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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 qualquer 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. Esse enorme
aglomerado de dados é conhecido como Big Data. Esse artigo tem como o objetivo estudar
e comparar soluções apresentadas para o problema da heterogeneidade de informações na
integração de dados em Big Data. Dentre as soluções são utilizadas técnicas que trabalham
com conceitos de web semântica, computação paralela e inteligência artificial. A revisão
sistemática foi realizada na língua inglesa. Ela foi dividida em etapas. Na primeira etapa
foram pesquisados artigos a partir do título e das palavras chaves. Na segunda e terceira
etapas, os artigos selecionados foram lidos para que fossem excluídos os que não possuíam
relação com o tema abordado para a pesquisa. A questão de pesquisa que se buscou
responder foi: Quais iniciativas foram apresentadas para o problema da heterogeneidade
no processo de integração das diferentes fontes de dados em Big Data? Por fim, neste
trabalho de revisão de literatura classificaram-se e analisaram-se os artigos de acordo
com os atributos agregadores que são: Big Data, Integração de dados e Heterogeneidade
semântica e estrutural, que forneceram a base para análise dos artigos..

Palavras-chave: Big Data. Intregração de Dados. Heterogeneidade. Data Warehouse.



GARBIM BRAHIM, PEDRO LUIZ. Integration of heterogeneous data in Big Data:
study of techniques. 2021. 32p. Final Project (Bachelor of Science in Computer Sci-
ence) – State University of Londrina, Londrina, 2021.

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 the huge amount of data that is
generated, from several different sources and formats. This huge cluster of data is known
as Big Data. This article aims to study and compare solutions presented to the problem of
information heterogeneity in data integration in Big Data. Among the solutions techniques
that work with semantic web, parallel computing and artificial intelligence concepts are
used. The systematic review was carried out in the English language. It was divided into
stages. In the first stage, articles were searched based on the title and keywords. In the
second, third and fourth stages, the selected articles were read in order to exclude those
that had no relation to the topic addressed for the research. The research question we
sought to answer was: What initiatives were presented for the problem of heterogeneity
in the process of integrating different data sources in Big Data? Finally, in this literature
review work, articles were classified and analyzed according to the aggregating attributes
that are: Big Data, Data integration and Semantic and structural heterogeneity, which
provided the basis for analysis of the articles.

Keywords: Big Data. Data Integration. Heterogeneity. Data Warehouse.
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1 INTRODUÇÃO

Hoje em dia uma gigantesca quantidade de dados é gerada a todo o momento.
Informações das mais variadas fontes e domínios são enviadas para a Web, dados rela-
cionados à saúde, governo, redes sociais, finanças, marketing entre diversos outros. 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 difícil tra-
balhar com ela utilizando softwares e bancos de dados tradicionais [1]. De acordo com [2]
em 2015 a quantidade de dados presente na Web era de 8 Zetabytes (ZB) e a estimativa
para 2020 é de 40 ZB.

De acordo com [3] Big Data pode ser definida como uma quantidade enorme de
conjuntos de dados que são extremamente rápidos e heterogêneos entre si e que não podem
ser manipulados por ferramentas tradicionais de banco de dados.

Pode-se dizer que Big Data pode ser caracterizada por três importantes dimensões,
conhecidas como os três V’s do Big Data, são eles o Volume, a Velocidade e a Variedade
[1] [2] [4].

A dimensão Volume representa a gigante quantidade de dados presentes no Big
Data, tão grande que infraestruturas de bancos de dados relacionais convencionais não
conseguem trabalhar com ele [4]. A dimensão Velocidade trata da velocidade em que os
dados são gerados, em muitos casos as informações precisam ser tratadas quase em tempo
real para que se possa extrair informações úteis delas [2].

O foco desse trabalho é analisar as técnicas e abordagens que apresentem propostas
para os desafios enfrentados pela dimensão da Variedade. Esta é relacionada à heteroge-
neidade dos dados. Dentro do Big Data podemos encontrar diversos tipos de dados, sendo
eles estruturados, semiestruturados ou não estruturados. Os dados estruturados represen-
tam a minoria dos dados existentes e se referem a dados tabulares (em planilhas) e em
banco de dados relacionais. Vídeos, textos e imagens são exemplos de dados não estru-
turados, são informações que não possuem um padrão de estrutura. Os semiestruturados
estão entre os dois anteriores, a linguagem de marcação XML ou o RDF são exemplos
conhecidos desse tipo de dados [5]. Em [5], o autor ainda menciona 3 V’s adicionais. A
Veracidade, que representa a falta de confiabilidade de algumas fontes de dados. A Va-
riabilidade que engloba a variação do fluxo de velocidade do Big Data, sendo que essa
pode não ser consistente, possuindo picos e vales periódicos. E o Valor, que representa
a “densidade” do valor dos dados, por exemplo, normalmente o Big Data possui uma
“densidade de baixo valor”, pois os dados contidos na fonte original possuem pouco valor
em relação ao seu tamanho.
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Extrair informações de uma Big Data não é uma tarefa simples, os desafios encon-
trados vão desde o processo de armazenamento e gerenciamento de dados até o processo
de extrair informações úteis de dados que, inicialmente, não se relacionam [4]. Este traba-
lho é uma revisão sistemática da literatura onde serão analisadas as técnicas e abordagens
criadas por pesquisadores com o foco na solução do problema da heterogeneidade de dados
em Big Data.

