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RESUMO 

Os ecossistemas de software da atualidade possuem estilo arquitetural de 

microsserviços e características específicas, sistemas e dados distribuídos em 

diferentes fontes, o que dificulta o gerenciamento de dados. Como os modelos 

conceituais do mundo real são diferentes entre os sistemas, há problemas para 

integrar os dados e realizar a comunicação entre esses microsserviços, o que 

implica na necessidade de matching entre os esquemas e mensagens. A 

literatura evidencia problemas de matching como o tamanho do espaço de 

busca, a heterogeneidade semântica dos dados, e as atualizações pelas quais 

os esquemas passam constantemente, e mostra como lacunas a inadequação 

das interfaces de usuários, a acomodação de alterações nas estruturas de 

dados, e, ainda, a escassez de abordagens para uso prático.  Assim, o presente 

estudo teve por objetivo é apresentar um modelo híbrido de semantic schema 

matching para microsserviços com capacidade de identificar similaridades entre 

os elementos de dois esquemas em larga escala, que suporte a atualização dos 

esquemas e seus dados e, considere os resultados da validação humana para 

reuso. Para tanto, foi apresentada a arquitetura do modelo HSSMatch e 

implementado o protótipo do HSSMatch System que permite ao usuário, por 

meio de uma interface gráfica Web, gerenciar o processo de schema matching 

de microsserviços. A avaliação desse protótipo, no que se refere à sua 

adequação de design de interação, foi feita por meio de experimentos e 

questionários aplicados a usuários que atuam na área de integração de dados e 

comunicação entre sistemas de software. A avaliação também foi realizada em 

experimentos com dois datasets, e mostrou aspectos que confirmam a hipótese 

deste estudo, pois verificou-se melhoria na eficiência e eficácia do processo de 

schema matching utilizando a abordagem híbrida que acomoda alterações nos 

dados, reduz o espaço de busca e combina matchers em nível de esquema e de 

instâncias. Como trabalhos futuros, podem ser explorados métodos 

supervisionados de aprendizado de máquina para configuração semiautomática 

de estratégias de schema matching, e ainda outras técnicas de particionamento 

de esquemas, ontologias de domínio em prol da melhoria da qualidade do 

resultado de schema matching para domínios específicos. 

Palavras-chave: modelo híbrido; schema matching; microsserviços. 



 

ABSTRACT  

Today's software ecosystems have an architectural style of microservices and 

specific characteristics, systems and data distributed across different sources, 

making data management difficult. Because real-world conceptual models differ 

across systems, there are problems integrating data and carrying out 

communication between these microservices, which implies the need for 

matching between schemas and messages. The literature highlights matching 

problems such as search space size, semantic heterogeneity of data, and 

updates that schemas constantly go through, and shows as gaps the inadequacy 

of the user interfaces, the accommodation of changes in data structures, and the 

scarcity of approaches for practical use. Thus, the present study aimed to present 

a hybrid model of semantic schema matching for microservices with the ability to 

identify similarities between the elements of two large-scale schemes that 

supports the updating of the schemes and their data and considers the results of 

human validation for reuse. For this, the architecture of the HSSMatch model was 

presented, and the prototype of the HSSMatch System was implemented, 

allowing the user, through a web graphical interface, to manage the 

microservices schema matching process. The evaluation of this prototype, 

regarding its suitability of interaction design, was made through experiments and 

questionnaires applied to users working in the area of data integration and 

communication between software systems. The evaluation was also performed 

in experiments with two datasets, and showed aspects that confirm the 

hypothesis of this study, since there was an improvement in the efficiency and 

effectiveness of the schema matching process using the hybrid approach that 

accommodates data changes, reduces search space and combines matchers at 

schema and instance levels. As future work, supervised machine learning 

methods for semiautomatic configuration of schema matching strategies, as well 

as other schema partitioning techniques, domain ontologies for improving the 

quality of schema matching results for specific domains can be explored. 

Keywords: hybrid model. schema matching. microservices.  
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1. INTRODUÇÃO 

Schema matching1 tem como objetivo determinar elementos 

semanticamente correspondentes em dois ou mais esquemas (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001). Um esquema consiste em uma estrutura formal que 

representa um artefato planejado, como uma descrição de ontologia, um 

diagrama de entidade-relacionamento, um esquema SQL/XML, uma definição 

de formulário ou de interface (BERNSTEIN; MADHAVAN; RAHM, 2011). Por sua 

vez, match é uma operação que recebe dois ou mais esquemas como entrada e 

efetua o mapeamento entre pares de elementos existentes nesses esquemas, 

conforme define Rahm e Bernstein (2001).     

Nas últimas décadas, schema matching tem sido abordado em diversas 

pesquisas, que apresentam definições semelhantes para esse termo e apontam 

que a resolução de problemas de matching é essencial na interoperabilidade e 

integração de dados em diversificados domínios (RAHM; BERNSTEIN, 2001; 

BOHANNON, 2006; DO; RAHM, 2007; CHIEN; HE, 2010; BERLIN; MOTRO, 

2002; KETTOUCH ET AL., 2017; RAHM; PEUKERT, 2018).  

Para Alqarni e Pardede (2013), schema matching é o processo de matcher 

de elementos e atributos correspondentes de vários esquemas, cujos resultados 

podem direcionar a integração entre eles. Segundo Rahm e Bernstein (2001), o 

schema matching exerce um papel central em diferentes aplicações, tais como: 

integrações Web e de esquemas; evolução das aplicações; e-commerce; criação 

e gestão de web sites; evolução e migração de esquemas; armazenamento 

eletrônico de dados; desenvolvimento de software baseado em componentes; 

design de banco de dados, data warehouse ; e no alinhamento de formatos de 

mensagens de comunicação entre sistemas de software.  

O schema matching pode também ser utilizado em aplicações 

fundamentadas no conhecimento, como aplicações na Web semântica e na área 

de ciências da vida, como por exemplo, no alinhamento de registros de 

pacientes, alinhamento de ontologias de genes e em outros tipos de relatórios 

médicos (BERNSTEIN; MADHAVAN; RAHM, 2011). Há outras abordagens que 

 
1 Embora existam trabalhos que traduzam o termo schema matching para correspondência de 
esquemas, esta tese usa o termo em sua versão original, qual seja, schema matching. 



 
 
 
 

 

17 

são matchers híbridos e utilizam vários fatores no processo de matching 

(KETTOUCH et al., 2017).  

Rahm e Peukert (2018) afirmam que apesar de terem sido desenvolvidas 

muitas técnicas e protótipos para o matching automático, este processo pode 

necessitar de um especialista em domínio para fazer a inspeção e a adaptação. 

Esse especialista pode adicionar correspondências faltantes ou excluir 

correspondências incorretas, no sentido de obter um mapeamento correto, e 

nesse caso, consiste em um schema matching semiautomático que tem como 

objetivo melhorar os resultados de matching que foram obtidos de forma manual 

ou automática e de modo independente. 

Para o schema matching semiautomático, características relacionadas ao 

volume de dados, velocidade de atualização de dados, veracidade e variedade 

dos dados, influenciam na complexidade, eficiência e eficácia desse processo. 

Isso porque, além de lidar com a heterogeneidade estática de esquemas, o 

schema matching deve acomodar as mudanças que ocorrem no conteúdo, na 

estrutura e na organização desses dados (KETTOUCH et al., 2017). 

1.1. Motivação 

No processo de definição de arquitetura de software, houve uma 

transformação do estilo de planejamento dos sistemas de software. A maior parte 

dos sistemas era inicialmente arquitetada no estilo monolítico, ou seja, como 

unidade única, constituída de três partes principais: uma interface de usuário, 

uma aplicação do lado do servidor e um banco de dados. Entretanto, nesses 

sistemas, quando ocorre uma alteração em uma pequena parte, é necessária a 

reconstrução e implantação de todo o sistema, o que dificulta a realização de 

alterações (LEWIS; FOWLER, 2014).  

Assim, arquiteturas alternativas, como cliente-servidor e baseadas em 

camadas, por exemplo, buscavam suplantar os problemas de arquiteturas 

monolíticas com relativo sucesso. Entretanto, com algumas limitações que 

motivaram explorar a utilização do estilo arquitetural de microsserviços para 

idealização de sistemas coorporativos. Dessa forma, pensar em termos de 

microsserviços consiste em projetar sistemas de software como um conjunto de 

pequenos serviços implementados de forma independente, construídos com 
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base nos recursos de negócios, utilizando mecanismos leves para que se 

comuniquem entre si e com execução própria do seu processo (LEWIS; 

FOWLER, 2014). 

Nesse estilo de arquitetura, estão presentes determinadas características 

comuns em torno de sua organização e capacidade comercial, da inteligência 

em endpoints, de seu deploy automatizado e do controle descentralizado de 

dados, com diferentes tecnologias e linguagens de programação. Os 

microsserviços priorizam que cada serviço execute o gerenciamento de seu 

próprio banco de dados, sendo necessárias a integração dos dados e a 

comunicação entre esses microsserviços (LEWIS; FOWLER, 2014).  

Considerando essas transformações, os ecossistemas de software da 

atualidade possuem uma característica relevante: sistemas e dados distribuídos 

em diferentes fontes. No entanto, essa característica dificulta o gerenciamento 

dos dados, e assim os modelos conceituais do mundo real com base em dados 

acabam sendo diferentes entre os sistemas, um problema comum para as 

empresas promoverem a integração dos dados (LEWIS; FOWLER, 2014). Além 

disso, diferentes bancos de dados podem conter atributos em comum com 

nomes diferentes ou atributos com nomes iguais que possuem o significado 

semântico distinto, o que pode ser um problema na comunicação entre os 

microsserviços (LEWIS; FOWLER, 2014).  

A integração dos dados e comunicação entre os microsserviços implica 

na realização do matching entre esquemas de dados e esquemas de 

mensagens. De acordo com Rahm e Peukert (2018), na atualidade, a alta 

complexidade do schema matching reside principalmente nas aplicações que 

normalmente contém esquemas com milhares de elementos ou um grande 

número de fontes de dados, o que pode dificultar ou impossibilitar que essa 

tarefa seja realizada de forma manual. Isto porque o tempo dispendido para a 

realização do matching manual entre os esquemas pode ser demasiado longo 

se consideradas a velocidade de atualização das estruturas de dados e a rapidez 

do lançamento de novas funcionalidades nos sistemas. Outro problema do 

matching manual pode ser a incapacidade de padronização da solução, levando 

em consideração a variedade e volume de dados. E ainda, a atualização das 

estruturas de dados pode comprometer a veracidade da solução de schema 
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matching construída previamente.  

1.2. Justificativa 

Diversas abordagens de schema matching foram propostas na literatura, 

especificamente para a etapa de localização de pares de elementos 

correspondentes em dois esquemas, como será apresentada no Capítulo 2. Este 

estudo se concentrará em dois grupos de matchers categorizados por Rahm e 

Bernstein (2001): 

• Matching em nível de esquema: consideram-se as informações 

disponíveis em relação ao esquema como propriedades de seus 

elementos, quais sejam: sua estrutura, tipo de dados, descrição, 

nome, restrições e tipos de relacionamento; 

• Matching em nível de instância: objetiva-se determinar a similaridade 

dos elementos levando em consideração os dados associados às 

instâncias como por exemplo, valores de atributos. 

 

Apesar dos resultados promissores apresentados pelas pesquisas, as 

abordagens atuais de schema matching ainda enfrentam desafios para realizar 

a tarefa de matching em larga escala. Um desafio relevante é alcançar ao mesmo 

tempo eficácia e eficiência suficientes para o problema de aplicação. Além disso, 

não existem abordagens e interfaces adequadas para o uso prático, nem 

interfaces de usuário que apresentem o resultado do schema matching de forma 

inteligente (RAHM; PEUKERT, 2018). Em adição a esses problemas, as técnicas 

de schema matching não utilizam o resultado validado por um especialista 

humano de domínio e não são capazes de acomodar alterações nas estruturas 

e nos dados dos esquemas. 

O principal desafio relacionado à eficiência é o tamanho do espaço de 

busca que tende a ser amplo em grandes esquemas. Em relação à eficácia, a 

heterogeneidade semântica dos dados é potencialmente alta, tornando 

complexa a tarefa de matching para encontrar todas as correspondências 

semânticas sem que sejam estabelecidos falsos matches (RAHM; PEUKERT, 

2018). 
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 Com base nesse contexto em relação aos problemas em aberto das 

abordagens de schema matching, emergiu a hipótese desta investigação. 

1.3. Hipótese de trabalho 

Considerando o processo de schema matching de dois esquemas em 

larga escala, o presente estudo tem por hipótese que é possível melhorar a 

eficiência e a eficácia desse processo caso se empregue uma abordagem híbrida 

com capacidade de acomodar alterações nos dados e que utilize a redução do 

espaço de busca, aliada à combinação de matchers em nível de esquema e em 

nível de instâncias. 

1.4. Objetivos da Pesquisa 

O objetivo desta investigação é apresentar um modelo híbrido de semantic 

schema matching para microsserviços com capacidade de identificar 

similaridades entre os elementos de dois esquemas em larga escala, que suporte 

a atualização dos esquemas e seus dados e, considere os resultados da 

validação humana para reuso. Assim, foram considerados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Analisar e selecionar técnicas para efetuar a redução do espaço de 
busca 

Para a compreensão de abordagens utilizadas no processo de redução 

do espaço de busca, foram consideradas as seguintes questões:   

• Quais técnicas são aplicáveis na tarefa de reduzir o espaço de busca? 

• Quais dessas técnicas são adequadas para serem empregadas no 

processo de schema matching de dois esquemas em larga escala? 

b) Analisar e selecionar técnicas de Matchers em nível de esquema e em 
nível de instância  

Para a compreensão de abordagens utilizadas no processo de schema 

matching, foram observadas as seguintes questões:   

• Quais técnicas em nível de esquema existentes possibilitam obter 
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melhores resultados no processo de schema matching? 

• Quais técnicas em nível de instância existentes possibilitam obter 

melhores resultados no processo de schema matching? 

• Como combinar técnicas de matchers em nível de esquema e em nível de 

instância de forma a obter resultados com eficiência e eficácia? 

1.5. Metodologia 

As etapas da metodologia são: 

1.5.1 Etapa 1: Avaliação de técnicas de redução do espaço de busca 

Rahm e Peukert (2018) mencionam que o processo de schema matching 

em larga escala pode resultar em um espaço de busca imenso que requer 

milhares de comparações, o que pode tornar difícil estabelecer correspondência 

entre elementos dos esquemas e, ainda, levar muito tempo para ser executado, 

trazendo implicações tanto na eficiência, quanto na eficácia desse processo. 

Nesta direção, é essencial que o espaço de busca seja reduzido, utilizando 

particionamento dos esquemas e paralelismo para melhorar o tempo de 

execução (RAHM; PEUKERT, 2018). 

Para Bernstein, Madhavan e Rahm (2011), partition-based matching 

consiste em um tipo de match em que ocorre a partição dos esquemas de 

entrada, realizando o matching de cada partição, com a finalidade de redução do 

espaço de possíveis matches. No caso do parallel matching é realizado o 

matching em paralelo de diferentes partições dos esquemas ou são executadas 

em paralelo diferentes etapas do algoritmo matching. Para Rahm e Peukert 

(2018), as correspondências individuais podem ser agilizadas por meio das 

correspondências paralelas, como, por exemplo, realizando a avaliação em 

paralelo das diferentes partições através de diferenciados processadores.  

Considerando esses pressupostos, a primeira etapa desta pesquisa foi 

um estudo bibliográfico, com o intuito de avaliar as técnicas de redução do 

espaço de busca já propostas na literatura que são adequadas para uso no 

modelo híbrido de semantic schema matching deste estudo.  
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1.5.2 Etapa 2: Avaliação de abordagens de Matchers em nível de esquema 
e em nível de instância 

De acordo com Rahm e Bernstein (2001), um matcher que faz a 

combinação de várias abordagens tem maior probabilidade de conseguir 

fornecer mais candidatos bons do que aquele que utiliza apenas uma 

abordagem. Essa combinação de abordagens pode ser feita de duas formas: um 

matcher híbrido, que realiza a integração de diversas fontes de informação ou 

de critérios de correspondência; e matchers compostos que combinam 

resultados de correspondências realizadas de forma independente. Ao combinar 

várias abordagens, torna-se possível avaliá-las em determinada ordem e 

simultaneamente (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

  Considerando as diversas abordagens propostas na literatura para 

realizar o matching em nível de esquema e o matching em nível de instância, a 

segunda etapa desta investigação consistiu na avaliação de técnicas de 

matching presentes na literatura. Além disso, buscou-se estudar como a 

integração de matchers pode ser realizada para melhoria das dimensões de 

eficiência e eficácia no processo de semantic schema matching. 

1.5.3 Etapa 3: Desenvolvimento de uma abordagem híbrida para semantic 
schema matching 

Estabelecido o cenário bibliográfico acerca do tema desta investigação e 

avaliadas as técnicas de redução do espaço de busca, de match em nível de 

esquema e em nível de instância, a terceira etapa desta investigação foi, 

portanto, arquitetar e implementar um modelo híbrido de semantic schema 

matching com capacidade de suportar mudanças que ocorrem no conteúdo, na 

estrutura e na organização dos esquemas. 

1.5.4 Etapa 4: Avaliação do modelo híbrido de semantic schema matching 
proposto  

Na sequência do processo de design e implementação do modelo híbrido 

de   semantic schema matching, será realizada a etapa de validação do modelo 
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em relação aos objetivos deste estudo. Além disso, a hipótese norteadora desta 

pesquisa será investigada. 

1.6 Organização da tese 
Além desta introdução, no que se refere à estrutura desta tese, no Capítulo 

2 são apresentados os conceitos e definições utilizados, como: operador de 

match;   classificação de abordagens de schema matching; abordagens em nível 

esquema; abordagens em nível de instância; combinação de diferentes 

matchers; tipos e técnicas de schema matching; uso de resultados de schema 

matching; microsserviços; schema matching; técnicas para matching em larga 

escala; um panorama da evolução da área; bem como a apresentação de 

estudos relacionados à temática em questão.  

No Capítulo 3, é apresentada a arquitetura do modelo HSSMatch, com 

detalhamento do workflow de schema matching nesse modelo. No Capítulo 4, 

são mostradas a arquitetura e ferramentas desse protótipo e como se deu a 

implementação do HSSMatch System. Também são delineados os processos de 

schema matching baseados em esquemas, em instâncias e schema matching 

em paralelo. Além disso, são detalhadas as funcionalidades desse protótipo 

como o registro e login de usuário, tela inicial, adicionar microsserviços, workflow 

de schema matching, schema files, schema matching (manual) e schema 

matching (semiautomático).   

No Capítulo 5, é apresentada a avaliação do protótipo do HSSMatch 

System, no que se refere à sua adequação de design de interação, por meio de 

experimentos e questionários aplicados a usuários que atuam na área de 

integração de dados e comunicação entre sistemas de software. Também consta 

a avaliação desse protótipo por meio de experimentos com o dataset Order e o 

Purchase Order e os resultados da avaliação do protótipo. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais.  
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2 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Neste estudo, adotamos a definição dada por Bernstein, Madhavan e 

Rahm (2011), para schema matching, que consiste no problema de gerar 

correspondências entre elementos de dois esquemas, como exemplo, S1 e S2 

(Figura 1).  
 

 
Figura 1 - Exemplo de schema matching entre os esquemas S1 e S2. 

Fonte: Adaptado de Bernstein, Madhavan e Rahm (2011). 
 

No exemplo apresentado na Figura 1, as correspondências identificam 

colunas representativas dos mesmos conceitos nos dois esquemas (S1 e S2). A 

correspondência é um para um na maioria das vezes, no entanto, às vezes não 

é, como, por exemplo, Author correspondente a LastName e FirstName. Uma 

variedade de recursos dos esquemas é explorada em ordem, para detectar a 

similaridade de seus componentes, como por exemplo: relação de hierarquia do 

XML schema, anotações, cardinalidades, nomes de elementos e tipo de dados.  

