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Abstract. Society is becoming increasingly digital. The rapid advancement of
technology, which allows us to access the Internet anywhere and anytime, brings
with it new problems that must be solved. One of these problems is working with
a huge amount of data that is generated, from different sources and in different
formats, also called Big Data. Much information that needs to be displayed in
organized ways for the end user comes from different places and is stored in
different ways. In order to transform this heterogeneous data into readable in-
formation, once it has been collected, it must be defined and integrated. This
article aims to study the problems encountered in the integration of heterogene-
ous data and analyze some of the solutions created so far, some for more specific
problems and others for broader problems.

Resumo. A sociedade está se tornando cada vez mais digital. O rápido avanço
da tecnologia, que nos permite acessar a internet em qualquer lugar e a qual-
quer momento, traz consigo novos problemas que devem ser solucionados. Um
desses problemas é trabalhar com a gigantesca quantidade de dados que são
gerados, de diversas fontes e formatos diferentes, também chamado de Big
Data. Muitas informações que precisam ser mostradas de formas organizadas
ao usuário final vem de lugares distintos e são armazenadas de formas diferen-
tes. Para que possamos transformar esses dados heterogêneos em informações
legı́veis é preciso que depois de coletados, eles sejam devidamente tratados e in-
tegrados. O artigo em questão tem como o objetivo estudar os problemas encon-
trados na integração de dados heterogêneos e analisar algumas das soluções
encontradas até agora, algumas para problemas mais especı́ficos e outras para
problemas mais amplos.

1. Introdução

A análise de informações para tomada de decisões sempre esteve presente na história
da humanidade. Para que as comunidades ancestrais pudessem tomar decisões que per-
mitissem a melhoria de vida de suas cidades, vilas e aldeias, era necessário analisar o
comportamento das marés, os perı́odos em que a seca ou a chuva predominava, a posição
dos astros, entre outros aspectos.

Com o passar do tempo mais e mais informações precisavam ser armazenadas. A
computação fui uma solução para esse problema, possibilitando reduzir drasticamente a
quantidade espaço necessário para guardar uma determinada quantidade de dados. Hoje



em dia, com o avanço da internet, o número de usuários e a facilidade de acesso à rede, a
quantidade de informação que precisa ser armazenada e acessada é imensa.

Essa massiva quantidade de dados, conhecida como Big Data, pode ser medida
em petabytes (1024 terabytes) ou até mesmo exabytes (1024 petabytes) e é tão grande
que é difı́cil trabalhar com ela utilizando softwares e bancos de dados tradicionais [2]. É
uma gigantesca quantidade de informações que está transformando a ciência, a indústria
e até mesmo a própria sociedade, fazendo com que polı́ticas públicas possam ser mais
precisas, que empresas conheçam mais sobre os seus clientes e sobre o mercado, além
de contribuı́rem muito para o avanço da engenharia, indústria de energia, biomedicina,
monitoramento ambiental, transporte e diversas outras áreas [3].

Ao mesmo tempo em que essa grande quantidade de dados traz diversos benefı́cios
para a humanidade, ela também nos apresenta alguns problemas que precisam ser soluci-
onados. Um dos maiores problemas da Big Data é a grande diversidade de fontes que os
dados são provenientes, apresentando muitas vezes dados incompletos e com uma estru-
tura fraca, o que não permite que o usuário final consiga tirar algum proveito. É necessário
que tenhamos ferramentas e tecnologias que nos permitam encontrar, transformar, anali-
sar e apresentar essas informações de um modo que possam ser úteis nas tomadas de
decisões. [3]. Essa heterogeneidade de dados, estrutural e semântica, dificulta muito a
integração e a análise dessas informações [8].

O artigo tem como objetivo estudar algumas soluções para o problema da
integração de dados heterogêneos em Big Data. Será feito um estudo de algumas soluções
desenvolvidas por pesquisadores. Além do estudo, será feita uma análise profunda entre
as soluções, comparando-as entre si. Alguns dos artigos têm como objetivo solucionar
problemas especı́ficos, enquanto outros, questões mais abrangentes.

Essa pesquisa irá focar nos seguintes aspectos:

• Buscar artigos que agregam à solução para o problema de heterogeneidade em Big
Data.

• Estudar as soluções apresentadas e realizar uma análise robusta entre elas, para
que futuramente, novas soluções possam ser encontradas com mais facilidade.

• Discutir, de acordo com as propostas apresentadas, quais desafios ainda precisam
ser enfrentados no problema causado pela heterogeneidade em Big Data.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Big Data se tornou o termo para nos referirmos a uma massiva quantidade de dados,
sendo eles estruturados ou não estruturados. O termo não tem uma origem definida, mas
foi a partir de 2011 que começou a se espalhar de maneira significativa no ambiente da
tecnologia da informação, tendo um grande salto no número de pesquisas utilizando esse
termo na biblioteca ‘ProQuest’, e aumentando significativamente nos anos seguintes [6].

Alguns estudos separam a Big data em dimensões, chamadas de V’s, alguns em
3 V’s (Volume, Variedade e Velocidade) [7] [2] [1], outros em 4 (Volume, Variedade,
Velocidade e Valor) [5] [4] e existem alguns com até 6 dimensões (Volume, Variedade,
Velocidade, Valor, Veracidade e Variabilidade)[6].

A dimensão do volume se refere ao problema de como trabalhar com uma grande
quantidade de conjunto de dados que podem vir de redes sociais, mı́dias, sensores e ou-



tros meios [2]. Quando nos referimos a Big Data, não estamos trabalhando apenas com
uma gigantesca quantidade de dados contidos em uma fonte, mas com uma gigantesca
quantidades de dados em inúmeras fontes diferentes [5].

