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RESUMO

No mesmo ritmo em que se utiliza grande volume de dados e diversas fontes
de informações, em especial dados originados em redes sociais, surgem os
problemas de qualidade. A frequente integração de bases de dados pode gerar
duplicidades, problema que envolve aumento de custo de processamento e
gerenciamento dos dados. Este contexto estimula o desenvolvimento de técnicas e
ferramentas para deduplicação e o objetivo desta dissertação é realizar a avaliação
de uma ferramenta de tal grupo. A ferramenta Twinder é avaliada em termos da
eficácia na resolução de problemas de dados duplicados, problema que afeta a
consistência e redundância dos dados, alterando o resultado das análises sobre
dados publicados na rede social Twitter. O método formal de avaliação utilizado no
estudo de caso é baseado nas normas ABNT NBR ISO/IEC 14598-5:2001, ISO/IEC
25012:2008 e ISO/IEC 25024:2015, que tratam respectivamente de avaliação de
software, medição e métricas de qualidade de dados (QD). O estudo de caso observa
a eficácia da ferramenta analisando as taxas de identificação de registros duplicados,
além da precisão na resolução de identidade e correspondência de registros e a
precisão na identificação das similaridades contidas nos tweets, usando métricas da
ferramenta, tais como: sobreposição de termos e diferenças sintáticas. Além disso,
espera-se que a aplicação do método formal proposto possa auxiliar outras avaliações
ou estudos comparativos.
Palavras chave: qualidade de dados, avaliação de software, ferramenta de qualidade
de dados, deduplicação.

ABSTRACT

Data quality tools evaluation for effectiveness in deduplication: a case study

In the same rhythm in which great volumes of data from diverse sources of
information are used, especially data originated in social networks, the problems of
quality arise. Frequent database integration can lead to data duplication, a problem
that involves increased processing costs and data management. This context
stimulates the development of techniques and tools for data deduplication and the
purpose of this dissertation is to perform the evaluation of a tool of such group. The
Twinder tool is evaluated in terms of effectiveness in solving duplicate data problem, a
problem that affects the consistency and redundancy of the data, changing the result
of the analyzes on data posted on the social network Twitter. The formal evaluation
method used in the case study is based on ISO / IEC 14598-5: 2001, ISO / IEC 25012:
2008 and ISO / IEC 25024: 2015 standards, which deal respectively with software
evaluation, measurement and metrics of data quality (QD). The case study looks at the
effectiveness of the tool by analyzing duplicate record identification rates, accuracy in
identity resolution and record matching in Twinder, and accuracy in identifying
similarities contained in tweets using tool metrics such as: overlapping terms and
syntactic differences. In addition, it is expected that the application of the formal
method proposed may help other assessments or comparative studies.
Keywords: data quality, software evaluation, data quality tool, deduplication.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
Dados são recursos utilizados para o acompanhamento, medição e análise do
negócio e são úteis para conhecer e atuar em problemas de operação, tendências do
negócio ou para tomada de decisão (DAMA, 2009, p 1). Os registros de redes sociais
são origem para diversas análises de comportamento, eventos, características
culturais e comportamentais, entre outros (TAO, K. et al., 2014). Dados com qualidade
são fundamentais neste contexto.
A geração de bases para análise a partir da redes sociais ou microblogs como
Twitter tende a conter inconsistências em dados semi e não estruturados,
inconsistências que ocorrem quando dois textos se referem a uma mesma entidade
de forma divergente, singular duplicada, com mensagem excludente, entre outras
situações (HSU et al., 2013).
Nem sempre a duplicidade é um problema de QD. Existem casos em que a
repetição dos dados em uma base representa uma informação relevante, um assunto
importante no momento da consulta ou uma tendência de comportamento. Neste
contexto, a identificação e não a eliminação das duplicidades se torna o objetivo de
ferramentas de QD. Já quando as duplicidades são resultados de erro na chave de
identificação ou problemas de integração das origens, assim se tornando
representações diferentes da mesma entidade (LARANJEIRO et al, 2015), são
consideradas problema e devem ser eliminadas para então usar os dados.
A rede social Twitter é muito utilizada para publicar e disseminar informações
sobre diversos assuntos e é fonte importante para identificação dos assuntos
relevantes existentes na internet (TAO et al., 2013).
Os problemas que permeiam a qualidade de dados (QD) são de natureza
técnica, tais como integração de dados de fontes variadas, mas também de natureza
não técnica, e podem ser exemplificados pela falta de estratégia coerente para o
gerenciamento de dados, aplicando ferramentas distintas e conflitantes em uma
organização. Nestes casos, a causa dos problemas de qualidade não é tratada ou não
é corrigida de modo a tornar o dado apto para o uso (MADNICK et al., 2009).
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Outra característica relevante neste contexto é a variedade de ferramentas e
técnicas de QD que são criadas, o que dificulta a escolha da ferramenta pelo
responsável pelo gerenciamento de dados, na área responsável por planejar, controlar
e obter resultados a partir do uso dos dados (DAMA, 2009, p. 4). Além da variedade
de ferramentas, os mecanismos disponíveis em sistemas gerenciadores de bancos
de dados (SGBD) nem sempre permitem tratar problemas frequentes (ex. dados
inconsistentes). Com isto, o mercado de ferramentas de QD se tornou grande, com
ferramentas que podem ser categorizadas como: análise de dados, perfis de dados
(data profiling), transformação de dados, eliminação de duplicidades e enriquecimento
de dados (BARATEIRO; GALHARDAS, 2005) (MALHOTRA; BAKAL, 2015).
As consequências de utilizar dados duplicados são processamento, backup e
armazenamento de dados mais caros e demorados, além de afetar a dimensão de
QD consistência, por violação de regras de qualidade, assim piorando a qualidade dos
resultados obtidos na análise de dados. As técnicas de deduplicação têm o objetivo
de reduzir as taxas de duplicidade de forma eficaz e em velocidade adequada ao uso
dos dados (ZHOU et al., 2013) (PAULO, J.; PEREIRA, J., 2014) (MALHOTRA; BAKAL,
2015).
O uso de ferramentas e técnicas para eliminar ou identificar duplicidades
melhora os níveis de qualidade nas dimensões consistência e redundância.
Dimensões que objetivam retirar inconsistências, mantendo a coerência com outros
dados em um contexto, objetivam garantir a consistência dos dados retornados
quando comparados com outras fontes que representem a mesma entidade (ISO,
2008) (SCANNAPIECO; BATINI, 2016).
A escolha da ferramenta adequada e a medição da sua eficácia na
deduplicação requerem a adoção de método formal de avaliação que leve em
consideração o uso de resolução de identidade e correspondência de registros,
técnicas presentes no processo de deduplicação.

1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é aplicar um método que avalia uma ferramenta
de QD quanto à eficácia na identificação de duplicidades e na deduplicação.
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A ferramenta Twinder (TAO et al., 2013) será avaliada usando os critérios:


Eficácia. Medida de taxa de redução e identificação de registros duplicados;



Precisão na resolução de identidade e correspondência de registros. Medida
de registros correspondentes (match) e não correspondentes (non-match):
positivos verdadeiros (true positives), positivos falsos (false positives), falsos
negativos (false negatives) e negativos verdadeiros (true negatives).
Os critérios escolhidos buscam avaliar os prós e contras de tratar duplicidades,

visto o custo computacional de colocar em prática a resolução de identidade e
correspondência de registros e, também, que dados de redes sociais são utilizáveis e
integrados para realizar análises, análises essas que tem seus resultados afetados
pela interferência de duplicidades de registros, em particular quando as duplicidades
não são conhecidas.
A ferramenta avaliada é a Twinder, que permite tratar duplicidades em dados
semi-estruturados. Os requisitos adotados para a escolha da ferramenta de QD foram:
não ter custo para utilização (licença free), ser de código aberto (open source) e tratar
duplicidade de registros.
As normas utilizadas para definição do método para a avaliação de ferramentas
são:


ISO/IEC 25012:2008 Engenharia de SW – Requisitos de qualidade e avaliação
de produto de SW – Modelo de qualidade de dados



ISO/IEC 25024:2015 Engenharia de SW e sistemas – Requisitos e avaliação
de qualidade de sistemas e SW – Medição da qualidade de dados



ABNT NBR ISO/IEC 14598-5: 2001 Tecnologia de informação – Avaliação de
produtos de SW

1.3 Contribuição
Na literatura existem métodos de avaliação de SW e avaliação de QD (ABNT,
2001) (ISO/IEC, 2008) (ISO/IEC, 2015), porém não foram aplicados no contexto de
crescente utilização de dados de redes sociais nas quais são integrados grandes
volumes de dados semi-estruturados.
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Além disto, este trabalho se diferencia dos demais pelos critérios de avaliação
adotados: eficácia e precisão na resolução de identidade e correspondência de
registros.
O método formal de avaliação de ferramentas de deduplicação adotado nesta
dissertação pode futuramente ser utilizado na avaliação de outras e novas
ferramentas de deduplicação.

1.4 Método de trabalho
Para a elaboração da dissertação foram seguidas as seguintes etapas:
1) Levantamento e seleção das ferramentas e técnicas para QD.
Nesta etapa ocorre a pesquisa bibliográfica para a identificação de
ferramentas de deduplicação. O resultado é uma listagem de artigos, os
quais são apresentados no quadro 1, agrupados por assunto abordado nos
artigos de referência.
Quadro 1. Ferramentas de QD identificadas na pesquisa bibliográfica

Artigos
Prasad et al. (2012)
Zhang et al. (2015)
Mao et al. (2014)
Song et al. (2013)
Srinivasan et al. (2012)
Maddodi et al. (2010)
Kolb e Rahm (2013),
Jiang, H. (2010)
Srinivasan et al. (2012)
Tukuljac (2015)
Sato e Huang (2015)
Povazan et al. (2015)
Bansal (2014)
Prasad et al. (2011)

Tipos de
Ferramentas
Análise de dados

Deduplicação

Enriquecimento
Perfis de dados
Transformação

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta etapa também são descritos os critérios para seleção da ferramenta
a ser avaliada e suas características.
2) Desenvolvimento do método formal para avaliação de ferramentas de
deduplicação.
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Criação do método de avaliação, usando a norma ABNT NBR ISO/IEC
14598-5 (2001), usada para definir atividades do processo para avaliação
de software. O planejamento e execução do estudo de caso seguem as
recomendações da norma para que (i) o método de avaliação possa ser
replicado na avaliação de outras ferramentas, (ii) o ambiente para
realização do estudo de caso seja preparado e para que (iii) os resultados
alcançados sejam descritos de forma abrangente e objetiva.
3) Definição do critério para avaliação de ferramentas de deduplicação:
dimensões e métricas de QD.
A dimensão mais afetada pela duplicidade de dados, consistência relativa à
redundância, foi identificada por levantamento de trabalhos correlatos e a
partir do estudo das normas ISO/IEC 25012 (2008) e ISO/IEC 25024 (2015).
4) Escolha de bases de dados e identificação de seus problemas.
A criação das bases para avaliação das ferramentas é feita a partir da
extração de dados da rede social Twitter e sua manipulação para criação
de cenários de testes, a partir da simulação de modificações, inclusões e
exclusões no arquivo, para que a ferramenta de deduplicação tenha
cenários suficientes para avaliação.
O arquivo origem é extraído do Twitter, filtrando publicações relacionadas a
eventos, cultura, educação ou Brasil.
5) Submissão da ferramenta ao processo de avaliação formal.
É documentado como a ferramenta Twinder tratou os problemas
identificados na base origem durante o estudo de caso.
Nesta etapa descrevem-se as características da ferramenta e quais são as
técnicas de deduplicação aplicadas. Detalham-se as características da base
utilizada no estudo de caso, especificando tamanho, tipo de dados e
avaliação do estágio atual da qualidade.
Também registram-se as medições de taxa de identificação de registros
duplicados e a precisão na resolução de identidade e correspondência de
registros.
6) Análise de resultados.
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Análise quantitativa e qualitativa dos resultados do estudo de caso.

1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está dividido em 7 seções, a atual introdutória e as demais
descritas a seguir.
Seção 2, Principais Conceitos sobre QD, dimensões, métricas e ferramentas
de QD, com aprofundamento em ferramentas de deduplicação, e sobre métodos de
avaliação de QD.
Seção 3, Ferramenta de Deduplicação, é a seção que apresenta a descrição
da Twinder (TAO et al., 2013) a ser avaliada, e dos critérios para seleção dessa
ferramenta.
Seção 4, descrição do Método Formal de Avaliação, seção que apresenta a
descrição do método de avaliação das ferramentas de deduplicação, e como os
critérios de avaliação - eficácia e precisão - são medidos nesta dissertação. As
manipulações necessárias na base para criação dos cenários de avaliação de
duplicidade estão descritos nesta seção.
Seção 5, Estudo de Caso, é a seção onde é realizada a avaliação da ferramenta
de deduplicação. A seção contém a descrição detalhada do ambiente para
experimentação, obtenção das bases origem, avaliação dos seus problemas e criação
dos cenários de duplicidade. É feita a identificação das duplicidades usando a
ferramenta em avaliação. A seção contém a documentação dos desvios encontrados
e comportamento da ferramenta no decorrer da análise.
Seção 6, Análise dos Resultados, onde estão os resultados encontrados no
estudo de caso , tais como: cenários de duplicidade tratados pela ferramenta, eficácia
na identificação de duplicidades em cada cenário e problemas e desvios encontrados
durante a aplicação do método de avaliação de ferramentas de QD proposto na seção
4 e durante a execução do estudo de caso.
Seção 7, Conclusão, finalização da pesquisa pelo resumo das seções
anteriores, descrição das contribuições encontradas e recomendações para trabalhos
futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Introdução
A variedade de processos e negócios baseados em dados e a grande
quantidade de duplicidades encontradas nesses processos, aliado aos problemas
advindos da duplicidade no uso da informação traz a necessidade de adoção de
métodos e ferramentas de deduplicação que apoiem as organizações na conquista de
bons resultados na utilização dos dados.
Contudo, escolher a ferramenta que tratará do problema de QD, em especial
dos problemas resultantes da duplicidade de dados de maneira eficaz requer
conhecimento sobre métodos e conceitos de qualidade, e sobre técnicas empregadas
pelas diferentes ferramentas de deduplicação disponíveis. Além disso, o emprego de
um método formal que possa ser utilizado para avaliação dessas ferramentas facilita
o processo de escolha.
Esta seção apresenta o resultado de pesquisas prévias sobre ferramentas de
deduplicação, além de conceitos da área em estudo: métodos, dimensões e métricas
de QD e problemas em dados, essenciais para o desenvolvimento do método formal
de avaliação das ferramentas de deduplicação.

2.2 Qualidade de Dados
As ferramentas de QD são utilizadas no ciclo de gerenciamento de dados e têm
o objetivo de implementar requisitos, representados como dimensões de qualidade,
para correção de problemas em dados.
Os principais conceitos de QD e estudos correlatos apresentados nesta seção
são: dimensões, métricas e problemas, visto a relação que têm com as ferramentas
de QD. As ferramentas de QD são utilizadas no ciclo de gerenciamento de dados e
têm o objetivo de apoiar a identificação e correção de problemas em requisitos de
qualidade, representados como dimensões de qualidade para correção dos problemas
em dados.
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Os tipos de dados processados deixaram de ser somente estruturados para
tratar também dados semi e não-estruturados, oriundos de sensores, câmeras,
internet das coisas (IoT, internet of things), redes sociais, textos em linguagem natural
e dados multimídia. Além disto, os dados são obtidos de fontes externas, gerados fora
da organização (RAO et al, 2015). As características e definições de cada um dos
tipos de dados são (SIDI et al., 2012):


Estruturados. Generalização ou agregação de itens descritos por atributos
dentro de um domínio. Exemplo: tabelas em BD relacional.



Não-estruturados. Sequência genérica de símbolos, codificados em linguagem
natural. Exemplo: corpo de um e-mail, questionário com respostas abertas,
imagens, vídeos, dados de redes sociais.