De acordo com Hao et al. (2012), esquema é uma descrição das 

características de todos os dados de um banco de dados e de estruturas lógicas; 

envolve valores não específicos, descrevendo somente os modelos. Match, por 

sua vez, de acordo com Shvaiko e Euzenat (2005), é uma operação onerosa em 

variados domínios de aplicativos, como mediação de consulta, web semântica, 

integração de esquema/ontologia etc. O schema matching gera um mapeamento 

entre elementos de dois esquemas de entrada, que correspondem uns com os 

outros com base na semântica que possuem seus elementos. Cada um desses 

esquemas é um conjunto de entidades discretas, como por exemplo: 
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propriedades, regras, tabelas, elementos XML, classes, predicados que, após 

essa operação de matching, determinam como saída os relacionamentos 

existentes entre tais entidades.  

2.1  O operador de Match    

Para Qian et al. (2010), match é uma operação essencial referente à 

manipulação de informações dos esquemas que, a partir de dois esquemas 

como entrada, produz um mapeamento entre os elementos desses esquemas. 

O match mostra como esses elementos correspondem semanticamente. Para 

definir um operador de match a ser utilizado, é necessário selecionar uma 

representação para esquemas de entrada e mapeamento de saída.  

De acordo com Rahm e Bernstein (2001), operação de match é definida 

da seguinte forma: dados dois esquemas, S1 e S2 como entrada, a operação de 

match é uma função que corresponde elementos desses dois esquemas e como 

saída, retorna um mapeamento entre S1 e S2, o resultado do match. 

Diferentes abordagens de match podem ser combinadas e em termos 

práticos será necessária a escolha de uma representação das informações dos 

esquemas. Pode-se citar como exemplo: um modelo orientado a objetos (OO), 

grafos direcionados, XML ou um modelo de entidade-relacionamento (ER). Em 

cada um desses modelos existe correspondência natural entre as noções de 

elementos e estrutura e os blocos de construção da representação: objetos e 

relacionamentos em modelos OO; entidades e relacionamentos em modelos ER; 

nós e bordas em grafos; e subelementos e IDREFs2 em XML (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001). 

O operador de match também pode criar um mapeamento entre os nós 

dos grafos correspondentes uns aos outros semanticamente, a partir de duas 

estruturas como grafos. Esse operador é essencial em muitas aplicações de 

metadados conhecidas (GIUNCHIGLIA; SHVAIKO; YATSKEVICH, 2005). 

 
2 IDREFs consiste em um tipo de dado utilizado em documentos XML para eliminar a redundância 
de dados, com isso, um modelo de documento XML em forma de estrutura de árvore torna-se 
uma estrutura em forma de grafo (LI; LI, 2014). 
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2.2 Classificação de abordagens de schema matching    

Rahm e Bernstein (2001) apresentaram uma classificação das principais 

abordagens para schema matching. A Figura 2 mostra parte de um esquema de 

classificação envolvendo abordagens de schema matching, segundo esses 

autores. 

 

 
Figura 2 - Classificação das abordagens de Matching. 
Fonte: Adaptado de Rahm e Bernstein (2001, p.138). 

 
 

Rahm e Bernstein (2001) evidenciaram que diversos algoritmos de 

correspondência ou matchers podem ser usados em uma implementação do 

match, o que admite seleção de matchers considerando os tipos de esquema e 

o domínio da aplicação. Para esses autores, a utilização de vários matchers 

apresenta dois subproblemas: a) os mapeamentos calculados pelos matchers 
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individuais têm, cada um em específico, foco em apenas um critério de 

correspondência e b) existe uma combinação desses matches individuais, seja 

por meio da combinação de vários resultados de matches originados por 

diferentes algoritmos de match, dentro de um composite matcher, ou por meio 

de variados critérios de correspondência, como, por exemplo, tipo de igualdade 

e nome, em um matcher híbrido integrado (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

Para Rahm e Bernstein (2001), foram considerados critérios de 

classificação amplamente ortogonais para os matchers individuais: 

• Instância vs. esquema: as abordagens de matching podem considerar 

informações em nível de esquema ou dados de instância; 

• Elemento vs. estrutura: uma abordagem de matching pode ser realizada 

para combinações de elementos de esquema ou para elementos de 

esquemas individuais; 

• Linguísticas vs. restrição: um matcher pode utilizar uma abordagem 

fundamentada em restrição ou utilizar a abordagem baseada em 

linguística;  

• Cardinalidade: um ou mais elementos de um esquema para um ou mais 

elementos do outro podem ser relacionados pelo resultado global do 

match, dando origem a quatro casos: 1:1, 1:N, N:1, n:m. E ainda, um ou 

mais elementos de dois esquemas podem ser inter-relacionados pelo 

mapeamento, e podem existir também diversificadas cardinalidades de 

match em nível instância; 

• Informações auxiliares: a maioria dos matchers depende dos esquemas 

de entrada S1 e S2 e de decisões de match anterior, dicionários, entrada 

do usuário, esquemas globais, dentre outras. 

 

Essa classificação, de acordo com Rahm e Bernstein (2001), não 

distingue os diferentes tipos de esquemas de suas representações internas, 

como por exemplo: orientado a objetos, XML, relacional, dentre outros; isto 

porque os algoritmos não dependem da representação da informação, e sim do 

tipo de informação que exploram. 
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2.2.1 Abordagens em nível esquema 

Os matchers em nível de esquema não consideram dados de instância, e 

sim as informações do esquema. Em um esquema, as informações disponíveis 

abrangem propriedades de seus elementos, como: tipo de dados, estrutura, 

nome, descrição, restrições, tipos de relacionamento como: “is-a”, “part-of”, por 

exemplo. Para fins de identificação dos matches candidatos mais apropriados, 

um match encontra múltiplas combinações candidatas e para cada uma delas é 

usual estimar o grau de similaridade através de um valor numérico normalizado 

no intervalo [0,1] (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

2.2.2.1 Granularidade de match  

De acordo com Rahm e Bernstein (2001), para a granularidade de match 

há duas alternativas essenciais, matching em nível de estrutura e matching em 

nível de elemento. No matching em nível de elemento, cada elemento do 

primeiro esquema é correspondido a um elemento do segundo esquema. Já o 

matching em nível de estrutura consiste em combinações de elementos 

presentes em uma estrutura, sendo possível uma variedade de casos, sendo 

ideal que correspondam totalmente todos os componentes das estruturas nos 

dois esquemas. São exemplos de granularidades de nível superior, tabelas 

relacionais e elementos XML, registros de arquivos, classes e entidades. Desse 

modo, o matching em nível de elemento considera de forma isolada o elemento 

de nível superior, não leva em consideração seus componentes e sua 

subestrutura, em contraste com o matching em nível de estrutura (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001). 

No matching em nível de esquema, para cada elemento de um esquema 

S1, devem ser identificados todos os elementos de S2 com o valor igual ou 

similar para a propriedade de correspondência. Uma implementação geral 

realiza a comparação entre cada elemento de S1 com cada elemento de S2, e 

determina um par de métricas de similaridade. São consideradas candidatas de 

match somente as combinações com um valor de similaridade maior que um 

determinado limite (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 
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2.2.2.2 Match Cardinality 

No match entre os dois esquemas de entrada S1 e S2, um elemento de 

S1 ou de S2 pode não participar, participar uma ou muitas vezes dos 

mapeamentos de elementos. Além disso, um ou mais elementos do esquema 

S1 podem corresponder a um ou mais elementos de S2, quando se trata de um 

mapeamento individual de elementos. Tanto em relação a mapeamentos 

distintos de elementos (cardinalidade global) quanto em relação a um 

mapeamento de elemento individual (cardinalidade local), tem-se as 

cardinalidades de relacionamentos usuais, quais sejam, 1:1 e para os casos 

orientados a conjuntos 1:n, n:1, e n:m.  

Usualmente, o match em nível de elemento está limitado a cardinalidades 

locais de 1:1, n:1 e 1:n. Obter elementos de mapeamento n:m implica considerar 

a incorporação estrutural dos elementos do esquema, o que exige um match em 

nível de estrutura. Podem ainda, haver diferentes cardinalidades no matching 

em nível de instância (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

2.2.2.3 Abordagens Linguísticas 

Para encontrar elementos em um esquema, semanticamente similares, 

matchers fundamentados em linguagem ou linguística utilizam nomes e texto, ou 

seja, palavras ou frases. No matching baseado em nome, são correspondidos 

elementos de esquema que possuem nomes similares ou iguais (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001).  

Para Chien e He (2010), o matching de nomes de elementos em 

esquemas consiste na primeira etapa da maior parte dos métodos de schema 

matching. Para esses autores, pode-se identificar eficazmente o matching 

linguístico correto de nomes de elementos por meio de um bom matcher de 

nomes. Deste modo, o problema de matching em nível de elemento pode ser 

beneficiado com a precisão de uma correspondência de nomes.  

Para Rahm e Bernstein (2001, p.340), a similaridade de nomes pode ser 

definida e mensurada de várias formas, quais sejam:  
• Igualdade de nomes.  

Um subcaso importante é a igualdade de nomes do mesmo 
namespace XML, pois isso garante que os mesmos nomes realmente 
tenham a mesma semântica;  
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• Igualdade de representações de nomes canônicos após o processo 
de reduzir palavras flexionadas e outros pré-processamentos. 
Isso é importante para lidar com símbolos especiais de prefixo / sufixo 
(por exemplo, “Cname → customer name” e “EmpNO → employee 
number”;  

• Igualdade de sinônimos, como por exemplo, “make @ brand” e “carro 
@ automóvel”; 

• Similaridade de nomes baseados em substrings comuns, pronúncia, 
soundex (uma codificação de nomes com base em como eles soam 
em vez de como eles são escritos), etc. Por exemplo, “remessaPara 
@ remessa2”, “representadoPor @ representante”; 

• Matches de nome que são fornecidos pelo usuário. Como por 
exemplo, “reportsTo @ manager” e “issue @ bug”; 

 
De acordo com Rahm e Bernstein (2001), thesaurus ou dicionários são 

utilizados na exploração de sinônimos. Para corresponder esquemas de entrada 

de diferentes idiomas, podem ser úteis dicionários gerais de linguagem natural e 

até dicionários multilíngues e ainda dicionários específicos corporativos ou de 

domínio e taxonomias “is-a” contendo: abreviações, nomes comuns, sinônimos 

e descrições de elementos de esquema etc. (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

Rachman e Saptawati (2017) mencionam que o schema matching 

baseado em linguística está relacionado com similaridade de nomes de 

elementos, tanto sintática quanto semanticamente. Com base na comparação 

do nome dos elementos, o matching de nomes sintáticos avalia a similaridade 

entre dois nomes. Para calcular semelhanças de sequências de caracteres, há 

vários algoritmos, como por exemplo: Soundex, N-Gram, Distance 

(Levenshtein), Jaro-Distance e Affixes. 

O schema matching baseado em linguística utiliza um conjunto de regras 

linguísticas que podem ser criadas por meio de fontes de dados auxiliares ou de 

forma manual. Essas fontes podem ser: ontologias, tabelas de sinônimos 

fornecidas pelo usuário, dicionários ou dicionários de sinônimos, nos quais são 

determinadas as relações semânticas. No que se refere à precisão de 

correspondência de palavras, tem limitações o uso de uma fonte de dados 

auxiliares, como o WordNet, por exemplo (RACHMAN; SAPTAWATI, 2017).  

2.2.2.4 Abordagens baseadas em restrições   

De um modo geral, os esquemas contêm restrições para a definição de 

tipos de relacionamentos e cardinalidades; tipos de dados e intervalos de 

valores, opcionalidade, exclusividade, dentre outros (RAHM; BERNSTEIN, 
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2001). Para Rachman e Saptawati (2017), o schema matching baseado em 

restrição abrange, em cada um dos atributos correspondentes, os tipos de 

dados, comprimento, chave única e nullable. Nessa abordagem, cada tipo de 

restrição recebe um valor acordado ao peso predeterminado, e é utilizada 

quando o schema matching baseado em linguagem resulta em mais de um 

candidato. 

Podem ser entendidas como restrições determinadas informações 

estruturais dos esquemas, que informam quais elementos correspondem ao 

mesmo elemento de esquema de nível superior, por meio da transitividade que 

ocorre nas estruturas de vários níveis. Essas restrições são interpretadas como 

estruturas e exploradas através de abordagens de matching de estrutura, que 

pode considerar diferentes tipos de elementos, a topologia de estruturas e 

diferentes tipos de conexões estruturais (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

2.2.2.5 Reuso de informações de esquema e mapeamento    

Com o objetivo de melhoria da eficácia do matching, outro modo de utilizar 

informações auxiliares é oferecer apoio e explorar o reuso de mapeamentos já 

determinados anteriormente e componentes de esquema comuns. Como por 

exemplo, os diferentes formatos de mensagem no e-commerce, em que as 

subestruturas geralmente se repetem. Esses elementos em reuso devem conter 

um identificador da biblioteca a que pertencem, como por exemplo: XML 

namespaces, de modo a permitir que a implementação do matching identifique 

e corresponda nomes provenientes da mesma biblioteca e fragmentos de 

esquema (RAHM; BERNSTEIN, 2001).   

Pode-se utilizar resultados de matches realizados previamente em nível 

de elemento, acrescentados em um dicionário de sinônimos, e efetuar o reuso 

de mapeamentos já existentes. E ainda, fazer o reuso de estruturas inteiras, o 

que é útil ao corresponder esquemas diferentes, embora semelhantes, para o 

mesmo esquema de destino, como por exemplo, na integração de novas fontes 

em bibliotecas digitais ou data warehouse (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 
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2.2.3 Abordagens em nível de instância  

Informações importantes sobre o conteúdo e o significado dos elementos 

de um esquema podem ser fornecidas pelos dados em nível de instância. Isso 

se confirma quando as informações úteis do esquema são limitadas, como 

ocorre em dados semiestruturados (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

A utilização de matching em nível de instância pode auxiliar a encontrar 

interpretações incorretas das informações do esquema, mesmo quando há 

informações substanciais. As abordagens em nível de esquema apresentadas 

podem ser aplicadas ao matching em nível de instância, como exemplo, aplicar 

uma caracterização fundamentada em restrição, como padrões de caracteres, 

médias e intervalos de valores numéricos, para a correspondência de dados 

mais estruturados, como elementos numéricos e strings (RAHM; BERNSTEIN, 

2001). 

A caracterização precisa do conteúdo real dos elementos do esquema é 

o principal benefício da avaliação de instâncias, que pode ser realizada pelo 

menos de dois modos: uma por meio da caracterização para aprimoramento dos 

matches em nível de esquema, e outra, por meio do matching em nível de 

instância somente, onde dados dois esquemas S1 e S2, são analisadas as 

instâncias de S1 para caracterizar do conteúdo dos elementos de S1 e assim, 

com essas caracterizações dos elementos de S1, combinam-se as instâncias de 

S2, uma por uma. Obtidos os resultados desse matching, são mesclados e 

resumidos em nível de esquema, de modo a gerar uma lista de candidatos de 

match em S1 para cada elemento (nível de esquema) em S2 (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001). 

A implementação de matching de instância ou classificação tem sido o 

foco de várias abordagens. Mapeamentos realizados anteriormente a partir de 

matching de diferentes esquemas, por exemplo, têm sido utilizados como 

informações auxiliares no matching em nível de instância. Trata-se de uma 

abordagem útil para o matching de elementos textuais, pois determina elementos 

candidatos a correspondência para palavras-chave individuais (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001). 
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2.2.4 Combinação de diferentes matchers 

A combinação de vários matchers fornece melhor desempenho e 

melhores candidatos de match em relação à execução de múltiplos matchers 

independentes. Assim, quando são combinadas vários matchers, a eficácia pode 

ser melhorada, visto que os candidatos que correspondem somente a um dos 

vários critérios poderão ser logo filtrados. Ainda pode ser melhorada, devido ao 

fato de correspondências complexas que consideram vários critérios, como por 

exemplo, o uso de tipos de dados, de nomes e de chaves, poderem ser 

resolvidas (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

A título de exemplo, o matching de nomes pode favorecer o matching em 

nível de estrutura, por meio da combinação com outras abordagens. Uma forma 

de combinar o matching em nível de elemento com o matching em nível de 

estrutura é por meio da geração de um mapeamento parcial por determinado 

algoritmo e a conclusão desse mapeamento por meio de outro algoritmo (RAHM; 

BERNSTEIN, 2001).  

Em relação ao desempenho do matching, pode ser melhorado por meio 

de um matcher híbrido em relação à execução de múltiplos matchers, visto que 

pode reduzir o número de interações no esquema. Como por exemplo, ao 

realizar matcher híbrido de matching em nível elemento, entre um esquema S1 

e um esquema S2, vários critérios podem ser testados de uma só vez para cada 

elemento de S2, antes de prosseguir com o próximo elemento desse esquema 

(RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

De um modo geral, de acordo com Do e Rahm (2002), cada matcher 

determina um valor de similaridade entre 0 e 1 para cada combinação de 

elementos dos esquemas S1 e S2, ou seja, o resultado de correspondência 

intermediário. Desse modo, definem que um matcher com k matchers, m 

elementos S1 e n elementos S2 tem como resultado da fase de execução um 

cubo k x m x n de valores de similaridade, o qual fica em um repositório para as 

etapas de seleção e posteriores combinações de resultados de matchers 

(RAHM; BERNSTEIN, 2001).  
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2.3 Tipos e técnicas de schema matching 

Outras técnicas foram desenvolvidas a partir do ano de 2001 voltadas 

para realização de schema matching, as quais incluem algoritmos que envolvem 

a utilização de novos tipos de informação (BERNSTEIN, MADHAVAN; RAHM, 

2011).  

• Usage-based Matching: é um match que tem como base a análise de logs.  

Como por exemplo: analisar cláusulas JOIN de consultas em banco de 

dados e keyword-query da navegação realizada pelos usuários, verifica 

assim como as relações são estabelecidas (BERNSTEIN; MADHAVAN; 

RAHM, 2011); 

• Document content similarity: Com base na medida de recuperação de 

informação TF-IDF, um documento é correspondido com outros 

documentos. Trata-se de um match no qual são agrupadas em um 

documento as instâncias de um elemento de esquema; 

• Document link similarity: se as entidades que se referem a conceitos de 

duas ontologias forem semelhantes, esses conceitos são considerados 

semelhantes. 

 

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) salientam para comparar grandes 

esquemas, foram propostas estratégias que combinam de forma flexível vários 

algoritmos de matching, como por exemplo: 

• Workflow-like strategies: utilizadas para executar matchers e combinar 

seus resultados de forma sequencial ou independente; 

• Self-tuning match workflows: consiste em um matching no qual, para um 

determinado domínio de tarefas de match ou tarefa de match, um tuner 

atribui valores aos diversos parâmetros que interferem no modo em que 

os resultados de match de componente são combinados e/ou escolhe os 

componentes de match a serem combinados; 

• Early search space pruning: é um match em que, para eliminar matches 

de combinações improváveis, utiliza-se um matcher rápido, de modo que, 

posteriormente, por meio de técnicas mais onerosas, um número menor 

de elementos gerenciáveis possa ser correspondido; 
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• Partition-based matching: é um tipo de match no qual os esquemas de 

entrada são particionados, seguidos por matching de partição, a fim de 

reduzir o espaço de possíveis matches;  

• Parallel matching: é feito match em paralelo de diferentes partições dos 

esquemas ou são executadas diferentes etapas do algoritmo matching em 

paralelo; 

• Optimizations for large schemas: consiste em um tipo de match que 

combina utilizar matrizes de similaridade com eficiência no uso de espaço, 

utilizar otimizações de matching de strings e, para evitar repetições, pré-

coletar predecessores e filhos de cada elemento (BERNSTEIN; 

MADHAVAN; RAHM, 2011). 