Várias tecnologias e conceitos computacionais podem ser utilizados para auxiliar no
problema da heterogeneidade de dados durante a integração de dados em Big Data. Alguns
dos artigos estudados propuseram uma abordagem utilizando tecnologias e conceitos da
Web Semântica, como OWL, triplas RDF e a criação de Ontologias, para que se pudessem
atribuir valores semânticos aos dados e facilitar sua integração. A computação paralela
também foi utilizada em algumas abordagens, utilizando o ecossistema Hadoop e seus
derivados e até mesmo uma abordagem que utiliza aprendizado de máquina foi proposta
por uma pesquisadora, trazendo também o campo de Inteligência Artificial (IA) como
sendo uma das soluções propostas para o problema estudado nesse artigo.

Esta pesquisa será dividida na seguinte maneira: o capítulo 2 apresenta uma fun-
damentação teórica. O capítulo 3 irá discutir a heterogeneidade de dados no Big Data. No
capítulo 4 são apresentados os materiais e métodos. O capítulo 5 apresenta uma revisão
dos trabalhos estudados e também uma discussão sobre as abordagens apresentadas neles.
No sexto e último capítulo é apresentada a conclusão do artigo.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo serão fundamentados os conceitos e tecnologias que serão abordados
durante a pesquisa.

2.1 Big Data

Big Data se tornou o termo para nos referirmos a uma massiva quantidade de
dados, sendo eles estruturados, semiestruturados 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’ (biblioteca digital), e aumen-
tando significativamente nos anos seguintes [5].

Alguns estudos separam a Big data em dimensões, chamadas de V’s, alguns em
3 V’s (Volume, Variedade e Velocidade) [1] [4] [6], outros em 4 (Volume, Variedade,
Velocidade e Valor) [7] [8] e existem alguns com até 6 dimensões (Volume, Variedade,
Velocidade, Valor, Veracidade e Variabilidade)[5].

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, mídias, sensores e ou-
tros meios [1]. Quando nos referimos ao 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 [7].

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 vídeos) [5]. Dados em Big Data raramente estão no mesmo formato e prontos para serem
processados [4]

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 [4]. Alguns dados,
como por exemplo vídeos, tem que ser trabalhados em tempo real, pois seria impossível
armazenar todo o dado para que fosse tratado posteriormente [6].

As fontes de dados possuem cobertura, precisão e pontualidade muito diferentes,
afetando a qualidade de suas informações [7]. A IBM1 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
1 https://www.ibm.com/
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valiosa, ela pode conter os sentimentos do usuário, o que a torna imprecisa, necessitando
de uma análise para verificar sua veracidade [5].

Introduzido pelo Statistical Analysis System (SAS)2, o quinto V é de Variabilidade
e Complexibilidade. O primeiro se refere à variação do fluxo de dados, pois a velocidade
da Big Data não é consistente 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 [5].

O sexto e último V foi denominado pela Oracle3, 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 possível obter uma grande quantidade de valor se analisado uma grande
quantidade de volumes [5].

2.2 Web Semântica e suas tecnologias

Quando Tim Bernsers-Lee estava o inicio do desenvolvimento da World Wide Web
(WWW), nos anos 90, a ideia de adicionar semântica às paginas Webs e links já fazia
parte dos seus planos [9], assim, em 2001, a Web Semântica foi proposta e descrita pela
primeira vez na revista Scientific American [10].

De acordo com [11]:

A Web Semântica (...) propõe (...) que se estruture os dados da Web
de forma que eles possam ter significado e principalmente que se tornem
passíveis de interpretação por máquinas, através de agentes
computacionais.

O objetivo da Web semântica é fazer com que as informações da Web não sejam
apenas compreendidas por seres humanos, mas que também possam ser processadas por
máquinas [9]. Um de seus desafios é promover uma linguagem capaz de expressar regras e
dados ao mesmo tempo, de forma que seja possível deduzir novas regras e dados a partir
de qualquer sistema de representação de conhecimento [10].

A Figura 1 representa a arquitetura da Web Semântica, conhecida como Bolo de
Noiva (Layercake), nela é possível observar as diferentes camadas de conceitos que compõe
a estrutura.