Semi-estruturados. Dados que tem uma estrutura com algum grau de
flexibilidade. Exemplo: arquivos XML ou linguagem de marcação como HTML.
Um conceito amplamente utilizado em QD é o fitness for use, ou seja,

apropriado para o uso (SIDI et al., 2012) – a boa ou má qualidade dos dados depende
da intenção de uso dos mesmos. Gerenciamento da QD compreende entender
requisitos, planejar, implementar e controlar atividades que apliquem técnicas de
mensuração, validação e de melhoria da QD e que se certifiquem sobre a aptidão dos
dados para o uso (DAMA, 2009, p. 291).
Dimensões de QD são: “aspectos ou características de qualidade que proveem
uma maneira de medir e gerenciar a qualidade dos dados e informações" definição
utilizada por McGilvray (2010, apud, Panahy et al. 2014). As dimensões tornam
visíveis os requisitos de qualidade que são importantes para tornar os dados aptos ao
uso. São a representação de um ponto de vista da qualidade. As dimensões mais
comumente referenciadas são acurácia, completude, oportunidade e consistência. A
correlação existente entre as dimensões faz com que ao considerar uma delas, a mais
importante para uma aplicação, haja impacto nas demais (SCANNAPIECO et al,
2005).
Visto que são adotadas diferentes definições para as dimensões de QD as
referências DAMA (2009), ISO (2008) e Scannapieco e Batini (2016) foram estudadas
para a conceituação das dimensões utilizadas nesta dissertação e para destacar as
de maior importância em processos ou ferramentas de deduplicação.
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As dimensões afetadas pelas duplicidades e que buscam garantir a unicidade
dos dados e a integridade existencial de registros são: Consistência e Redundância.
A eliminação de duplicidades objetiva retirar inconsistências, mantendo a coerência
com outros dados do mesmo contexto provenientes de outras fontes. Outros aspectos
essenciais para o gerenciamento da QD são as métricas, que possibilitam a medição
do nível de qualidade para as dimensões. A medição da QD depende da existência
de métricas definidas e com algumas características desejáveis: mensurabilidade,
relevância para o negócio,

aceitação, responsabilidade, controlabilidade e

rastreabilidade (DAMA, 2009).
A norma ISO 25024 (2015) faz parte das normas para a avaliação dos requisitos
de qualidade e avaliação de produto de software e é específica à mensuração da QD.
A norma detalha as métricas e as relaciona com as dimensões definidas na ISO 25012
(2008) e é aqui utilizada para identificar as métricas úteis para medir a Consistência e
a Redundância. As métricas são: integridade existencial, consistência do formato do
dado, risco de inconsistência do dado, cobertura da consistência dos valores dos
dados, e consistência semântica.
No estudo de Batini et al (2009) foram comparados métodos de qualidade que
definem métricas associadas às dimensões da qualidade e estas são complementares
a ISO 25024 (2015). As métricas relacionadas à duplicidade estão apresentadas no
quadro 2.
Quadro 2. Métricas para as dimensões Redundância e Consistência por Batini et al. (2009).
Dimensões
Consistência
Singularidade
Quantidade
apropriada de dados
Concisão

Métricas
Número de registros consistidos / total de registros
Número de registros com violação de chave
Pesquisa com usuário – Questionários respondidos por usuários dos dados
Número de duplicidades
Número de bytes necessários / número de bytes fornecidos
Pesquisa com usuário – Questionários respondidos por usuários dos dados
Profundidade (tamanho da hierarquia) da página
Pesquisa com usuário – Questionários respondidos por usuários dos dados

Fonte: Batini et al. (2009, p.19)

Dados de má qualidade são aqueles que não atendem os requisitos de
qualidade em nível desejado (LARANJEIRO et al., 2015). As métricas de qualidade
apresentadas nesta seção viabilizam a medição dos níveis de qualidade para a
identificação e medição de problemas de qualidade de dados gerados pela
duplicação.
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2.2.1 Duplicidades e Problemas de Qualidade de Dados
Problemas de qualidade de dados são a representação de problemas em uma
das dimensões de qualidade (LARANJEIRO et al, 2015). Laranjeiro et al. (2015)
classificaram os problemas em dados considerando o número de origens (origem
única ou múltiplas origens) e o estágio do uso dos dados (esquema ou instância),
conforme quadro 3.
Os problemas de fonte única se relacionam com a falta ou erro nas definições
de chave primária ou chave de identificação. Já os problemas de fontes múltiplas são
problemas em geral de integração das origens, como representações distintas de uma
mesma entidade. Os problemas gerados em nível de esquema são originados no
modelo de dados e os problemas gerados em nível de instância são erros só
observados durante o uso dos dados, situações não previstas na modelagem.
Quadro 3. Problemas de QD, origem e nível.
Tipo de Problema
Origem
Única

Nível
Instância

Problema de Qualidade de Dados

Dados faltantes
Dados incorretos
Erro de soletração
Dados ambíguos
Dados irrelevantes
Dados desatualizados
Dados não preenchidos
Referências incorretas
Duplicidades
Esquema Violação de Domínio
Violação de dependência funcional
Tipo de dado incorreto
Violação de integridade referencial
Violação de unicidade
Múltiplas
Instância
Conflito estrutural
Palavras em ordenação diferente
Níveis de agregação diferentes
Descasamento de tempo
Unidades diferentes
Representações diferentes
Esquema Uso de sinônimos
Uso de homônimos
Uso de caractere especial
Codificação em formatos diferentes
Fonte: Laranjeiro et al. (2015, p. 186)

As duplicidades são problemas de dados repetidos uma ou mais vezes.
Duplicidades ocorrem quando não há definição de chave para os registros ou quando
acontece a violação da singularidade e o identificador em uso não é repetido, mas os
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demais campos sim. O problema pode afetar registros de um arquivo ou tabela ou,
até mesmo, arquivos inteiros (LARANJEIRO et al, 2015).
Alguns sistemas leem múltiplas fontes de dados e as replicam para
processamento paralelo, o que ocasiona a duplicidade por já existirem registros que
representam uma mesma entidade em mais de um arquivo lido e, também, pela
redundância criada no processamento paralelo.
No processamento de big data é usual que sejam tratadas bases de origens
distintas, como redes sociais, o que ocasiona dificuldades na integração dos dados
(RAO et al., 2015) e existência de réplicas e duplicidades (ZHOU et al., 2013).
Os problemas descritos em cada grupo de dimensão da qualidade desta seção
são alvos de um conjunto de ferramentas de qualidade de dados, as quais serão
apresentadas na seção seguinte.

2.3 Ferramentas de Deduplicação
As ferramentas de QD podem ser reunidas em quatro tipos: análise, limpeza,
aperfeiçoamento e monitoramento (DAMA, p. 307, 2009). E têm a função de tratar
empiricamente os problemas de qualidade atendendo as regras e os requisitos
definidos pelo método de qualidade adotado. As funcionalidades existentes nas
ferramentas de QD são (DAMA, 2009):
1. Levantamento de perfil de dados (Data profiling). Ferramentas que
analisam os dados para conhecer o estágio atual. Este grupo de ferramentas
faz análise estatística e avaliação dos dados contidos em um arquivo ou base
de dados, e também analisa os relacionamentos existentes entre conjuntos de
dados.
2. Análise e padronização. A partir de um conjunto de regras pré-definidas, as
ferramentas de análise e padronização distinguem valores válidos e inválidos.
As ferramentas podem modificar os valores inválidos, seguindo um padrão.
3. Transformação. Este grupo de ferramentas altera os dados seguindo regras
de contexto, linguística e idiomas reconhecidos. Os padrões são informados
pelo desenvolvedor da ferramenta ou aprendidos ao longo do tempo com o uso
dos dados.
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4. Resolução de identidade e correspondência. Ferramentas que unem
registros por um código único de identificação para avaliar similaridades para
identificação e eliminação de duplicidades, para integração, aprimoramento de
dados e correções.
As ferramentas podem resolver situações em que são percebidos mais de um
registro para uma mesma entidade real, ou quando há a percepção, utilizando
análise de similaridade, de que um fato não está registrado, quando na verdade
já está no BD.
5. Enriquecimento. As ferramentas adicionam informações de outras bases para
complementar dados de uma entidade. Para aprimorar os dados, as
ferramentas usam técnicas de identificação, limpeza e análise de dados.
6. Relatórios. São ferramentas para inspeção e monitoramento da conformidade
da qualidade dos dados com relação aos requisitos determinados pelo usuário.
São usadas para verificar atendimento do nível de serviço e verificar incidentes.
Deduplicação de dados visa eliminar dados redundantes para assim
economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento (MALHOTRA;
BAKAL, 2015). Além disso, a inconsistência causada por registros duplicados afeta o
resultado de análises realizadas utilizando como origem dados de redes sociais ((HSU
et al., 2013).
A necessidade de escolher e usar uma ferramenta de QD se justifica, já que
dentre as seguintes possibilidades: (i) programas desenvolvidos para resolução de
problemas pontuais, (ii) uso de chave única de integridade existencial e (iii)
transformação dos dados por seus scripts de ferramentas de QD, a terceira opção
apresenta melhores resultados ao longo do tempo.
Diferentemente dos programas ad-hoc que tornam o código complexo e de
difícil manutenção, e das chaves de integridade que não atendem a grande parte dos
problemas de dados, por exemplo, inconsistências, a transformação dos dados por
scripts em ferramentas de QD é mais abrangente e organiza o tratamento de erros de
forma mais padronizada que as demais opções e são desenvolvidas com finalidades
específicas no tratamento de erros em dados (padronização, limpeza de dados,
deduplicação) (BARATEIRO; GALHARDAS, 2005).
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As atividades de um processo de deduplicação são:
Passo 1) Identificação dos arquivos;
Passo 2) Divisão dos arquivos em pedaços, blocos ou conjuntos;
Passo 3) Cálculo da identidade única do bloco de dados ou do registro;
Passo 4) Identificação e armazenamento dos dados não duplicados.
A eficácia em deduplicação é alcançada quando os ganhos obtidos pela
diminuição da quantidade de registros duplicados e o ganho em consistência dos
resultados de análises de dados são maiores que as perdas causadas pelo aumento
de tempo de processamento, latência por I/O e uso da CPU para indexação (ZHOU et
al., 2013).
A precisão em deduplicação é conquistada pela correta criação de identidades
e correta identificação de registros que se referem à mesma entidade (CHRISTEN;
GOISER, 2007).
A deduplicação pode ser feita aplicando diferentes técnicas e pode ocorrer em
tempos diferentes do uso dos dados. Estas técnicas são alvo de alguns trabalhos em
QD: (MALHOTRA; BAKAL, 2015), (MANOGAR; ABIRAMI, 2014). Diferentes
características são observadas para avaliar a eficácia da deduplicação e eficiência
dos processos (ZHOU et al., 2013).
A seguir as abordagens adotadas pelos autores e as técnicas de deduplicação
citadas em cada passo do processo.

2.3.1 Malhotra e Bakal (2015)
Em um estudo comparativo, o artigo classifica e avalia as técnicas de
deduplicação e apresenta uma evolução de algoritmos de deduplicação em arquivos
não-estruturados. A técnica citada pelos autores em cada atividade do processo de
deduplicação é:
Passo 1) Identificação dos arquivos.


Não foram citadas técnicas para o passo 1

Passo 2) Divisão dos arquivos em pedaços, blocos ou conjuntos.
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Chunking, também chamado blocking, método que cria blocos de dados,
que pode ser o arquivo inteiro (bloco em nível de arquivo) ou é parte do
arquivo (blocos em sub-arquivos).

Passo 3) Criação da identidade única do bloco de dados ou do registro. Cálculo
da “impressão digital” (fingerprint) de cada bloco de dados que é a sua
representação única para a deduplicação.


Uso de algoritmos de hashing, que organizam dados em tabelas, com
uso de chave única para rápida localização dos dados.

Passo 4) Identificação e armazenamento dos dados não duplicados.


Não foram citadas técnicas para o passo 4

A abordagem de Malhotra e Bakal comparou os algoritmos para formação dos
chunks e a taxa de deduplicação durante a realização do backup. As bases de dados
eram não-estruturadas (textos e arquivos PDF). Os autores implementaram os
algoritmos em Java para comparar a eficiência dos algoritmos de criação de conjuntos
de dados.
Para calcular o tempo total de deduplicação, os autores consideraram a
fórmula: TD = Tc + Tfp + Tmc + Tdd + Ti, onde o tempo total para deduplicação é a
soma dos tempos para a realização de cada etapa do processo de deduplicação
apresentado a seguir na figura 1. O tempo total para deduplicação (TD) é a soma do
tempo para criação do chunk (Tc), do tempo para cálculo das fingerprints (Tfp), do
tempo para formação de mega chunks (Tmc), do tempo para detecção das
duplicidades (Tdd) e do tempo para atualização dos índices e armazenamento dos
dados sem duplicidades (Ti). Os mega chunks são usados para agrupar chucks
menores e evitar sobrecarga de metadados.
A taxa de transferência de dados, o chunking e a consulta a metadados, nos
passos 2 e 3, são fatores importantes para o desempenho do algoritmo de
deduplicação. Os autores Malhotra e Bakal comparam as técnicas de deduplicação
existentes com relação ao processamento dos metadados, onde estão armazenados
dados sobre os dados e que são consultados durante a deduplicação. Essas
correspondem às técnicas usadas para verificar se o bloco de dados já está
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armazenado e é uma duplicidade. Também compara os métodos de divisão do arquivo
em blocos, a granularidade dos blocos e a escalabilidade da deduplicação.
Figura 1. Algoritmo para deduplicação.
Entrada:
Saída:

Passo 1) Identificação dos arquivos.

Passo 2) Divisão dos arquivos em
pedaços, blocos ou conjuntos.
Passo 3) Cálculo da identidade única
do bloco de dados ou do registro.
Passo 4) Identificação e
armazenamento dos dados não
duplicados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arquivo a ser armazenado.
Arquivo idêntico ou diferente, sem duplicidades.
para cada arquivo de origem faça
fp ← impressão digital(f)
se fp = impressão digital já armazenada
Arquivo está duplicado.
retorne o ponteiro de referência;
senão

8.

Chunks ← CriarChunks(f);
cf ←impressão digital (Chunk)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

para cada cf faça
se cf = cf já armazenado
Bloco de dados já armazenado.
retorne o ponteiro de referência;
senão
Bloco de dados é único.
armazene o bloco de dados;

Onde:f : arquivo

fp : impressão digital do arquivo
cf : impressão digital do bloco de dados

Fonte: Malhotra e Bakal (2015, p. 2)

Os metadados estão presentes nas ferramentas de deduplicação para a
criação da identificação dos arquivos, blocos de dados e para a localização de
duplicidades. As ferramentas de deduplicação utilizam os metadados, gravando-os
em disco ou na memória, e podem ter metadados globais ou locais. O que determina
a escolha é o velocidade desejada nas consultas, atualizações dos metadados, e se
trata-se de uma aplicação distribuída ou não (MALHOTRA; BAKAL, 2015).
As maiores taxas de redução de duplicidade foram obtidas a partir da
implementação do método de chunking com conjuntos de dados de tamanho variável,
apesar de aumentar o tempo de processamento em 25%. Dentre as técnicas de
deduplicação estudadas estavam: deduplicação usando método chunking byte-index,
deduplicação probabilística para armazenamento baseado em cluster, deduplicação
escalável usando técnica de roteamento de dados, deduplicação usando metadados
multicamadas, aplicação de deduplicação para armazenamento na nuvem. Em cada
uma delas os autores identificaram formas distintas de processamento do metadados,
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tais como: tabela matriz-índice (index-matrix), índice por similaridade, metadados
locais e metadados globais.

2.3.2 Manogar e Abirami (2014)
Com o objetivo de otimizar o armazenamento de dados, os autores discorrem
sobre o crescente volume de dados, os serviços de armazenamento na nuvem
oferecidos por empresas como Google e Dropbox, e as empresas que têm soluções
para armazenamento de dados, tais como NetApp e EMC, que utilizam deduplicação
em seus serviços de backup.
As técnicas para deduplicação podem ser:


Baseada em Localização

 Origem (Cliente). O algoritmo de deduplicação opera nos computadores de
onde se originam os dados. Só são transmitidos para o servidor os blocos
de dados únicos, diminuindo o tráfego na rede.
 Destino (Servidor). A deduplicação é executada depois que o servidor
recebe os dados para armazenamento, assim tira a responsabilidade de
processar o algoritmo de deduplicação na origem dos dados.


Baseada em Tempo (ou no momento em que os dados são
deduplicados)
Os dados podem ser deduplicados antes ou depois do armazenamento, ou
nos dois momentos, por métodos híbridos.

 Inline ou Primária. Os dados são deduplicados antes de serem gravados.
Quando os dados chegam para serem processados verifica-se, para cada
bloco, se aquele conjunto de dados já foi lido. O algoritmo de deduplicação
fica na memória RAM e minimiza a sobrecarga de I/O.
 Offline ou Post-Process. Os dados duplicados são armazenados no destino
e, posteriormente, é executado o mecanismo de deduplicação.