De acordo com Bernstein, Madhavan e Rahm (2011), ainda pode-se citar 

abordagens nas quais são combinados coletivamente vários esquemas em um 

domínio, como por exemplo:  

• Reuse-based matching: é um tipo de abordagem em que são coletadas 

de mapeamentos validados matches entre fragmentos de esquema, e 

esses mapeamentos são utilizados para subsidiar posteriores tarefas de 

match no mesmo domínio; 

• Holistic matching: é uma abordagem na qual, por meio do alinhamento de 

elementos pertencentes a um grande corpus de esquemas, constrói-se 

um único esquema mediado para um domínio, como por exemplo, 

formulários da Web em um domínio específico. Nessa abordagem, são 

considerados incompatíveis nomes de elementos semelhantes que 

aparecem no mesmo esquema.  

 

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) referem-se ainda a estratégias que 

têm por finalidade incorporar o feedback no processo de schema matching e a 

interação do usuário: 

• GUI: é utilizada para subsidiar a inspeção e correção de correspondências 

realizadas de forma interativa; 

• Incremental Matching: em que o matcher determina o melhor match ou 

matches (top-k) no outro esquema, a partir de um elemento de um 

esquema escolhido pelo usuário; 
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• Top-k Matching: onde o matcher calcula os top-k matches de cada 

elemento de um esquema em relação aos elementos do outro esquema, 

ao invés de determinar um mapeamento completo entre dois esquemas; 

• Collaborative: o usuário é envolvido para fornecer, melhorar e efetuar o 

reuso de mapeamentos através de uma Wiki. 

 

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) tratam de algoritmos que foram 

propostos para estender a semântica de matches para além de um simples 

matching: 

• Semantic tagging: é um matching no qual relações semânticas, como 

igualdade, contenção, unknown e disjunção marcam as 

correspondências; 

• Conditional tagging: consiste em um matching em que, com o objetivo de 

serem válidas somente para certos valores de outro elemento, as 

correspondências são refinadas. 

 

Rahm e Peukert (2018) apresentam técnicas combinadas ou matchers, 

utilizados para determinar a similaridade dos elementos para a identificação das 

correspondências, quais sejam: 

• Linguistic matchers: combina técnicas que, fundamentadas em 

informações contidas em bases de conhecimento de segundo plano, 

como por exemplo, em dicionários de sinônimos ou nas medidas de 

similaridade de string, determinam a similaridade de nomes de elementos; 

• Structural matchers: combina técnicas que, baseadas na similaridade de 

vizinhos do esquema, como por exemplo, descendentes e/ou ancestrais, 

estabelecem a similaridade de elementos; 

• Instance matchers: combina técnicas que, fundamentadas nos dados de 

instância associados, como por exemplo, entidades de um conceito ou 

valores de atributos, determinam a similaridade de elementos. 

 

De acordo com Rahm e Peukert (2018), há técnicas para schema 

matching em grande escala que se colocam como promissoras na melhoria da 
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eficácia do match, que vão além da combinação de múltiplos matchers, quais 

sejam:  

• Post-processing and repair of proposed correspondences: um grande 

número de correspondências possíveis é gerado pelos matchers 

individuais e dessas correspondências, antes de sua inclusão no 

resultado do match, as finais necessitam ser selecionadas, como por 

exemplo, na possibilidade de serem validadas por um especialista no 

domínio. Essa seleção deve levar em conta as restrições globais, como 

por exemplo, se existir 1 ou um número restrito k de pares de match no 

outro esquema, no máximo; não devendo, portanto, considerar somente 

maneiras diferenciadas de agrupar os resultados do avaliador, como, por 

exemplo, valores de similaridade ponderados, interseção e união, e 

limiares de similaridade. Sendo assim, uma correspondência c1-c1’ 

somente será validada se c1’ for o elemento mais similar de c1 e vice-

versa. Dito de outro modo, se os mapeamentos 1:1 admitem apenas os 

candidatos de match mutuamente melhores que determinem pares 

estáveis; 

• Utilização background knowledge: utilizado para encontrar 

correspondências com o suporte de conhecimentos específicos ou gerais 

de background em dicionários e tesauros.  Essa técnica é utilizada no 

caso em que as informações interiores aos próprios esquemas de entrada 

são insuficientes para a realização de um matching em grande escala com 

entradas heterogêneas; 

• Reuso dos resultados anteriores de match: A correspondência de versões 

modificadas dos esquemas e de outros esquemas semelhantes pode ser 

realizada a partir de esquemas já correspondidos e de resultados de 

match, mantidos em repositórios, uma forma de background knowledge, 

que, embora altamente promissor, requer uma infraestrutura complexa de 

modo a determinar schema mappings e correspondências para reuso.  
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2.4 Uso de resultados de schema matching 

De acordo com Bernstein, Madhavan e Rahm (2011), muitos erros 

totalmente automáticos são cometidos por algoritmos de schema matching, onde 

não há um designer humano nas interações do match. No entanto, algumas 

aplicações podem usar resultados de schema matching do modo que estão, 

como por exemplo, em matches que dão contribuição de modo implícito para 

resultados de tarefas de usuários finais ou quando é satisfatório um matching de 

melhor esforço.  

2.5  Microsserviços 

Conforme já referido, arquitetados de forma monolítica, a maioria dos 

sistemas inicialmente eram possuidores de limitações, que vieram estimular que 

o estilo arquitetural de microsserviços em sistemas corporativos fosse explorado 

durante o processo de definição da arquitetura de um software. Nesta 

perspectiva, ao projetar e construir sistemas de software, constrói-se um 

conjunto de pequenos serviços, com base em recursos de negócios, pois 

executam seu processo de forma independente e comunicam-se entre si através 

de mecanismos leves (Figura 3) (LEWIS; FOWLER, 2014). 

 
Figura 3 - Arquitetura monolítica e arquitetura de microsserviços. 

Fonte: Adaptado de Lewis e Fowler (2014). 
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Os microsserviços executam o gerenciamento de seu próprio banco de 

dados, sendo que em sua arquitetura há características comuns, como por 

exemplo: diferentes linguagens de programação e tecnologias, controle 

descentralizado de dados, inteligência em endpoints, deploy automatizado, 

organização e capacidade comercial (LEWIS; FOWLER, 2014). Sendo assim, 

realizar schema matching entre dois esquemas no estilo arquitetural de 

microsserviços, com grandes quantidades de dados, se torna complexo (RAHM; 

PEUKERT, 2018). Na Figura 4 estão diagramas de ecossistemas de 

microsserviços das empresas Amazon, Netflix e Twitter, respectivamente, 

responsáveis por produzir e consumir grande quantidade de dados. Os 

diagramas não estão com a mesma forma de apresentação pois foram gerados 

em ferramentas distintas. 

 
Figura 4 - Exemplos de deathstars de ecossistemas de microsserviços. 

Fonte: figuras adaptadas de https://goo.gl/WwX7Nj e https://goo.gl/6ESX1C 
 

 
A grande quantidade de dados provenientes de diversificadas fontes está 

acessível por meio de interfaces da web que impactam significativamente no 

mecanismo de busca de e-business, no qual estão unificadas em um esquema 

intermediário várias fontes de dados da Web, entre outros. Assim, a proposta do 

schema matching é a realizar um semantic matching entre os atributos com a 

finalidade de localizar as correspondências existentes (ALANI; SAAD, 2017).   

O schema matching tem se revelado relevante em relação à integração e 

armazenamento de dados. Entretanto, devido às diversas formas de 

representação dos dados, nas quais os atributos podem estar representados 

semanticamente diferentes, muitos problemas desafiadores ainda são 

encontrados. O mais comum desses problemas é manipular dados em grande 

escala, em esquemas que necessitam ser correspondidos simultaneamente, o 
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que influenciará de modo significativo a eficiência e a eficácia.  

A qualidade dos resultados da correspondência, ou seja, a exatidão, 

consiste na eficácia, enquanto eficiência aponta o tempo e o consumo de 

recursos no decorrer do processo de schema matching. Esse tipo de match em 

grande escala implica a necessidade de redução do espaço de busca na direção 

de melhoria na eficácia e eficiência. Trata-se de uma abordagem que objetiva 

particionar os dados em menores porções, o que facilita o processo de match 

entre os atributos (ALANI; SAAD, 2017). 

2.6 Técnicas para matching em larga escala 

Moawed et al. (2018) afirmam que, devido às diferenciadas 

heterogeneidades das fontes de dados, o matching de modelos de metadados 

ainda consiste em tarefa difícil. Lidar com esse problema implica adentrar em 

quatro áreas promissoras, quais sejam: redução no espaço de busca, 

correspondência paralela, correspondência baseada em partição, reuso de 

resultados de correspondência anteriores e workflows de correspondência de 

autoajuste. 

2.6.1 Redução do espaço de busca 

Em função do tamanho dos esquemas, realizar o schema matching 

padrão comparando todos os elementos do primeiro esquema com todos os 

elementos do segundo esquema consiste em uma abordagem de complexidade 

quadrática. Em relação aos esquemas grandes, não existe apenas problemas 

de eficiência, há o problema dos amplos espaços de busca que tornam difícil a 

identificação correta dos pares de elementos que são correspondentes. Sendo 

assim, torna-se relevante que as grandes tarefas de matching restrinjam o 

espaço de busca com o propósito de melhorar a eficiência e qualidade do 

matching (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011). 

Para reduzir o espaço de busca no schema matching, Bellahsène, Bonifati 

e Rahm (2011) consideram dois tipos de abordagem. A primeira delas consiste 

em podar precocemente pares de elementos que possuem baixa similaridade de 

processamento adicional a fim de restringir a avaliação do produto cartesiano a, 
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no máximo, algumas etapas no workflow de match. A segunda abordagem 

considerada por Bellahsène, Bonifati e Rahm (2011) é Partitioning-Based 

Matching, que consiste em uma estratégia de divisão e conquista na qual, num 

primeiro momento, é realizado o particionamento da entrada esquemas e, na 

sequência, realiza-se o matching de partição.  

Moawed et al. (2018) afirmam que a primeira etapa de abordagens de 

Partitioning-Based Matching consiste em particionar, em um conjunto de 

partições, cada modelo de metadados de entrada (esquema e/ou ontologia). 

Desse modo, o problema de matching original é dividido em um conjunto de 

menores subproblemas, e assim o matching é executado somente em alguma 

das partes dos modelos de metadados. Dessa forma, cada tarefa de matching é 

realizada de forma independente, e os resultados desses matchers individuais 

são combinados para obtenção do resultado geral do match.  

De modo a atingir esse objetivo, há diversos algoritmos que podem ser 

utilizados para particionar os modelos de metadados (esquema e/ou ontologia), 

quais sejam: modularização, divisão e conquista, clustering e outras abordagens. 

De acordo com Moawed et al. (2018), a ideia que fundamenta o clustering é fazer 

o particionamento de maneira que apenas um subconjunto das partições do 

segundo modelo de metadados corresponda com cada partição do primeiro 

modelo de metadados (esquema e/ou ontologia). 

Do e Rahm (2007) referem-se à ideia de matching baseado em fragment, 

que consiste em combinar somente os pares de fragmentos com uma alta 

similaridade, obtidos da decomposição de esquemas grandes, em vários 

fragmentos menores. No matching baseado em fragment são determinados os 

fragmentos semelhantes nesses dois esquemas, que são comparados entre si 

de modo a identificar aqueles que são candidatos a posterior matching, o que 

objetiva a redução na sobrecarga durante o matching.  

2.6.2 Matching em paralelo 

A execução de processos de match em paralelo em vários processadores 

consiste em uma abordagem que reduz o tempo de execução do matching em 

grande escala (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011). De acordo com esses 

autores, são dois os principais tipos de matching paralelo: paralelização inter-
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matcher e intra-matcher. A execução paralela de matchers executáveis em 

workflows de match é permitida pela paralelização inter-matcher, que pode fazer 

uso de diversos núcleos de um único nó computacional ou vários nós e é 

facilmente suportada. Entretanto, esse tipo de paralelização não é aplicável a 

matchers sequenciais e é limitado em razão do número de matchers 

independentes. Além disso, limita a aceleração alcançável, pois os matchers de 

distinta complexidade podem ter diferenciados tempos de execução, visto que o 

tempo total de execução é determinado por um matcher mais lento, e não reduz 

os requisitos de memória para matching, visto que os matchers avaliam os 

esquemas completos (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011).  

Baseada em um particionamento dos esquemas ou ontologias que serão 

correspondidos, a paralelização intra-matcher é mais variável e consiste na 

paralelização interna de matchers. Esse tipo de paralelização é executável de 

forma mais flexível e escalável, pois seleciona tamanhos de partição 

apropriados, e leva a tarefas de match menores que utilizam requisitos reduzidos 

de memória por tarefa. Além disso, o paralelismo intra-matcher pode ser 

combinado com o inter-matcher, podendo ser utilizado em matchers sequenciais 

e executáveis de forma independente (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011).  

O Partition-based matching comporta a redução do espaço de busca, que 

limita o matching a pares de partições semelhantes, bem como suporta a 

paralelização intra- matcher. Entretanto, esse tipo de paralelização pode ainda 

ser aplicada sem a redução do espaço de busca para avaliar o produto 

cartesiano em paralelo, correspondendo todos os pares de partição 

(BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011).   

2.6.3 Self-tuning (autoajuste) match workflows 

Os workflows de match precisam ser definidos e configurados 

manualmente na maioria dos sistemas, o que compromete a escolha dos 

matchers a serem executados, de quais métodos serão utilizados na combinação 

dos resultados dos matchers e dos matchers correspondentes (RAHM, 2011; 

RAHM; PEUKERT, 2018).  

Essas decisões impactam significativamente tanto na eficiência quanto na 

eficácia. No entanto, para tarefas de match em larga escala são críticas, pois o 
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enorme número de possibilidades em relação às configurações dificulta a 

definição de workflow de match adequado. Dessa forma, há necessidade de 

adoção de abordagens de ajuste semiautomático que considerem os desafios 

do matching de grandes esquemas (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011).  

Para combinar os resultados de matchers individuais, uma abordagem 

versátil é admitir uma correspondência se a similaridade combinada exceder um 

limite determinado a partir da média ponderada da similaridade de matchers 

individuais por correspondência. A aplicação de pesos específicos de tarefas e 

métodos de combinação, por exemplo, beneficia valores maiores de similaridade 

que são utilizados em várias abordagens que buscam um ajuste na combinação 

de matcher (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011). 

2.6.4 Reuso dos resultados de match anteriores  

O reuso de resultados de match anteriores em novas tarefas de match, 

porém similares, é uma abordagem que pode ser utilizada para a melhoria da 

eficiência e da eficácia do schema matching. Como por exemplo, pode ser 

empregada para adaptar um mapping entre dois esquemas, quando um desses 

esquemas evoluir para uma nova versão (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 

2011).  

O reuso de mapeamentos de match executados anteriormente para as 

partes de esquema inalteradas pode evitar significativamente o esforço de 

match, e ainda pode ser aplicável em outros casos, quando certos elementos ou 

subestruturas são compartilhados por diferentes esquemas. Para esse reuso é 

necessária uma infraestrutura abrangente, de modo específico, um repositório 

com os resultados de match e as correspondências previamente determinadas 

(BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011).  

Também são primordiais métodos que determinem fragmentos do 

esquema e os elementos para os quais pode-se aplicar o reuso de match. Esse 

reuso pode ser utilizado em mapeamentos entre fragmentos de esquemas 

comuns, para correspondências de elementos individuais e para mapeamentos 

e esquemas completos (BELLAHSÈNE; BONIFATI; RAHM, 2011). O reuso dos 

resultados de match anteriores e de estratégias de match de autoajuste na 

avaliação comparativa de abordagens já propostas para o mapeamento de 
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reparo é uma abordagem que, segundo Rahm e Peukert (2018), necessita de 

pesquisas.  

2.7 Um panorama da evolução da área  

No início dos anos 2000, o schema matching era usualmente realizado de 

forma manual, nem sempre subsidiado por uma interface gráfica com o usuário, 

um processo dispendioso, demorado e passível de erros. No entanto, o nível de 

esforço é mais que linear quando é necessário avaliar cada correspondência em 

um contexto de possíveis correspondências dos mesmos elementos, o que exige 

uma abordagem de integração mais eficiente com suporte automatizado para a 

realização de schema matching (RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

Nessa época já havia trabalhos sobre schema matching, especificamente 

no contexto de integração de esquemas, recuperação de informações e 

representação de conhecimento. Como características comuns desses 

trabalhos, o uso do schema matching na integração de esquemas e sua 

importância em vários domínios de aplicações (RAHM; BERNSTEIN, 2001).  

Nesse mesmo período, sistemas de e-commerce também motivaram o 

schema matching para message translation. Frequentemente, mensagens que 

descrevem transações comerciais são trocadas por empresas e, na maioria das 

vezes, cada parceiro comercial utiliza o próprio formato de mensagem, os quais 

diferem em sua sintaxe, como por exemplo: XML, estruturas personalizadas de 

dados ou estruturas EDI (Electronic Data Interchange), que podem ainda utilizar 

diferentes esquemas de mensagens. Desse modo, era necessário que os 

desenvolvedores convertessem essas mensagens em formatos exigidos por 

diferentes empresas, de modo que os sistemas pudessem trocar mensagens 

(RAHM; BERNSTEIN, 2001). 

Já em 2011, Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) concluíram em seus 

estudos que schema matching não é uma tarefa única, como por exemplo, no e-

commerce, os formatos de mensagens de novos parceiros de negócios 

necessitam ser mapeados para formatos de mensagens que interagem com os 

processos de negócios já esquematizados. Na integração de dados, assim que 

se tornam disponíveis novas fontes de dados são mapeadas para um único 

esquema mediado. Há muitos esquemas possíveis para determinado domínio 
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vertical, como, por exemplo, registros de pacientes ou catálogos de produtos, 

que são esquemas que possuem padrões comuns, os quais podem ser utilizados 

na melhoria dos resultados de um algoritmo de schema matching (BERNSTEIN; 

MADHAVAN; RAHM, 2011). 

As expressões semânticas desenvolvidas em decorrência das 

correspondências iniciais detêm muito do valor dos mapeamentos, sendo 

imprescindível não somente gerar correspondências fundamentadas em 

modelos aprendidos, e sim o reuso dessas expressões. Bernstein, Madhavan e 

Rahm (2011) exemplificaram que do reuso de um fragmento de mapeamento 

validado F, para corresponder à origem e ao destino de F por meio da 

combinação da origem e do destino dos esquemas, decorreram vários 

problemas como: o particionamento de um esquema em fragmentos, em que 

pode haver o reuso de seus mapeamentos validados; a necessidade de um 

repositório que armazene e forneça acesso a mapeamentos já validados; as 

possíveis correspondências de cada mapeamento em uma biblioteca, o que 

mostrava a necessidade de mais trabalhos nessa direção nesse período 

(BERNSTEIN; MADHAVAN; RAHM, 2011). 

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) afirmaram que, embora tivesse 

havido esse progresso no mapeamento de reuso, poucas das tecnologias foram 

disponibilizadas para o setor comercial. Para esses autores, devido ao grande 

número de esquemas na Web, a abordagem de Holistic Matching se tornou 

atraente. Nesse sentido, havia sido proposto Collective schema Matching, que 

foi aplicado para o match em entradas de formulários HTML. Desse modo, 

esquemas ou formulários conhecidos por pertencentes a um domínio são 

analisados coletivamente, de modo a deduzir um esquema único mediado para 

tal domínio.  

