, considerando, portanto, s=fim e t=MesFimFisc, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 1
(a subcadeia de 3 caracteres fim está presente tanto no token fim quanto em
MesFimFisc, ocorrendo, portanto, 1 subcadeia de 3 caracteres consecutivos que é
comum à fim e à MesFimFisc);

b) mínimo (| s | , | t |) = 3
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre fim e MesFimFisc é igual a 3
caracteres);
1
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 1
3–2

A similaridade resultou igual a 1.

1.2 Similaridade entre o token fiscalizacao e a cadeia de caracteres MesFimFisc
Aplicando a fórmula do trigram para o token fiscalizacao e a cadeia de
caracteres

MesFimFisc,

considerando,

portanto,

s=fiscalizacao

t=MesFimFisc, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 2
(as subcadeias de 3 caracteres fis e isc estão presentes tanto em fiscalizacao
quanto em MesFimFisc, ocorrendo, portanto, 2 subcadeias de 3 caracteres
consecutivos que são comuns à fiscalizacao e à MesFimFisc)

b) mínimo (| s | , | t |) = 10

e
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(o menor comprimento de cadeia de caracteres entre fiscalizacao e MesFimFisc é
igual a 10 caracteres)

2
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 0,25
10 – 2
A similaridade resultou igual a 0,25.

1.3 Similaridade final entre a cadeia de caracteres ms_fim_fiscalizacao e a cadeia de
caracteres MesFimFisc
Ao final, calcula-se a média entre os 2 valores de similaridades (1,0 e 0,25),
calculados em 1.1 e 1.2, como sendo a similaridade final entre os campos
ms_fim_fiscalizacao e MesFimFisc. Resulta, portanto, a similaridade final igual a
0,625, conforme segue:

σ(fim,MesFimFisc) + σ(fiscalizacao, MesFimFisc)
σ=

——————————————————
2
1+0,25

σ=

————- = 0,625
2

Onde:

σ = similaridade final entre ms_fim_fiscalizacao e MesFimFisc;
σ(fim,MesFimFisc) = similaridade pelo trigram entre o token fim e MesFimFisc;
σ(fiscalizacao, MesFimFisc) = similaridade pelo trigram entre o token fiscalizacao e
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MesFimFisc;

 Exemplo 2: similaridade entre os campos COD_CPF_RAIZ_CNPJ
e RaizCNPJ, que identificam o CNPJ raiz (oito primeiros dígitos
de um CNPJ)
2.1 Similaridade entre o token COD e a cadeia de caracteres RaizCNPJ

Aplicando a fórmula do trigram para o token COD e a cadeia de
caracteres RaizCNPJ, considerando, portanto, s=COD e t=RaizCNPJ, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 0
(não há subcadeia de 3 caracteres consecutivos comum à COD e à RaizCNPJ);
b) mínimo (| s | , | t |) = 3
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre COD e RaizCNPJ é igual a 3
caracteres);
0
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 0
3–2

A similaridade resultou igual a 0.
2.2 Similaridade entre o token CPF e a cadeia de caracteres RaizCNPJ
Aplicando a fórmula do trigram para o token CPF e a cadeia de
caracteres RaizCNPJ, considerando, portanto, s=CPF e t=RaizCNPJ, resultam:
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a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 0
(não há subcadeia de 3 caracteres consecutivos comum à CPF e à RaizCNPJ);

b) mínimo (| s | , | t |) = 3
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre CPF e RaizCNPJ é igual a 3
caracteres);
0
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 0
3–2

A similaridade resultou igual a 0.
2.3 Similaridade entre o token RAIZ e a cadeia de caracteres RaizCNPJ
Aplicando a fórmula do trigram para o token RAIZ e a cadeia de
caracteres RaizCNPJ, considerando, portanto, s=RAIZ e t=RaizCNPJ, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 2
(há 2 subcadeias de 3 caracteres consecutivos comuns à RAIZ e à RaizCNPJ, que
são rai e aiz);
b) mínimo (| s | , | t |) = 4
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre RAIZ e RaizCNPJ é igual a 4
caracteres);
2
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 1
4–2

A similaridade resultou igual a 1.
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2.4 Similaridade entre o token CNPJ e a cadeia de caracteres RaizCNPJ

Aplicando a fórmula do trigram para o token CNPJ e a cadeia de
caracteres RaizCNPJ, considerando, portanto, s=CNPJ e t=RaizCNPJ, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 2
(há 2 subcadeias de 3 caracteres consecutivos comuns à CNPJ e à RaizCNPJ, que
são cnp e npj);

b) mínimo (| s | , | t |) = 4
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre CNPJ e RaizCNPJ é igual a 4
caracteres);
2
c) σ(s,t) = ——————————————————— = 1
4–2

A similaridade resultou igual a 1.
2.5 Similaridade final entre a cadeia de caracteres COD_CPF_RAIZ_CNPJ e a
cadeia de caracteres RaizCNPJ

A similaridade final é calculada pela média entre as similaridades dos tokens
de COD_CPF_RAIZ_CNPJ, calculadas nos itens 2.1 a 2.4, e a cadeia de caracteres
RaizCNPJ:

σ(COD,RaizCNPJ) + σ(CPF, RaizCNPJ) + σ(RAIZ, RaizCNPJ) + σ(CNPJ, RaizCNPJ)
σ=

————————————————————————————————
4
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0+0+1+1

σ=

———————- = 0,5
4
Onde:

σ = similaridade final entre COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ;
σ(COD,RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token COD e RaizCNPJ;
σ(CPF, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token CPF e RaizCNPJ;
σ(RAIZ, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token RAIZ e RaizCNPJ;
σ(CNPJ, RaizCNPJ) = similaridade pelo trigram entre o token CNPJ e RaizCNPJ;
Portanto, resulta a similaridade final igual a 0,5 entre

os campos

COD_CPF_RAIZ_CNPJ e RaizCNPJ.