Baseada em blocagem de dados ou Chunking
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A divisão dos blocos de dados pode considerar o arquivo inteiro,
determinando tamanho fixo de blocos, para processamento mais rápido, ou
criação de blocos de tamanhos variáveis. Para definir o tamanho dos blocos
(fixos ou variáveis) os critérios são: características dos dados contidas em
metadados, atributos dos registros, similaridades existentes, e definições
das fronteiras para os conjuntos de dados.
 Armazenamento em única instância. O bloco de dados é o arquivo inteiro.
 Bloco de tamanho fixo. É determinada a quantidade fixa de bytes para cada
bloco.
 Bloco de tamanho variável. O tamanho do bloco é determinado
dependendo dos critérios para formação do conjunto de dados.
Apesar de não haver a descrição do método de avaliação no artigo, a
abordagem dos autores comparou os algoritmos para formação dos chunkings
(arquivo único, tamanho fixo, tamanho variável) com relação às métricas para
avaliação da deduplicação: granularidade do arquivo, taxa de deduplicação, carga de
processamento para a indexação. Resultados obtidos são apresentados no quadro 4.
Quadro 4. Comparação do desempenho em técnicas de chunking de Manogar e Abirami.
Métricas
Arquivo
Tamanho
Tamanho
inteiro
fixo
variável
Taxa de Deduplicação
Menor
Média
Maior
Tempo de Processamento
Média
Menor
Maior
Sobrecarga de Indexação
Boa
Ruim
Ruim
Fonte: Manogar e Abirami (2014, p. 165)

2.3.3 Zhou et al. (2013)
Os autores Zhou et al. (2013) apresentam as características da redundância
dos dados em gerenciamento do armazenamento de big data e a partir destas é
possível observar métricas para avaliação da eficiência de um processo de
deduplicação de dados.
Uma parte dos dados tratados em big data são redundantes e duplicados, o
que motiva o desenvolvimento de técnicas para deduplicação, como forma de
economizar espaço de armazenamento e tráfego de dados no ambiente. Os pontos
que devem ser analisados são o aumento de uso da CPU para indexação (hash
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indexing) e aumento da latência causado pelo I/O, para então averiguar o custo /
benefício de aplicá-las.
Zhou et al. (2013) analisaram a presença de redundância na área de carga de
dados big data (workloads) e o efeito no consumo de energia e no desempenho do
sistema. Identificaram 3 origens de redundância nos workloads: implementação de
mais nós para processamento distribuído, expansão de arquivos, e uso de
mecanismos de replicação de dados. O ecossistema Hadoop é bastante utilizado na
exploração de dados e seu mecanismo de replicação gera duplicidades, o que
aumenta a área de carga de dados utilizada e tráfego de dados na rede. O Hadoop
Distributed File-System (HDFS) mantém cópias dos blocos de dados com a finalidade
de garantir a disponibilidade dos dados.
A medida utilizada para avaliação da deduplicação no estudo foi taxa de
deduplicação (tamanho da entrada / tamanho da saída) nas workloads. A maior parte
das pesquisas realizadas em deduplicação são direcionadas ao backup e
armazenamento dos dados, o que motivou a realização da análise no armazenamento
primário, momento em que os dados são lidos; caso a duplicidade seja identificada,
não chega a se tornar um problema, já que não é gravada.
Prós e contras da implementação da deduplicação foram observados durante
a pesquisa. Ao eliminar duplicidades na leitura dos dados evita-se que as workloads
aumentem e a redundância e o desempenho do sistema é melhorado pela redução
do I/O. Os contras observados são o tempo adicionado para indexação e aumento do
consumo de energia (ZHOU et al, 2013).
As configurações da workload para análise da eficiência do processo de
deduplicação foram:


Camada de deduplicação: local ou global
A camada global é usada quando todas as máquinas virtuais leem os mesmos
dados. Já na camada local, cada máquina virtual lê um conjunto de dados
exclusivo.



Localização da deduplicação: metadados ou dados



Granularidade da deduplicação
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A granularidade da deduplicação está relacionada ao tamanho do bloco com
tamanho fixo utilizado.
Algumas aplicações típicas do ecossistema Hadoop foram analisadas nas
configurações da workload descritas acima. As aplicações que realizam pesquisa na
web, machine learning, análise de consultas e classificação de dados são: PageRank,
Nutch Indexing, Bayesian Classification (Bayes), Kmeans Clustering, Hive,Sort,
Terasort, e Enhanced DFSIO, contidas no pacote chamado HiBench (HUANG, S. et
al, 2010).
As métricas utilizadas no estudo de caso, no qual foram identificadas as causas
de duplicidade de dados, foram: taxa de transferência dos dados (throughput), tempo
de execução do sistema, sobrecarga da CPU e histórico de consumo de energia.
A avaliação foi realizada em uma aplicação de backup e armazenamento de
dados e foi aplicada a técnica de chunking, fazendo a eliminação de duplicidades em
blocos. As conclusões obtidas foram:


Deduplicação local reduz a necessidade de indexação, mas não identifica o
máximo de redundância.



Deduplicação global reduz a necessidade de acessos a disco, mas precisa de
mais indexação.



Deduplicação no nó de processamento é melhor se a quantidade de
duplicidades é baixa no arquivo ativo.



Deduplicação de baixa granularidade não é eficiente quando a base é grande.
Os autores enfatizam que trabalho futuros devem ser em soluções para

deduplicação no armazenamento primário dos dados, quando a comparação e
indexação dos dados ocorre na leitura e gravação (I/O) das bases origem.

Esta subseção tratou de técnicas de deduplicação, que poderão ser
observadas na análise de ferramentas de QD, em abordagem que se diferencia dos
trabalhos correlatos de Malhotra e Bakal (2015), Manogar e Abirami (2014) e Zhou et
al.(2013), por comparar a eficácia e precisão na resolução de identidade e
correspondência de registros em diferentes técnicas de deduplicação.
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2.4 Resolução de Identidade e Correspondência de Registros
A capacidade de identificar registros e as duplicidades originadas neles ou
registros correspondentes é crucial quando os dados estão distribuídos e as fontes de
dados são variadas (BATINI et al., 2009). Esta seção apresenta a pesquisa de
Christen e Goiser (2007) que discute métricas para medição de registros duplicados
e o trabalho de Rao et al. (2015) a respeito das dificuldades em integração de dados
e abordagens para record linkage.
Record Linkage tem o objetivo de determinar se dois ou mais registros
representam a mesma entidade no mundo real. Na ausência de uma chave única de
identificação, dois passos são necessários para isto (RAO et al., 2015):
1. Pesquisa: Gerar pares de possíveis duplicidades.
2. Confirmação: Verificar se a duplicidade é verdadeira ou falsa.
Christen e Goiser (2007) reforçam que nem sempre os arquivos têm chave
única de relacionamento definida e as técnicas para correspondência dos dados (data
linkage) que podem ser adotadas são determinísticas, probabilísticas ou seguem
abordagens probabilísticas chamadas pelos autores de modernas.


Determinísticas
Técnicas utilizadas quando a chave única não foi definida, mas está disponível
em todos os arquivos a serem relacionados. Um atributo de dados ou uma
combinação deles é usada para relacionar os registros. As técnicas podem ser
baseadas em regras ou na criação de chave de relacionamento para junção de
registros.



Probabilísticas
Nestas técnicas são usados atributos em comum entre as tabelas ou bases
para relacionamento dos registros (nomes, data de nascimento, endereço,
entre outros exemplos). Os registros são ordenados e relacionados. Pares de
registros são classificados como correspondências se seus atributos comuns
predominantemente concordam, ou como não-correspondências se eles
discordam predominantemente.
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Probabilísticas avançadas. Chamadas de abordagens modernas pelos autores
em 2007. São resultado de melhoria nas técnicas probabilísticas. Estas
melhorias incluem escolha correta de atributos ou parâmetros para
relacionamento, o uso de comparações de caracteres aproximados, quando os
valores dos atributos têm erros tipográficos, e a aplicação de redes Bayesianas,
as quais por probabilidade encontram correspondência em arquivos.
Ao comparar um par de registros, os resultados possíveis são registros

correspondentes (match) e não correspondentes (non-match). E considerando
que a marcação de correspondência entre eles pode estar correta ou não, estes
resultados se desdobram em positivos verdadeiros (true positives) e positivos
falsos (false positives), no caso de registros correspondentes, e negativos
verdadeiros (true negatives) e negativos falsos (false negatives), para os registros
não correspondentes. Estes resultados são utilizados nas métricas para avaliação da
resolução de identidade (ER, entity resolution) e correspondência de registros. As
métricas geralmente utilizadas são:


Acurácia, medida por (positivos verdadeiros + negativos verdadeiros) / total de
comparações.



Precisão, medida por positivos verdadeiros / (positivos verdadeiros + positivos
falsos).



Recall (taxa de positivos verdadeiros), medida por (positivos verdadeiros) /
(positivos verdadeiros + negativos falsos).



Gráfico de taxa de positivos verdadeiros (precision-recall graph).



Ponto de equilíbrio (precision-recall break-even point), quando a precisão e o
recall são iguais.



F-measure que é a média balanceada entre a precisão e o recall, medida por:
2×

precisão ×recall

.

precisão +recall



Maximum F-measure é a máxima f-measure dentro de um limiar.



Especificidade (Specificity) que é uma taxa de negativos, calculada por:
negativos verdadeiros / (negativos verdadeiros + falsos positivos).
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Taxa de falsos positivos, calculada por (falsos positivos) / (negativos
verdadeiros + falsos positivos)



Curva ROC (Receiver operating characteristic), é a curva representada
graficamente com os eixos taxa de positivo verdadeiro e taxa de falso positivo.
A curva ilustra o desempenho da técnica de correspondência de registros.



AUC (Area under ROC curve), área sob a curva ROC.
Após o levantamento de técnicas e métricas de correspondência de registros

conclui-se que as métricas de precisão e gráfico f-mesure, que trabalham com
frequência de valores, são mais eficientes do que as técnicas que consideram
somente um valor (CHRISTEN; GOISER, 2007), por apresentarem em seus
resultados os acertos e erros na correspondência de cada registro comparado. Os
autores ressaltam que as métricas de qualidade que usam negativos verdadeiros não
são recomendadas devido ao grande número de registros nesta condição e que
deverão ser usados para comparações com os demais registros da base, tornando o
processo de deduplicação mais demorado.
Visto que os passos para o record linkage são custosos computacionalmente,
os algoritmos procuram reduzir o número de comparações necessárias para a
correspondência dos registros. Alguns dos refinamentos de record linkage são:
resolução

de

identidade,

combinações

por

similaridade

e

aproximação,

correspondência por aproximação e precisão, classificação, correspondência
semântica e consultas aproximadas. A técnica chunking complementa o processo de
integração dos dados, já que reduz o número de comparações necessárias,
determinando por um atributo ou uma combinação de atributos a divisão dos dados
em blocos a serem comparados entre si. Duas métricas para avaliação da qualidade
do Chunking são:


Taxa de Redução é o número de registros pares produzidos por um algoritmo
de chunking; calcula-se a taxa pela relação entre as comparações necessárias
entre os blocos sobre a quantidade de comparações necessárias comparando
registros a registro.



Completude de Pares (pair completeness) é o nível de acertos nas
correspondências, análogo ao recall, medida por (positivos verdadeiros) /
(positivos verdadeiros + negativos falsos) entre blocos de dados.
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Resolução de identidade e correspondência de registros estão presentes no
processo de deduplicação nas etapas de divisão dos arquivos em pedaços, blocos ou
conjuntos; no cálculo da identidade única do bloco de dados, e na identificação e
armazenamento dos dados não duplicados. A figura 2 ilustra a entrada do processo
com os diversos arquivos; após limpeza e padronização dos dados, criação dos blocos
de dados, comparação dos pares de registros, estes são classificados em
correspondentes, possivelmente correspondentes e não correspondentes. A partir da
classificação, define-se quais registros são duplicidades e serão eliminados.
Figura 2. Resolução de identidade e correspondência de registros na deduplicação.

Fonte: Christen e Goiser (2007, p. 130)

Esta seção apresentou os estudos feitos por Christen e Goiser (2007) a respeito
das técnicas e métricas de relacionamento de dados, úteis para a medição de eficácia
de ferramentas de deduplicação, e por Rao et al.( 2015) sobre problemas em QD no
qual enfatizam os problemas de integração de bases, que são tratados usando
resolução de identidade e correspondência de registros.

2.5 Trabalhos Correlatos
Os principais trabalhos correlatos utilizados nesta dissertação, indicando quais
partes foram utilizadas e quais são por esta complementados, estão listados no
quadro 5: Malhotra; Bakal (2015), Manogar; Abirami (2014), Christen; Goiser (2007),
Zhou; Liu; Li (2013).
O principal complemento feito por esta dissertação é a avaliação da ferramenta
Twnder, as técnicas de deduplicação por ela utilizadas e utilização dos critérios de
avaliação: eficácia e precisão na resolução de identidade e correspondência de
registros.
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Além dos trabalhos correlatos, as normas ABNT NBR ISO/IEC 14598-5,
ISO/IEC 25012 e ISO/IEC 25024 são referências importantes, utilizadas para a
identificação das dimensões e métricas de QD mais afetadas pelas ferramentas de
deduplicação e a serem detalhadas e aplicadas no método de avaliação de
ferramentas de deduplicação proposto neste trabalho.
Os principais conceitos de QD utilizados nesta dissertação são: dimensões
Consistência e Redundância em ferramentas de Deduplicação, métricas de QD, e os
problemas de duplicidade de dados.
Quadro 5. Artigos correlatos e a sua utilização nesta dissertação
Conceito

Referência bibliográfica

Utilização

Ferramentas QD –

A survey and comparative study

Deduplicação

of data deduplication techniques

Partes utilizadas:
Características
observadas
nas
ferramentas de QD e classificação das
técnicas de deduplicação. A listagem
considera a fase do ciclo de vida dos
dados onde a ferramenta é usada.
Partes utilizadas:
Técnicas de deduplicação a serem
observadas
nas
ferramentas
de
deduplicação.

(MALHOTRA; BAKAL, 2015)
Ferramentas QD –

A Study on Data Deduplication

Deduplicação

Techniques for Optimized
Storage (MANOGAR; ABIRAMI,
2014)

Técnicas aplicadas

Quality and Complexity

em Deduplicação -

Measures for Data Linkage and

Record Linkage

Deduplication (CHRISTEN;

Partes utilizadas:
Métricas para medição de desempenho
das técnicas de resolução de identidade
e correspondência de registros.

GOISER, 2007)
Avaliação de

Characterizing the Efficiency of

Deduplicação

Data Deduplication for Big Data
Storage Management (ZHOU;
LIU; LI, 2013)

Ferramenta Twinder

Near-duplicate detection on
Twitter (TAO, K. et al, 2013)

Fonte: Elaborado pelo autor

Partes utilizadas:
As características a serem avaliadas no
processo para deduplicação e o que
observar para medir a eficiência do
processo.
Partes utilizadas:
Descrição dos módulos, métricas e
técnicas da ferramenta, além das
hipóteses e cálculo de score para
definição de duplicidades e níveis de
similaridade.
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3 FERRAMENTA DE DEDUPLICAÇÃO

3.1 Introdução
A arquitetura e principais características da ferramenta de deduplicação
escolhida para o estudo de caso estão detalhadas nesta seção.
A partir do estudo de análises comparativas de ferramentas de QD, análises
comparativas e surveys sobre técnicas de deduplicação e sistemas de deduplicação
(BARATEIRO, J.; GALHARDAS, H., 2005) (MALHOTRA; BAKAL, 2015) (PAULO;
PEREIRA, 2014) foram identificadas algumas ferramentas de deduplicação a serem
analisadas nesta seção da dissertação.
A ferramenta escolhida para o estudo de caso deve atender aos critérios:


Critério 1. Ferramenta Open Source ou disponíveis para pesquisa acadêmica;



Critério

2.

Existência

de

artigos

publicados

ou

disponibilidade

de

documentação da ferramenta;


Critério 3. Tratamento de duplicidades em dados semi-estruturados;



Critério 4. Tratamento de duplicidades em registros de um arquivo ou base de
dados.

O atendimento aos critérios por cada ferramenta identificada no levantamento
inicial está listado no quadro 6.
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Quadro 6. Ferramentas submetidas ao critério de seleção da dissertação
Função
Nome / Referência da
Atende ao critério de Seleção da
Principal
Ferramenta ou Técnica
ferramenta para o estudo de caso?
Critério Critério Critério Critério
1
2
3
4
Deduplicação
Sistema com desenho escalável
X
X
off-line
para para deduplicação distribuída
armazenamento (KATHPAL et al., 2011)
e backup
(YASA; NAGESH, 2012)
X
X
Deduplicação
iDedup (SRINIVASAN et al., 2012)
X
X
inline durante a Protótipo
de
sistema
de
X
carga dos dados deduplicação de alta performance
para
para
single-node
(GUO;
processamento
EFSTATHOPOULOS, 2011)
ou workloads
Técnica de combinação de
X
compressão
e
deduplicação
(CONSTANTINESCU et al., 2011)
Técnica
de
otimização
da
X
deduplicação no I/O (KOLLER;
RANGASWANI, 2010)
Deduplicação no sistema de
X
armazenamento primário na Cloud
(MAO, B. et al., 2014)
criação
de Framework para análise de como
X
novas métricas características de arquivo se
para análise de comportam
na
deduplicação
aplicações
de (PARK et al., 2010)
backup
criação
de M&D (TARASOV et al., 2012)
X
X
modelo
para
geração
de
arquivo
para
análise
de
deduplicação
otimização
de Algoritmo skyline SSPL (HAN, X;
MapReduce e LI, J; YANG, D.; WANG, J, 2013)
distribuição de
arquivos HDFS
pesquisa
em Twinder (TAO, K. et al, 2012)
X
X
X
x
rede
social (TAO, K. et al, 2013)
Twitter
processamento
Dedoop (KOLB, L.; THOR, A.;
X
X
X
de
aplicações RAHM, E., 2012)
baseadas
no
modelo
de
programação
MapReduce
Fonte: Elaborado pelo autor

A Twinder foi selecionada porque atende aos 4 critérios de seleção. Além disto,
a Twinder é uma ferramenta que tem funcionalidades desenvolvidas especificamente
para tratamento de dados da rede social Twitter e seu objetivo principal é avaliar a
redundância, identificando as duplicidades existentes nas publicações da rede social
e assim, destacar publicações relevantes sobre algum assunto.
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A sub-seção a seguir contém mais detalhes sobre o objetivo, funcionamento e
técnicas aplicadas da ferramenta escolhida. O detalhamento tem como referência a
documentação disponibilizada pelos autores e o código fonte disponibilizado para
experimentação (TAO, K. et al, 2012) (TAO, K. et al, 2013) (TAO, K. et al, 2014).