De acordo com Bernstein, Madhavan e Rahm (2011), há um ser humano 

na maioria dos processos de realização de schema matching, entretanto, o 

suporte de GUI é essencial para a visualização de mapeamentos. Pode-se citar 

como exemplo a necessidade de particionar grandes esquemas para serem 

visualizados em tela única. Além disso, para o processo de mapeamento, as 

ferramentas de matching necessitam propiciar melhor suporte, como, por 

exemplo, fornecer ajuda aos usuários para que possam lembrar os elementos 
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de esquema que avaliaram no decorrer do processo de correspondência, e o que 

foi aprendido nessa avaliação, como candidatos fortes e fracos. 

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) observaram uma convergência entre 

as abordagens de schema matching e de entity resolution, ou seja, matching em 

nível de metadados e matching em nível de instância. Para esses autores, os 

protótipos de schema matching e ontologia abarcavam correspondentes 

fundamentados em instância que derivam da similaridade ou sobreposição de 

instâncias de elemento, a similaridade de elementos de esquema.  

Nas últimas décadas, de acordo com Rahm e Peukert (2018), foram 

desenvolvidas muitas técnicas e protótipos para schema matching automático, o 

que mostra que esse processo tem se revelado como uma área de pesquisa em 

ascensão. De maneira geral, uma combinação de técnicas ou matchers, 

utilizados na determinação da similaridade dos elementos, identificam as 

correspondências existentes entre esses elementos. Para esses autores, 

embora tenha havido avanços na área, os sistemas de match da atualidade 

ainda enfrentam grandes desafios para estabelecer o schema matching em 

grande escala, como atingir boa eficiência e a boa eficácia. E ainda citaram 

outros desafios, como abordagens e interfaces adequadas para o envolvimento 

do usuário, como também benchmarking e avaliação (RAHM; PEUKERT, 2018). 

Rahm e Peukert (2018) afirmam que abordagens recentes têm sido 

destinadas à melhoria da eficiência e a eficácia na schema matching em larga 

escala. Apontam que o principal desafio em relação ao desempenho no schema 

matching em grandes conjuntos de dados é o espaço de busca 

exponencialmente grande, na hipótese de necessitar a comparação de todos os 

elementos do primeiro esquema com todos os elementos do segundo esquema, 

ambos de entrada. 

Para Rahm e Peukert (2018), a maior parte das abordagens referentes a 

Schema Matching está concentrada no match de pares ou de duas vias, em que 

é feito o match entre dois esquemas de entrada relacionados.   
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Figura 5 - Entradas e saídas de um sistema de schema matching automático. 
Fonte: Rahm e Peukert (2018, p.1). 

 
Rahm e Peukert (2018) mostram, conforme Figura 5, que o matching 

automático pode utilizar dados de instância para esquemas de entrada ou 

background knowledge, como resultados de correspondência anteriores ou 

dicionários, que tornam mais simples identificar, nos esquemas de entrada, os 

elementos correspondentes. O schema matching de pares usualmente resulta 

em um mapeamento de equivalência, onde estão contidas as correspondências 

semânticas identificadas, ou seja, pares de elementos semanticamente 

equivalentes, como por exemplo, conceitos de ontologia ou atributos de 

esquema. Em razão da heterogeneidade semântica presente nos esquemas, 

apenas mapeamentos aproximados podem ser determinados pelos algoritmos 

(RAHM; PEUKERT, 2018).  

De acordo com Rahm e Peukert (2018), a dimensão desse desafio é 

justificada pelo fato de que na correspondência de esquemas e ontologias com 

milhares de elementos tem-se um espaço enorme de busca com milhões de 

comparações a serem estabelecidas, o que demandaria tempos enormes de 

execução para a avaliação desses muitos elementos, e ainda a dificuldade em 

detectar as poucas correspondências, entre tantos possíveis candidatos. Dessa 

forma, consideram categórico que o schema matching em grande escala restrinja 

o espaço de busca. Ainda mencionam que, para melhorar os tempos de 

execução, pode ser utilizada a correspondência paralela (RAHM; PEUKERT, 

2018).  
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Para Rahm e Peukert (2018), a correspondência paralela pode ser 

utilizada para agilizar correspondências individuais, como, por exemplo, realiza 

o particionamento do espaço de busca, ou seja, o conjunto constituído por pares 

de elementos pertencentes aos esquemas de entrada, e faz a avaliação em 

paralelo das diferentes partições por meio de diferenciados processadores. E 

ainda pode-se fazer a avaliação em paralelo de diferentes comparadores entre 

si (RAHM; PEUKERT, 2018). 

No matching de grandes esquemas, uma ideia para a redução do espaço 

de busca é a aplicação de múltiplos matchers em sequência e, de início, antes 

de fazer outros matchers, utilizar matchers rápidos com um baixo limiar de 

similaridade, como por exemplo, pode-se usar um matcher de string em nomes 

de elementos, com o propósito de eliminação da maioria dos pares de elementos 

(RAHM; PEUKERT, 2018). Para esses pesquisadores, outras abordagens de 

matching de grandes esquemas são fundamentadas no particionamento dos 

esquemas de entrada, as quais restringem a busca de elementos de esquemas 

semelhantes a um subconjunto dessas partições. Este tipo de abordagem pode 

reduzir de forma significativa o espaço de busca e alcançar a melhoria da 

eficiência na correspondência. Além disso, realizar a correspondência das 

partições menores implica em reduzir os requisitos de memória em relação ao 

matching dos esquemas completos. Nesse tipo de matching, as tarefas podem 

ser efetivadas em paralelo visando melhorias adicionais de desempenho. 

Rahm e Peukert (2018) afirmam que, embora existam várias abordagens 

que possibilitem efetuar o particionamento de esquemas, ainda consiste em um 

problema aberto de pesquisa encontrar abordagens mais eficazes. Citam o 

COMA++ como um dos primeiros sistemas que suporta o schema matching 

baseado em partição, obtido a partir da correspondência de fragmentos. Citam 

também o fragment matching que funciona em duas etapas, sendo que, na 

primeira, os fragmentos de um esquema de entrada são determinados e 

comparados entre si, a fim de identificar candidatos a serem posteriormente 

correspondidos totalmente, ou seja, os mais semelhantes do outro esquema de 

entrada. Essa busca de fragmentos semelhantes consiste em um matching leve, 

como por exemplo, fundamentado na similaridade dos fragmentos originais. Na 

segunda fase de seu funcionamento, o fragment matching corresponde forma 
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independente cada par de fragmentos similares com a finalidade de distinguir 

correspondências entre seus elementos (RAHM; PEUKERT, 2018). 

Para esses autores, um desafio-chave é a eficácia, ou seja, um match de 

alta qualidade que requer uma completa e correta identificação de 

correspondências semânticas, desafio este se que amplia em maiores espaços 

de busca. Outro desafio para match em grande escala é a alta heterogeneidade 

semântica, como por exemplo, quando o tamanho e escopo de esquemas 

diferem amplamente, o que dificulta evitar falsos candidatos a correspondência 

e a localização de todas as correspondências existentes. Há técnicas, além da 

utilização combinada de múltiplos matchers, que se colocam como promissoras 

na melhoraria da eficácia do match para schema matching em grande escala, 

quais sejam: pós-processamento e reparo de correspondências propostas; 

utilização background knowledge; reuso dos resultados anteriores de match; 

ajuste semiautomático de estratégias de match (RAHM; PEUKERT, 2018). 

Apontam ainda que esses sistemas se apresentam inadequados para 

problemas de match em larga escala, o que implica na necessidade de 

abordagens de match mais voltadas para aplicações práticas e produtos, o que 

aponta para novas pesquisas. Defendem que seria produtiva a avaliação 

comparativa das abordagens propostas para o mapeamento de reparo, com 

reuso dos resultados de match realizados anteriormente. Consideraram que há 

possibilidades de melhoria das abordagens já existentes nessas áreas. Apontam 

para a necessidade de novas abordagens que incluam interfaces de usuário 

aprimoradas de modo a fornecer feedback de especialistas, controlar processos 

de schema matching e realizar Holistic schema matching para vários esquemas 

(> 2) (RAHM; PEUKERT, 2018). 

2.8 Estudos relacionados 

 As revisões da literatura objetivam encontrar todos os estudos referentes 

a temática em questão. Para a busca e retorno de resultados com estudos 

relevantes, em um primeiro momento devem ser identificadas os descritores que 

atendam aos objetivos do estudo. Para tanto, o descritor “Schema Matching” foi 

utilizado nas buscas em três bases, quais sejam: IEEE, Scopus e Web of Science.  
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  A busca realizada na base IEEE considerou a seguinte string de busca: 

“(Schema Matching) Year: 2013-2019” e retornou um total de 178 trabalhos, 

sendo 152 Conferences, 1 Books, 1 Courses, 19 Journals e 5 Early Access 

Articles. Foram considerados para esta investigação apenas os Journals e Early 

Access Articles, um total de 23 trabalhos. Na base Scopus, delimitando o mesmo 

período de publicação, a busca realizada retornou 196 resultados, sendo 120 

Conference Paper, 60 Article, 12 Conference Review, 3 Book Chapter, 1 Book. 

Foram admitidos para este estudo somente os articles, 60 estudos. Na base Web 

of Science, considerado esse mesmo período de publicação, a busca realizada 

retornou 131 resultados, sendo 82 Proceedings paper, 51 Article, 1 Early access 

e 1 Review. Neste estudo foram considerados somente os Articles e Early 

Access, totalizando 52 estudos. 

Os trabalhos considerados para esta investigação, um total de 135, foram 

submetidos posteriormente à uma leitura cuidadosa dos títulos e resumos que 

possibilitou a seleção daqueles que trazem abordagens para a realização de 

schema matching baseado em estrutura e em elementos, o que soma 15 

trabalhos. 

Alguns desses estudos apresentam abordagens para a realização de 

schema matching baseado em elementos, como: Gu et al.  (2017); Alqarni e 

Pardede (2016); Masri et al. (2017); Sabbah et al. (2014); Ding e Sun (2015). 

Outras abordagens focaram na realização de schema matching baseado em 

estrutura, como os apresentados por Aggoune, Bouramoul e Kholladi (2017) e 

Ibrahim et al. (2014). Outras ainda se dedicaram à realização de matching 

baseado em instância, como os apresentados em Mahdi e Tiun (2014) e Mehdi 

(2017). Além destes, foram encontrados estudos como os de Apisakmontri et al. 

(2016) e Ngo e Bellahsene (2016), que trazem abordagens para a realização de 

schema matching baseado em estrutura e em elementos.  

Há também estudos como o de He e Wang (2015) e de Esposito (2014), 

que apresentaram abordagens para a realização de schema matching baseado 

em estrutura e baseado em instância. A abordagem apresentada por Villányi e 

Martinek (2017) realiza schema matching baseado em estrutura e linguística; 

enquanto a abordagem trazida por He e Wang (2015) faz schema matching 
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baseado em estrutura, em medatados e em instâncias. E ainda a proposta por 

Sutanta (2016), que realiza matching baseado em restrições e em instâncias.  

A partir da análise das abordagens apresentadas nesses trabalhos foi 

construído o Quadro 1, que mostra um comparativo de características dessas 

abordagens, quais sejam: em relação à existência ou não de interface de 

usuários (UI - user interface), o tipo de match que é executado, a quantidade de 

dados que pode ser processada pela proposta de schema matching, se utilizam 

ou não semântica, se essas abordagens foram testadas em aplicações práticas 

e o workflow de match realizado. 

Observa-se, conforme mostra o Quadro 1, que, dos estudos analisados, 

quatorze (14) apresentaram abordagens que, de diferentes formas, envolvem a 

semântica para realização do schema matching, e apenas o estudo de Sutanta 

(2016) não refere à semântica em sua abordagem.  

 
Quadro 1 - Comparativo de características das abordagens apresentadas nos estudos 
relacionados 

Título Autor UI Tipo de 
match 

Semân-
tica 

Quant. 
de 

dados 

Aplica- 
ção 

prática 
Workflow de Match 

A Hybrid Model 
Schema 
Matching Using 
Constraint-Based 
and Instance-
Based 

Sutanta  
(2016) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
restrições 
e baseado 
em 
instâncias  

Não 
utiliza 

Média Prova 
experi-
mental  

- Entrada 
- Processo (baseado em 
restrições e em instância 
simultaneamente); 
- Saída; 
- Verificação (possível de ser 
feita pelo usuário, caso 
necessário)  
- Avaliação  

A knowledge-
based platform 
for Big Data 
analytics based 
on publish/ 
subscribe 
services and 
stream 
processing 

Esposito  
(2014) 

Possui  
(Web  
services
) 

Baseado 
em 
estrutura e 
baseado 
em 
instância 

Utiliza  Grande Prova 
experi-
mental  

- Utiliza a workflow nativo da 
implementação do s-match. 

An Approach for 
Instance Based 
Schema 
Matching with 
Google Similarity 
and Regular 
Expression 

Mehdi  
(2017) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
instâncias  

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

Cinco fases:  
- Análise de instâncias; 
- Classificação atributos do 
esquema; 
- Extração do tamanho ideal 
da amostra;  
- Identificação similaridade 
da instância (Google 
Similarity); 
- Identificação 
correspondência. 
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An Automatic 
Domain 
Independent 
Schema 
Matching in 
Integrating 
Schemas of 
Heterogeneous 
Relational 
Databases 

Ibrahim  
et al. 
(2014)  

Não  
possui 

Baseado 
em 
estrutura 

Utiliza  Média Prova 
experi-
mental  

- Pré-integração; 
- Matcher relações do 
esquema (n-gram, syn); 
- Matcher nome atributo (n-
gram, synonym); 
- Baseado tipo de dados; 
- Baseado restrição; 
- Baseado em instância; 
- Merging and Restructuring.  

An Automatic 
Matcher and 
Linker for 
Transportation 
Datasets 

Masri  
et al. 
(2017) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Média Prova 
experi-
mental  

- Pré-processamento 
(divisão colunas caracteres 
especiais - vírgulas, ponto-e-
vírgula); 
- Consulta o serviço da Web 
com termos do pré-
processamento e agrupa 
resultados (matriz de co-
ocorrência); 
- Matcher (distância de 
Levenshtein).  
- Cálculo do valor médio 
(matriz de resultados). 

An integrated 
heterogeneous 
web service 
retrieval via 
combination of 
instance- and 
metadata-based 
schema 
matching method 

He e 
Wang 
(2015) 

Não 
possui 

Baseado 
em 
estrutura, 
baseado 
em 
medatados 
e baseado 
em 
instâncias 

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

- A análise de esquema 
(método CIM); 
- Partição de esquema 
projetado para dividir o 
esquema fragmentação; 
- Execução do Matcher 
baseado em metadados e 
em instância, gera matriz de 
similaridade; 
- Combinação matriz para 
gerar uma similaridade total. 

An ontology-
based framework 
for semantic 
reconciliation in 
humanitarian aid 
in Emergency 
information 
systems  

Apisakm
ontri  
et al. 
(2016) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
estrutura e 
baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Grande Prova 
experi-
mental  

- Matcher de Tabela de 
Classes e Tabela de 
Propriedades; 
- Alinhamento resultantes 
combinados determinar o 
alinhamento final (usando 
correspondência de 
Propriedade-Coluna). 

DIPROM: 
Distance 
Proportional 
Matcher 
Exploiting 
Neighbor-levels 
and Related 
Terms 

Villányi e 
Martinek  
(2017) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
estrutura e 
linguístico 

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

Combinação híbrida:  
- Linguística; 
- Vocabulário; 
- Combinador estrutural. 

Effect of 
thesaurus size 
on schema 
matching quality  

Sabbah 
et al. 
(2014) 

Possui Baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

- Processamento Match de 
termos relacionados 
utilizando Thesaurus;  
- Processo realizado para 
cada palavra na descrição 
de cada elemento nos dois 
esquemas de entrada. 

Mediation system 
for dealing with 
semantic 
problems in 
databases  

Aggoune
, 
Bouramo
ul 
e 
Kholladi 
(2017) 

Possui Baseado 
em 
estrutura 

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

- Matching de similaridade 
entre conceitos;  
- Matching estrutural; 
- Matching de tipo de dados; 
- Matching dados de objeto. 
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Overview of 
YAM++ - (not) 
Yet Another 
Matcher for 
ontology 
alignment task  

Ngo e 
Bellahse
ne 
(2016) 

Possui  
(Web) 

Baseado 
em 
estrutura e 
baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Grande Aplicaç
ão 
prática 

- Matcher de nível de 
elemento; 
- Matcher de nível de 
estrutura, entrada: Matcher 
de nível de elemento; 

Schema 
matching based 
on position of 
attribute in query 
statement 

Ding e 
Sun 
(2015) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Pequena  Prova 
experi-
mental  

- Utilização algoritmo ACO 
(Ant Colony Optimization) 
- Distância euclidiana + e 
Distância normal 

The Interaction 
Between 
Schema 
Matching and 
Record Matching 
in Data 
Integration  

Gu et al.  
(2016)  

Não  
possui 

Baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Média Prova 
experi-
mental  

- Utilização de schema 
matching (SM); 
- Utilização de record 
(instância) matching (RM); 
Obs.:  
- cada decisão SM é feita 
fundamentada em resultados 
RM intermediários e vice-
versa (execução alternada); 
- Construção estrutura de 
índice com base em q-
gramas e um algoritmo 
guloso de busca que pode 
reduzir a sobrecarga da 
interação. 

Utilizing WordNet 
and Regular 
Expressions for 
Instance-based 
Schema 
Matching 

Mahdi  
e Tiun  
(2014) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
instância  

Utiliza  Pequena  Prova 
experi-
mental  

- Identificação dos tipos de 
dados; 
- Seleção das amostras; 
- Matecher baseado em 
instância (Regex + WordNet) 
- Combinação dos 
elementos. 

XML schema 
matching using 
early dissimilarity 
detection 
approaches 

Alqarni e 
Pardede  
(2016) 

Não  
possui 

Baseado 
em 
elementos 

Utiliza  Pequena Prova 
experi-
mental  

- Similaridade determinada 
pela combinação de 
medidas internas e externas; 
- Usando equações lineares 
e não-lineares; 
- Soma ponderada para 
combinação resultados. 

 
A título de exemplo, alguns desses estudos, como o de Mahdi e Tiun 

(2014); Alqarni e Pardede (2016); Aggoune, Bouramoul e Kholladi (2017) e 

Apisakmontri et al. (2016) utilizaram o WordNet3.  Masri et al. (2017) utilizaram 

semântica com o linked data. Apisakmontri et al. (2016) utilizam a ontologia 

HARE para auxiliar o schema matching. Já o estudo de Ngo e Bellahsene (2016) 

apresenta uma abordagem que explora informações semânticas das entidades 

nas ontologias de entrada, com o objetivo de detectar e remover pares de 

mapeamentos conflitantes.  

 
3 WordNet que é um banco de dados lexical contendo substantivos, verbos, adjetivos e advérbios 
agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos interligados através de relações conceitual-
semânticas e lexicais para auxiliar no processo de schema matching. 
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Em relação à essa característica, buscou-se utilizar o WordNet no 

HSSMatch e, além disso, gravar os resultados dos matching realizados em uma 

base de dados gráfica que permite executar querys SPARQL para um melhor 

reaproveitamento dos resultados de matchers anteriores. Uma completa e 

correta identificação de correspondências semânticas é exigida em um match de 

alta qualidade, evidenciam Rahm e Peukert (2018), o que torna a eficácia um 

desafio-chave quando se trata de maiores espaços de busca.  