A base do Bolo possui os conceitos de Unique Resource Identifier (URI) e o pa-
drão UNICODE4 que garante compatibilidade com todos os idiomas existentes. A URI
é uma sequência compacta de caracteres que identifica um recurso físico ou abstrato [9],
2 https://www.sas.com/
3 https://www.oracle.com/
4 Forma global de codificar os caracteres que os computadores usam [12]
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podendo ser uma página na web, uma URL por exemplo, ou até mesmo outro tipo de
identificador único [10]. Uma abreviação mais recente é utilizada para os dois conceitos,
a Internationalized Unicode-encoded URI (IRI) [9].

Figura 1 – Bolo de Noiva (Layercake) da Web Semântica

(fonte: https://ceweb.br/livros/dados-abertos-conectados//capitulo-1/).

A linguagem XML permite adicionar semântica aos documentos, por ser uma lin-
guagem independente de qualquer plataforma, cada aplicação ira interpretar as marcações
atribuídas da forma que achar necessário. Essa flexibilidade faz com que as linguagens de
marcação tenham muitas possibilidades, entre elas, a capacidade de definir metadados
[11]. Essas características tornaram o XML um padrão amplamente utilizado para a troca
de dados, o RDF é originalmente serializado nessa linguagem, e por isso a camada XML
faz parte da arquitetura [9].

O RDF é uma linguagem de uso geral para representar informações na Web e
tem como princípio fornecer a interoperabilidade dos dados. É o modelo de dados mais
utilizado nas aplicações de Web Semântica [9]. Um dos principais objetivos do RDF é
criar uma rede de informações a partir de dados distribuídos, essa rede é formada pela
relação que existe entre o modelo de construção de triplas RDF e o modelo de grafos [10]
[11].
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Qualquer que seja a expressão RDF, ela será formada por uma coleção de triplas,
que consistem em sujeito (ou recurso), predicado (ou propriedade) e objeto (ou valor).
Um conjunto de triplas é chamado de grafo RDF. Todo recurso ou nó descrito em um
grafo RDF é unicamente identificado por uma URI. Isto permite que descrições de um
mesmo recurso distribuídas na Web possam ser mescladas em um único grafo RDF. [9]

Para exemplificar os grafos RDF e a serialização RDF/XML pode se utilizar a frase
“O site https://sites.trabalhoconclusao/site/pedrogarbim/ foi criado por Pedro Garbim”.
A figura Figura 2 representa a sentença acima em um grafo RDF.

Figura 2 – Representação de um grafo RDF.

No exemplo mostrado, a URI https://sites.trabalhoconclusao/site/pedrogarbim/ é
o sujeito, o predicado é dc:creator e o objeto é Pedro Garbim. Nesse caso, o sujeito e o
predicado são os nós, ligados pelo predicado, o arco. A direção do arco sempre aponta o
sujeito par o objeto.

Ainda utilizando a mesma frase, é possível serializar o grafo no formato RDF/XML,
que foi o primeiro formato definido pela W3C (World Wide Web Consortium) e ainda é
a sintaxe padrão para a publicação de vocabulários RDF [9]. A Figura 2 serializada em
RDF/XML teria a seguinte forma:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description
rdf:about="https://sites.trabalhoconclusao/site/pedrogarbim/">
<dc:creator>Pedro Garbim</dc:creator>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Algumas outras sintaxes foram criadas com o objetivo de serem mais compactas
e legíveis por humanos. A sintaxe Turtle, criada por Beckett em 2007 tornou-se a mais
popular [9]. O mesmo grafo RDF traduzido para essa sintaxe é representado da seguinte
maneira:

@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .



19

<https://sites.trabalhoconclusao/site/pedrogarbim/> dc:creator “Pedro Garbim” .

A camada acima da RDF é chamada de RDFS (RDF Schema) e é utilizada para
declarar classes pré-definidas. Ele é um complemento do vocabulário utilizado pelo RDF,
o RDF Core. [9]

Antes de começar a estruturar o conhecimento no formato RDF é necessário que
antes exista um esquema lógico para se basear, chamado de ontologia. Resumidamente,
podemos definir ontologias como sendo uma “hierarquia de conceitos relacionados entre
si através de uma classificação de parentesco (...), também chamada de taxonomia” [10].
De acordo com [11], as ontologias podem ser descritas como um dos principais elementos
que compõe a Web Semântica, pois através delas as informações de um determinado
domínio se relacionam e conseguem criar um significado, é a especificação explícita de
uma conceituação.