3.2 Ferramenta Twinder
A Twinder (Twitter Finder) é uma ferramenta de busca de posts ou tweets
(publicações) na rede social Twitter. Sua funcionalidade principal é explorar
características das publicações para estimar a relevância de um determinado assunto.
A análise das características usadas pela ferramenta levam à confirmação da
existência de duplicidades ou não.
Após análise de um conjunto de tweets e da constatação de que cerca de 20%
do conteúdo é duplicado, Tao, K. et al (2013) desenvolveram a funcionalidade de
identificação de duplicidades, que foi acoplada ao Twinder.
A funcionalidade de identificação de duplicidades realiza duas decisões durante
a verificação de duplicidade (TAO, K. et al, 2013). São elas:
1. Verifica se um par de publicações é duplicado ou não;
2. Determina o nível de duplicidade.
A cada consulta feita no Motor de Busca da Twinder é executada a classificação
de relevância e a identificação das duplicidades. E para isto a ferramenta é formada
pelos componentes ilustrados na figura 3. São elas: Motor de Busca, Correção na
Extração das Características, Detecção de Duplicidades, Estimativa de Relevância e
Extração das Características.
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Figura 3. Arquitetura da ferramenta Twinder

Fonte: Tao, K. et al. (2013, p. 1282)

No módulo de detecção de duplicidades é aplicada a técnica estatística
regressão logística, para classificar os pares de tweets em comparação como
duplicados ou não duplicados, e para estimar o nível de duplicidade existente entre
eles levando em consideração as características de cada tweet.
A Twinder identifica cada nível de duplicidade comparando os tweets por (i)
características sintáticas (estrutura e forma das palavras), (ii) similaridade semântica
(significado), e (iii) informações contextuais. Os níveis de similaridade adotados são:


Cópias exatas. Os tweets são idênticos.



Cópias quase exatas. Os tweets são quase iguais, com exceção de uso de
#hashtags ou menções de usuários.



Duplicidade próxima forte. As duas publicações tem a mesma mensagem
sintática e semântica, mas uma delas tem mais informações.



Duplicidade próxima fraca. As duas publicações tem a mesma mensagem
sintática e semântica e contém opiniões pessoais.



Baixa sobreposição. Os tweets tem a mesma mensagem, mas com poucas
palavras em comum.
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Em pesquisas anteriores realizadas pelos autores Tao K. et al (2013) foi
possível constatar que o motor de pesquisa da Twinder tem alto rendimento com
relação à identificação de correspondência semântica, com precisão maior que 35%
e recall maior que 45% (TAO, K. et al, 2013).
As sub-seções a seguir tem um detalhamento de como a ferramenta identifica
as duplicidades e a relevância das publicações, e sobre as métricas que a Twinder
utiliza para medição das características de duplicidade utilizadas.

3.2.1 Componentes da Twinder
A seguir a descrição dos módulos Extração de Características e Estimativa de
Relevância (TAO, K. et al, 2012).

Extração das Características
O componente chamado Extração de Caraterísticas é responsável por obter as
características usadas para estimar a duplicidade. Este componente trabalha de duas
maneiras. Usam:


Características sensíveis ao assunto: Quando uma nova consulta é feita, extraise as características relativas àquela consulta. As características são baseadas
em palavra-chave ou na semântica.



Características independentes de assuntos: Quando novas publicações são
feitas e, então, o novo tweet criado é base para obtenção das características.
Neste caso são utilizadas características sintáticas, semânticas ou contextuais.
Informações sobre os autores dos tweets são extraídas por este componente.

Esta função é executada periodicamente para obtenção de dados de seguidores do
usuário ou sobre os outros usuários que ele segue.
Informações de contexto e que estimulam a publicação na rede social também
são características armazenadas e avaliadas pela Twinder e elas podem ser eventos,
fatos históricos ou dados da conta do usuário, como tempo de conta, quantidade de
seguidores ou listas que o autor da publicação participa no Twitter.
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Estimativa de Relevância
É o componente da Twinder que calcula a relevância de um tópico ou assunto.
O cálculo é feito a partir do momento em que esse componente recebe uma consulta
de uma página de entrada (módulo de front-end) e passa a consulta ao módulo de
extração de características.
Para classificar o tweet como relevante ou não perante a consulta enviada, o
módulo consulta um arquivo treinado por um modelo de classificação.
Durante o processamento, o modelo de classificação treinado é consultado com
relação às características do tweet em avaliação e calcula uma pontuação (score) de
relevância.
As características dos tweets avaliadas são:


Sintáticas: a pontuação considera presença de palavra-chave, presença de
uma hashtag, conter uma URL, valor verdadeiro ou falso para ser uma resposta
a outro tweet, o tamanho do tweet;



Semânticas: neste caso a pontuação considera número de entidades ou
assuntos contidos no tweet, diversidade semântica, sentimento contido no
tweet;



Contextuais: a pontuação é dada pelo número de seguidores no Twitter,
número de listas do Twitter nas quais o autor do tweet está presente, idade da
conta do autor no Twitter.

Estas características são combinadas no módulo de detecção de duplicidades
da ferramenta para maior índice de acerto ao definir a duplicidade e a relevância do
assunto pesquisado. As estratégias adotadas pelo módulo em combinar as
características, as hipóteses adotadas pela avaliação de cada característica e mais
detalhes da aplicação estão descritos na sub-seção seguinte.
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3.2.2 Detecção de Duplicidades na Twinder
Para confirmar se dois registros são duplicados e qual o nível de similaridade
entre os registros, a Twinder usa estratégias que combinam o uso das características
contextuais, semânticas e sintáticas de cada registro analisado. As estratégias são:


Sy: utiliza somente características sintáticas. Compara as palavras ou termos
utilizados nas duas publicações comparadas.



SySe: extrai características semânticas no conteúdo do tweet. Usa conteúdo
de todos os tweets publicados recentemente para estimar a relevância.



SyCo: não usa características semânticas, somente sintáticas e contextuais,
para evitar dependência de recursos externos à aplicação, como consultas a
grandes volumes de tweets e bases externas.



SySeCo: não usa enriquecimento semântico. Usa características contextuais,
principalmente as características referentes ao usuário (seguidores, tempo de
conta, assuntos que segue).



SySeEn:

não

usa

características

contextuais,

usa

especialmente

características referentes ao usuário.


SySeEnCo combinação de todas as características.

As características sintáticas usadas para avaliação de um par de tweets são
calculadas pelas variáveis definidas a seguir (TAO, K. et al, 2013):
1. Distância entre sequência de caracteres: Indica o número de caracteres
necessários para transformar um tweet no outro. Cada mudança pode ser uma
exclusão, inserção ou substituição. Como o número máximo de caracteres em um
tweet é 140, a métrica é normalizada dividindo o número de diferenças por 140.
1.1. Hipótese: Quanto menor a distância entre a sequência de caracteres de um
par de tweets, mais parecidos eles são, portanto, maior a probabilidade de
serem duplicados e maior o score calculado.
2. Sobreposição de termos: Compara as palavras contidas em cada um dos tweets
do par. Calculado por coeficiente que faz a divisão entre a quantidade de palavras
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contidas nos dois tweets pela quantidade de palavras que está em somente um
dos dois.
2.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de termos entre os tweets, maior o
score calculado.
3. Sobreposição de hashtags: Calcula a quantidade de sobreposições de hashtags
entre os tweets do par em comparação. Vale ressaltar que as hashtags são forma
constante pelas quais os usuários expressam envolvimento em um assunto e é
também uma maneira de facilitar a pesquisa por um assunto.
3.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de hashtags entre os tweets, maior o
score calculado.
4. Sobreposição de URLs: Calcula a quantidade de sobreposições de URLs entre
os tweets do par. Um comportamento importante de se observar é que dado o
limite de 140 caracteres por tweets, os usuários usam URLs como links para
conteúdos maiores (reportagens, páginas externas ao Twitter, etc).
4.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de URLs entre os tweets, maior o
score calculado.
5. Diferença de tamanho: Calcula a diferença em número de caracteres entre os 2
tweets em avaliação. É calculado pela diferença de quantidade de caracteres e
esta diferença é dividida por 140.
5.1. Hipótese: Quanto menor a diferença em quantidade de caracteres, maior o
score calculado.

Para cálculo de características semânticas a Twinder usa alguns serviços e
bases externas à ferramenta, tais como: DBpedia Spotlight, OpenCalais e os bancos
de dados WordNet. As métricas e hipóteses são:
6. Sobreposição de entidades: Após consultar uma base de entidades e conceitos,
conta-se a quantidade de sobreposição de conceitos e entidades.
6.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de conceitos e entidades entre os
tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
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7. Sobreposição de tipos de entidades: Após consultar uma base de entidades e
conceitos, é possível obter tipos como: lugares ou pessoas, e conta-se a
quantidade de sobreposição dos tipos.
7.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de tipos de conceitos e tipos de
entidades entre os tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
8. Sobreposição de tópicos ou assuntos: Consulta-se a base OpenCalais, sendo
atribuído um tópico ou assunto ao tweet; um mesmo tweet pode ter mais de um
assunto atrelado. A partir dos assuntos atribuidos verifica-se a sobreposição.
8.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição de assuntos entre os tweets, maior a
pontuação de provável duplicidade (score).
9. Sobreposição de conceitos WordNet: Característica que avalia a sobreposição
baseada em padrões léxicos, identifica os substantivos do tweet em uma base
WordNet e calcula a sobreposição desses substantivos nos tweets em
comparação.
9.1. Hipótese: Quanto maior a sobreposição entre os tweets, maior a pontuação
de provável duplicidade (score).
A Twinder faz enriquecimento semântico não somente nos tweets, mas também
do conteúdo das URLs contidas nos tweets. Esta estratégia é uma maneira de suprir
a limitação existente no tamanho das mensagens publicadas em 140 caracteres.

As características contextuais, relativas ao contexto no qual o tweet foi
publicado são (TAO, K. et al, 2013):
10. Diferença de tempo entre as publicações: Medida em milissegundos da
diferença de tempos entre as publicações.
10.1.

Hipótese: Quanto mais próximos os horários de publicação dos dois

tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
11. Similaridade de usuário: Característica que avalia o usuário por considerar que
usuários similares publicam conteúdos similares. As características medidas são:
seguidores e seguidos pelo usuário, e participação de listas do Twitter.
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11.1.

Hipótese: Quanto maior a similaridade entre os autores do par de

tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
12. Mesmo usuário: Característica booleana que significa que foi o mesmo usuário
que publicou dois tweets.
12.1.

Hipótese: O par de tweets que foi publicado por um mesmo usuário

tende a ser similar e tem maior pontuação de provável duplicidade (score).

Verificados os 3 grupos de características, a Twinder calcula um score para
determinar se os registros são duplicados e em qual nível.
O módulo de detecção de duplicidades da ferramenta Twinder está disponível
em versão para experimento, é open source e foi feito usando linguagem de
programação Java. O módulo contém os seguintes pacotes e classes (Tao, K. et al,
2013):


nl/wisdelft/twitter/analytics/redundancy
 DuplicateDetection: Detecção de duplicidades usando o modelo de
dados em MySQL, com código SQL também disponível para
experimentação. É a classe que inicia o processamento da Twinder.



nl/wisdelft/twitter/analytics/redundancy/analyze
 ExternalResourcesCrawler * Obtém tweets históricos para formar uma
base maior de tweets para comparação.
 ExternalResourcesSemanticEnrichment *: Consulta tweets históricos e
enriquece as bases da ferramenta para avaliação semântica.
 OpencalaisCrawler *: Consulta biblioteca OpenCalais para obter
descrições semânticas sobre os tweets.
 SpotlightCrawler * : Consulta biblioteca DBpedia Spotligh para rastrear
entidades ou assuntos no texto dos tweets.
 URLExpander * Avalia existência de URL nas publicações e busca
caminho completo da URL.



nl\wisdelft\twitter\analytics\redundancy\evaluation
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 DuplicateDetectionModelGeneration * : O modelo de classificação é
gerado em formato arquivo.
 ARFFFileGeneration * Gera o arquivo do modelo de classificação.
 GroundTruthPreparation:

Usa

o

modelo

de

classificação

já

disponibilizado pelos autores TAO, K. et al. (2013).


nl\wisdelft\twitter\analytics\redundancy\feature
 ContextualFeatureConstruction *: Calcula características de contexto.
 ExternalResourcesFeatureConstruction *: Consulta bases e fontes
externas como OpenCalains, DBpediaEntities.
 FeatureConstruction *
 SemanticFeatureConstruction *: Calcula características de semânticas.
 WordNetRelatedSimilarity *



nl\wisdelft\twitter\analytics\redundancy\model
 TweetPair : classe que contém os métodos de avaliação das
características de duplicidades (diferença de caracteres, quantidade de
termos, diferença de tempo entre publicações).



nl\wisdelft\twitter\io
 DBUtility * : Classe que faz a conexão com o banco de dados MySQL,
consulta publicações em comparação, atualiza base de características.
 PropertyReader



nl\wisdelft\twitter\util\parser
 TwitterParser *

3.3 Conclusão
Esta seção descreveu conceitos presentes na ferramenta de deduplicação
Twinder a ser utilizada no estudo de caso e detalhou os critérios para a seleção das
ferramentas.
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Dentre as característicasda Twinder foram apresentados a arquitetura da
aplicação, módulos, estratégias aplicadas para avaliação de características dos
tweets, e uma breve descrição das classes Java da ferramenta selecionada para o
estudo de caso.
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4 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE DEDUPLICAÇÃO

4.1 Introdução
O método utilizado para avaliação das ferramentas de deduplicação é criado a
partir da norma ABNT NBR ISO/IEC 14598-5 e das normas ISO/IEC 25012 e 25024.
A primeira direciona a avaliação das ferramentas como produto de software (SW). As
duas últimas são direcionadas à avaliação da QD, assim tornando o método de
avaliação aqui descrito específico às ferramentas de QD. As 3 normas estão descritas
nas subseções subsequentes.
A forma de obtenção das origens de dados para avaliação das ferramentas de
deduplicação e a preparação necessária para criação dos cenários de teste também
são descritas aqui.
Por fim, apresenta-se o método formal de avaliação das ferramentas de
deduplicação proposto, delimitando escopo, objetivo, critérios de avaliação das
ferramentas e as atividades que compõem o projeto de avaliação.

4.2 Avaliação de Ferramentas de Qualidade de Dados
A norma ABNT NBR ISO/IEC 14598 Tecnologia de informação – Avaliação de
produtos de SW descreve o planejamento e execução do processo de avaliação, os
recursos e ambiente necessários para avaliação de produtos de SW.
Com o objetivo de fornecer resultados quantitativos sobre a qualidade de SW,
a ABNT criou a parte 5 da norma 14598, que faz recomendações e descreve requisitos
para a avaliação.
Além disto, a ISO recomenda na divisão de normas SQuaRE (Requisitos e
Avaliação da qualidade do produto de SW, no inglês Software product Quality
Requirements and Evaluation, um conjunto de normas para tratar a qualidade do
software. A norma ISO/IEC 25012 Engenharia de SW – Requisitos de qualidade e
avaliação de produto de SW – Modelo de qualidade de dados, e a ISO/IEC 25024
Engenharia de SW e sistemas – Requisitos e avaliação de qualidade de sistemas e
SW – Medição da qualidade de dados, são normas complementares que tratam a
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avaliação da QD no contexto da avaliação de software. A primeira define as
características ou dimensões de qualidade e a outra especifica como medir essas
características usando as métricas de qualidade.
A ABNT 14598 recomenda que a especificação das métricas seja de
responsabilidade do avaliador e que a escolha deve considerar as características e
atributos do software. A ABNT também sugere que sejam consultadas as
especificações do componente e especificações formais das métricas e normas.
Por isto, o método de avaliação de ferramentas de QD utiliza mais as normas
ISO, pois estas são fonte para identificação das dimensões de QD mais afetadas pelas
duplicidades e são fonte para a escolha das métricas de QD mais apropriadas para a
medição da dimensão Consistência relativa à Redundância.
A avaliação de ferramentas de deduplicação requer submetê-las às mesmas
bases de dados, obtendo resultados em um mesmo ambiente, considerando
capacidade computacional e duplicidades tratadas. O projeto de avaliação aqui
proposto compreende o passo a passo, criado conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC
14598-5 (2001), para garantir a repetibilidade, reprodutibilidade e objetividade, e que
todos os interessados nos resultados tenham a garantia de resultados imparciais. As
atividades do projeto são:


Atividade 1) Extração de base de dados
Obter dados heterogêneos (semi-estruturados e não-estruturados) da rede social,
onde são encontradas situações de duplicidade, variedade e grande volume de
dados disponíveis.



Atividade 2) Criação de cenários para avaliação
Editar base origem para simular alterações e inclusões nos arquivos e assim gerar
mais cenários de duplicidade, possibilitando a medição dos resultados.



Atividade 3) Preparação do ambiente
Verificar configuração do computador, compatibilidade do SW com o sistema
operacional, memória para processamento e área de armazenamento disponíveis
para a realização da avaliação. Preparar também bancos de dados das aplicações
e arquivos de parâmetros que forem necessários.
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Atividade 4) Avalição de cada ferramenta, quando existir mais de uma. A partir da
realização das atividades:
Atividade 4.1) Instalação da ferramenta
Instalar a ferramenta a ser avaliada no ambiente do estudo de caso.
Atividade 4.2) Execução da ferramenta para deduplicação
Executar a ferramenta para realizar a deduplicação nas bases de cenários
criadas.
Atividade 4.3) Análise de dados
Contabilizar as duplicidades, tratadas ou não, após o uso da ferramenta de
deduplicação.
Atividade 4.4) Medição dos resultados
Medir os resultados após as execuções da ferramenta de deduplicação e
das atividades de análise de dados.
Atividade 4.5) Criação do relatório de avaliação
Documentar avaliação, contendo a descrição da avaliação e resultados
obtidos.