Outra característica observada foi a presença ou não de interface gráfica 

de usuário nas abordagens apresentadas pelos pesquisadores em seus estudos 

aqui analisados. Constata-se que apenas quatro (4) das quinze (15) abordagens 

possuem interfaces gráficas de usuário, das quais as apresentadas por 

Aggoune, Bouramoul e Kholladi (2017) e Sabbah et al. (2014) são interfaces 

desktop, e, assim, têm poucas funcionalidades e propiciam difícil modo de 

interação. A interface gráfica da abordagem proposta por Esposito (2014) 

apresenta uma camada de serviço (Web Services) que pode ser utilizada para 

integrações, inclusive via interfaces gráficas de outros aplicativos. Mas o fato 

dessa interface não ser Web implica em dificuldade de utilização por parte do 

usuário, pois depende de instalações de softwares adicionais, muitas vezes 

voltadas para um público técnico, dificultando a interação em vários ambientes e 

dispositivos.  

Apenas uma das abordagens estudadas, aquela apresentada por Ngo e 

Bellahsene (2016), possui uma interface gráfica de usuário Web que permite 

uma interação para matchers de ontologias. Rahm e Peukert (2018) 

mencionaram que há necessidade de interfaces que apresentem o resultado do 

schema matching de forma inteligente, e que não existem abordagens e 

interfaces adequadas para o uso prático, consistindo, assim, em uma das 

lacunas a ser preenchida com as pesquisas. Dessa forma, neste estudo buscou-

se desenvolver no HSSMatch uma interface gráfica de usuário disponibilizada 

na Web, que permite interação para a utilização prática no gerenciamento de 

schema matching para microsserviços, mostrando os resultados de schema 

matching de forma inteligente.  

Outra característica avaliada nas abordagens apresentadas nos trabalhos 

analisados é a quantidade de dados envolvida no schema matching, e observou-
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se que a maioria não tem foco em grandes quantidades de dados para a 

realização de schema matching, pois, de um total de 15 trabalhos analisados, 8 

trabalhos tem foco em uma quantidade pequena de dados, 4 trabalhos em uma 

quantidade média de dados, e apenas 3 dessas abordagens realizaram testes 

com uma quantidade maior de dados. Isto posto, vem confirmar o que foi 

colocado por Rahm e Peukert (2018), que evidenciam a inadequação dos 

sistemas já existentes para problemas de match em larga escala. 

De modo mais específico, em relação aos três estudos que utilizaram 

grande quantidade de dados está o de Esposito (2014), que utilizou uma base 

de dados de gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) referente a 5 milhões de 

planos de voo; o estudo de Ngo e Bellahsene (2016), que realizou testes de 

correspondências de ontologias de escalabilidade e larga escala, obtendo bons 

resultados de match em conjuntos de dados da OAEI 

(http://oaei.ontologymatching.org); e a abordagem de Apisakmontri et al. (2016), 

que considerou as bases de dados de dois sistemas de gerenciamento de 

desastre (Sahana e Ushahidi).  

Conforme colocado por Rahm e Peukert (2018), embora as pesquisas 

tenham apresentado resultados promissores, as abordagens de schema 

matching da atualidade ainda encontram desafios para realizar matching em 

larga escala, sendo desafiador alcançar eficácia e eficiência suficientes para o 

problema de aplicação. Assim, o HSSMatch, no que se refere à quantidade de 

dados envolvida, foi projetado para processar também esquemas em larga 

escala.   

Outro aspecto analisado nas abordagens dos estudos analisados foi o 

workflow de matching, podendo afirmar que são amplamente variados. Na 

abordagem proposta por Apisakmontri et al. (2016) o workflow realiza o matcher 

de tabela de classes e de tabela de propriedades e a combinação dos 

alinhamentos resultantes para determinar o alinhamento final por meio do 

matching em propriedade-coluna. Para auxiliar a tarefa de schema matching, o 

workflow proposto por Ding e Sun (2015) utiliza o algoritmo ACO (Ant Colony 

Optimization), juntamente com o cálculo da distância euclidiana e da distância 

normal.  
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Ainda referindo ao workflow de matching apresentado nos estudos 

analisados, pode-se citar o de Mahdi e Tiun (2014), que utiliza a identificação 

dos tipos de dados, a seleção das amostras, o matcher baseado em instância e 

a combinação dos elementos. Mehdi (2017) apresentou as cinco fases do 

workflow para a execução do schema matching, quais sejam: análise de 

instâncias, classificação atributos do esquema, extração do tamanho ideal da 

amostra, identificação similaridade da instância (Google Similarity) e 

identificação do matching. O estudo de He e Wang (2015) apresentou 

características do workflow de matching realizado, como a análise de esquema 

(método CIM); partição de esquema projetado para dividir o esquema 

fragmentação; execução do matcher baseado em metadados e em instância, 

geração matriz de similaridade; combinação matriz para gerar uma similaridade 

total.  

Villányi e Martinek (2017), mostraram combinação híbrida no workflow de 

matching proposto, especificando: baseados em linguística, utilizando 

vocabulário e realizando a combinação estrutural. No estudo de Sabbah et al. 

(2014) estão aspectos do workflow de matching, como: o match de termos 

relacionados usando o Thesaurus, e que o processo foi realizado para cada 

palavra na descrição de cada elemento nos dois esquemas de entrada. 

Aggoune, Bouramoul e Kholladi (2017) apresentaram como características do 

workflow vários tipos de matching, como o de similaridade entre conceitos, 

matching estrutural, matching de tipo de dados, matching de dados de objeto 

(instância). Já Alqarni e Pardede (2016) mostraram em seu workflow de matching 

a similaridade determinada pela combinação de medidas internas e externas, 

uso de equações lineares e não-lineares e da soma ponderada para a 

combinação dos resultados.  

Sutanta (2016) evidenciou que no workflow de matching seguiu os 

seguintes passos: entrada; processamento (baseado simultaneamente em 

restrições e em instância); saída; verificação (possível de ser feita pelo usuário, 

caso necessário); e avaliação. Na abordagem apresentada por Ibrahim et al. 

(2014), o workflow de matching realiza a pré-integração e posteriormente vários 

matchers, quais sejam: matcher baseado em esquemas (n-gram, synonym), 

matcher baseado em nomes e atributos (n-gram, synonym), em tipos de dados; 
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em restrição e em instância e, para finalizar foi feito o merging e restructuring. O 

workflow de matching apresentado por Masri et al. (2017) consiste em: pré-

processamento (divisão de colunas pelos caracteres especiais: vírgulas, ponto-

e-vírgula); consulta de serviço da Web com termos do pré-processamento; 

agrupamento dos resultados (matriz de concorrência); matcher (distância de 

Levenshtein) e cálculo do valor médio (matriz de resultados).  

Os aspectos do workflow de matching apresentado por Gu et al. (2017) 

são a utilização de schema matching (SM) e utilização de record (instância) 

matching (RM), onde cada decisão de SM é realizada com base em resultados 

intermediários de RM e vice-versa (execução alternada), e ainda a construção 

da estrutura de índice feita com q-gramas, além de um algoritmo guloso de busca 

para reduzir a sobrecarga da interação. O workflow nativo da implementação do 

s-match foi utilizado por Esposito (2014), ao passo que o estudo de Ngo e 

Bellahsene (2016) utilizou no workflow um matcher em nível de elemento e um 

matcher em nível de estrutura, recebendo como entrada o resultado do matcher 

em nível de elemento. Neste estudo foi construído o workflow de matching do 

HSSMatch para suportar e fazer link dos tipos de matchers. 

Outra característica avaliada nas abordagens constantes nos estudos 

analisados, é se estão voltadas para aplicações práticas. Sutanta (2016) testou 

o modelo híbrido por 36 vezes utilizando um conjunto de dados de teste de um 

banco de dados relacional de modelos que atendem à natureza heterogênea. A 

abordagem de Esposito (2014), embora tenha utilizado uma base de dados de 

gerenciamento de Tráfego Aéreo (ATM) real, avaliou o modelo proposto dentro 

do contexto de uma prova experimental de conceito, não disponibilizando para 

situações do mundo real. 

Mehdi (2017) avaliou a abordagem proposta em seu estudo a partir de 

dois conjuntos de dados reais, Restaurante e Censo, entretanto, esses testes 

foram feitos de forma experimental, o que foi constatado em relação à avaliação 

do modelo proposto Ibrahim et al. (2014), que utilizou datasets de domínio 

biomédico comparando com outros modelos. Avaliação experimental também foi 

realizada por Masri et al. (2017) das duas abordagens por eles propostas, com 

base em dois conjuntos de dados provenientes de empresas de transporte de 
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Paris (Autolib e SNCF), um serviço de compartilhamento de carros e uma 

empresa ferroviária, respectivamente.  

Para a avaliação experimental do método proposto em He e Wang (2015), 

foram utilizados dados de instância XML fornecidos pelo Geoserver 

(http://geoserver.org), e esse mesmo tipo de avalição foi feita da abordagem 

proposta por Apisakmontri et al. (2016), que utilizaram duas bases de dados de 

dois sistemas de gerenciamento de desastre de código aberto (Sahana e 

Ushahidi). Em caráter experimental, Villányi e Martinek (2017) testaram a 

abordagem proposta utilizando padrões de esquema do mundo real e esquemas 

de teste que incluem os cenários de teste de concessionária de veículos, 

empresa, pedidos de compras e universidade. 

Testes experimentais também foram realizados como forma de avaliação 

da abordagem proposta por Sabbah et al. (2014), com base em dados do 

domínio agrícola de 23 cursos e o Thesaurus3 da Biblioteca Agrícola Nacional 

(NALT) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse mesmo tipo 

de teste foi realizado por Aggoune, Bouramoul e Kholladi (2017) para avaliar a 

abordagem proposta com base em dados referentes à microbiologia preditiva, 

considerando condições de crescimento de microrganismos nos alimentos. E 

ainda por Ding e Sun (2015), que geraram um conjunto de dados experimentais 

para a avalição da abordagem, a partir de dois projetos de código aberto 

(Easyjforum e JForum), amplamente utilizados para fóruns de discussão. 

Gu et al. (2016) também realizaram testes experimentais em dois 

conjuntos de dados reais e um sintético. Para também testar experimentalmente 

a abordagem proposta, Mahdi e Tiun (2014) realizaram várias experiências a 

partir de dois conjuntos de dados de domínio de restaurantes coletados em dois 

sites (Zagat e Fooder). Por meio de testes experimentais, Alqarni e Pardede 

(2016) utilizaram conjuntos de dados reais de diferentes domínios (Finanças, 

Universidades, Leilões, Bibliografia e Filmes) na avaliação da abordagem 

proposta. 

O estudo de Ngo e Bellahsene (2016) é o único dos 15 trabalhos 

analisados que implementou o modelo proposto para uso prático. A avaliação 

desse modelo foi feita através de testes de matching de ontologias em larga 

escala, realizados a partir de conjuntos de dados da OAEI, quando obtiveram 
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bons resultados de match. Entretanto, essa abordagem realiza matching com 

foco em ontologias.  

Com base no que apresentou Rahm e Peukert (2018), há necessidade de 

abordagens de match mais voltadas para aplicações práticas e produtos, 

havendo assim, possibilidades de melhoria das abordagens já existentes. Nessa 

perspectiva, neste estudo os testes relacionados ao HSSMach System foram 

feitos utilizando os datasets Order e Purchase Order.  

Em suma, o que se nota é que os estudos relacionados com a temática 

desta investigação mostram que, embora existam ferramentas, técnicas e 

tecnologias que possam contribuir para melhorias na realização de schema 

matching em larga escala, ainda há espaço para melhorias que possam 

contribuir para que esse processo, cada vez mais, tenha eficiência e eficácia. 

Um ponto observado é que nenhum desses trabalhos considera abordagens 

práticas voltadas para o estilo arquitetural de microsserviços com as alterações 

sofridas constantemente pelos esquemas. Em relação às lacunas que constam 

na literatura relacionada, é relevante observar que, em termos de interfaces 

gráficas de usuário na web, somente uma das abordagens em questão 

apresenta interface gráfica de usuário web, no entanto, o referido modelo se 

propõe a realizar somente matchers de ontologias. Outro ponto observado é que 

as abordagens dos trabalhos relacionados, embora utilizem semântica, o fazem 

de modo que os resultados dos schema matching não são armazenados em 

estrutura semântica. Além disso, não utilizam técnicas de busca semântica em 

estruturas apropriadas na utilização dessas informações no processo de 

matching.  

Observa-se ainda que as abordagens apresentadas por esses estudos 

relacionados não são voltadas para aplicações práticas e produtos, 

principalmente para arquiteturas de microsserviços. Embora algumas 

abordagens tenham focado na reutilização de resultados de matching, nenhuma 

delas acomoda novas alterações nos esquemas, juntamente com a reutilização 

dos resultados de matching. Assim, o HSSMatch buscou reunir técnicas e 

ferramentas, de modo que sua proposta é realizar schema matching de forma a 

melhorar a eficiência e eficácia desse processo em uma abordagem híbrida com 

capacidade de acomodar alterações nos dados, e utilizando a redução do 
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espaço de busca, aliada à combinação de matchers em nível de esquema e em 

nível de instâncias, apresentando os resultados em uma interface gráfica que 

facilite o gerenciamento do processo de matching pelos usuários. 
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3 ARQUITETURA DO MODELO HSSMATCH 

O HSSMatch proposto nesta tese, um modelo híbrido para Semantic 

Schema Matching em arquiteturas orientadas a microsserviços, tem como 

público alvo profissionais e pesquisadores da área de computação, que atuam 

com integração de dados e comunicação entre sistemas de software (troca de 

mensagens). Esse modelo tem como foco o schema matching de grandes 

esquemas e trabalha de forma híbrida com matchers em nível de esquemas e 

em nível de instância.  Foi fundamentado inicialmente na arquitetura genérica 

proposta por Rahm e Bernstein (2001). Desse modo, tomou-se por base que os 

clientes podem ser aplicações relacionadas a esquemas de diferentes domínios, 

como: esquemas de portais, esquemas de e-commerce, esquemas de 

microsserviços, esquemas de data warehouse e esquemas de database design.  

Fundamenta-se também em Bellahsène; Bonifati e Rahm (2011), para 

quem pode-se dividir o processo de matching em três momentos: a pré-match, a 

match e pós-match. No primeiro, os dados são processados pelo matcher, que 

executa alguns cálculos. Para o uso do algoritmo de matching é necessário 

configurar vários parâmetros como limites e valores de ponderação. No segundo 

momento, ocorre o match que mostra as correspondências entre os elementos 

dos esquemas. E no terceiro, pós-match, caso seja necessário, as 

correspondências exibidas podem ser verificadas e modificadas pelos 

especialistas de domínio.  

A arquitetura do HSSMatch, mostrada na Figura 6, apresenta seu 

workflow composto por quatro fases: “1ª Fase - Conversão”, “2ª Fase - 

Particionamento (busca de fragmentos similares)”, “3ª Fase - Matching paralelo” 

e “4ª Fase - Combinação e Validação Final”.  

3.1 Primeira Fase - Conversão 

Na “1ª Fase - Conversão”, são importados dois esquemas de entrada, 

aqui denominados por S1 e S2, que podem ser de variados domínios e formatos 

e seus dados de instância, preservando a semântica de seu conteúdo. O 

“Conversor representação externa/interna” traduz esses dois esquemas para um 

formato de processamento interno. Essa fase está baseada em Rahm e 

Bernstein (2001), para quem, em um schema matching, as ferramentas 
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fortemente integradas com o framework podem trabalhar diretamente na 

representação interna. 

 
Figura 6 - Arquitetura do modelo Híbrido de Semantic Schema Matching proposto. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Esses autores evidenciam também que para outras ferramentas são necessários 

programas de importação que preservam a semântica e traduzem a 

representação de esquemas nativos, tais como XML, SQL ou UML para a 

representação interna.  

3.2 Segunda Fase - Particionamento (Busca de fragmentos similares) 

A “2ª Fase - Particionamento (Busca de fragmentos similares)” do 

workflow do modelo proposto é iniciada após a importação e conversão dos dois 

esquemas de entrada S1 e S2, visando a redução do espaço de busca. Nessa 

fase, são determinados os subesquemas de um tipo específico, denominados 

fragmentos, que são comparados uns com os outros de modo a identificar os 

fragmentos mais similares do outro esquema. Ainda nessa fase, para o 

particionamento desses dois esquemas, será realizado um “match (S1, S2) de 

peso leve”.  Os fragmentos posteriormente são submetidos ao matching na 

terceira fase. O processo de particionamento baseou-se em Rahm e Peukert 

(2018) que afirmam que, para encontrar os fragmentos semelhantes há a 

necessidade de um matching leve baseado na similaridade dos fragmentos 

originais. Para Alani e Saad (2017) essa abordagem objetiva particionar os 

dados em porções menores, o que pode facilitar o processo de match entre os 

atributos. 

3.3 Terceira Fase - Matching paralelo 

Na “3ª Fase - Matching paralelo” do workflow de schema matching 

proposta para o HSSMatch são realizados os matching individuais dos pares de 

fragmentos similares dos dois esquemas S1 e S2, determinados na segunda 

fase. Esses matching individuais são realizados em paralelo através de uma 

engine denominada “Matcher Execution Engine – match (F1N, F2N)” de 

execução que determina as estratégias de matching.  

Essa terceira fase do modelo proposto está fundamentada em Rahm e 

Peukert (2018), que mencionam que o matching baseado em fragmentos 

corresponde, de forma independente, cada par de fragmentos similares, com a 

finalidade de distinguir correspondências entre seus elementos. Corrobora 

também o estudo de Bernstein, Madhavan e Rahm (2011), que definem o 
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matching baseado em partição como uma estratégia de divisão e conquista, que 

tem como finalidade a redução do espaço de busca, pois nesse tipo de 

abordagem cada partição do primeiro esquema será correspondida com 

somente um subconjunto das partições do segundo esquema. O matching em 

paralelo de diferentes partições dos esquemas tem suas vantagens, sendo 

realizado em diferentes etapas pelo algoritmo de matching. Para Bellahsène, 

Bonifati, Rahm (2011), o matching em paralelo reduz requisitos de memória e 

implica na melhoria da eficiência, em comparação com o matching de esquemas 

completos.  

O matching em paralelo pode ainda, de acordo com Rahm e Peukert 

(2018), agilizar correspondências individuais, como por exemplo, ao particionar 

o espaço de busca, ou seja, o conjunto de pares de elementos dos esquemas 

de entrada, avaliar as diferentes partições em paralelo por diferenciados 

processadores e por meio de diferentes comparadores entre si (RAHM; 

PEUKERT, 2018).  

Ainda detalhando a terceira fase do processo de schema matching 

proposto para o modelo HSSMatch, o componente “Matcher Execution Engine – 

match (F1N, F2N)” executa as etapas apresentadas a seguir. A “Etapa 1 - Pré-

processamento: indexação ou recursos de esquema” está baseada no estudo de 

Bellahsène, Bonifati e Rahm (2011). Nessa etapa, são analisados nomes de 

indexação ou recursos de esquema, de modo a preparar os cálculos das 

similaridades de nomes. Após a “Etapa 1”, o workflow do modelo proposto pode 

realizar dois tipos de matching em cada par de fragmentos candidatos a match, 

o que é realizado nas próximas etapas do componente “Matcher Execution 

Engine – match (F1N, F2N)”, quais sejam: “Etapa 2 - Matching em nível de 

Esquema” e/ou “Etapa 3 - Matching em nível de Instância (Text-oriented e 

Constraint-oriented)”.  

Nessa “Etapa 2”, há quatro abordagens conforme a necessidade, que são: 

“Abordagem baseada em linguística”, “Abordagem baseada em restrição”, 

“Abordagem em nível de estrutura” e/ou “Abordagem baseada em reuso”. De 

acordo com Rahm e Bernstein (2001) considera-se relevante um matcher que 

faz a combinação de várias abordagens, por fornecer mais candidatos bons a 

match em relação ao match que utiliza somente uma abordagem. E assim, esses 
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autores referem-se ao matcher híbrido que integra critérios de correspondência 

ou diferenciadas fontes de informação. Essa é uma etapa essencial durante o 

schema matching, pois, para Do e Rahm (2002), é nessa etapa que podem ser 

executados vários matchers, que exploram diversos tipos de informações dos 

esquemas, quais sejam: tabelas de sinônimos e resultados de correspondência 

anteriores; nomes; propriedades estruturais e tipos de dados; informações 

auxiliares. 