 Exemplo 3: similaridade entre CODCPFRAIZCNPJ e RaizCNPJ,
que identificam o CNPJ raiz (oito primeiros dígitos de um CNPJ)
Aplicando

a

fórmula

do

trigram

para

a

cadeia

de

caracteres

CODCPFRAIZCNPJ e a cadeia de caracteres RaizCNPJ, considerando, portanto,
s= CODCPFRAIZCNPJ e t=RaizCNPJ, resultam:
a) |ngram (s,3) Π ngram (t,3)| = 6
(há 6 subcadeias de 3 caracteres consecutivos comuns à CODCPFRAIZCNPJ e à
RaizCNPJ, que são rai, aiz, izc, zcn, cnp e npj);

b) mínimo (| s | , | t |) = 8
(o menor comprimento de cadeias de caracteres entre CODCPFRAIZCNPJ e
RaizCNPJ é igual a 8 caracteres);
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c)

6
σ(s,t) = ——————————————————— = 1
8–2

A similaridade resultou igual a 1.
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ANEXO 5
REPRESENTAÇÕES EM RDF\XML DE
TAXONOMIAS USADAS NO ESTUDO DE CASO
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Exemplo 1: representação de taxonomia em RDF\XML, com nó em branco
representando múltiplas propriedades para a data de pagamento
Nó em branco A0
com múltiplas
propriedades,
cujos valores são
nomes de
campos que
compõem a data
de pagamento

Figura 5.4 A – Representação em RDF\XML de múltiplas
propriedades.
Fonte: Elaborada pelo Autor

propriedade
simples
dataCompleta,
cujo valor
corresponde ao
nome de campo
DT_PGTO_NFE, o
qual representa a
data de pagamento
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Exemplo 2: representação de taxonomia em RDF\XML, usando a
propriedade rdfs: subPropertyOf para definir que codigoDaSubinspetoria é
subpropriedade da propriedade unidadeExpedidora

codigoDaSubinspetoria
é subpropriedade da
propriedade
unidadeExpedidora

Os valores das propriedades unidadeExpedidora
e codigoDaSubinspetoria correspondem aos
nomes dos campos das tabelas

Figura 5.5 A – Representação em RDF\XML para definir que codigoDaSubinspetoria é
subpropriedade da propriedade unidadeExpedidora

Fonte: Elaborada pelo Autor
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ANEXO 6
DOCUMENTAÇÃO EM JAVADOC
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Figura 6.12 A – Visão geral com links para os pacotes controls, gui e models e classes do
sistema
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.13 A – Descrição da classe Esquema
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.14 A – Detalhe do método startDocument da classe Esquema
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.15 A – Detalhes dos métodos getElementos e parseXML da classe Esquema
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.16 A – Descrição da classe Matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.17 A – Detalhe do método alinhar da classe Matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.18 A – Detalhe do método ngramSemUnderline da classe Matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.19 A - Detalhe do método calcularSimilaridadeNgrams da classe Matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.20 A – Detalhe do método sanearPares da classe Matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.21 A – Descrição da classe Taxonomia
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.22 A – Detalhe do método tabelarValoresCompostos da classe Taxonomia
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 6.23 A – Detalhe do método tabelarValoresHiperonimos da classe Taxonomia
Fonte: Elaborada pelo Autor
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ANEXO 7
TELAS DO SISTEMA IMPLEMENTADO
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Figura 7.6 A – Menu inicial para escolha do matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.7 A – Painel do matcher de atributo composto para escolha dos esquemas,
taxonomia e acionamento do matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor

232

Figura 7.8 A – Aba da tela de resultados, com as tabelas dos esquemas em comparação
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.9 A – Aba da tela de resultados, com as tabelas contendo os atributos compostos
alinhados
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.10 A – Painel do matcher
taxonomia e acionamento do matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor

para

hiperônimos, para escolha dos esquemas,
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Figura 7.11 A – Aba da tela de resultados, com as tabelas dos esquemas em comparação
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.12 A – Aba da tela de resultados, com as tabelas contendo os atributos hiperônimos
alinhados
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.13 A – Painel do matcher n-gram sem underline, para escolha dos esquemas, n,
threshold e acionamento do matcher
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.14 A – Aba da tela de resultados, com as tabelas dos esquemas em comparação
Fonte: Elaborada pelo Autor
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Figura 7.15 A - Aba da tela de resultados, com as tabelas contendo os atributos alinhados
pelo n-gram sem underline
Fonte: Elaborada pelo Autor