Atividade 5) Comparação de resultados obtidos nas ferramentas (quando avaliar
mais que uma)



Atividade 6) Análise de resultados observando sugestões de melhoria e qual o
melhor uso para cada ferramenta
O projeto de avaliação está ilustrado na figura 4 a seguir, contendo as
atividades já descritas.
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Figura 4. Projeto de Avaliação.

Fonte: Elaborado pelo autor

É sugestão deste método que as origens de dados para avaliação das
ferramentas de deduplicação sejam criadas a partir da extração de dados da rede
social Twitter para a obtenção de dados heterogêneos e em grande quantidade.
Contudo esta sugestão não é uma restrição para o uso do método proposto de
avaliação, podendo ser usadas outras bases origem. Os cenários para avaliação das
ferramentas são criados de forma manual, via edição para inserção, exclusão e
alterações de registros. Estas etapas estão detalhadas a seguir.

4.2.1 Criação de Cenários
O desempenho de uma ferramenta de deduplicação depende do conteúdo das
origens de dados, a forma como os dados são acessados, características dos
metadados e outros. Para a correta avaliação e análise de indicadores e medição da
eficácia de um ferramenta é essencial que haja cenários suficientes para que o
problema de QD seja encontrado e tratado (TARASOV, V. et al., 2012).
Os autores Tarasov, V. et al. (2012) desenvolveram o método de geração de
arquivos realistas para análise de deduplicação chamado M&D. O método classifica
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mudanças em arquivos como inclusões, exclusões e atualizações, e cria um perfil de
mutação de arquivo. O M&D opera no file-system Unix, file-system que pode ser um
já existente ou um criado pelo próprio método. E então, a partir do perfil de mutação
as modificações são feitas. O perfil de mutação é criado pela análise de file-systems
existentes e arquivos privados do sistema: diretórios do SO, logs do sistema,
servidores web e um repositório de controle de versão.
Os cenários considerados são arquivos gerados ou modificados com as ações:
criação, exclusão, cópia, modificação e backup. E durante estas operações em que
os arquivos podem ser duplicados, partes iguais podem se tornar um cenário de
duplicidade em blocos de arquivos. O método simula algumas situações reais,
quando, por exemplo, ocorrem downloads de arquivos, os usuários fazem cópias
manuais, o controle do SO faz cópias de segurança, aplicações ou usuários fazem
cópias com alguma modificação, ou aplicações criam cabeçalhos e rodapés de
controle (TARASOV, V. et al., 2012).
Nesta dissertação não foi possível a aplicação do M&D (TARASOV, V. et al.,
2012) visto que este gera cenários de duplicidades em blocos de arquivos e o método
aqui proposto é para avaliação de ferramentas de deduplicação de registros. No
entanto, conceitos propostos por (TARASOV, V. et al., 2012) como criação e
modificação de arquivos para geração de cenários de testes foram utilizados nesta
dissertação.
Em um contexto no qual existem dois tipos de arquivos para a realização de
pesquisas em deduplicação, arquivos privados e arquivos públicos, os arquivos
privados nem sempre podem ser disponibilizados para estudo e os arquivos públicos
nem sempre tem todos os cenários para avaliar a duplicidade e se torna necessário
alterar o arquivo origem para experimentação (TARASOV, V. et al., 2012).
Além de criar cenários, a manipulação da base origem do estudo de caso tem
o objetivo de tornar viável a medição dos resultados e contabilização de cada métrica.
Para viabilizar a medição da taxa de deduplicação bastar realizar contagem de
registros, antes e depois da deduplicação pela ferramenta. A segunda métrica deste
método de avaliação: precisão na resolução de identidade e correspondência de
registro,

requer

contagem

de

registros

correspondentes

(match)

e

não

correspondentes (non-match), positivos verdadeiros (true positives), positivos falsos
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(false positives), negativos verdadeiros (true negatives) e negativos falsos (false
negatives).
Os cenários necessários para a medição das métricas de resolução de
identidade e correspondência de registros compõem a matriz de classificação de
pares de registros apresentada no quadro 7 (CHRISTEN; GOISER, 2007). A
classificação dada do registro é comparada ao estado real do registro e com isto,
resultando em 4 cenários possíveis.
Quadro 7. Cenários de teste para medição de métricas de resolução de identidade e correspondência
de registros.

registros
correspondentes
(match)
registros
não correspondentes
(non-match)

Real

Classificação
registros
registros
correspondentes
não correspondentes
(match)
(non-match)
positivos verdadeiros
negativos falsos (false
(true positives)
negatives)
positivos falsos (false
positives)

negativos verdadeiros
(true negatives).

Fonte: Christen; Goiser (2007)

A aplicação direta das ferramentas de deduplicação na base primária extraída
do Twitter apresenta um problema prático: a possibilidade de confirmação se a
ferramenta está contabilizando corretamente positivos verdadeiros, positivos falsos,
negativos verdadeiros e negativos falsos.
Para poder calcular corretamente as métricas precisão, recall e f-measure, será
criada uma base de dados controlada a partir da base primária extraída do Twitter.
Da

base

primária

serão

sorteados,

aleatoriamente,

100

registros

comprovadamente não duplicados. De cada um desses registros serão gerados
registros com diferentes graus de duplicidade e com a mesma chave de identificação
(id do tweet), mantendo registrada a relação de duplicidade e grau entre cada um dos
m pares gerados.
O número de 100 registros foi definido pelo autor por ser um número que atende
critérios usuais de tamanho de amostra aleatória (maior que 30), ser possível de
analisar e identificar duplicidades manualmente, e também suficiente para gerar
manualmente os cenários de avaliação a partir deles.
Os passos para a criação da base controlada de registros para testes de
duplicidade são:
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1) Extrair a base de tweets originais;
2) Selecionar 100 tweets dessa base aleatoriamente;
3) Examinar manualmente os 100 tweets para garantir que não existam
duplicidades nesse universo;
4) Gerar os cenários de testes. A partir de cada um desses tweets selecionados,
são criados mais 6 tweets que formarão a base controlada para o estudo de
caso e que são distribuídos nos cenários de teste entre:
a. 1 cópia exata. Os tweets são idênticos.
O novo tweet gerado é replicado sem nenhuma alteração no conteúdo.
b. 1 cópia quase exata. Os tweets são quase iguais, com exceção de uso de
#hashtags ou menções de usuários.
Ao final da cópia é incluída no tweet gerado a hashtag: #quaseExatas e o
usuário @anacmj
c. 1 duplicidade próxima forte. As duas publicações tem a mesma
mensagem sintática e semântica, mas uma delas tem mais informações.
É incluído no tweet replicado, ao final do conteúdo, a frase: “Complemento:
Local do evento comporta 1.000 pessoas.”
d. 1 duplicidade próxima fraca. As duas publicações tem a mesma
mensagem sintática e semântica e contém opiniões pessoais.
O tweet replicado tem incluído, no início do conteúdo, a frase: “Não
concordo com o tweet original: ”
e. 1 tweet com baixa sobreposição. Os tweets tem a mesma mensagem,
mas com poucas palavras em comum.
O tweet selecionado é reescrito, mantendo a mensagem, porém com outras
palavras.
f. 1 tweet diferente.
O tweet replicado é diferente do original.
A base controlada contém 700 registros: os 100 originalmente extraídos da rede
social e mais os 600 gerados pelo autor. Para os tweets gerados na base controlada,
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o campo data contém data da extração que permita a identificação de cada cenário
de teste gerado. É incluída marcação registro a registro. O registro originalmente
extraído do Twitter e os gerados na criação de cenários são identificados pela
marcação.
A relação de duplicidade só existirá entre registros criados a partir de um
mesmo registro original, aquele que foi extraído do Twitter. Registros oriundos de
tweets diferentes serão não duplicados. No estudo de caso, após avaliação das
duplicidades pela Twinder, cada registro da base de origem é complementado com:
confirmação de duplicidade identificada ou não.
A base controlada é criada para que o autor saiba a quantidade real de registros
em cada um dos universos: registros correspondentes (match) e registros não
correspondentes (non-match). Após a submissão da base controlada às ferramentas
Twinder

tem-se

a

quantidade

de

registros

classificados

como:

registros

correspondentes (match) e registros não correspondentes (non-match).
A comparação da situação real da base controlada e da classificação dada pela
ferramenta nessa mesma base possibilita a medição dos positivos verdadeiros (true
positives), negativos falsos (false negatives), positivos falsos (false positives) e
negativos verdadeiros (true negatives), conforme quadro 7. As marcações de cada
cenário viabilizam a medição da precisão na resolução de identidade e
correspondência de registros durante o estudo de caso.
Ao aplicar a ferramenta de deduplicação na base de teste controlada, será
possível verificar se positivos e negativos identificados pela ferramenta são
verdadeiros ou falsos.
Os falso negativos só podem ser identificados, neste estudo de caso, a partir
de testes realizados na base controlada, visto que podem existir duplicidades na base
original, que não são identificadas pela ferramenta e que são desconhecidas pelo
autor do estudo de caso devido à quantidade de registros extraído da rede social.
Para aumentar a confiabilidade dos testes, podem ser geradas k bases
controladas e repetir o procedimento de teste para cada uma delas. A partir dos k
experimentados poderão ser calculados média e desvio padrão das métricas
calculadas.
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4.2.2 Avaliação de Ferramentas de Deduplicação
A seguir são apresentados o objetivo, critérios de avaliação das ferramentas de
deduplicação, métricas adotadas e os passos para a realização da avaliação.
O escopo do método proposto é avaliar ferramentas de deduplicação com
relação aos critérios desejáveis para a realização da eliminação de duplicidades. Os
critérios estão contidos aqui no método de avaliação proposto e são resultado de
revisão da literatura para identificação das etapas da deduplicação, técnicas utilizadas
e conceitos relevantes ao processo, tais como: utilização de metadados ou
identificação de tipos de arquivos.

4.2.3.1 Critérios de Avaliação
As ferramentas de QD tem características determinantes para a escolha mais
adequada à necessidade do usuário e ao contexto em que será usada.
Algumas características adotadas por Barateiro e Galhardas (2005) em sua
análise comparativa foram: capacidade de extração de dados, capacidade de carga
de

dados,

atualizações

incrementais,

interface,

repositório

de

metadados,

aprimoramento de performance, versionamento, existência de biblioteca de
funcionalidades, existência de debbuging e rastreabilidade, detecção e manipulação
de exceções e identificação da origem dos dados.
Já Goasdoué et al (2007) apresentam em seu framework para avaliação de
ferramentas de QD os seguintes critérios: detecção e uso de padrões, disponibilidade
de algoritmos específicos, simulação de intercalação de dados (merge), perfil de
dados, verificação de relacionamento entre os dados, funções de correção
disponíveis, gerenciamento de tempo, análise de dados externos, gerenciamento de
metadados, presença de funções de ETL e de importação e exportação, e capacidade
de exploração de dados.
A partir das publicações de Malhotra e Bakal (2015), Manogar e Abirami (2014)
e Goasdoué et al. (2007), e a partir do estudo do contexto onde existem problemas de
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duplicidades e dos detalhes do processo de deduplicação, uma lista de características
desejáveis às ferramentas de deduplicação está resumida no quadro 8.

Quadro 8. Características
Características
Desejáveis
Geral
G.1 Parametrização
das técnicas de
deduplicação.
G.2 Relatório ou log
de duplicidades
encontradas
e
tratadas.
G.3

G.4

G.5

desejáveis às ferramentas de deduplicação.
Descrição da Característica
A ferramenta permite parametrizar as
técnicas ou métodos de deduplicação a
serem aplicados?

0 – Não permite
1 – Permite

A ferramenta apresenta relatórios dos
problemas encontrados e tratados?

0 – Não
1 – Sim, com dados insuficientes
para verificação da QD
2 – Sim, com dados suficientes
para verificação da QD e
identificação do registros
0 – Não
1 - Sim

Possibilidade de
implementar
novas regras para
deduplicação.
Interface de fácil
utilização.

A
ferramenta
permite
que
sejam
implementados novos métodos ou que
sejam integrados a ela?

Atendimento
diferentes
arquiteturas
aplicação.

A ferramenta pode ser utilização em
aplicações distribuídas ou na nuvem?
É possível aplicar-se a soluções de quais
tipo?

a
de

A ferramenta contem interface amigável e
contem análise de dados de fácil
interpretação?

Passo 1) Identificação de arquivos
1.1 Tratar arquivos de A ferramenta trata dados de diversos
formatos ou limita o tratamento de arquivos
diferentes
de formatos específicos?
formatos.
1.2

Identificação
duplicidades
arquivos.

de
de

1.3

Tratamento
de
arquivos
de
sistemas
de
arquivos diversos.

Pontuação

A ferramenta identifica os arquivos
armazenados ou processados e trata a
duplicidade de arquivos?
Para cada arquivo é calculado um código de
identificação e é feita uma consulta aos
metadados para validar se é ou não
duplicado.
A ferramenta trata arquivos do Windows ou
filesystems Unix e é capaz de tratar
diferentes extensões de arquivos.

0 – Não tem
1 – Sim, com problemas de
navegação.
2 - Sim, boa navegação.
1 – soluções locais
2 – soluções distribuídas (cliente
/ servidor)
3
–
soluções
com
processamento paralelo
4 – soluções na nuvem
1 – Estruturados
2 – Semi-estruturados
3 – Não estruturados
0 – Não
1 - Sim

1 – Trata arquivos Windows
1 – Trata Filesystems
2- Trata diversos tipos
arquivos.

de

Passo 2) Divisão dos arquivos em pedaços, blocos ou conjuntos
A ferramenta divide os arquivos de entrada 0 – não
2.1 Divisão dos
em blocos ou conjuntos de dados para a 1 – sim, cada arquivo é um bloco
registros em
avaliação de duplicidades.
2 – sim, com blocos de tamanho
blocos.
fixo
3 – sim, com blocos de tamanho
variável

Passo 3) Cálculo da identidade única do bloco de dados ou do registro
3.1

Uso de algoritmos
para cálculo da
identidade
do
Chunk.

A ferramenta usa algoritmos (por exemplo,
MD5, SHA-1, Secure Hash Algorithm, tiger
hash) para cálculo da identidade de cada
bloco ou conjunto de dados.

0 – Não
1 - Sim
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3.2

Indexação
no
Gerenciamento
de Metadados

3.3

Localização
metadados.

dos

A ferramenta aplica gerenciamento de
metatados adequado à arquitetura da
solução da gerenciamento de dados.
Exemplos: Tabela matriz-índice (indexmatrix),
vetor
bitmap,
índice
por
similaridade e metadado local.
A ferramenta armazena os metadados de
maneira adequada ao porte da aplicação.
Uso de metadados local ou global (no
cliente ou no servidor) ou leitura e gravação
dos metadados em memória ou no disco.

0 – Não
1 – Sim

0 – Não
1 – Sim

Passo 4) Identificação e armazenamento dos dados não duplicados
4.1 Capacidade
de A ferramenta identifica as duplicidades e as 1 – Identifica
identificar
ou apresenta ao usuário ou identifica e as 2 - Elimina
elimina?
eliminar
duplicidades.
4.2 Nível
de A ferramenta pode tratar de duplicidades de 1 – registros idênticos
registros em diferentes níveis?
2 - cópias aproximadas
duplicidade
3 – significados iguais
identificada
A
ferramenta
realizada
pequenas 0 – Não
4.3 Transformar
dados
para transformações, como: tornar maiúsculas, 1 - Sim
retirar espaços, limpar sujeiras em textos
deduplicação.
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.3.2 Métricas da Avaliação
A ferramenta de deduplicação

é avaliada com relação à técnica de

deduplicação que implementa e obtém uma nota com relação às caraterísticas
desejáveis que contempla.
As métricas para medição dos resultados das ferramentas de deduplicação,
com relação ao atendimento à dimensão consistência, foram determinadas a partir do
estudo da norma ISO/IEC 25024 (2015) e do artigo de Christen e Goiser (2007).
As métricas adotadas neste método proposto são:


Eficácia. Medida por:
 taxa de redução de registros duplicados
Cálculo:



tamanho final da base de dados
tamanho inicial da base de dados

Precisão na resolução de identidade e correspondência de registros. Medida
por:
 registros correspondentes (match) e não correspondentes (non-match),
positivos verdadeiros (true positives) e positivos falsos (false positives).
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Cálculo: F-measure que é a média balanceada entre a precisão e o
recall.
Precisão =
Recall =

positivos verdadeiros
positivos verdadeiros + positivos falsos
positivos verdadeiros

positivos verdadeiros + negativos falsos
precisão ×recall

f-measure = 2 × precisão +recall
Análise: Quanto maior o f-measure, melhor. Visto que só será obtido
nível alto quando a precisão e o recall forem altos.
Os resultados são representados pela Curva ROC (Receiver operating
characteristic) representada graficamente com os eixos taxa de positivos
verdadeiros e taxa de positivos falsos. A curva ilustra o desempenho da
técnica de deduplicação de registros.