Nessa “Etapa 2”, mais especificamente na “Abordagem baseada em 

linguística”, para a realização do match são utilizadas técnicas de 

processamento de texto e métricas de similaridade de strings para nomes e 

descrição de elementos. Rahm e Peukert (2018) explicam que matchers 

linguísticos focam na similaridade de nomes de elementos. De acordo com 

Sanborn e Skryzalin (2015), devido às diferentes características dos elementos 

dos esquemas, somente as métricas de similaridade de strings não fornecem um 

bom desempenho para o matching, o que leva à necessidade de utilização de 

técnicas de processamento de texto de strings, como por exemplo, abreviação, 

sinônimo, stop word, dentre outras, para que se possa melhorar o desempenho 

do matching. 

Assim, no modelo HSSMatch são utilizadas técnicas para a melhoria da 

eficácia do matching por meio dos componentes “Background knowledge” e 

“Reuso/Informações auxiliares”. Para Rahm e Peukert (2018) e Rachman e 

Saptawati (2017), quando as informações interiores aos próprios esquemas de 

entrada considerados para matching no modelo proposto forem insuficientes 

para a realização de um matching em grande escala com entradas 

heterogêneas, podem ser utilizadas técnicas consideradas promissoras na 

melhoria da eficácia do match para encontrar correspondências com o suporte 

de conhecimentos específicos ou gerais, como por exemplo, a utilização de 

bibliotecas que contêm dicionários, thesaurus e background knowledge. 

Ainda nessa “Etapa 2”, se necessário, é utilizada a “Abordagem baseada 

em restrição”. Quando o schema matching baseado em linguagem resulta em 

mais de um candidato, de acordo com Rachman e Saptawati (2017), utiliza-se o 

schema matching baseado em restrição. Os esquemas contêm restrições que 

podem ser utilizadas em um matcher para determinar a similaridade de seus 
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elementos (RAHM; BERNSTEIN, 2001). Além disso, na “Etapa 2”, o modelo 

HSSMatch foi arquitetado prevendo a possibilidade de utilizar a “Abordagem em 

nível de estrutura”, que, para Rahm e Peukert (2018), consiste em um tipo de 

matching que determina a similaridade dos elementos de dois esquemas de 

entrada com base na similaridade de seus vizinhos de esquema.  

Bellahsène, Bonifati e Rahm (2011) referem-se ao matching em nível de 

estrutura que pode evitar a necessidade de um grafo que representam os 

esquemas na memória, visto que os resultados dos matchers são armazenados 

em matrizes de similaridade, as quais, para cada combinação de elementos do 

esquema, guardam um valor de similaridade. No caso de esquemas grandes, 

essas matrizes exigem megabytes de memória, o que pode ser amenizado 

utilizando tabelas de hash. 

 Como os esquemas sofrem constantes modificações devido as atuais 

formas de desenvolvimento de sistemas, no modelo HSSMatch proposto é 

realizado o matching de versões modificadas dos esquemas em tempo hábil a 

partir de esquemas já correspondidos e de resultados de match. Dessa forma, 

ainda na “Etapa 2”, buscando melhoria na eficácia de matching, o modelo 

HSSMatch pode utilizar a “Abordagem baseada em reuso”. Nesse tipo de 

abordagem, é feito o reuso de resultados anteriores de matching, na forma de 

mapeamentos entre fragmentos de esquemas comuns ou correspondências de 

elementos individuais ou mapeamentos de esquemas completos, realizados 

nesse mesmo modelo.  

Bernstein, Madhavan e Rahm (2011) referem-se ao matching baseado em 

reuso, que consiste em um tipo de abordagem em que são coletados matches 

entre fragmentos de esquema de mapeamentos validados, e esses 

mapeamentos são utilizados para subsidiar tarefas posteriores de match no 

mesmo domínio. De acordo com Rahm e Peukert (2018), em uma abordagem 

híbrida, o matching de esquemas semelhantes e de versões modificadas dos 

esquemas pode ser realizado a partir de resultados de match anteriores e de 

esquemas já correspondidos. Para esses autores, o reuso dos resultados 

anteriores de match mantidos em repositórios é uma abordagem que pode ser 

utilizada para a melhoria da eficiência e da eficácia do schema matching.  
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A “Etapa 3 - Matching em nível de Instância (Text-oriented e Constraint 

oriented)” pode ser necessária e realizada na terceira fase do workflow do 

HSSMatch. Nesse modelo, que comporta esquemas com grande quantidade de 

dados, para um matching em nível de instância, são utilizadas técnicas de 

agrupamento de dados para processar as instâncias dos fragmentos dos 

esquemas. Por meio da caracterização para aprimoramento dos matches em 

nível de esquema, de acordo com Rahm e Bernstein (2001), pode-se utilizar o 

matching em nível de instância, onde são avaliadas as instâncias do esquema, 

uma caracterização precisa do conteúdo real dos elementos do esquema. Para 

Rahm e Peukert (2018), o matching em nível de instância determina a 

similaridade de elementos baseado em seus dados de instância. 

3.4 Quarta Fase - Combinação e Validação Final 

A próxima fase prevista no workflow de schema matching da arquitetura 

do modelo HSSMatch, denomina-se “4ª Fase Combinação e Validação Final”. 

Nessa fase, é feita a combinação dos resultados de matching individuais dos 

fragmentos similares dos esquemas pelo componente “Combinar resultados do 

Matching”. Além disso, os resultados obtidos nessa fase podem passar por 

validação de um especialista humano no domínio, por meio de uma interface de 

usuário, antes da conversão da representação interna para a representação 

externa. De acordo com Rahm e Peukert (2018), os matches individuais de modo 

geral resultam em um grande número de possíveis correspondências. 

Para atualizar o modelo de classificação de informação auxiliar, nesse 

workflow de schema matching do modelo HSSMatch são utilizadas informações 

do componente “Verificar e modificar o resultado - validação do especialista 

humano de domínio”, que podem auxiliar o “Ajuste de estratégias de match - 

Modelo de classificação de informação auxiliar” realizado nas configurações 

desse modelo. Mais especificamente, há ajustes de estratégias de match, quais 

sejam: seleção dos matchers a serem utilizados, limites de similaridade e pesos 

de diferentes matchers, métodos usados para combinar os resultados dos 

matchers. 

Finalizando a “4ª Fase”, o “Resultado Final do schema matching” é 

traduzido pelo componente “Conversor representação interna/externa” para a 
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representação final. Essa conversão é necessária para que o resultado final do 

workflow de schema matching seja visualizado. Para Bellahsène, Bonifati e 

Rahm (2011), como os processos de schema matching são fundamentados na 

semântica, um especialista humano precisa verificar a saída final do matching. 

Rahm e Bernstein (2001) explicam que programas de exportação traduzem 

mapeamentos produzidos pelo match genérico da representação interna para a 

representação requerida pelas ferramentas. 
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4 HSSMATCH SYSTEM: ARQUITETURA, FERRAMENTAS E 
IMPLEMENTAÇÃO 
 

Este Capítulo traz a arquitetura para a construção do protótipo do 

HSSMatch System, que representa o design conceitual do protótipo que foi 

construído com base nas ferramentas selecionadas a partir dos objetivos desta 

investigação. Traz também as ferramentas que foram utilizadas na 

implementação dos serviços disponíveis neste sistema, bem como seu 

funcionamento e formas de interação.  

4.1. Ferramentas utilizadas no HSSMatch System 

A construção da arquitetura do HSSMatch System e sua implementação 

fundamentou-se no conceito de schema matching de forma híbrida, 

considerando a semântica dos elementos dos esquemas. Desde a arquitetura 

até a implementação desse sistema foram selecionadas ferramentas, técnicas e 

tecnologias que combinadas possibilitam o funcionamento do HSSMatch System 

na realização de schema matching entre dois esquemas de microsserviços. 

Fundamentando-se em Lewis e Fowler (2014), o HSSMatch System foi dividido 

em um conjunto de pequenos serviços, ou seja, microsserviços (MS4) que foram 

construídos com base em recursos de negócios e implementados de forma 

independente. Utilizou-se de mecanismos leves para que esses MS se 

comuniquem entre si e executem seu próprio processo.  

A começar pelo “MS - Serviços de Apresentação”, que entrega a camada 

de apresentação contendo a interface gráfica de usuário, contou com a utilização 

das seguintes tecnologias: 

• Tecnologias CSS3 e HTML5 (http://www.w3.org/TR/html5) são utilizadas 

na criação das interfaces gráficas de usuário; 

• Tecnologia Java Server Faces (JSF) é utilizada no servidor para instituir 

um padrão na construção de interfaces gráficas de usuário 

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee); 

• Biblioteca GoJS, que é uma biblioteca TypeScript e JavaScript utilizada 

 
4 MS foi utilizada aqui para diferenciar os microsserviços idealizados na construção do HSSMatch 
System com os microsserviços que serão adicionados no sistema para a realização de schema 
matching.    
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na criação de gráficos interativos e diagramas para seus usuários 

(https://gojs.net/latest/index.html); 

• O Spring Boot é utilizado para facilitar a criação de aplicativos autônomos 

baseados no ecossistema Spring de modo a "simplesmente executar" as 

aplicações com bem pouca configuração (https://spring.io/projects/spring-

boot). 

 

O “MS - Serviços de Match” foi criado utilizando-se das seguintes 

tecnologias: 

• O Spring Boot já referido; 

• O framework Spring é utilizado para fornecer um modelo abrangente de 

programação baseado em Java (http://projects.spring.io/spring-

framework). 

 

“MS - Serviços de acesso a dados” foi criado com base nas seguintes 

tecnologias: 

• O framework Jena, de código livre e aberto, é utilizado na construção de 

aplicativos de Linked Data e de Web Semântica (http://jena.apache.org); 

• Spring Data é utilizado para fornecer mecanismo consistente para acesso 

a dados (https://spring.io/projects/spring-data). 

 

Além dos MS citados, a base de dados utilizada na construção do 

protótipo é o Stardog, que é uma base gráfica semântica (Metadata, OWL, RDF). 

É usada para permitir a gravação e a recuperação de RDF graphs por meio de 

consultas do tipo SPARQL, e que oferece suporte à OWL (http://Stardog.com). 

A Figura 7 mostra a arquitetura proposta do HSSMatch System com os 

serviços, ferramentas e tecnologias utilizadas em sua construção, que são 

detalhados na sequência deste estudo.  

4.2 MS - Serviços de Apresentação 

Os recursos do HSSMatch System são disponibilizados para usuários 

através do “MS - Serviços de Apresentação”, que são profissionais e 

pesquisadores atuantes na integração de dados e comunicação entre sistemas 
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de software, conforme já citado. Esse MS, através do processamento de 

artefatos visuais para o navegador, permite aos usuários realizarem o 

gerenciamento dos esquemas dos microsserviços presentes na base desse 

sistema, através da comunicação via API com o “MS - Serviço Schema Matching”, 

que ocorre por meio do protocolo HTTP com o modelo REST 5. 

 
Figura 7 - Arquitetura geral, serviços, ferramentas e tecnologias do HSSMatch System. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

 
5 Representational State Transfer (REST) – utilizado na criação de Web Services, consiste em 
um estilo de arquitetura de software e é baseado no protocolo HTTP. 
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Um esquema referente a um microsserviço que pode ser importado no 

“MS - Serviços de Apresentação” é enviado para a API “insertSchema” do 

microsserviço “Match Services”, que invoca o microsserviço “MS - Serviços de 

Acesso a Dados” para persistir esse esquema no Stardog. Uma vez que esse 

processo tenha ocorrido, os dados dos esquemas persistidos podem ser obtidos 

através da API “readSchema”. Através desse “MS - Serviços de Apresentação” 

também é possível invocar as APIs “match”, “matchInstance” e “matchParallel” 

que executam os algoritmos de schema matching. Os dados retornados por 

todas essas APIs são transformados em data JSONs que são interpretados pela 

engine construída com a biblioteca GoJS ou transformados em data objects e 

renderizados pelos ManagedBeans JSF. 

Para o usuário acessar essas funcionalidades no HSSMatch System, há 

componentes gráficos de interface de usuário que estão descritos no Capítulo 5. 

4.3 MS - Serviços de Acesso a Dados 

A troca de informações entre solicitações de serviços e os bancos de 

dados no HSSMatch System é realizada pelo “MS – Serviços de Acesso a 

Dados”, que possui as estratégias e drivers dos bancos de dados utilizados. 

Assim, a arquitetura possibilita alterações de fornecedor de banco/driver sem 

alterações em todas as camadas de serviços. Para obter dados de qualquer um 

dos bancos de dados, todos os serviços desse sistema invocam o “MS – Serviços 

de Acesso a Dados”. Para fornecer escalabilidade, alta disponibilidade e 

flexibilidade na arquitetura, foram utilizados dois tipos de bancos de dados com 

suporte a crescimento horizontal e quatro bases: 

• Base principal – base de dados gráfica semântica que armazena os 

esquemas e dados de instância dos conjuntos de dados adicionados no 

sistema; 

• Base Background Knowledge – base de dados gráfica semântica que 

armazena os dicionários, dicionários de sinônimos, thesaurus e glossário. 

No protótipo do HSSMatch System foi importado no Stardog o RDF 

Wordnet (http://wordnet-rdf.princeton.edu/about); 
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• Base Reuso/Informações auxiliares – base de dados gráfica semântica que 

armazena resultados de match anteriores, resultados de match entre 

fragmentos, match de elementos individuais; 

• Base de usuários e configurações dos microsserviços: armazena dados 

de usuários do sistema e outras configurações/informações que ajudam 

no funcionamento HSSMatch System, o que utiliza um sistema de 

gerenciamento de banco de dados (DBMS), devido às características 

relacionais desses dados. 

 

Para criar esses serviços, as bibliotecas Java Persistence API (JPA), 

Stardog API e Jena foram utilizadas. Os bancos de dados utilizados para 

armazenamento foram: Stardog, para as bases principal, Background 

Knowledge e Reuso/Informações auxiliares; e o sistema de gerenciamento de 

banco de dados MySQL (DBMS), para a base de usuários e configurações dos 

microsserviços. 

4.4 MS - Serviços de Match 

As solicitações recebidas do microsserviço “MS - Serviços de 

Apresentação” via API são processadas pelos beans6 do “MS - Serviços de 

Match”, compostos pelos seguintes módulos Java: 

• API Rest: utilizado para receber as chamadas e realizar as devidas 

conversões de dados de entrada/respostas dos métodos da API; 

• Conversor representação externa para interna: este módulo permite que 

esquemas de variados formatos sejam convertidos para a representação 

interna, em formato de grafo. Caso seja escolhido o match com base em 

instância dos esquemas, neste módulo é possível realizar o load dos dados 

de instância; 

• Particionador: utilizado para realizar estratégias de particionamento de 

esquemas. Neste trabalho foi implementada a estratégia de fragmentação 

por tipo de dado.  

• Configurações de Workflow: possibilita recuperar as configurações do 

executável do workflow default do sistema; 

 
6 São componentes de software escritos na linguagem de programação Java. 
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• Matcher Execution: mecanismo que executa o workflow de match baseado 

nas configurações obtidas no módulo “Configurações de Workflow”. Além 

da execução de estratégias de match, realiza a combinação dos resultados 

parciais do processo de match; 

• Estratégias de match: módulo que contém a implementação de matchers: 

Triagm, DataType e Lucene (Stardog); 

• Importação/exportação: módulo para conectar os esquemas adicionados 

no HSSMatch System. Foram implementadas neste protótipo a estratégia: 

FileWatcher. 

 
Para a criação desses módulos, utilizou-se o Spring Framework, que, além 

da lógica de negócios, é responsável pela interface Rest entre os microsserviços 

“MS - Serviços de Apresentação” e “MS – Serviços de Acesso a Dados”.  Os 

serviços do “MS - Serviços Match” invocam serviços do “MS – Serviços de Acesso 

a Dados” para executar, via SPARQL, as operações SELECT, INSERT, UPDATE 

e DELETE na base de dados gráfica semântica (Stardog).  

O modulo “Importação/exportação” do “MS - Serviços Match” trabalha em 

conjunto com os módulos “Conversor representação externa para interna” e “API 

Rest”, que permitem o processamento de dados dos esquemas para adição no 

HSSMatch System. Esses dados são obtidos através da adição de 

microsserviço, pelo especialista de domínio, na camada de apresentação, pelo 

caminho do arquivo local a ser carregado ou conexão online. 

4.5  Schema Matching no HSSMatch System 

Considerando as técnicas, ferramentas e tecnologias utilizadas na 

implementação, esta seção aborda como se dá o processo de schema matching 

no HSSMatch System, a partir da adição de esquemas de microsserviços nesse 

sistema pelos usuários que são profissionais e pesquisadores que atuam na área 

de integração de dados e comunicação entre sistemas de software, conforme já 

citado.  