A variedade se refere à heterogeneidade estrutural em um conjunto de dados, no
mesmo conjunto esses dados podem ser estruturados (dados armazenados em bancos de
dados relacionais), semiestruturados (XML) ou não estruturados (textos, imagens, áudios
e vı́deos) [6]. Dados em Big Data raramente estão no mesmo formato e prontos para
serem processados [1]

A velocidade aborda trabalhar com os dados gerados em tempo real. Os dados
são gerados de forma muito rápida e devem ser tratados em tempo hábil [1]. Alguns
dados, como por exemplo vı́deos, tem que ser lidados em tempo real, pois seria impossı́vel
armazenar todo o dado para que fosse tratado depois [7].

As fontes de dados possuem cobertura, precisão e pontualidade muito diferentes,
afetando a qualidade de suas informações [5]. A IBM determinou o quarto V, Veracidade,
como a confiabilidade da informação. Quando estamos analisando dados de uma rede
social, por exemplo, temos que levar em conta que, mesmo que uma informação seja
valiosa, ela pode conter os sentimentos do usuário, o que a torna imprecisa, necessitando
de uma análise para verificar sua veracidade [6].

Introduzido pelo SAS, o quinto V é de Variabilidade e Complexibilidade. O pri-
meiro se refere à variação do fluxo de dados, pois a velocidade da Big Data não é con-
sistente e possui altos e baixos periódicos. Já o segundo se refere ao quão complexo é
conectar, integrar e tratar todos os dados, levando em conta suas inúmeras fontes distintas
[6].

O sexto e último V foi denominado pela Oracle, e se refere ao Valor. De acordo
com eles, a Big Data possui uma baixa densidade de valor, ou seja, os dados obtidos
em seu formato original normalmente possuem pouco valor se comparado com o seu
volume, porém é possı́vel obter uma grande quantidade de valor se analisado uma grande
quantidade de volumes [6].

3. Materiais e Métodos
3.1. Questões de Pesquisa

1. Quais iniciativas foram apresentadas para o processo de integração das diferentes
fontes de dados em Big Data considerando heterogeneidade?

3.2. População
Publicações que tratem do processo de integração das diferentes fontes de dados em Big
Data considerando heterogeneidade.

3.3. Intervenção
Heterogeneidade no processo de integração das diferentes fontes de dados.

3.4. Resultados
Iniciativas apresentadas para o problema da heterogeneidade no processo de integração
das diferentes fontes de dados.



3.5. Idiomas

A pesquisa bibliográfica será realizada nas lı́nguas inglesa e portuguesa do Brasil. A
grande maioria das publicações e conferências relacionadas à pesquisa estão em inglês,
por isso a inclusão desse idioma nas pesquisas. Porém também é entendida a necessidade
de incluir a produção cientı́fica nacional, por isso também serão estudados artigos em
português.

3.6. Fontes para busca

As pesquisas serão realizadas nas bibliotecas digitais da Capes, IEEE e Google Scholar.
As editoras deverão estar listadas no Portal de Periódicos da Capes.

3.7. Expressões de busca

A expressão de busca utilizada nessa Revisão Sistemática será:

(“big data”) AND (“data integration” OR “integração de dados”) AND (“hetero-
geneity” OR “heterogeneidade”) AND (“data warehousing” OR “data warehouse” OR
“data mart”)

Também serão utilizadas expressões semelhantes a esta, com algumas
modificações menores.

3.8. Critérios para inclusão das pesquisas

• Os documentos devem estar disponı́veis na web;
• Estudos sobre iniciativas que foram apresentadas para o problema da heteroge-

neidade, de forma completa ou parcial, no processo de integração das diferentes
fontes de dados em Big Data.

• Artigos escritos em inglês e português.
• Produzidos nos últimos sete anos.

3.9. Critérios para exclusão das pesquisas

Serão excluı́dos artigos que apresentarem propostas de resolução de problemas sem foco
na questão da heterogeneidade.

3.10. Processo de seleção dos estudos

• Será realizada a busca das pesquisas nas fontes selecionadas utilizando as ex-
pressões de busca elaboradas.

• O conjunto de pesquisas é selecionada a partir da verificação dos critérios de in-
clusão e exclusão. Esta verificação se dará pela leitura do resumo e do tı́tulo da
mesma.

• Os artigos retornados pela busca são inseridos na ferramenta JabRef.
• As cópias de as pesquisas incluı́das como resultados da busca inicial são revisados,

inteiramente, por apenas um pesquisador.



3.11. Estratégia de extração de informações
Para cada estudo selecionado após a execução do processo de seleção, serão extraı́das as
seguintes informações:

1. Tı́tulo do documento;
2. Autor(es);
3. Fonte;
4. Ano de publicação;
5. Pertinência do resultado da busca;
6. DOI/URL;

Após a extração das informações serão coletados os dados especı́ficos relaciona-
dos à heterogeneidade no processo de integração das diferentes fontes de dados em Big
Data e as soluções apesentadas, para que as informações sejam sintetizadas e categoriza-
das a fim de facilitar a análise.

4. Cronograma de Execução
Atividades a serem desenvolvidas: 1.

1. Busca de artigos e anais;
2. Leitura e compreensão dos itens pesquisados;
3. Seleção dos artigos;
4. Revisão bibliográfica;
5. Estudo e análise da solução para o problema de heretogeneidade de dados em Big

Data;
6. Redação do artigo;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X X X
Atividade 5 X X X X X X
Atividade 6 X X X X X X X

5. Contribuições e/ou Resultados esperados
A partir dessa pesquisa, se espera expor, por meio de um trabalho de conclusão de curso,
o que a literatura propõe para o processo de interação das diferentes fontes de dados em
Big Data considerando heterogeneidade.

6. Espaço para assinaturas

Londrina, 09 de Agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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