4.3 Conclusão
Esta seção apresentou o método proposto para avaliação das ferramentas de
deduplicação e descreveu as referências e normas que o fundamentam.
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5 AVALIAÇÃO DE FERRAMENTA DE DEDUPLICAÇÃO – ESTUDO DE CASO

5.1 Introdução
Este capítulo descreve o estudo de caso no qual é avaliada a ferramenta
Twinder seguindo o método proposto para avaliação de ferramentas de QD quanto à
eficácia na deduplicação.
Para a avaliação da Twinder é criada uma aplicação que faz a extração e
preparação dos dados para o estudo de caso.
A arquitetura da aplicação usada no estudo de caso está ilustrada na figura 5 e
é composta pela origem de dados do Twitter, de onde são extraídos dados com
assunto “eventos”, “cultura”, “educação” ou “Brasil”, e mais um programa para a
chamado da ferramenta Twinder, que inicia o processamento da ferramenta em
avaliação.
Além dos dois programas (extração de dados e chamada à Twinder) estão
ilustrados na figura a atividade de manipulação da base para geração dos cenários de
duplicidade e os principais arquivos ou bases existentes.
Figura 5. Arquitetura de aplicações do estudo de caso.

Fonte: Elaborado pelo autor
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O estudo de caso apresenta algumas limitações com relação à utilização da
Twinder em ambiente de produção. E algumas adaptações foram necessárias para a
execução da ferramenta durante a parte prática desta dissertação. Foram elas:
1. O código disponível para teste executa a comparação de 1 par de
registros por vez. O programa que chama a ferramenta automatizou a
chamada da comparação dos pares de tweets.
a. Quando avaliando a base controlada, compara-se o registro
original com os 6 registros gerados na criação dos cenários. Esta
chamada se repete por 100 vezes.
b. Quando avaliando a base completa, compara-se os pares de
registros na sequência. E a chamada se repete até o fim do
arquivo.
2. A ferramenta usa um banco de dados MySQL que tem o campo de
identificação da publicação (idTweet) como chave primária. Esta chave
primária, em si, evitaria o processamento com duplicidades de chave.
Para viabilizar a análise das métricas adotadas no método de avaliação,
que consideram identidade de registro, o banco de dados foi alterado e
o campo idTweet deixou de ser chave primária. Assim, foi possível
carregar as bases criadas para o estudo de caso. Além disto, foi incluída
uma marcação na tabela de resultados considerando a duplicidade na
identidade de registro.
3. Foi incluída uma coluna nivelSimilaridade para a indicação do nível
identificado durante a avaliação com a base controlada. O nível de
similaridade considera os cenários da base controlada e serve para
confirmar a pontuação dada pela Twinder em cada cenário.

Antes de executar a Twinder e avaliá-la pelo método de avaliação de
ferramentas de QD, esta sub-seção descreve o resultado encontrado ao avaliar a
Twinder segundo as características desejáveis a uma ferramenta de QD conforme
Quadro 8. O resultado completo está no quadro presente no ANEXO A.
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Nesta avaliação, a ferramenta obteve 11 pontos de 27 possíveis, conforme as
métricas apresentadas na coluna 3 do Quadro 8. As características da Twinder que
mais se destacam por possibilitar análises de duplicidades mais completas são:


G.2 Relatório ou log de duplicidades encontradas e tratadas. A ferramenta
apresenta relatórios das duplicidades encontradas e score calculado para cada
característica.



G.5 Atendimento a diferentes arquiteturas de aplicação. A ferramenta foi
desenvolvida para sua utilização em solução com processamento paralelo.



1.1 Tratar arquivos de diferentes formatos. A ferramenta trata dados Semiestruturados, pois faz análise dos textos das publicações na rede social.



4.1 Capacidade de identificar ou eliminar duplicidades. A ferramenta identifica
as duplicidades e as apresenta ao avaliador. Não elimina duplicidades, pois o
seu objetivo não é este, mas sim avaliar a relevância do assunto, com a
identificação de repetição dos termos e assuntos e demais características.



4.2 Nível de duplicidade identificada. A ferramenta é capaz de identificar
duplicidades de registros em diferentes níveis, não somente registros idênticos,
mas também cópias aproximadas e significados iguais por avaliação do
conteúdo das publicações.

A seguir estão descritas as demais atividades da avaliação da Twinder durante
o estudo de caso: extração da base de dados da rede social Twitter, criação de
cenários de avaliação, preparação do ambiente, avaliação e medição dos resultados.

5.2 Extração de Base de Dados do Twitter
Para obter dados heterogêneos (semi-estruturados) da rede social foi criado
um programa usando linguagem Python (ANEXO B), que usa a API Twython para
busca dos tweets. Este é o programa Extração de Dados presente na figura 5
(arquitetura de aplicações do estudo de caso).
Para extração dos dados, a rede social origem possibilita aos desenvolvedores
criar um código de aplicação e chave de acesso única no site para desenvolvedores

63

Twitter; assim é possível implementar aplicações para diferentes finalidades e realizar
extrações repetidas vezes. Para o estudo de caso foi criada a aplicação
dissertacaoAnaJesus.
As regras usadas no programa de extração são:
1. busca por publicações sobre cultura, eventos, educação ou Brasil
2. visto que a API Twython, utilizada para extração dos dados, tem um limite
máximo de 100 tweets por consulta, o programa realizou a busca 500
vezes,e este programa foi processado em 4 dias diferentes para compor a
base;
3. a API possibilita informar o número do último tweet recebido em cada
consulta, para que a próxima busca não traga os mesmos resultados. Essa
função também foi utilizada para criação de uma base com tweets diversos
evitando incluir duplicidades desde a primeira extração.
A base completa gerada nesta dissertação tem 21.030 registros. E cada
registro contém as informações:
ID – número identificação do tweet;
AUTOR – código e nome de usuário autor no Twitter;
DATA E HORA – horário da publicação.
CONTEÚDO – texto da publicação
Um registro que exemplifica este conteúdo é:
“909349394188832000 | 880445097720066000 | @marcelofonpra | RT
@renanmdes: A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar
o mundo. (Nelson Mandela) #umRei | 17/09/2017 09:32”
Durante

o

estudo

de

caso

foram

criadas

a

base

base_formato_tweets_airs2013_Base_Controlada_v0.csv, que está citada como
Base

Controlada

no

decorrer

da

seção

do

base_formato_tweets_airs2013_Base_Completa_v0.csv,
Completa.

estudo

de

citada

caso,
como

e

a

Base
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5.3 Criação de Cenários para Avaliação da Twinder
Nesta etapa foram extraídos 100 registros da base completa para que a base
controlada fosse criada, contendo 700 registros. Sendo estes registros, os 100
primeiros da base completa e mais 600 duplicidades como no exemplo presente no
quadro 9.
Para criação das 6 duplicidades de cada registro original, seguiu-se os critérios
de duplicidades que a ferramenta se propõe a identificar e, também, manteve-se o
idTweet (código de identificação da Twinder) do registro original, nos 6 novos
registros.
Os registros derivados dos 100 primeiros tweets selecionados da base
completa são identificados pelo horário. Sendo que o registro original tem horário:
19/08/201718:00 e os registros criados em cada cenário tem os horários:
a. 1 cópia exata. 19/08/201719:00
b. 1 cópia quase exata. 19/08/201720:00
c. 1 duplicidade próxima forte. 19/08/201721:00.
d. 1 duplicidade próxima fraca. 19/08/201722:00
e. 1 tweet com baixa sobreposição. 19/08/201723:00
f. 1 tweet diferente. 19/08/201700:00
As diferenças entre registros criados e o registro original estão em negrito no
quadro 9.
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Quadro 9. Exemplo dos cenários criados na base controlada
cenário
id do
id do
nome do
conteúdo
Tweet
usuári
usuário
o
0 - registro
891836195
93
adsrocha6
A Flip da diversidade
original
042467000
começa com tons políticos
https://t.co/twXWhtIumh via
@elpais_brasil
1 - cópia
891836195
93
adsrocha6
A Flip da diversidade
exata
042467000
começa com tons políticos
https://t.co/twXWhtIumh via
@elpais_brasil
2 - cópia
891836195
93
adsrocha6
A Flip da diversidade
quase exata
042467000
começa com tons políticos
https://t.co/twXWhtIumh via
@elpais_brasil
#quaseExatas @anacmj
3891836195
93
adsrocha6
A Flip da diversidade
duplicidade
042467000
começa com tons políticos
próxima forte
https://t.co/twXWhtIumh via
@elpais_brasil
Complemento: Local do
evento comporta 1.000
pessoas.
4891836195
93
adsrocha6 Não concordo com o tweet
duplicidade
042467000
original: A Flip da
próxima
diversidade começa com
fraca
tons políticos
https://t.co/twXWhtIumh via
@elpais_brasil
5 - tweet
891836195
93
adsrocha6
A Flip da diversidade inicia
com baixa
042467000
com tons políticos
sobreposiçã
https://t.co/twXWhtIumh via
o
@elpais_brasil
6 - tweet
891836195
193
cs
TEXTO NOVO PARA
diferente
042467000
TWEET DIFERENTEcs193
Fonte: Elaborado pelo autor

data e hora
19/08/2017
18:00:00
19/08/2017
19:00:00
19/08/2017
20:00:00

19/08/2017
21:00:00

19/08/2017
22:00:00

19/08/2017
23:00:00
20/08/2017
00:00:00

A Twinder usa banco de dados MySQL para experimentação com bases
externas, como é o caso desta dissertação que usa base preparada para o estudo de
caso. Por isso, as bases completa e controlada foram importadas no banco de dados
MySQL schema_dissertacao, na tabela tweets_airs2013 para preparação do
ambiente do estudo de caso.
A preparação completa do ambiente está detalhada na próxima sub-seção do
estudo de caso.

5.4 Preparação do Ambiente de Avaliação da Twinder
A preparação do ambiente para avaliação da ferramenta é uma sequência de
atividades que compreende verificar configuração do computador, memória de
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processamento, área de armazenamento disponível, criação de banco de dados ou
arquivos de parâmetros.
A ferramenta Twinder disponibiliza o código SQL para criação do banco de
dados necessário para execução da ferramenta com finalidade experimental. As
tabelas que compõem o BD MySQL estão listadas no ANEXO C modelo MySQL.
Criar o banco de dados e importar as bases criadas para o estudo de caso são
as duas primeiras atividades de preparação do ambiente.
Além das tabelas criadas pelo código disponibilizado por Tao, K. et al (2013) foi
necessário criar mais uma tabela externalResources_www2013, que é utilizada na
etapa

para

tratamento

ExternalResourcesCrawler

de

dados

da

Twinder.

externos,
E

função
também

da

classe

a

tabela

www2013_duplicate_detection_arff usada na classe GroundTruthPreparation.
Algumas bibliotecas públicas externas à ferramenta são necessárias para
preparação do ambiente. São elas: J-Calais, Weka e MySQL Connector. Estas
bibliotecas são usadas pela ferramenta para consultar bases externas para
complementar a avaliação sintática e semântica das publicações e para acesso ao
BD. Apesar da necessidade de ter as bibliotecas para compilar o código fonte da
Twinder, as consultas executadas via bibliotecas J-Calais e Weka não puderam ser
utilizadas em função da característica do experimento.
A preparação do ambiente está finalizada quando o código fonte Java da
Twinder está compilado e a base de dados MySQL está criada e preenchida com a
primeira base a ser analisada na Twinder, a base controlada.
O processamento para a avaliação seguiu os passos:
1.

Carregar a base controlada na tabela tweets_airs2013;

2.

Inserir o assunto eventos, cultura, Brasil, educação na tabela
schema_dissertacao.topic;

3.

Chamar o processamento pela classe DuplicateDetection;

4.

Avaliar características incluídas na tabela: features_tweets2013.
Neste estudo de caso o autor analisou os resultados a partir da consulta:
SELECT nivelSimilaridade,
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count(*) as qtde,
sum(duplicado) as qtde_duplic,
sum(duplicidadeReal) as duplic_Real,
avg(levensteinDistance),
avg(overlapTerms),
avg(overlapHashtags)
FROM schema_dissertacao.features_tweets2013
GROUP BY nivelSimilaridade;
Nesta consolidação é possível observar e conferir a quantidade de
registros avaliados em cada cenário, assim como quantos foram
classificados como duplicados (devida e indevidamente) e o score
calculado para as características de duplicidades que a Twinder usa.
Concluída a preparação do ambiente do estudo de caso e conhecido o
processo para iniciar a execução e como analisar os resultados do processamento é
possível realizar a avaliação e análise dos resultados, como descritos na próxima subseção.

5.5 Avaliação da Ferramenta Twinder e Medição de Resultados
Após atividades de instalação da ferramenta e preparação do ambiente
realizadas, inicia-se a atividade 4.2 do processo de avaliação de ferramentas, onde
primeiramente é feita a identificação das duplicidades na base controlada.
Cada registro original extraído da rede social é comparado com os 6 registros
gerados para a avaliação. A função detect da classe Duplicate Detection da Twinder
é executada e faz a chamada aos métodos que analisam as características dos pares
de tweets e ao final calcula o score. As variáveis relativas às características avaliadas
estão descritas no quadro 10 a seguir.
Quadro 10. Características analisadas pela Twinder nos pares de tweets

Nome da variável
levensteinDistance:
overlapTerms:
overlapHashtags:
overlapURLs:

Descrição da Característica
Distância entre duas sequências de caracteres.
Sobreposição de termos.
Sobreposição de hashtags.
Sobreposição de URLs.
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overlapExtendedURLs:
lengthDifference:
overlapDBpediaEntities*:

Sobreposição de URLs estendidas.
Diferença de tamanho
Sobreposição de entidades presentes na base de dados
pública dbpedia.
overlapDBpediaEntityTypes*: Sobreposição de tipos de entidades presentes na base de
dados pública dbpedia.
overlapOpenCalaisEntities*:
Sobreposição de entidades presentes na OpenCalais.
overlapOpenCalaisTypes*:
Sobreposição de tipos de entidades presentes na
OpenCalais .
overlapOpenCalaisTopic*:
Sobreposição de tópicos presentes na OpenCalais.
timeDifference:
Diferença de tempo entre as publicações.
friendsDifference*:
Diferenças da lista de amigos dos usuários que fizeram as
publicações.
followersDifference*:
Diferenças de seguidores dos usuários que fizeram as
publicações.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise do código fonte da Twinder Tao, K. et al (2013)

Em função da natureza do estudo de caso, algumas características não
puderem ser analisadas. Em especial as que usam bases externas (dbpedia,
OpenCalais). As características marcadas com asterisco (*) no quadro 10 não foram
avaliadas por falta de acesso ao conteúdo e impossibilidade de criar os parâmetros
para comparação com dados das bases externas.
Esta limitação se dá no estudo de caso por ter sido utilizada uma base extraída
da rede social e realizado processamento batch, comparando apenas os registros da
base criada entre si. Já na utilização da Twinder como módulo de detecção de
relevâncias, a avaliação é feita online, com acessos às bases externas e comparando
as publicações e seu histórico de publicações, dados de contexto e mais as bases
externas (dbpedia, OpenCalais) a partir das bibliotecas de consulta dessas bases.
A explicação para a limitação em cada uma das variáveis é:


overlapDBpediaEntities:

Não

foi

possível

recriar

a

tabela

dbpediaEntity_www2013, pois o código SQL para criação não estava
disponível. Assim o conteúdo do campo DBpediaURI não pode ser preenchido.
Este campo é a origem para verificar a existência das entidades.


overlapDBpediaEntityTypes:

Não

foi

possível

recriar

a

tabela

dbpediaEntity_www2013, pois o código SQL para criação não estava
disponível. Assim o conteúdo do campo types não pode ser preenchido. Este
campo é a origem para verificar a existência do tipo de entidade.
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overlapOpenCalaisEntities:

Não

foi

possível

recriar

a

tabela

semanticsTweetsEntity_www2013, pois o código SQL para criação não estava
disponível. Assim o conteúdo do campo uri não pode ser preenchido. Este
campo é a origem para verificar a existência das entidades.


overlapOpenCalaisTypes:

Não

foi

possível

recriar

a

tabela

semanticsTweetsEntity_www2013, pois o código SQL para criação não estava
disponível. Assim o conteúdo do campo typeURI não pode ser preenchido. Este
campo é a origem para verificar a existência do tipo de entidade.


overlapOpenCalaisTopic:

Não

foi

possível

recriar

a

tabela

semanticsTweetsTopic_www2013, pois o código SQL para criação não estava
disponível. Assim o conteúdo do campo uri não pode ser preenchido. Este
campo é a origem para verificar a existência do tipo de entidade.


friendsDifference: Não foi possível recriar a tabela users_www2013, pois o
código SQL para criação não estava disponível. Assim o conteúdo dos campos
número de amigos não pode ser preenchido. Este campo é a origem para
verificar a diferença.



followersDifference: Não foi possível recriar a tabela users_www2013, pois o
código SQL para criação não estava disponível. Assim o conteúdo dos campos
número de seguidores não pode ser preenchido. Este campo é a origem para
verificar a diferença.
O método FeatureConstruction é utilizado para cada análise. O resultado da

avaliação feita em cada par de registros é inserida na tabela features_tweets2013 e
então é possível realizar a análise de dados, atividade 4.3 do processo de avaliação.
Ao analisar a features_tweets2013 é possível contabilizar as duplicidades
tratadas e se os cenários de testes foram identificados ou não pela ferramenta
Twinder.
O quadro 11 contém dados de cada um dos cenários de avaliação: nas
segunda, terceira e, quarta colunas estão os totais de registros do cenário, de
duplicidades de chave, e de duplicidades reais; já nas quinta, sexta sétima, oitava
colunas estão as médias das métricas diferença entre 2 sequências de caracteres,
sobreposição de termos, sobreposição de hashtags, e diferença de tamanhos.
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Quadro 11. Resultados obtidos na avaliação da Twinder com a base controlada (métricas da Twinder)

nível de
Similaridade

Qtde de Qtde de
Registros Duplicido
dades de
Cenário
Chave

Diferença entre
Qtde de
2 sequências de Sobreposição
Duplicicaracteres
de Termos
dades
(Levenstein
(overlap Terms)
Reais
Distance)