A título de exemplo, é apresentado um esquema S1 referente a um 

microsserviço de ordem de compra (Figura 8). 
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<?xml version="1.0"?> 
<Schema name="PurchaseOrder.biz" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:xml-data" 
xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes"> 
    <ElementType name="PurchaseOrder" content="eltOnly"> 
        <element type="Item" /> 
        <element type="InvoiceTo" /> 
        <element type="DeliverTo"/> 
    </ElementType> 
    <ElementType name="Item" content="empty"> 
        <AttributeType name="yourPartNumber" dt:type="string"></AttributeType> 
        <AttributeType name="quantity" dt:type="number"></AttributeType> 
        <AttributeType name="itemNumber" dt:type="int"></AttributeType> 
        <AttributeType name="poDate" dt:type="date"></AttributeType> 
        <attribute type="yourPartNumber" /> 
        <attribute type="quantity" /> 
        <attribute type="itemNumber" /> 
        <attribute type="poDate" /> 
    </ElementType> 
    <ElementType name="InvoiceTo" content="eltOnly"> 
        <element type="Contact" /> 
    </ElementType> 
    <ElementType name="DeliverTo" content="eltOnly"> 
        <element type="Contact" /> 
    </ElementType> 
    <ElementType name="Contact" content="empty"> 
        <AttributeType name="e-mail" dt:type="string"></AttributeType> 
        <AttributeType name="contactName" dt:type="string"></AttributeType> 
        <attribute type="e-mail" /> 
        <attribute type="contactName" /> 
    </ElementType> 
</Schema> 

Figura 8 - Esquema (XDR) do microsserviço de ordem de compra. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 
No HSSMatch, através da execução de parse pelo módulo “Conversor 

representação externa para interna”, esse esquema que está no formato XDR 

será, em um primeiro momento, convertido para o formato da representação 

interna mostrada na Figura 9. 
"defaultTreeNodeResponse": { 
        "source": { 
            "children": [ 
                { 
                    "children": [ 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "PurchaseOrder.Item" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "PurchaseOrder.InvoiceTo" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "PurchaseOrder.DeliverTo" 
                        } 
                    ], 
                    "data": "PurchaseOrder" 
                }, { 
                    "children": [ 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.yourPartNumber" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.quantity" 
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                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.itemNumber" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.poDate" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.yourPartNumber" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.quantity" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.itemNumber" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Item.poDate" 
                        } 
                    ], 
                    "data": "Item" 
                }, { 
                    "children": [ 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "InvoiceTo.Contact" 
                        } 
                    ], 
                    "data": "InvoiceTo" 
                }, { 
                    "children": [ 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "DeliverTo.Contact" 
                        } 
                    ], 
                    "data": "DeliverTo" 
                }, { 
                    "children": [ 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Contact.e-mail" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Contact.contactName" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Contact.e-mail" 
                        }, 
                        { 
                            "children": null, 
                            "data": "Contact.contactName" 
                        } 
                    ], 
                    "data": "Contact" 
                } 
            ] 
        } 

Figura 9 - Grafo resultante da conversão de XRD para a representação interna do schema S1. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Na sequência deste processo, o “MS - Serviços Match” envia o esquema 

S1 para o “MS - Serviços de Acesso a Dados”, que transforma os dados desse 

esquema em RDF e os armazena no Stardog. A conversão do XML do conteúdo 

do grafo resultante em RDF utiliza a biblioteca XmlToRdf disponível para utilização 

em projetos Java (https://github.com/AcandoNorway/XmlToRdf). E esse RDF não 

é fixo ou compilado de nenhuma maneira especial e pode ser alterado conforme 

necessário. A Figura 10 mostra o esquema S1 “.xdr” convertido em RDF para 

armazenamento no Stardog. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:ns0="urn:schemas-microsoft-com:xml-data#" xmlns:ns1="urn:schemas-microsoft-
com:datatypes#" xmlns:ns2="http://acandonorway.github.com/XmlToRdf/ontology.ttl#"> 
    <rdf:Description rdf:nodeID="genid1"> 
        <rdf:type rdf:resource="urn:schemas-microsoft:xml-data#AttributeType" /> 
        <ns0:name>&quot;&quot;yourPartNumber&quot;&quot;</ns0:name> 
        <ns1:type>&quot;&quot;string&quot;&quot;</ns1:type> 
    </rdf:Description> 
    <ns0:ElementType rdf:nodeID="id2"> 
        <ns2:hasChild rdf:nodeID="id1" /> 
        <ns2:hasChild><ns0:AttributeType> 
                <ns0:name>&quot;&quot;quantity&quot;&quot;</ns0:name> 
                <ns1:type>&quot;&quot;number&quot;&quot;</ns1:type></ns0:AttributeType> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild><ns0:AttributeType> 
                <ns0:name>&quot;&quot;itemNumber&quot;&quot;</ns0:name> 
                <ns1:type>&quot;&quot;int&quot;&quot;</ns1:type></ns0:AttributeType> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild> 
            <ns0:AttributeType> 
                <ns0:name>&quot;&quot;poDate&quot;&quot;</ns0:name> 
                <ns1:type>&quot;&quot;date&quot;&quot;</ns1:type></ns0:AttributeType> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild> 
            <ns0:attribute> 
                <ns0:type>&quot;&quot;yourPartNumber&quot;&quot;</ns0:type> 
            </ns0:attribute> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild> 
            <ns0:attribute> 
                <ns0:type>&quot;&quot;quantity&quot;&quot;</ns0:type> 
            </ns0:attribute> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild> 
            <ns0:attribute> 
                <ns0:type>&quot;&quot;itemNumber&quot;&quot;</ns0:type></ns0:attribute> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns2:hasChild> 
            <ns0:attribute> 
                <ns0:type>&quot;&quot;poDate&quot;&quot;</ns0:type></ns0:attribute> 
        </ns2:hasChild> 
        <ns0:name>&quot;&quot;Item&quot;&quot;</ns0:name> 
        <ns0:content>&quot;&quot;empty&quot;&quot;</ns0:content> 
    </ns0:ElementType> 
    <rdf:Description rdf:nodeID="id10"> 
       <ns2:hasChild rdf:nodeID="id2" /></rdf:Description> 
    <ns0:Schema rdf:nodeID="genid11"></ns0:Schema> 
    <rdf:Description rdf:nodeID="genid12"> 
        <ns0:name>&quot;&quot;PurchaseOrder.biz&quot;&quot;</ns0:name> 
    </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Figura 10 - Esquema S1 “.xdr” convertido em RDF para armazenamento no Stardog. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Este processo ocorre de maneira análoga com todos esquemas que forem 

importados no HSSMatch System. Uma vez que os esquemas dos microsserviços 

estão armazenados no Stardog deste sistema, é possível aos usuários 

profissionais e pesquisadores selecioná-los para a realização do schema 

matching, que pode ser das seguintes formas: baseado em esquemas, baseado 

em instâncias e paralelo, conforme descrito na Seção 4.6.7. 

Se os usuários do HSSMatch System, profissionais ou pesquisadores, optarem 

por realizar o schema matching, o sistema vai recuperar dois esquemas da base 

de dados gráfica semântica e iniciar o processamento do workflow de schema 

matching com base nos seguintes passos: 

1. Carregar esquemas S1 e S2 selecionados da base StarDog; 
 
Connection connection = managerService.getStarDogClient(); 
 
SelectQueryResult s = findGraph(connection, idt); 
 
Graph s1 = fillS1Graph(s); 
Graph s2 = fillS1Graph(s); 
 

2. Executar o workflow de particionamento. Vale ressaltar que na implementação 

do protótipo do HSSMatch está apto a realizar match leve para fragmentação 

dos esquemas de entrada, no entanto, será utilizado especificamente o 

matching por tipo de dados; 
 
Workflow w = workflowService.getWorkflowPartitionDefault(); // DataType 
SMPartitionResults sm = workflowService.run(s1, s2, w); 
 

3. Carregar da base background knowledge os termos sinônimos dos elementos 

de S1 e S2 e realizar o enriquecimento. Nessa arquitetura proposta, vale 

ressaltar que módulos do “MS - Serviços Match” permitem a adição de novas 

dicionários além do WordNet. 
 
PREFIX ontolex: <http://www.w3.org/ns/lemon/ontolex#> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX wn20schema: <http://www.w3.org/2006/03/wn/wn20/schema/> 
PREFIX wn: <http://wordnet-rdf.princeton.edu/ontology#> 
 
select  
distinct ?v  
where { 
    ?s ontolex:canonicalForm [ ontolex:writtenRep "invoice"@en ] ; 
    ontolex:sense ?ss . 
    ?ss ontolex:isLexicalizedSenseOf ?syn . 
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    ?syn wn:definition ?d . 
    ?d rdf:value ?v . 
} limit 100  

 

4. Carregar da base “Reuso/Informações auxiliares” resultados de match entre 

fragmentos e de elementos individuais; 
 
Connection connection = managerService.getStarDogClient(); 
 
SelectQueryResult reuseResult = findSimilarFragmentGraph(connection, s1, s2); 
 
Graph reuseInput = fillGraph(reuseResult); 
 

5. Submeter os fragmentos dos esquemas encontrados no passo 2 ao processo 

de schema matching em paralelo. 
 
ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(sm.size()); 
 
Set<Callable<SMResults>> callables = new HashSet<Callable<SMResults>>(); 
 
callables.add(new Callable<SMResults>() { 
    public SMResults call() throws Exception { 
        return workflowService.run(s1, s2, w,reuseInput); 
    } 
}); 
 
SMPartitionResults results = new SMPartitionResults(); 
List<Future<SMResults>> futures = executorService.invokeAll(callables); 
 
for(Future<SMResults> future : futures){ 
 
    SMResults smResults = future.get(); 
 
    float[][] result = smResults.getMatrix(); 
    results.append(result, smResults.getS1Graph(), smResults.getS2Graph()); 
} 
 
executorService.shutdown(); 
 

6. Carregar o modo configurado para combinar os resultados; 
 
 Consolidation con = managerService.getResultConsolidation(w); 
 

7. Combinar os resultados de match das estratégias na matriz de similaridade 

total dos matchers executados em paralelo; 
 
if (results.size() > 1) { 
    matchResultResponse = con.combine(results); 
} else if (results.length == 1) { 
    matchResultResponse = results.get(0); 
} 

8. Converter a matriz de similaridade de resultado final para JSON para 

renderização pelo microsserviço “MS - Serviços de Apresentação”. 
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matchResultResponse = matchServerService.call(selectedSources, strategy); 
 
// Print to JSF page for GoJS 
#{schemasView.matchResultResponse.goJSModel.nodeDataArray} 
#{schemasView.matchResultResponse.goJSModel.linkDataArray} 
 

Após qualquer uma execução de schema matching solicitada pelo usuário, é 

possível realizar a etapa “Verificar e modificar o resultado - validação do 

especialista humano de domínio”. Caso seja uma execução iniciada pelo processo 

de “Importação/exportação” para acomodar alterações, será emitido um alerta 

para o especialista, via interface gráfica de usuário que é disponibilizada pelo “MS 

- Serviços de Apresentação”. Em quaisquer uma das formas escolhidas para a 

realização do schema matching, é prevista a interação descrita na Seção 4.6.7. 

Após implementação do protótipo do HSSMatch System, torna-se 

possível apresentar as interfaces de interação de usuário para acesso às suas 

funcionalidades. 

4.6 Funcionalidades do HSSMatch System   

 Esta seção descreve as funcionalidades do HSSMatch System, que é um 

sistema Web fechado, quais sejam: registro do usuário; realização de login, adição 

de conjuntos de esquemas de microsserviços a serem submetidos ao processo 

de schema matching; bem como o gerenciamento de todo esse processo nesse 

sistema.  

O HSSMatch System foi projetado e desenvolvido para usuários 

profissionais e pesquisadores que atuam na área de integração de dados e 

comunicação entre sistemas de software (troca de mensagens) em ambientes 

com grande volume de dados. Esses usuários podem se beneficiar das vantagens 

desse sistema na realização de schema matching, pois adota um modelo que 

utiliza várias técnicas de matching e considera a semântica dos elementos dos 

esquemas para encontrar candidatos a matching mais precisos e de forma 

eficiente.  
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4.6.1 Registro e Login de usuário no HSSMatch System 

Os recursos do HSSMatch System são acessados por profissionais e 

pesquisadores que atuam na área de integração de dados e comunicação de 

sistemas, a partir de um registro feito em uma tela inicial (Figura 11) e, na 

sequência, pela entrada no sistema através da Interface do usuário de login 

(Figura 12). Com este registro os dados são gravados na base gráfica semântica. 

 
Figura 11 - Interface do usuário do HSSMatch System para registro de usuário. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

 
Figura 12 - Interface do usuário do HSSMatch System para login de usuário. 

Fonte: HSSMatch System. 
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4.6.2 Tela inicial do HSSMatch System 

Nessa tela, através do menu inicial o usuário visualiza na lateral esquerda 

as funcionalidades disponíveis no HSSMatch System (Figura 13).  

 
Figura 13 - Menu de opções do HSSMatch System. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

Na aba “Geral” é possível acessar, sempre que necessário, a tela inicial, a 

de gerenciamento de microsserviços e a de gerenciamento do workflow utilizado 

no processo de schema matching. Na aba “Match” é possível acessar “Schema 

Files”, onde o usuário realiza os cadastros de conjuntos de dados dos tipos “.csv” 

e “.xdr” referentes aos microsserviços do sistema. Em “Relational Databases”, o 

usuário realiza os cadastros das bases de dados, também relacionadas aos 

microsserviços do sistema. Na aba “Alerts” é possível visualizar possíveis 

alterações sofridas pelos esquemas nas atualizações de seus respectivos 

microsserviços. 
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4.6.3 Adicionar Microsserviços 

No HSSMatch System, através do menu principal, tem-se o acesso ao link 

“Microservices”, no qual é possível adicionar microsserviços que contém os 

esquemas passiveis de realização de matching.  

A interface gráfica apresentada na Figura 14 mostra os campos “Name”, 

“Type”, que são utilizados pelo usuário para cadastrar um microsserviço nessa 

funcionalidade. Ao preencher esses campos e clicar no botão "Add", o processo 

de inserção desse microsserviço é realizado pelo HSSMatch System. Já o campo 

combo “Related Microservice”, é utilizado pelo usuário do sistema para indicar os 

relacionamentos entre os microsserviços por ele cadastrados no sistema. 

Posteriormente, essas relações serão utilizadas por esse usuário para mostrar que 

esses microsserviços podem ter seus esquemas submetidos ao processo de 

schema matching. 

Observa-se nessa interface (Figura 14) que os microsserviços já 

cadastrados são apresentados em dois formatos: listagem e grafos. A listagem 

propicia que o usuário realize o gerenciamento (edição e remoção) dos 

microsserviços cadastrados no sistema. A exibição em formato de grafo é utilizada 

para visualizar as relações existentes entre esses microsserviços.  

 
Figura 14 - Interface do usuário com lista e grafo dos microsserviços relacionados. 

Fonte: HSSMatch System. 
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4.6.4 Workflow de Maching 

A funcionalidade “Workflow”, disponível no menu principal do HSSMatch 

System, auxilia os profissionais e pesquisadores usuários desse sistema, através 

da interface de usuário, visualizarem o workflow utilizado pela engine de schema 

matching. A visualização do workflow padrão desse sistema é mostrada na Figura 

15.  

 
Figura 15 - Interface do usuário com o workflow padrão do HSSMatch System. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

Neste protótipo são sempre executadas todas as fases do workflow, 

portanto, não são considerados ajustes dinâmicos com alterações de ordem das 

fases, nem adição de novas fases e exclusões. Na seção 2.6.3 são abordadas 

outras formas de ajuste de workflows de match. 

4.6.5 Schema Files 

No menu lateral, dentro de “Schemas” está disponível a funcionalidade 

“Schema Files”, que possibilita ao usuário adicionar, no botão “Add”, e remover, 

no botão “Delete”, esquemas de microsserviços. Os arquivos contendo esses 

esquemas podem estar nos formatos de texto com as extensões “.csv” ou “.xdr”. 

Esses arquivos adicionados são exibidos em uma tabela, conforme apresentado 

na Figura 16. 
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Figura 16 - Interface do usuário para gerenciamento de esquemas. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

Nessa interface de usuário do HSSMatch System, na funcionalidade 

“Schema Files”, o usuário preenche os campos “Microsservice” e “Select one 

schema”. Ao clicar no botão “Choose”, abre-se uma janela que permite ao usuário 

escolher os arquivos de seu interesse que estiverem na máquina local para 

upload. Na sequência, clicando em “Add”, o esquema é adicionado à base de 

dados gráfica semântica do HSSMatch System. Também nessa interface é 

possível carregar o modo visual desses esquemas através do botão “Load 

Schemas”. 

4.6.6 Schema matching (Manual) 

Essa funcionalidade do HSSMatch System não constava na primeira 

versão do protótipo desse sistema e foi integrada quando se planejou a avaliação 

desse modelo. Isto porque considerou-se que deveriam existir duas formas de 

realização do processo de schema matching, uma onde o processo é executado 

conforme proposto neste estudo, foco dessa investigação, e outra onde o 

processo é realizado de forma manual pelo usuário do sistema, para fins 

comparativos de análise dessas duas formas de realização de schema matching, 

realizada com base nos resultados obtidos na avaliação desse protótipo. 

 Assim, foi criada a interface “Schema Matching 1”, na qual o usuário pode 

selecionar e carregar no modo visual dois esquemas previamente cadastrados 
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por ele no sistema. A Figura 17 mostra a interface gráfica de usuário ao realizar 

essa ação. Mais especificamente, pode-se verificar que nessa interface está 

apresentada a lista “Schema S1”, que exibe o primeiro esquema selecionado 

pelo usuário, e a lista “Schema S2”, que mostra o segundo esquema selecionado 

por ele para o processo de matching manual. 

 Para a realização do matching, o HSSMatch System disponibiliza no 

modo de edição, um drag-and-drop que permite ao usuário, por meio de um 

clique sobre um dos elementos do esquema S1, arrastar uma seta que o 

relaciona ao elemento que lhe é correspondente no segundo esquema (S2), e 

vice-versa, possibilitando ao usuário arrastar uma seta de um elemento de S2 

para um elemento correspondente em S1. Caso o usuário tenha se equivocado 

ao marcar essa correspondência entre dois elementos, é possível selecionar a 

linha de “matching” e removê-la através do botão “Delete”. 
 

 
Figura 17 - Interface do usuário para realização do schema matching manual. 

Fonte: HSSMatch System. 

4.6.7 Schema matching (semiautomático)  

As ações realizadas pelo usuário por meio das funcionalidades 

anteriormente descritas preparam o HSSMatch System para a realização do 

schema matching. 

Dessa forma, na interface de usuário “Schema Matching 2”, acessada 

também pelo menu lateral, no toolbar superior principal, ao clicar em “Run SM”, 

o usuário executa o workflow de schema matching para dois 
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esquemas/microsserviços selecionados na listagem da tabela principal, 

conforme exibido na Figura 18. 
 

 
Figura 18 - Interface do usuário para realização do schema matching semiautomático. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

Quando o processo de matching é finalizado, os candidatos a match e as 

correspondências encontradas são renderizados em forma de diagrama para o 

usuário nessa interface. De modo mais específico, a lista “Schema S1” exibe o 

primeiro esquema selecionado, e a lista “Schema S2” mostra o segundo esquema 

selecionado para o processo de matching.  

Como se observa no resultado desse processo, as correspondências entre 

elementos do “Schema S1” e elementos do “Schema S2” estão indicadas por 

linhas em cor “azul”, constando os respectivos labels, de valores de 0 a 1, fixados 

no início e no final de cada uma dessas linhas. Para facilitar a visualização dos 

resultados de schema matching entre grandes esquemas, há um toolbar de ações 

localizado no lado direito do referido diagrama. Uma delas é o slider, que 

possibilita aumentar e diminuir o zoom desse diagrama. Outro botão, “Zoom to fit”, 

localizado logo abaixo do slider, permite redefinir o zoom de origem, e, seguindo 

abaixo, o botão “checkbox” auxilia na visualização quando muitos resultados de 

matching são encontrados, pois permite deixar todas a linhas em modo “cinza” e 

evidenciar em “azul” somente a linha que indica a correspondência que o 

especialista de domínio quer analisar em cada vez, o que é possibilitado quando 
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o usuário passa o mouse sobre a linha que deseja destacar, o que facilita sua 

visualização e seleção para a análise (Figura 19). 
 

 
Figura 19 - Interface do usuário com o resultado do em modo “detalhar resultados” schema 

matching. 
Fonte: HSSMatch System. 

 
O resultado do processo automático de schema matching permite ao 

especialista analisar as correspondências apresentadas pelo HSSMatch System, 

podendo aceitá-las ou rejeitá-las. Para rejeitá-las, o especialista de domínio clica 

sobre a linha azul e seleciona a correspondência desejada clica no botão “Review 

matches” e abre-se um dialog constando do “Schema S1 – element”, “Schema S2 

– element” e a medida de similaridade entre esses dois elementos. Esse dialog 

permite assim uma análise mais cuidadosa e o registro dessa rejeição ao clicar no 

botão “Reject”, o que pode realizar com todas as correspondências que não 

concordar (Figura 20).  
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Figura 20 - Interface para o especialista de domínio gerenciar os resultados do schema 

matching. 
Fonte: HSSMatch System. 

 
Ao rejeitar uma correspondência o sistema volta para a interface de 

resultado do schema matching (Figura 19) realizado, é possível refazer 

manualmente as correspondências de cada elemento de “Schema S1” com o 

elemento que considera correspondente de elemento do “Schema S1”. Também 

através da interface de usuário da mostrada na Figura 21 é possível ao 

especialista de domínio, com base em seu conhecimento sobre os esquemas em 

correspondência, adicionar manualmente outras correspondências entre 

elementos dos dois esquemas considerados, que não foram apontadas pelo 

schema matching automático. Para tanto, o HSSMatch System disponibiliza no 

modo de edição o drag-and-drop que possibilita ao especialista, através de um 

click sobre um dos elementos do primeiro esquema (S1), arrastar uma seta até o 

elemento correspondente do segundo esquema (S2). Vale salientar que todas as 

correspondências não rejeitadas pelo usuário serão automaticamente aceitas 

como corretas.  
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Figura 21 - Interface do usuário para o especialista de domínio indicar novas correspondências. 

Fonte: HSSMatch System. 
 