Para que as ontologias se tornem úteis computacionalmente é preciso que elas
possam ser implementadas. A linguagem de marcação semântica chamada Ontology Web
Language (OWL) foi criada com o objetivo de definir, instanciar, publicar e partilhar as
ontologias na WWW e é desenvolvida como extensão do vocabulário RDF [11]. Além de
ser recomendada pela W3C, a OWL é mais abrangente que o XML, RDF e RDFS, pois
ela prevê vocabulários adicionais com uma semântica formal [9].

Para que seja possível manipular e consultar os conteúdos RDF é preciso de um
conjunto de especificações que forneçam as linguagens e protocolos, conhecido como Sim-
ple Protocol and RDF Query Language (SPARQL) [11], por isso a camada de consulta
traz o SPARQL como seu elemento principal. Tentar utilizar o potencial da Web Semân-
tica sem o SPARQL é o mesmo que tentar utilizar um banco de dados relacional sem SQL
[10].
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3 A HETEROGENEIDADE DOS DADOS NA INTEGRA-
ÇÃO DE BIG DATA

Uma marcante característica da Big Data é a variedade. Por ter dados originados
de diferentes fontes nos mais diversos formatos a heterogeneidade de dados é um dos
grandes desafios para a integração. Alguns dados são estruturados, porém possuem es-
truturas e significados diferentes, enquanto outros ainda são dados semi e até mesmo não
estruturados. Os desafios encontrados na Big Data não se resumem apenas no armazena-
mento e na manipulação dessa grande quantidade de dados, mas também na extração de
conhecimento útil dessa informação [4] .

Existem dois tipos de heterogeneidade de dados. A heterogeneidade estrutural
abrange os tipos de fontes de dados, podendo ser bancos de dados relacionais, arquivos
multimídias, arquivos de texto, dentre outros. A heterogeneidade semântica diz respeito
ao conteúdo das fontes de dados, mesmo considerando duas bases de dados do mesmo tipo
e abrangendo o mesmo domínio, pode ser que os dados estejam interligados de maneiras
diferentes em cada uma, ocorre também quando um mesmo conceito possua nomencla-
turas diferentes em cada uma das bases, ou até mesmo um mesmo atributo pode possuir
significado diferente em cada uma [3].

Como dito anteriormente, a variedade de dados é uma característica notável em
Big Data, para isso bancos de dados Not Only SQL (NoSQL) surgiram. Esse tipo de
banco de dados procura solucionar a elevada necessidade de escalabilidade e flexibilidade
desse tipo de agrupamento de dados, permitindo também que se trabalhe com dados
semiestruturados e não estruturados. Eles são um complemento dos bancos de dados SQL
tradicionais. Bases NoSQL “pretendem simplificar os modelos de dados, são usadas para
recolher e armazenar dados, possuem alta escalabilidade e estrutura de dados dinâmica,
permitindo obter melhores resultados nas consultas” [13].

Bancos de dados NoSQL possuem quatro modelos principais. As bases de dados
column-oriented os dados são armazenados e processados por colunas e famílias de colunas,
fornecendo rápido acesso aos dados (ex: Cassandra1). O modelo de base de dados key-
value armazena os dados em pares de chave-valor, chaves únicas são armazenadas e cada
uma possui um valor inserido, o acesso aos dados é rápido, mas o modelo não possui
um esquema (ex: Dynamo2). Bases de dados document-oriented armazenam dados como
documentos, normalmente nos formatos JSON e XML, esse modelo consegue suportar
dados em formas mais complexas (ex: MongoDB3). Os dados nas bases de dados de
grafos baseiam-se na teoria dos grafos, a estrutura dos dados é formada por nós, arestas
1 Banco de dados não relacional e colunar(https://cassandra.apache.org/)
2 Banco de dados NoSQL de valores-chave e documentos(https://aws.amazon.com/dynamodb/)
3 Banco de dados orientado a documentos com estrutura semelhantes a
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e propriedades (ex: Neo4j4) [13].

Em [3] o autor descreve duas diferentes abordagens para a integração dos dados em
Big Data. A primeira, chamada de Materialização de Dados, transforma através da utili-
zação do processo de Extração, Transformação e Carga (ETL). Nesta abordagem os dados
são extraídos de suas fontes originais e depois passam por um processo de transformação,
para que sejam limpos, filtrados, integrados e então armazenados em um datawarehouse
ou data mart. O outro método é denominado Acesso de Dados Baseados em Ontologia ou
Ontology-Based Data Access (OBDA). Na abordagem OBDA os diferentes tipos de dados
não são transformados em um único modelo, aqui as consultas são submetidas pelos usuá-
rios em uma ontologia global criada a partir dos dados originais e então são traduzidas
para a fonte de dados original alvo através de um mapeamento.