Sobreposição
de hashtags
(overlap
Hashtags)

Diferença de
Tamanho
(length
Difference)

0 - registro orginal

100

1 - cópia exata

100

100

100

0,0002

0,9996

0,0500

0,0002

2 - cópia quase
exata

100

100

100

0,1502

0,8452

0,0341

0,1502

3 - duplicidade
próxima forte

100

100

100

0,3716

0,6372

0,0482

0,3716

4 - duplicidade
próxima fraca

100

100

100

0,2502

0,6198

0,0500

0,2502

5 - tweet com
baixa
sobreposição

100

100

100

0,0404

0,8954

0,0500

0,0185

6 - tweet diferente

100

100

0

0,6688

-

-

0,4744

Geral

700

600

500

0,2469

0,6662

0,0387

0,2109

Fonte: Elaborado pelo autor

Para cada cenário criado na base controlada esperava-se que a ferramenta
identificasse a repetição de valores, pois os cenários foram feitos seguindo os critérios
da Twinder e, no caso da duplicidade de chave, o registro original e os registros
criados em cada cenário mantiveram o idTweet orginal.
A seguir uma análise da tabela resultado para cada um dos 6 cenários.
Cenário 1 - cópia exata, não é identificada diferença entre as sequências de
caracteres. Há alta sobreposição de termos nas hashtags já que os registros são
idênticos, sem diferença de tamanho e sem diferença no horário entre as publicações.
Neste cenário o comportamento da Twinder foi conforme esperado pelo autor.
Cenário 2 - cópia quase exata, é identificada pouca diferença entre as sequências
de caracteres e há alta sobreposição de termos. Foi encontrada pouca diferença nas
hashtags, visto que a diferença entre registros criados em cada cenário e o original foi
a inclusão da hashtag #quaseExata e a menção ao usuário @anacmj. Há pouca
diferença de tamanho, também, por só acrescentar a #quaseExata e o usuário.
Neste cenário o comportamento da Twinder foi conforme esperado pelo autor.
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Cenário 3 - duplicidade próxima forte, a diferença entre a sequência de caracteres
é maior, visto que foi acrescentada a frase: “Complemento: Local do evento comporta
1.000 pessoas.” A sobreposição de termos é um pouco menor que nos cenários
anteriores, pois foram usados mais termos no complemento do cenário, causado pela
frase que foi incluída na publicação. A sobreposição de hashtags só acontece quando
o tweet original já continha uma hashtag, então este número não é alto.
Neste cenário o comportamento da Twinder foi conforme esperado pelo autor.
Cenário 4 - duplicidade próxima fraca, a diferença na sequência de caracteres é
por conta do acréscimo da fase: “Não concordo com o tweet original: ”. é a terceira
maior diferença. O comportamento foi conforme esperado, visto que os cenários 6 e
3 tem maior número de termos diferentes.
Neste cenário esperava-se encontrar diferença, contando com a análise semântica,
pois foi incluído uma frase que nega o tweet original. Com este resultado, confirma-se
que a falta do enriquecimento semântico pela falta do acesso às bases externas
reduziu a capacidade do Twinder diferenciar opiniões ou avaliar o significado dos
termos contidos nas publicações da base controlada.
Neste cenário o comportamento da Twinder foi conforme esperado pelo autor, com a
ressalva da limitação existente no ambiente do estudo de caso de não acesso às
bases externas.
Cenário 5 - tweet com baixa sobreposição, foi encontrada baixa diferença entre as
sequências de caracteres e alta sobreposição de termos, resultado obtido pois foram
feitas pequenas trocas de palavras, um ou dois sinônimos por publicações para não
mudar a mensagem da publicação. As demais variáveis não demonstraram mudança,
pois não foram acrescentados hashtags e também não foram acrescentados termos.
A análise deste cenário também foi afetada pela falta da análise semântica, pois os
sinônimos incluídos seriam considerados como de mesmo sentido.
Cenário 6 - tweet diferente, a ferramenta identifica alta diferença entre as sequências
de caracteres, pois o cenário tinha um tweet totalmente diferente. Baixas sobreposição
de termos e hashtags também, conforme esperado.
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A primeira métrica do processo de avaliação é a eficácia ou taxa de
identificação de registros duplicados. A métrica calculada para a Twinder a partir do
processamento com a base controlada foi:
Cálculo:

tamanho final da base de dados
tamanho inicial da base de dados

Resultado:

700-500
700

= 28%

Análise: O índice de identificação de registros duplicados foi alto nos cenários
usados para teste na base controlada.
Para esta métrica quanto menor, melhor, pois sinaliza que maior número de
duplicidades foi encontrado.
Dos 600 registros criados pelo autor a partir dos 100 registros retirados da base
completa, 500 eram duplicidades do registro original e apenas 100 eram tweets
diferentes (cenário 6 – tweet diferente). Portanto esperava-se o resultado 28%
e quanto mais próximo deste resultado melhor a eficácia na deduplicação ou
identificação de duplicidades.
Aqui deve-se considerar que ao contrário do código disponível para pesquisa e
que foi utilizado neste estudo de caso, a ferramenta faz o processamento e
avaliação de relevância do conteúdo em tempo real, com o objetivo principal de
identificar termos ou assuntos que se repetem. Além disso, a base de dados
tem o campo idTweet como chave primária, assim evita a criação da publicação
duplicada usando a chave de identificação, o que não ocorre no estudo de caso
que usa base preparada para a avaliação com duplicidades geradas
propositalmente.
Durante o processamento da Twinder em ambiente produtivo não acontece a
situação de chaves duplicadas (idTweets duplicados) pois o próprio banco de
dados da ferramenta gerencia este situação. Para viabilizar a medição das
métricas adotadas no método de avaliação de ferramentas foi necessário usar
uma base externa com chaves duplicadas.
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A precisão na resolução de identidade e correspondência de registros, segunda
métrica do método proposto de avaliação de ferramentas, calculada nesta avaliação
com a base controlada obteve os resultados contidos no quadro 12.
O quadro 12 contém dados de cada um dos cenários de avaliação: nas
segunda, terceira e, quarta colunas estão os totais de registros do cenário, de
duplicidades de chave, e de duplicidades reais; nas quinta, sexta, sétima e oitava
colunas estão positivos verdadeiros, positivos falsos, negativos verdadeiros e
negativos falsos. O cálculo das métricas precisão, recall e f-measure em cada um dos
cenários está apresentado na nona, décima e décima primeira colunas.
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Quadro 12. Resultados obtidos na avaliação da Twinder com a base controlada (métricas do método)

nível de
Similaridade

Qtde de Qtde de
Registros Duplicido
dades de
Cenário
Chave

Qtde de
Duplicidades
Reais

posinegaposinegativos
tivos
tivos
tivos
verdaverdafalsos
falsos
deiros
deiros

Precisão

Recall

f-measure

0 - registro orginal

100

1 - cópia exata

100

100

100

100

0

0

0

1,00

1,00

1,00

2 - cópia quase
exata

100

100

100

100

0

0

0

1,00

1,00

1,00

3 - duplicidade
próxima forte

100

100

100

100

0

0

0

1,00

1,00

1,00

4 - duplicidade
próxima fraca

100

100

100

100

0

0

0

1,00

1,00

1,00

5 - tweet com
baixa
sobreposição

100

100

100

100

0

0

0

1,00

1,00

1,00

6 - tweet diferente

100

100

0

0

0

100

0

Geral

700

600

500

500

0

100

0

1,00

1,00

1,00

Fonte: Elaborado pelo autor

Cálculo:
Precisão =
Recall =

positivos verdadeiros
positivos verdadeiros + positivos falsos
positivos verdadeiros

positivos verdadeiros + negativos falsos
precisão ×recall

f-measure = 2 × precisão +recall

Resultado:
Precisão =
Recall =

500 + 0

500
500+0

=1

= 1
1 ×1

f-measure = 2 × 1 +1 =1
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Análise: Quanto maior o f-measure, melhor. Visto que só será obtido nível alto
quando a precisão e o recall forem altos.
Os resultados encontrados no experimento são altos, conforme esperado ao
montar a base controlada.
Os resultados são apresentados na Curva ROC (Receiver operating
characteristic), que é a representação gráfica do desempenho da técnica de
identificação de duplicidades em registros, contendo em seus eixos taxa de
positivos verdadeiros e taxa de falsos positivos (figura 6).
A Twinder não marcou casos de positivos falsos, por isto a linha laranja está
sobre o eixo X e marcou corretamente 500 registros como duplicados (positivos
verdadeiros, sendo 100 em cada cenário de teste, conforme representado na
linha azul do gráfico).
Figura 6. Curva ROC com resultados da base controlada

Fonte: Elaborado pelo autor
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A segunda etapa da avaliação utilizou a base completa extraída da rede social
Twitter. Analisando a tabela resultado features_tweets2013 após o processamento da
Twinder com a base completa, chega-se aos resultados a seguir com relação a
eficácia na identificação de chaves duplicadas.

Cálculo:

tamanho final da base de dados
tamanho inicial da base de dados

Resultado:

= 96,7%

Análise: Mesmo criando a extração dos dados de forma a evitar as
duplicidades, conforme critérios descritos na sub-seção 4.2.1 de criação de
cenários, a base completa ainda conteve alguns idTweets duplicados, em
função da consulta feita no programa: Extração de Dados desenvolvido para o
estudo de caso.
Ao analisar manualmente os casos que a Twinder marcou como duplicados foi
possível confirmar que o id realmente foi gravado em duplicidade na base
experimental. A análise manual foi realizada consultando o banco de dados da
ferramenta com a query:
SELECT tweetIdA, tweetIdB, duplicado
FROM schema_dissertacao.features_tweets2013_base_completa_1
where duplicado = 1;
Todos os registros retornados continham o mesmo tweetIdA e tweetIdB,
conforme ilustrado na figura 7 a seguir.
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Figura 7. Conferência de registros duplicados na base completa.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados com relação às métricas da Twinder podem ser observados no
quadro 13 que contém os totais obtidos nas bases completa e controlada. Durante a
comparação dos resultados gerais da base completa com relação à base controlada
pode-se observar que:


Diferença entre 2 sequências de caracteres (Levenstein Distance)
O índice é bem maior do que a média encontrada na base controlada, que tinha
cenários pré-definidos de duplicidades e, por isto, as diferenças eram menores.
Na base completa, há maior variedade de publicações, assuntos, termos.



Sobreposição de Termos (overlap Terms)
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Já a sobreposição de termos é menor entre os registros da base completa, por
serem tweets extraídos de um mesmo assunto, mas com conteúdo
completamente distintos. As palavras chave para busca foram evento, Brasil,
educação e cultura, termos que abrem oportunidade para publicações diversas.


Sobreposição de hashtags (overlap Hashtags)
A sobreposição de hashtags é pequena, assim como na avaliação com a base
controlada.



Diferença de Tamanho (length Difference)
A diferença de tamanho foi muito pequena, o que pode-se explicar pela
limitação do tamanho do tweet, que é de 140 caracteres. Então tanto nos
registros escolhidos para a base controlada, quanto nos registros da base
completa, o tamanho segue este padrão.

Quadro 13. Resultados obtidos na avaliação da Twinder com a base controlada (métricas da Twinder)

Base

Completa
Controlada

Qtde de
Registros
do Cenário

Qtde de
Duplicidades

21.030
700

Diferença entre 2
Sobreposição de Diferença de
sequências de
Sobreposição
hashtags
Tamanho
caracteres
de Termos
(overlap
(length
(Levenstein
(overlap Terms)
Hashtags)
Difference)
Distance)

696 0,555753946 0,22683297 0,016565749 0,248933
500 0,246904762 0,66618139 0,038712121 0,210869

Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta seção foram apresentadas as atividades para avaliação da Twinder
usando as bases controlada e completa e também foram feitas as medições e cálculo
das métricas seguindo o método para avaliar ferramentas de QD quanto à eficácia na
identificação de duplicidades.
A detecção de duplicações na base controlada foi maior porque todas as
possíveis duplicidades foram testadas, enquanto na base completa, cada tweet foi
comparado com o seguinte, não tendo sido realizada a comparação de todos os
possíveis pares de tweets da base.
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5.6 Conclusão
Esta seção apresentou o estudo de caso no qual a ferramenta Twinder foi
submetida à avaliação de eficácia na deduplicação a partir da aplicação do método de
avaliação de ferramentas de QD proposto nesta dissertação.
Foram feitas as análises das características da ferramenta, realizadas
atividades de criação de bases para o estudo de caso, e criação dos cenários de
testes, além da medição das métricas propostas no método de avaliação, também
utilizadas na Twinder, para medir duplicidades e nível de similaridade.
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6 ANÁLISE DO RESULTADOS

6.1 Introdução
Esta seção apresenta a análise dos resultados obtidos durante o estudo de
caso com relação à ferramenta de deduplicação e com relação ao método proposto
de avaliação de ferramentas de QD quanto à eficácia na deduplicação.

6.2 Análise dos Resultados da Ferramenta
A partir da realização do estudo de caso com a ferramenta Twinder quanto à
eficácia na identificação de duplicidades, chega-se a análise dos resultados descritos
a seguir.
A eficácia na identificação de registros duplicados foi boa, tendo a base
excluída das duplicidades (200) reduzida a 28% da base controlada original (700).
Este resultado era esperado em um estudo de caso no qual a ferramenta é executada
usando uma base criada com cenários controlados e conhecidos pelo autor.
A criação da base controlada foi necessária para poder calcular as métricas
propostas no estudo que necessitam da identificação dos indicadores positivos
verdadeiros, positivos falsos, negativos verdadeiros, e negativos falsos. E, então, foi
possível confirmar a hipótese de que a Twinder identifica a unicidade dos registros por
chave única dos tweets, sendo o tweet o menor nível de identificação adotado pela
ferramenta, e cada tweet contém código de identificação único, assegurando a
unicidade.
Ao comparar a eficácia na identificação de chaves duplicadas com a eficácia
na identificação de conteúdo duplicados nos níveis de relevância que a ferramenta
se propõe (1 - cópia exata, 2 - cópia quase exata, 3 - duplicidade próxima forte, 4 duplicidade próxima fraca, 5 - tweet com baixa sobreposição, 6 - tweet diferente)
observa-se que a análise do conteúdo apresenta bom índice de eficácia. Os cenários
de duplicidade criados pelo autor na base controlada foram identificados pela
ferramenta, com índices coerentes com as hipóteses atreladas a cada uma da
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variáveis: diferença entre 2 sequências de caracteres, sobreposição de termos,
sobreposição de hashtags, diferença de tamanho.
As características sintáticas, semânticas e contextuais usadas pela Twinder
complementam a análise dos dados, trazendo resultados mais corretos. A não
utilização das características dos grupos semântico e contextual no experimento ficou
aparente nos resultados obtidos para os cenários 4 e 5 dos testes com a base
controlada, nos quais esperava-se que os sinônimos fossem interpretados, assim
como a negação do conteúdo do tweet. Este resultado não pode ser testado pela
limitação de acesso às bases externas do ambiente computacional disponível no
estudo de caso.
Os resultados obtidos, tanto para a base controlada quanto para a base
completa, confirmam as hipóteses das métricas da Twinder, quando analisadas as
variáveis resultantes das características sintáticas. Que são:
Distância entre sequência de caracteres - Quanto menor a distância entre
sequência de caracteres de um par de tweets, mais parecidos eles são, maior
a probabilidade de serem duplicados e maior o score.
Sobreposição de termos - Quanto maior a sobreposição de termos entre os
tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
Sobreposição de hashtags - Quanto maior a sobreposição de hashtags entre
os tweets, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
Diferença de tamanho - uanto menor a diferença em quantidade de
caracteres, maior a pontuação de provável duplicidade (score).
Apesar da correta avaliação das duplicidades e da eficácia ao identificar as
duplicidades nos níveis de relevância, algumas funções com uso de bases externas e
histórico de tweets não foram testadas, não sendo possível avaliar a hipótese de que
poderiam ter aumentado a eficácia na avaliação. O ambiente do estudo de caso não
simulou todas as características do ambiente de produção da Twinder, por não ter
acesso a todas as publicação da rede social e nem às bases externas utilizadas pela
rede social, o que afetou o resultado da análise de duplicidades.
Este resultado reforça a importância da atividade de preparação do ambiente,
atividade 3 do processo proposto pelo método de avaliação. A limitação de acesso ao
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conteúdo, só foi observada pelo autor, durante a preparação do ambiente, quando se
notou a necessidade de obter algumas bibliotecas utilizadas no código da Twinder (jCalais,weka) para a compilação dos fontes disponíveis.
No estudo de caso, os cenários duplicados foram criados de forma que fosse
possível a validação dos resultados via as métricas do método de avaliação de
ferramentas: eficácia e precisão, que também possibilita a confirmação das hipóteses
de pesquisa.
O tempo de processamento ao avaliar a Twinder com a base completa, com
cerca de 20 mil registros e comparando os registros em pares, foi de 1 hora e 37
minutos. Em cenário de estudo de caso este tempo de processamento é alto, porém
viável. A Twinder verifica a relevância em ambiente de produção em tempo real e a
cada busca realizada. O quadro 14 compara o ambiente produtivo e o ambiente do
estudo de caso desta dissertação, seguindo os agrupamentos apresentados por
Manogar e Abirami (2014).
Quadro 14. Comparação do tipo de técnica de deduplicação usado no estudo de caso e no ambiente
produtivo
Grupo de
Twinder no Estudo de Caso
Twinder no Ambiente Produtivo
técnicas
Baseada em
Destino (Servidor).
Destino (Servidor)
Localização
O tweet está no arquivo origem e
O tweet é publicado pelo usuário da rede
a duplicidade é verificada na
social e a duplicidade é verificada na
ferramenta.
ferramenta.
Baseada no
Offline ou Post-Process.
Inline ou Primária
Tempo
O tweet está no arquivo origem
No momento em que ocorre a pesquisa
duplicado e via processamento
sobre o assunto, o módulo de deduplicação
batch a ferramenta confirma se é
confirma se o assunto é repetido e
duplicado ou não.
relevante.
Baseada em
Bloco de tamanho fixo.
Bloco de tamanho fixo.
blocagem de
Verificação feita por cada tweet
Verificação feita por cada tweet ou registro
dados ou
ou registro.
após a consulta ou pesquisa sobre aquele
Chunking
assunto.
Fonte: Elaborado pelo autor, com consulta à Manogar e Abirami (2014)