O método OBDA permite duas abordagens diferentes para o mapeamento de con-
sultas, na abordagem global-as-view (GAV) para cada estrutura existente na ontologia
global é definida uma forma de mapeamento com as fontes. Essa abordagem simplifica o
processo de busca, porém se as fontes de dados originais sofrerem alterações, o mapea-
mento é invalidado. A abordagem local-as-view (LAV) é mais aconselhável em aplicações
com ambientes mais dinâmicos, onde as fontes de dados podem sofrem alterações, nesse
método, para cada fonte de dados original é criado um mapeamento com o esquema global
[3] [14].

JSON(https://www.mongodb.com/)
4 Sistema de gerenciamento de banco de dados gráfico desenvolvido pela Neo4j(https://neo4j.com/)
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho tem como fazer uma revisão sistemática de literatura sobre a integração
de dados em Big Data, considerando a heterogeneidade dos dados. Para isso foram anali-
sadas as técnicas apresentadas para resolver o problema da heterogeneidade no processo
de integração das diferentes fontes de dados em Big Data.

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas línguas 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 científica nacional, se houver, por isso também serão estudados artigos
em português.

A questão de pesquisa que se buscou responder nesta revisão sistemática da lite-
ratura foi: Quais iniciativas foram apresentadas para o problema da heterogeneidade no
processo de integração das diferentes fontes de dados em Big Data?

4.1 Busca de Artigos

As pesquisas foram realizadas nas seguintes Bibliotecas digitais:

• IEEE – IEEExplore

• Elsevier – Science Direct e Scopus

• Google Acadêmico – Google Scholar

Tabela 1 – Tabela de seleção de artigos

A pesquisa foi dividida em etapas. Na primeira etapa foram pesquisados artigos nas
bibliotecas digitais acima mencionadas e, a partir do título e das palavras chaves, alguns
artigos foram selecionados. Na segunda etapa, os resumos dos artigos selecionados foram
lidos para que fossem excluídos os que não possuiam relação com o tema abordado, estes
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foram descartados assim como os duplicados. Em uma terceira etapa foram analisadas
a introdução e a conclusão para que fossem removidos os artigos que não são relevantes
para a pesquisa. Na quarta etapa foram selecionados artigos que apresentam propostas e
abordagens para a questão a ser respondida por essa revisão sistemática.

A tabela Tabela 1 foi criada com base nas etapas acima descritas, para quantificar
os artigos selecionados na primeira etapa, os excluídos nas etapas 2 e 3, e os artigos
selecionados para a revisão na etapa 4.
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5 ARTIGOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERA-
TURA E DISCUSSÃO

Este capítulo será dividido em duas sessões. Na primeira serão apresentados os
artigos selecionados nesta revisão sistemática da literatura. Na segunda serão analisadas
e discutidas as propostas apresentadas pelos autores dos artigos.

5.1 Artigos da Revisão Sistemática da Literatura

A abordagem criada por [3] tem como objetivo traduzir consultas enviadas em
SPARQL para consultas em grafos NoSQL. Em uma primeira etapa um arquivo de ma-
peamento xR2RML1 que inclui os mapas de triplas do modelo semântico em questão para
o grafo NoSQL é utilizado como entrada, criando uma representação intermediaria entre
o SPARQL e as consultas de grafo NoSQL. Depois, é enviado uma consulta SPARQL que
será traduzida em uma consulta de grafo NoSQL baseada no mapeamento criado na pri-
meira etapa para que então a consulta gerada seja executada na base de dados de grafos
NoSQL.

O autor [14] desenvolveu um algoritmo de reescrita de consulta. Em seu projeto, o
usuário realiza uma busca sobre uma ontologia global (Global Graph) criada com base nas
fontes de dados originais e o algoritmo reescreve a consulta para realizar a busca na fonte
de dado original. Cada fonte de dados possui uma ontologia local (Source Graph) com
um wrapper que são os responsáveis por realizar as consultas nas fontes. Cada um desses
wrappers estão relacionados a um fragmento da ontologia global. Foi também criado um
algoritmo semiautomático que atualiza o ontologia global conforme alguma fonte original
de dados seja alterada.

Em [4], o pesquisador utiliza o método de aprendizado de ontologia e o banco de
dados orientado a documento MongoDB para integrar dados em Big Data. Seu objetivo é
trabalhar as três principais características da Big Data, o volume, a velocidade e a varie-
dade. Em sua abordagem,[4] criou wrappers que são responsáveis por copiar os dados em
seu formato original e armazena-los em um banco de dados MongoDB, esse processo é feito
individualmente para cada fonte, reduzindo a velocidade dos dados e homogeneizando-os.
É criada então uma ontologia modular para cada fonte de dados armazenadas no Mon-
goDB na etapa anterior. A última etapa consiste em criar uma ontologia global utilizando
as ontologias modulares criadas na etapa anterior.

Em [15] é apresentado um sistema de gerenciamento de risco na cadeia de supri-
mentos em um setor automotivo com objetivo de integrar dados. O seu objetivo é unir os
1 linguagem de mapeamento de banco de dados relacionais para RDF (RDB-to-RDF)
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dados das montadoras e fornecedores de uma fábrica automotiva com dados meteorológi-
cos. Para atingir seus objetivos, [15] utilizou o software Allegro Graph2 que trabalha com
ontologias e também utiliza ontologias geoespaciais já existentes na web, atribuindo os
dados de latitude e longitude para seus fornecedores e montadoras baseando-se no logra-
douro. Também foram adicionados os dados de uma ontologia de clima à das montadoras/
fornecedores. Essa ontologia final, sendo consultada por consultas SPARQL, pode prever
eventos climáticos que podem atrasar ou dificultar vendas e fabricação de peças.

Em [16] o autor tem como objetivo automatizar e melhorar um sistema de dados
hidráulico, que recebe informações de banco de dados de previsão do tempo, assim como
dados de vários sensores. O sistema já existia, porém o processo de transformação de
dados era realizado manualmente tomando muito tempo. Em sua abordagem, o autor
utiliza computação paralela para que os dados sejam processados e armazenados. Um
lago de dados chamado de “Water Data Lake” irá armazenar os dados durante todo o
processo, tecnologias baseadas em Hadoop3 foram utilizadas em sua criação, esse data
lake precisa ser distribuído e redundante para que as buscas possam ser rápidas e a perda
de dados seja reduzida. O processo de análise de dados, responsável por limpar os dados,
preencher valores necessários e filtrar informações irrelevantes, antes realizado de forma
manual, foi automatizado pelo autor. Para acompanhar a natureza paralela do data lake,
o processo de análise também é feito de maneira distribuída utilizando o software Apache
Spark4 , que é responsável por distribuir as tarefas de transformação de dados no cluster
computacional. Após processados, os dados voltam a ser armazenados no “Water Data
Lake”. Uma camada de Middleware realiza consultas de busca no data lake assim que novos
dados processados estão disponíveis, essa etapa é responsável por padronizar e validar os
dados e então envia-los para os wrappers, que são responsáveis por receber streaming de
dados, modela-los e reenviar os resultados para o data lake. Os resultados então, podem
ser utilizados para análise e tomada de decisões.

O autor de [17] apresenta um framework de ETL para integração de Big Data cha-
mado BDETL com o objetivo de integrar uma enorme quantidade de dados heterogêneos
vindo de diversas fontes diferentes em um sistema de despacho e controle de sistema de
redes elétricas. O processo de extração de dados consiste em extrair os dados das fontes
e carregá-los no Hadoop Distributed File System (HDFS), os dados então são extraídos
do HDFS de acordo com regras predefinidas pelo usuário e executadas por serviços de
map e reduce durante o processo de transformação que irão remover dados duplicados,
normalizá-los, checar sua integridade e consistência, dentre outros. Durante o processo
de transformação o gerenciador de tarefas do BDETL envia tarefas para o Job-Tracker
2 Triplestore de código fechado, projetado para armazenar triplos RDF (https://allegrograph.com/)
3 ecossistema de computação distribuída voltada para clusters e processamento de Big Data, inspirado

no algoritmo MapReduce https://hadoop.apache.org/
4 ferramenta de Big Data que tem o objetivo de processar grandes conjuntos de dados de forma paralela

e distribuída https://spark.apache.org/
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do Hadoop em ordem sequencial e então os dados são transformados de acordo com as
regras definidas por um modelo de dados uniforme. O processo de carga armazena os
dados em uma data warehouse do Hive5 que utiliza o HDFS para armazenar os dados,
porém apresenta os dados de arquivos HDFS como tabelas lógicas.

A abordagem criada por [18] utiliza tecnologias de IA para integrar automati-
camente grandes quantidades de dados de diversas fontes diferentes, sendo esses dados
estruturados ou não estruturados. O framework proposto tem como objetivo avaliar os
dados baseando-se em seus metadados para que possa se verificar a similaridade entre eles
e qual é o nível de integração possível. Sua estrutura é flexível pois trabalha com módulos
de integração, facilitando a manutenção e implementação da integração de novos modelos
de dados caso necessário.