O tempo de 1 hora e 37 minutos foi o tempo total de deduplicação, ou seja, TD
= Tc + Tfp + Tmc + Tdd + Ti, que é a soma dos tempos para a realização de cada
etapa do processo de deduplicação (MALHOTRA; BAKAL, 2015): tempo para criação
do chunk (Tc), tempo para cálculo das fingerprints (Tfp), tempo para formação de
mega chunks (Tmc), tempo para detecção das duplicidades (Tdd) e do tempo para
atualização dos índices e armazenamento dos dados sem duplicidades (Ti). Vale
ressaltar que cada registro foi comparado completo no estudo de caso, então não
aconteceu criação de chunks, cálculo de fingerprints e formação de mega chunks. O
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tempo total neste estudo de caso é a soma dos tempos para detecção das
duplicidades (Tdd) e para atualização dos índices e armazenamento dos dados sem
duplicidades (Ti).
Os resultados observados com a base completa e a base controlada permitem
concluir que apesar do grande volume de publicações feitas em rede social e a
possibilidade de enriquecer as análises com estes dados, a escolha correta de
métricas para avaliação da qualidade dos dados traz maior segurança nos resultados
obtidos.
Conhecer previamente as características dos dados em análise com a medição
das métricas de ferramentas de QD melhora a análise dos resultados obtidos, já que
se conhecem os dados e as características que afetam a dimensão consistência
relativa à redundância.

6.2 Análise da aplicação do Método de Avaliação de Ferramentas de QD
Esta sub-seção contém uma análise sobre a primeira aplicação do método
proposto no capitulo 4.
Ao preencher o quadro de características desejáveis a uma ferramenta de QD,
presente no ANEXO A, foi possível fazer uma análise inicial sobre os objetivos,
capacidades e funcionalidades da ferramenta.
E no decorrer da realização da avaliação ficou mais evidente a necessidade de
incluir algumas atividades essenciais para a correta avaliação da Twinder, que
complementam, em especial, a etapa 4) Avaliação de cada ferramenta.
As novas atividades estão ilustradas na figura 11 e são:
4.2) Parametrização da ferramenta
Confirmar necessidade de criar arquivos de parâmetros, instalar bibliotecas,
criar e preencher banco de dados padrão da ferramenta e demais atividades
que possibilitam o início do processamento.
4.3) Reconhecimento das métricas da ferramenta
Avaliar quais métricas a ferramenta utiliza para a medição dos seus
resultados. Esta informação é importante para a etapa de análise de
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resultados, como visto no caso da Twinder, onde as métricas distância entre
duas sequências de caracteres, sobreposição de termos, sobreposição de
hashtags e sobreposição de URLs possibilitam a confirmação das hipóteses
sobre a duplicidade e relevância do conteúdo.
Figura 11. Projeto de Avaliação complementado.

Fonte: Elaborado pelo autor

As atividades contidas na etapa 4 de avaliação foram renumeradas para incluir
as novas atividades.

6.3 Conclusão
Esta seção descreveu a análise dos resultados do estudo de caso no qual a
Twinder foi submetida ao método de avaliação de ferramentas de QD quanto à eficácia
na deduplicação e detalhou os resultados relativos à ferramenta e à primeira aplicação
do método.
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7 CONCLUSÃO

Os objetivos desta dissertação foram a criação e a aplicação de um método
geral para avaliação de ferramentas de QD quanto à eficácia e precisão na
identificação de duplicidades e, mais especificamente, um estudo de caso para a
avaliação da ferramenta Twinder.
Foi realizada revisão bibliográfica para verificar a relevância do tema, estudos
anteriormente realizados sobre avaliação de ferramentas de deduplicação,
detalhamento das técnicas de deduplicação e também sobre avaliação de Qualidade
de Dados. Também durante a revisão bibliográfica foram analisadas normas de
avaliação de software e normas de avaliação de qualidade de dados, para que, com
a combinação de recomendações, conceitos e processos de 3 normas ABNT e ISO,
fosse construído o novo método.
O método de avaliação complementa os métodos estudados por ser específico
para avaliação de ferramentas que tratam duplicidades de registros originados em
rede social (dados semi-estruturados da rede social Twitter) e, também, pelos critérios
de avaliação adotadas, que são: eficácia e precisão na resolução de identidade e
correspondência de registros.
O método

de avaliação de ferramentas de deduplicação proposto nesta

dissertação pode futuramente ser utilizado na avaliação de outras ferramentas de
deduplicação e, após a sua aplicação no estudo de caso, algumas recomendações de
pontos de atenção são:


A escolha das ferramentas para efeito de comparação requer sua utilização
prévia pelo avaliador, pois somente durante a execução é possível observar
suas características e confirmar se as ferramentas podem ser comparadas,
visto que a forma de processamento pode mudar resultados da avaliação. Este
é um pré-requisito para garantir a imparcialidade na comparação.



A criação de cenários de teste deve considerar se a avaliação de duplicidade
da ferramenta é feita em um único arquivo ou em vários arquivos, pois quando
verifica-se a existência de registros duplicados em um único arquivo é possível
confirmação por chave de registro, que é feita pelo sistema gerenciador de BD
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logo na carga da base gerada para o estudo e não durante o processamento
dos registros criados. Já em caso de ferramentas que façam comparação de
registros de arquivos diferentes, a verificação de duplicidade, em geral, é
possível apenas pela ferramenta. O método de avaliação de ferramentas que
deduplicam registros de mais de uma base requer métricas e processo de
criação de bases distintos dos aqui apresentados.
A hipótese inicial de que as duplicidades afetam a dimensão de QD
consistência relativa à redundância foi confirmada durante o estudo de caso, que com
a combinação das métricas propostas pelo método (eficácia e precisão) e as métricas
aplicadas na própria ferramenta, demonstram que é necessário ter conhecimento das
duplicidades contidas em uma base para a correta interpretação das análises feitas a
partir desta.
Os dados de redes sociais podem ser fontes de dados úteis para a análise
como contextualizado na introdução deste trabalho. E foi possível observar, durante a
manipulação dos dados extraídos no estudo de caso, que o tratamento de qualidade
nas bases obtidas é necessário. Neste estudo de caso, a dimensão consistência
relativa à redundância foi alvo de tratamento, mas outras dimensões de qualidade
teriam oportunidade de melhoria, por exemplo, completude, confiabilidade ou até
outros aspectos de consistência.
Outro ponto que é possível concluir é que a combinação da norma ABNT NBR
ISO/IEC 14598-5 (2001), que define processo de avaliação de SW, com as normas
ISO voltadas às dimensões e medições de QD foram essenciais para compor um
processo que garantisse o planejamento, execução, reutilização para avaliação de
outras ferramentas e, também, para que os resultados alcançados fossem descritos
de maneira abrangente e objetiva.
A análise de tempo de processamento durante a avaliação com base completa
e a comparação entre os tipos de técnicas aplicados no ambiente produtivo e durante
o estudo de caso, ressalta a importância de avaliação e escolha da ferramenta que
atenda às características e arquitetura de tecnologia para cada uso. As diferenças
entre o ambiente produtivo e o ambiente construído para o estudo de caso limitam a
avaliação da ferramenta.
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A partir da análise dos resultados da avaliação da ferramenta Twinder e
considerando as métricas eficácia e precisão na identificação de correspondências
obtidas no estudo de caso recomenda-se a Twinder para identificação de
duplicidades.
Durante a pesquisa bibliográfica e realização do estudo de caso, considerando
as limitações deste trabalho, foram identificadas as seguintes sugestões para
trabalhos futuros:


Métodos para criação de cenários de testes relativos a cada uma das
dimensões e métricas de QD;



Método de automatização da criação dos cenários de testes para ferramentas
de QD;



Método para análise de impacto de ferramentas de QD na arquitetura de
aplicações.
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ANEXO A - Pontuação da Twinder
Características Desejáveis
Geral
G.1
Parametrização das técnicas
de deduplicação.
G.2
G.3

Relatório
ou
log
de
duplicidades encontradas e
tratadas.
Possibilidade de implementar
novas
regras
para
deduplicação.

G.4

Interface de fácil utilização.

G.5

Atendimento a diferentes
arquiteturas de aplicação.

Passo 1) Identificação de arquivos
1.1
Tratar arquivos de diferentes
formatos.

1.2

Identificação de duplicidades
de arquivos.

1.3

Tratamento de arquivos de
sistemas
de
arquivos
diversos.

Descrição da
Característica

Pontuação

Pontuação
Twinder

A ferramenta permite
parametrizar as técnicas ou
métodos de deduplicação a
serem aplicados?
A
ferramenta
apresenta
relatórios
dos
problemas
encontrados e tratados?

0 – Não permite
1 – Permite

0

0 – Não
1 - Sim

1

A ferramenta permite que
sejam implementados novos
métodos ou
que
sejam
integrados a ela?
A ferramenta contem interface
amigável e contem análise de
dados de fácil interpretação?

0 – Não
1 - Sim

0

0 – Não tem
1 – Sim, com
problemas
de
navegação.
2 - Sim, boa
navegação.
1 – soluções
locais
2 – soluções
distribuídas
(cliente
/
servidor)
3 – soluções
com
processamento
paralelo
4 – soluções na
nuvem

0

1 – Estruturados
2
–
Semiestruturados
3
–
Não
estruturados
0 – Não
1 - Sim

2

1
–
Trata
arquivos
Windows
ou
trata
Filesystems
2- Trata diversos
tipos
de
arquivos.

1

A
ferramenta
pode
ser
utilização
em
aplicações
distribuídas ou na nuvem?
É
possível
aplicar-se
a
soluções de quais tipo?

A ferramenta trata dados de
diversos formatos ou limita o
tratamento de arquivos de
formatos específicos?
A ferramenta identifica os
arquivos armazenados ou
processamentos e trata a
duplicidade de arquivos?
Para cada arquivo é calculado
um código de identificação e é
feita
uma
consulta
ao
metadados para validar se é ou
não duplicado.
A ferramenta trata arquivos do
Windows ou filesystems Unix e
é capaz de tratar diferentes
extensões.

Passo 2) Divisão dos arquivos em pedaços, blocos ou conjuntos
A
ferramenta
divide
os 0 – não
2.1
Divisão dos registros em
arquivos de entrada em blocos 1 – sim, cada
blocos.
para
a
avaliação
duplicidades?

de

arquivo é um
bloco
2 – sim, com
blocos
de
tamanho fixo

3

0

0
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3 – sim, com
blocos
de
tamanho
variável

Passo 3) Cálculo da identidade única do bloco de dados ou do registro
3.1

Uso de algoritmos para
cálculo da identidade do
Chunk.

3.2

Indexação no Gerenciamento
de Metadados

3.3

Localização dos metadados.

A ferramenta usa algoritmos
(por exemplo, MD5, SHA-1,
Secure Hash Algorithm, tiger
hash)
para
cálculo
da
identidade de cada bloco de
dados.
A
ferramenta
aplica
gerenciamento de metatados
adequado à arquitetura da
solução?
Exemplos: Tabela
matrizíndice (index-matrix), vetor
bitmap, índice por similaridade
e metadado local.
A ferramenta armazena o
metadados
de
maneira
adequada
ao
porte
da
aplicação? Uso de metadados
local ou global (no cliente ou no
servidor) ou leitura e gravação
dos metadados em memória
ou no disco.

0 – Não
1 - Sim

0

0 – Não
1 – Sim

0

0 – Não
1 – Sim

0

Passo 4) Identificação e armazenamento dos dados não duplicados
4.1
Capacidade de identificar ou A ferramenta identifica as 1 – Identifica
duplicidades e as apresenta ao 2 - Elimina
eliminar duplicidades.
4.2

Nível
de
identificada

duplicidade

4.3

Transformar
dados
deduplicação.

Fonte: Elaborado pelo autor

para

usuário ou identifica e as
elimina?
A ferramenta pode tratar de
duplicidades de registros em
diferentes níveis?

A
ferramenta
realizada
pequenas
transformações,
como:
tornar
maiúsculas,
retirar espaços, limpar sujeiras
em textos

1 – registros
idênticos
2
- cópias
aproximadas
3 – significados
iguais
0 – Não
1 - Sim

1

3

0
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ANEXO B – Programa de extração de dados
from twython import Twython, TwythonError
APP_KEY=''
APP_SECRET=''
OAUTH_TOKEN=''
OAUTH_TOKEN_SECRET=''
i=0;
next_max_id = 0;
next_results = 0;
arquivo = open('baseDissertacao_complet.txt', 'w')
# Autenticação
twitter = Twython (APP_KEY, APP_SECRET, OAUTH_TOKEN, OAUTH_TOKEN_SECRET)
for x in range(0, 500):
try:
if(0 == x):
search_results = twitter.search(q="educação",count='1000')
else:
search_results=twitter.search(q="educação",count='1000', max_id=next_max_id)
next_results_url_params = search_results['search_metadata']['next_results']
next_max_id = next_results_url_params.split('max_id=')[1].split('&')[0]
print next_max_id
for tweet in search_results['statuses']:
#print '[id] %s' % (tweet['id']),
#print ' | [autor] @%s' % (tweet['user']['screen_name'].encode('utf-8')),
#print ' | [data_hora] %s' % (tweet['created_at'])
arquivo.writelines('%s' % (tweet['id']))
arquivo.writelines( ' ; %s' % (tweet['user']['id']))
arquivo.writelines( ' ; @%s' % (tweet['user']['screen_name'].encode('utf-8')))
arquivo.writelines( ' ; %s' % tweet['text'].encode('utf-8'))
arquivo.writelines( ' ; %s' % (tweet['created_at']))
arquivo.writelines( '\n')
except TwythonError as e:
print e
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ANEXO C - Tabelas do modelo usado pela Twinder

- estrutura da tabela externalResources_www2013 adicionada a partir dos
campos necessários para a classe ExternalResourcesCrawler
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `externalResources_www2013` (
`url` text character set utf8 collate utf8_unicode_ci,
`tweetId` bigint(20),
`userId` int(11) ,
`title` varchar(400) character set utf8 collate utf8_unicode_ci,
`newscontent` longtext character set utf8 collate utf8_unicode_ci,
`publish_date` datetime default NULL,
`crawl_date` timestamp NULL default CURRENT_TIMESTAMP) ;
- estrutura da tabela www2013_duplicate_detection_arff adicionada a partir dos
campos necessários para a classe GroundTruthPreparation
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `www2013_duplicate_detection_arff` (
`tweetIdA` bigint(20) ,
`tweetIdB` bigint(20) ,
`topicId` int ,
`judgement` int
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

100

100

600

100

100

100

100

100

700

2 - cópia quase
exata

3 - duplicidade
próxima forte

4 - duplicidade
próxima fraca

5 - tweet com
baixa
sobreposição

6 - tweet diferente

Geral

100

100

100

100

1 - cópia exata

100

100

Qtde de
Duplicidades de
Chave

0 - registro pai

nível de
Similaridade

Qtde de
Registros
do Cenário

500

0

100

100

100

100

100

Qtde de
Duplicidades
Reais

0,2469

0,6688

0,0404

0,2502

0,3716

0,1502

0,0002

0,6662

-

0,8954

0,6198

0,6372

0,8452

0,9996

Diferença entre
Sobreposição
2 sequências
de Termos
de caracteres
(overlap
(Levenstein
Terms)
Distance)

0,0387

-

0,0500

0,0500

0,0482

0,0341

0,0500

Sobreposição
de hashtags
(overlap
Hashtags)

0,2109

0,4744

0,0185

0,2502

0,3716

0,1502

0,0002

Diferença de
Tamanho
(length
Difference)

500

0

100

100

100

100

100

positivos
verdadeiros

100

100

0

0

0

0

0

positivos
falsos

0

0

0

0

0

0

0

negativos
verdadeiros

0

0

0

0

0

0

0

negativos
falsos

0,83

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Precisão

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Recall

0,91

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

fmeasure
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ANEXO D - Tabela resultado da avaliação da Base Controlada