A solução de [18] recebe os dados a serem integrados, os parâmetros inseridos pelo
operador do sistema que vão determinar o funcionamento do integrador e também pode
receber atributos de integração já conhecidos dos arquivos que serão processados. Em
uma primeira etapa um módulo identifica o modelo de representação dos dados e avalia
os diferentes formatos e padrões dos arquivos de entrada, é gerado um arquivo denominado
Metadados Integrador para cada fonte de dados, contendo muitas informações sobre os
dados da fonte. O próximo módulo, inteligência da integração, busca qual é a melhor opção
de integração para arquitetura. Primeiro o módulo verifica se as integrações para o tipo
de dado em questão já foram realizadas previamente, para otimizar os novos processos de
integração. A próxima etapa do módulo consiste em utilizar a IA para sugerir as chaves
de integração para cada combinação de atributos dos arquivos recebidos. O arquivo de
Metadados Integrador é recebido e normalizado e então utilizado em um dos três possíveis
algoritmos: agrupamento de informações, algoritmo de aprendizagem ou sugestão por
similaridade estrutural. Os dois primeiros utilizam o Metadados Integrador como entrada
de treinamento e o algoritmo é escolhido no parâmetro definido pelo usuário. Os dados
identificados com alto índice de similaridade são enviados para o próximo módulo para
que a integração seja realizada, gerando um arquivo com os dados integrados e outro com
os metadados correspondentes ao arquivo integrado. O usuário então avalia a qualidade
do processo de integração, que é armazenada no histórico de inteligência da integração
para melhoramento do processo de sugestão de integração.

No artigo de [19] é descrito o antigo sistema de dados dos lagos da Malásia (My-
Lake) no qual as empresas precisam enviar os dados manualmente, essas informações ficam
em silo de dados e não são integradas entre si. Caso alguma agência precise dos dados
de outra, ela mesma tem que fazer a integração de acordo com suas necessidades. Esse
processo é extremamente trabalhoso e manual. A solução proposta por [19] é criar um
5 Software de data warehouse desenvolvido a partir do Hadoop que facilita a leitura, gravação e ge-

renciamento de grandes conjuntos de dados que residem em armazenamento distribuído usando SQL
https://hive.apache.org/
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sistema unificado, que integre os dados recebidos das agências, para que não seja preciso
integrar os dados toda a vez que for necessária uma informação. Essa informação depois
de trabalhada, é enviada de volta para as agências.

Para atingir seus objetivos, o autor de [19] propõe a criação de um middleware
que ira intermediar a interação dos dados com a aplicação. O middleware irá atuar como
uma camada de integração, que será como uma central de troca de dados. As agências
enviariam os dados para o middleware, que integra os dados que podem ser acessados
através de um portal amigável ao usuário.

5.2 Discussões

Os trabalhos de [3] [4] [14] [15] utilizam tecnologias de Web Semântica em suas
abordagens para a solução de alguns dos problemas relacionados à heterogeneidade na
integração de dados em Big Data.

Em [4] foi utilizada a técnica de aprendizado de ontologia. Além de facilitar a
atualização da ontologia global, também garante a autonomia e a independência das fontes
de dados originais. A facilidade de atualização da ontologia global é muito importante,
pois os dados em uma Big Data são muito dinâmicos. Além da possibilidade do surgimento
de novas fontes de dados, as fontes de dados já existentes podem sofrer alterações, como
a inserção ou deleção de dados ou até mesmo a alteração no domínio dos dados.

Ao transformar todos os dados em um modelo intermediário, [4] consegue também
facilitar o processo de aprendizado de ontologia, pois o processo é o mesmo para todas
as fontes de dados, por estar sempre estarem no mesmo formato após a atuação dos
encapsuladores.

Diferente de outros trabalhos, as abordagens de [3] e [14] não tem o objetivo de
transformar os dados de diversas fontes em apenas um formato. Seu objetivo é criar um
mapeamento para que as consultas de busca possam ser traduzidas e utilizadas em dife-
rentes fontes. Ambas as abordagens [3] e [14] utilizam o método ODBA e o mapeamento
das consultas é feito através da abordagem LAV.

O projeto desenvolvido por [15] ainda se encontra em um estágio inicial. Para
seus trabalhos futuros, o autor identifica diversos desafios que precisam ser solucionados.
Problemas como a falta de ontologias industriais, dados incompatíveis, suporte para fluxo
dados em tempo real e dados incompletos são alguns dos desafios que o autor tentará
contornar em trabalhos futuros.

O trabalho de [19] propõe um middleware que integre dados vindos de diversas
agências diferentes, assim como dados geoespaciais, para que os dados sejam mais facil-
mente analisados. A ideia é que o middleware não mantenha mais os dados em silos de
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dados, mas que eles sejam integrados e exibidos de forma amigável para que possam ser
mais bem aproveitados.

Utilizando o ecossistema Hadoop, os artigos de [16] [17] tentam solucionar desafios
presentes na integração de dados em Big Data. Ambos utilizam o poder da computação
paralela juntamente com o algoritmo MapReduce.

A computação paralela permitiu que [16] criasse um framework que automatizasse
um processo trabalhoso e manual, além de permitir o processamento de dados próximos
a tempo real, tornando a análise dos dados mais precisa.

Utilizando modelos de dados uniformes no processo de integração de dados, [17]
conseguiu reduzir o tempo de processamento durante o processo de ETL para integrar
grandes quantidades de dados heterogêneos. O autor ainda pretende trabalhar para que
o framework suporte mais tipos de dados a serem transformados.

A autora de [18] criou um software que utiliza algoritmos de IA para integrar da-
dos heterogêneos, sendo eles dados estruturados ou não estruturados. O programa cria
um documento com as informações dos dados a serem integrados e as utiliza em algo-
ritmos de aprendizado, agrupamento ou similaridade, dependendo da escolha do usuário.
O resultado é avaliado pelo usuário e utilizado como treinamento para o software. Além
de possuir uma estrutura modular, sendo possível acrescentar novos modelos de entrada
de dados e até mesmo novos algoritmos para o processamento dos mesmos, a solução
proposta reduz muito o trabalho manual de mapeamento de dados.

De acordo com [3], a sua abordagem possui algumas barreiras. As fontes de dados
que definem um mesmo domínio, além de muitas vezes serem incompletas, podem ser
incompatíveis entre si, por isso é fundamental que os dados sejam filtrados. Construir
uma especificação de mapeamento também pode ser trabalhoso e levar tempo, além do
mais, as ontologias e o esquema das fontes de dados podem variar com o tempo, fazendo
com que o mapeamento necessite de ajustes. Para esse problema [14] criou um algoritmo
semiautomático de atualização da ontologia, caso uma fonte de dados seja atualizada, o
algoritmo atualiza a ontologia de acordo. Uma outra barreira é o trabalho que ainda se faz
necessário para trabalhar as semânticas dos conjunto de dados, mesmo havendo algumas
ontologias industrias já existentes.

As técnicas apresentadas solucionam alguns dos problemas existentes no Big Data.
Ainda não foi possível desenvolver um sistema totalmente automatizado para a integração
de dados, porém várias das abordagens propostas eliminam boa parte do trabalho manual
antes necessário para a integração. A abordagem de [18] por exemplo, reduz a necessidade
de ajustes e análises manuais graças ao seu algoritmo de aprendizagem. O algoritmo criado
por [14], como dito anteriormente, semiautomatiza o processo de atualização de ontologias,
assim como [16] utiliza wrappers para reduzir o processo manual de ajustar os dados de
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acordo com os modelos de dados predefinidos, assim como [17] também utiliza modelos
predefinidos para a transformação de dados. Utilizando o método de composição, criando
ontologias modulares para cada uma das fontes originais de dados, [4] reduz o trabalho
manual ao atualizar ou adicionar novas fontes no domínio.

Em [15] o autor enfatiza a importância da anotação semântica para o aperfei-
çoamento das federações de ontologias e [19] ressalta como silos de dados dentro de um
sistema podem causar inconsistência e perda de dados e destaca como os dados integrados
entre si conseguem carregar informações muita mais precisas e confiáveis.
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6 CONCLUSÃO

Para enfrentar os desafios existentes na integração de dados heterogêneos em Big
Data, diversos pesquisadores vêm estudando e criando novas técnicas e soluções. A web
semântica tem sido uma excelente ferramenta, pois, além de auxiliar na homogeneização
dos dados, ela também tenta solucionar o problema da heterogeneidade semântica. O
ecossistema Hadoop também é uma excelente ferramenta, por possuir uma imensa quan-
tidade de dados é muito mais eficaz distribuir as tarefas de integração de um Big Data em
um cluster de computadores. Além do mais, o campo de IA também vem se mostrando
promissor para resolver os problemas presentes na integração de Big Data, algoritmos
como o de aprendizado de máquina são eficientes em encontrar similaridades entre fontes
de dados diversas.

Nesta revisão sistemática puderam ser analisadas várias técnicas de integração de
dados, algumas utilizam métodos de ETL para extrair os dados de suas fontes originais,
tratar e homogeneizar esses dados e então armazená-los, enquanto outras criam ontologias
globais a partir das bases de dados originais e utilizam um mapeamento para traduzir as
queries enviadas para essas ontologias, para que sejam executadas na fonte de origem.

Fontes de dados incompletas e incompatíveis, falta de ferramentas que suportem
uma gigante quantidade de dados, falta de ferramentas para o tratamento de dados em
tempo real e a necessidade de trabalho manual, ainda que reduzido, durante o processo de
integração ainda são alguns dos obstáculos que precisam ser vencidos no Big Data. Porém,
como se pode observar nesta revisão, vários pesquisadores estão conseguindo contornar
alguns desses desafios utilizando conceitos de web semântica, computação paralela e IA,
deixando um cenário promissor para o futuro da integração de dados heterogêneos em Big
Data.
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