Tanto as correspondências que foram alteradas pelo usuário quanto as 

aceitas automaticamente pelo sistema poderão ser salvas na base de dados 

background knowledge, o que será realizado através do menu “Options - Save 

Schema Matching results”, localizado no canto superior direito da interface gráfica 

de usuário “Schema matching 2”, o qual possibilita ao usuário gravar na base de 

dados semântica o resultado completo do processo de schema matching contendo 

todos os pares de elementos relacionados, para utilização em posteriores 

processos de schema matching (Figura 22). 
 

 
Figura 22 - Interface para o especialista de domínio salvar o resultado do schema matching. 

Fonte: HSSMatch System. 
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Através do toolbar principal superior localizado na interface “Schema 

matching 2” é possível também ao usuário realizar o schema matching baseado 

em instâncias, clicando no botão “SM (Inst)”. Nesse processo de schema 

matching, conforme já explicado na seção 4.5, o HSSMatch System faz um 

carregamento dos dois esquemas/microsserviços selecionados e dos dados de 

instância desses dois esquemas considerados para matching, e exibe o resultado 

desse processo de maneira análoga ao descrito na ação do usuário ao clicar no 

botão “Run SM”, e são permitidas todas as ações por parte do especialista de 

domínio. 

Já através do botão “SM (Paral)” o HSSMatch System faz um carregamento 

dos dois esquemas/microsserviços selecionados realizando o schema matching 

em paralelo. Conforme já explicado na seção 4.5, executa-se um matching leve 

desses dois esquemas visando fragmentá-los para a realização do processo de 

schema matching em paralelo. Os resultados obtidos por esses schema matching, 

realizados em paralelo de forma individual, são utilizados como entrada do 

processo de merge e obtenção do resultado final com a execução do workflow. 

Esse resultado é utilizado como dados para a renderização do diagrama na 

interface gráfica na “Schema Matching 2”. 

Através do toolbar principal superior localizado na interface “Schema 

matching 2” também é possível realizar as seguintes ações visando conseguir 

resultados melhores: “SM Paral (Inst)”, que realiza o schema matching em paralelo 

considerando as instâncias dos elementos dos esquemas; “SM Paral (Inst, 

Reuse)”, que realiza o schema matching em paralelo com a utilização resultados 

de match salvos e as instâncias dos elementos dos esquemas.  
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5  AVALIAÇÃO DO HSSMATCH SYSTEM  

A avaliação do protótipo do HSSMatch System está apresentada neste 

Capítulo, com abordagem de aspectos da etapa do design de interação em que 

se verificou a usabilidade e aceitabilidade do design desse protótipo. Esta etapa 

fornece relevantes informações para uma abordagem centralizada no usuário. 

Essa avalição está fundamentada em Rogers, Sharp e Preece (2013). Além 

disso, para avaliar a eficiência do HSSMatch System realizou-se, em um primeiro 

momento, um schema matching de dois esquemas completos, sem utilizar as 

técnicas propostas, mensurando o tempo gasto nesse processamento. Em um 

segundo momento, realizou-se um schema matching de pares de fragmentos 

desses mesmos dois esquemas aplicando-se as técnicas híbridas do modelo 

HSSMatch System, com mensuração do tempo gasto. Os tempos de 

processamento registrados nesses dois tipos de schema matching serão 

comparados, de modo a verificar o ganho em eficiência nessa abordagem, 

utilizando os mesmos recursos de hardware. 

A eficácia do HSSMatch System, foi avaliada, realizando o schema 

matching de pares de fragmentos de dois esquemas. Em um primeiro momento, 

foi realizado schema matching em nível de esquema com valores padrão de 

configuração e verificação da acurácia. Em um segundo momento, foi realizado 

o schema matching híbrido no modelo HSSMatch System e verificada a acurácia. 

Os resultados obtidos nesses dois tipos de schema matching foram comparados 

para a avaliação dos níveis de acurácia obtidos nesse processo.  

5.1   As razões de realizar a avaliação 

É relevante a realização da avaliação no processo de design, no qual os 

avaliadores coletam informações relativas às experiências dos usuários na 

interação com um protótipo, aplicação de design ou um sistema computacional. 

Trata-se, portanto, de uma avaliação realizada com foco na usabilidade do 

sistema, na melhoria do design e na experiência do usuário por meio da interação 

com esse sistema. De acordo com Rogers, Sharp e Preece (2013), a avaliação 

possibilita verificar a aceitabilidade do design, admitindo um número maior de 

usuários.  
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Selecionar o tipo do método de avaliação que vai ser utilizado relaciona-se 

com os objetivos da avaliação, sendo fundamental estabelecer os aspectos a 

serem avaliados, o local da avaliação e o nível de controle dessa avaliação, bem 

como o momento em que se deve realizá-la. Uma experiência agradável e 

envolvente é o que os usuários almejam dos designs, além da usabilidade e 

possíveis correções de problemas detectados no produto, anterior à sua 

disponibilização ao público (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).  

Foi com base nesses fundamentos que se deu a realização da avaliação 

do protótipo HSSMatch System, arquitetado e implementado no âmbito desta 

investigação. Essa avaliação buscou verificar as funcionalidades desse sistema 

em relação à corretude, validar os critérios de usabilidade e a experiência de 

interação do usuário com esse sistema, com o objetivo de validar a arquitetura 

proposta para o HSSMatch System, que realiza schema matching híbrido de 

esquemas e dados de instância, considerando a semântica dos elementos dos 

esquemas.  

No que tange ao local de avaliação do design do protótipo do HSSMatch 

System, deve atender às características que estão sendo avaliadas no sistema, 

o que propicia o controle do avaliador de forma sistemática, no que se refere aos 

requisitos do sistema, ou seja, se esses estão sendo cumpridos. Para Rogers, 

Sharp e Preece (2013), as avaliações de design podem ocorrer em diferenciados 

locais, como em ambientes de trabalho, residências e ainda em laboratórios. Esse 

tipo de avaliação consiste na observação do participante e mensuração de seu 

desempenho por meio de testes de usabilidade, experimentos e estudos de 

campo. 

No que se refere ao nível de controle sobre a avaliação do sistema, é 

variável, de acordo com Rogers, Sharp e Preece (2013), indo desde os que não 

possuem controle, até os que exercem controle de tarefas executadas pelos 

participantes dos experimentos. Desse nível de controle depende a verificação 

de como é utilizada uma interface ou um dispositivo. Implica em delimitação de 

como os usuários desempenham as diversas tarefas por meio das operações da 

interface, o que abrange um grau de controle na avaliação que deve assegurar 

aos usuários a possibilidade de experimentar todas as tarefas e operações do 

sistema (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).  
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Rogers, Sharp e Preece (2013) classificam em três grandes categorias as 

avaliações, levando em conta o envolvimento dos usuários, o nível de controle e 

o local em que é realizada. A primeira categoria é “Ambientes controlados 

envolvendo usuários”, na qual os usuários realizam atividades em laboratórios 

controladas pelo avaliador, com intuito de testar hipóteses e mensurar ou 

observar o comportamento do usuário. Os testes de usabilidade e experimentos 

são admitidos como métodos essenciais. A segunda categoria, denominada 

“Ambientes naturais envolvendo usuários”, considera localidades públicas e 

comunidades on-line, ambientes esses em que existe pouco ou nenhum controle 

das atividades exercidas pelos usuários, quando se busca verificar como seria a 

utilização de um produto no mundo real, e tem o estudo de campo como principal 

método. Na terceira categoria, “Qualquer ambiente não envolvendo usuários”, 

pesquisadores e consultores avaliam o protótipo atribuindo críticas, realizando 

predições e modelando aspectos da interface, com o objetivo de identificar 

problemas mais comuns de usabilidade. Trata-se de um tipo de avaliação que 

abrange vários métodos, como avaliações heurísticas, inspeções, percursos e 

métodos baseados em modelos e dados analíticos. 

5.2 Avaliação do protótipo do HSSMatch System  

O processo de design interativo do HSSMatch System, arquitetado e 

implementado nesta tese utilizou a categoria “Ambientes controlados 

envolvendo usuários”. 

5.2.1 Testes de Usabilidade 

A categoria “Ambientes controlados envolvendo usuários” é empregada na 

avaliação de aplicações de software e de outras tecnologias, visto que possibilita 

controlar a duração das ações dos usuários e reduzir influências externas. Essa 

abordagem utiliza testes de usabilidade abrangendo coleta de dados através de 

uma combinação de métodos, quais sejam: entrevistas, questionários, 

experimentos e observações; de modo geral ocorrem em laboratórios ou de modo 

remoto ou ainda em ambientes naturais (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).  
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Os testes de usabilidade objetivam verificar se uma interface é utilizável 

pelos usuários pretendidos, na execução de tarefas previstas no sistema. De 

acordo com Rogers, Sharp e Preece (2013) esses testes abrangem a gravação 

do tempo que os usuários levam para realizar uma tarefa e a comparação do 

número e tipos de erros cometidos pelos usuários por meio do registro de logs.  

Para a verificação da usabilidade do protótipo do HSSMatch System, foram 

utilizados dois métodos de avaliação, questionários e experimentos. No que se 

refere aos experimentos, o objetivo foi testar hipóteses específicas em relação ao 

desempenho do usuário na utilização desse protótipo. Para Rogers, Sharp e 

Preece (2013), esse tipo de método possibilita rigor e confiabilidade no que se 

refere à validação de uma hipótese. Assim sendo, retoma-se a hipótese deste 

estudo, que considera o processo de schema matching de dois esquemas em 

larga escala com possibilidade de melhorar a eficiência e a eficácia desse 

processo se empregada uma abordagem híbrida com capacidade de acomodar 

alterações nos dados, e que utiliza a redução do espaço de busca, aliada à 

combinação de matchers em nível de esquema e em nível de instâncias. Dessa 

forma, considerou-se o design experimental, que possibilita ao pesquisador 

realizar o teste de uma hipótese que abrange examinar a relação entre duas 

coisas, provendo condições de manter variáveis constantes com o objetivo de 

impedir que essas variáveis venham a influenciar nos resultados.  

Assim, para o teste de hipótese foram consideradas duas condições da 

realização do processo de schema matching para o protótipo do HSSMatch 

System: um modo manual para realização de schema matching, e outro modo 

semiautomático. Dessa forma, foram admitidas como variáveis constantes no 

design experimental desse sistema, para este estudo: número de esquemas, 

número de elementos e dados de instância.  

Considerando essas características e metodologias utilizadas nos testes 

de usabilidade de um protótipo, foram criados mecanismos de modo que o 

protótipo do HSSMatch System tenha capacidade para registro das ações de 

cliques, do tempo gasto nessas ações, e, ainda, os links do protótipo que são 

acessados pelos usuários. Estabeleceu-se, para o teste de hipótese, a criação no 

protótipo de dois modos de realização de schema matching: a página “Schema 

Matching 1”, destinada ao processo de match manual, e a página de “Schema 
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Matching 2”, que propicia o processo de match semiautomático. A realização dos 

experimentos foi baseada em um roteiro (Apêndice A) contendo as etapas a 

serem cumpridas pelos usuários, as quais contemplam as funcionalidades: 

cadastrar microsserviços, cadastrar esquemas on-line ou locais, efetuar login no 

sistema; realizar o schema matching manual; realizar o schema matching 

semiautomático. 

Em relação a obter opiniões de usuários sobre a experiência de uso de um 

protótipo, Rogers, Sharp e Preece (2013) mencionam também que podem ser 

utilizados questionários de satisfação do usuário e observação local dos 

protótipos a fim de coletar evidências referentes a como determinado protótipo 

está sendo usado em outros ambientes. Consistem em testes que proporcionam 

aos desenvolvedores compreender problemas de usabilidade através de 

observação das reações dos usuários frente a um produto que possibilita 

interação. Esses autores ainda afirmam que esses testes, de modo geral, 

ocorrem em laboratórios de universidades ou na indústria, ambientes esses 

considerados mais controlados, no que se refere às variáveis externas que 

porventura influenciem no desempenho dos usuários que participam desse teste. 

Esses testes ainda possibilitam, de acordo com Rogers, Sharp e Preece 

(2013), que os usuários explicitem com confiança suas considerações sobre o 

experimento, mesmo sabendo que decorrem das características da interface do 

protótipo que sendo avaliada. Nessa perspectiva, a coleta de dados nesta 

investigação para conhecer as opiniões dos usuários acerca do protótipo do 

HSSMatch System foi realizada por meio de um questionário. Para esses autores, 

os questionários, se bem elaborados, constituídos por questões específicas e 

fechadas, oferecendo uma gama de opções de respostas, são uma maneira 

eficiente para obter respostas em um grupo de pessoas. Possibilitam, ainda, a 

validação imediata dos dados, incluindo respostas mais rápidas, como também o 

armazenamento automático das respostas em uma base de dados. O 

questionário contempla questões relativas à experiência de interação do usuário 

e ainda informações do perfil. 

As questões referentes às informações do perfil abordam: idade, gênero e 

atuação profissional. As questões que aludem à experiência do usuário: tempo 

que realiza a atividade de integração de dados, frequência que realiza tarefas de 
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integração de dois esquemas pela primeira vez, frequência que realiza tarefas de 

atualizar a integração de esquemas de dados de dois microsserviços, tempo, em 

minutos, dedicado a atividades de integração de esquemas de dados de dois 

microsserviços, se já utilizou alguma aplicação ou algoritmo que realiza o match 

automático de esquemas de dados de dois microsserviços, se tem conhecimento 

de ferramentas ou técnicas para a realização de match.  

Além disso, com base na experiência de usuário ao realizar o processo de 

schema matching no HSSMacth System, questionou-se: a interação do usuário 

com a aplicação para match dos esquemas; se os modos de interação foram 

naturais; se a precisão dos modos de interação possibilitou que o usuário 

estabelecesse conexão do match desejado; os níveis de agradabilidade dos 

modos de interação ao utilizar esse sistema; a facilidade em relação ao modo de 

interação utilizado; a precisão dos resultados obtidos no schema matching 

realizado no modo de interação utilizado; a satisfação relativa ao resultado final 

obtido no schema matching no modo de interação utilizado; a rapidez referente 

ao modo de interação utilizado; o modo de interação que o usuário mais gostou; 

o modo de interação que o usuário considerou mais natural e a escolha que o 

usuário faria em relação a um dos modos de interação para o match de dois 

esquemas de dados de microsserviços. 

Visando facilitar aos usuários responder às questões do questionário e a 

análise dos dados coletados para avaliar o protótipo do HSSMatch System, o 

questionário foi elaborado e disponibilizado no sistema, especificamente na 

página “Evaluation” (Apêndice B). A seleção dos potenciais usuários para 

participação nos testes de usabilidade desse sistema foi feita em uma empresa, 

e contou com 27 profissionais da área de computação que atuam 

profissionalmente como engenheiros de software na integração de dados nessa 

empresa. Em sua maioria possuem idades entre 26 e 31 anos, são do sexo 

masculino e atuam especificamente como: engenheiros de software Java, 

engenheiros de software Python, engenheiros de software Android/iOS, 

engenheiros de software de qualidade, engenheiro de dados, cientistas de dados.  

Esses testes de usabilidade foram realizados em sessões via Slack e 

presencial, com duração aproximada de 30 minutos cada sessão. Após a coleta 
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de dados para a avaliação do HSSMatch System, foram realizadas as análises 

desses dados, cujos resultados estão apresentados na próxima seção. 

5.2.2 Resultados da avaliação do protótipo dos testes de usabilidade 

Esta seção apresenta os resultados das análises dos dados coletados na 

etapa de avaliação do design de interação do protótipo do HSSMatch System 

construído. Rogers, Sharp e Preece (2013), ao citarem uma boa prática de 

avaliação, mencionam que a metodologia que chamam de triangulação, que é a 

utilização de mais de uma técnica para a coleta de dados e mais de uma 

abordagem para analisar os dados. Nessa perspectiva, avaliou-se o HSSMatch 

System, com o objetivo de verificar a usabilidade desse protótipo, envolvendo 

usuários por meio de experimentos e questionários. 

Como HSSMatch System é um sistema que realiza schema matching de 

forma semiautomática, privilegiando, portanto, a integração de dados entre dois 

esquemas, considerou-se necessário conhecer o quão os usuários pesquisados 

estão habituados a realizar essa tarefa. Nesse sentido, buscou-se, num primeiro 

momento, saber há quanto tempo cada um deles já realiza a atividade de 

integração de dados. Os resultados mostram que maioria (33,33%) manifestou 

realizar de 8 anos ou mais a integração de dados, seguido de 22,33% entre 3 e 

4 anos e 18,52% entre 6 e 7 anos, conforme o gráfico da Figura 23.  
 

 
Figura 23 - Tempo que realiza a atividade de integração de dados. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Os usuários também foram questionados em relação à frequência que 

realizam tarefas de integrar dois esquemas pela primeira vez, em virtude dos 
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benefícios propiciados pelo modo híbrido do HSSMatch System. Os resultados 

apontam que a maioria (37,04%) semestralmente; 25,93% mensalmente e 1 vez 

por semana; e 11,1% a cada 15 dias, conforme o gráfico da Figura 24.   

 
Figura 24 - Frequência que realiza tarefas de integrar dois esquemas pela primeira vez. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Diante da forma arquitetural de microsserviços que os sistemas em sua 

grande maioria estão sendo desenvolvidos, há necessidade constante de 

atualização na integração dos sistemas. Assim sendo, perguntou-se aos usuários 

pesquisados com qual frequência realizam tarefas de atualizar a integração de 

esquemas de dados de dois microsserviços. Conforme o gráfico da Figura 25, a 

maioria (48,15%) realiza esse tipo de tarefa mensalmente, e 22,22%, a cada 15 

dias.  

 

 
Figura 25 - Frequência que realiza tarefas de atualizar a integração de esquemas de dados de 

dois microsserviços. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Em relação ao tempo diário, em minutos, dedicado pelos usuários 

pesquisados às atividades de integração de esquemas de dados de dois 

microsserviços, os resultados refletem que a maioria (51,85%) gasta em média 

até 20 minutos, 22,2% gastam de 21 a 50 minutos e 18,5% gastam de 51 a 90 

minutos, conforme o gráfico da Figura 26.  

 
Figura 26 - Tempo diário, em minutos, dedicado às atividades de integração de esquemas de 

dados de dois microsserviços. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Considerando a demanda de ferramentas que realizem o match de 

esquemas, os usuários foram questionados se já utilizaram alguma aplicação ou 

algoritmo que realiza o match semiautomático de esquemas de dados de dois 

microsserviços. Os resultados obtidos mostram que 88,89% ainda não utilizaram 

e os 11,11% que utilizaram, citaram as ferramentas: Pentaho, PowerBI e 

algoritmos construídos por eles mesmos (Figura 27). 

 

 
Figura 27 – Utilização de aplicação ou algoritmo que realiza o match semiautomático de 

esquemas de dados de dois microsserviços. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Quando questionados se têm conhecimento de ferramentas ou técnicas 

para a realização de match, 85,19% dos pesquisados não conhecem ferramentas 

de mercado e 14,81% conhecem (Figura 28). 

 
Figura 28 - Conhecimento de ferramentas ou técnicas para a realização de match. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Em um primeiro momento, os usuários participaram de um experimento no 

HSSMatch System que registou em logs suas ações de cliques, indicando o tempo 

em que essas ações duraram, e, ainda, os links desse protótipo acessados por 

esses usuários. Vale salientar que o tempo gasto para cadastro dos 

microsserviços e seus esquemas nesse sistema foi desconsiderado nesta 

avaliação, pois o cadastro de cada microsserviço e esquema é realizado somente 

uma vez pelo usuário. Conforme já mencionado, para essa comparação foram 

utilizados os mesmos dois esquemas e mesma rede de Internet.  

A análise das informações contidas nos logs no HSSMatch System foi feita 

com o intuito de comparação do tempo gasto pelo usuário para realizar o processo 

de schema matching entre dois esquemas, nos dois modos: manual (página 

“Schema Matching 1”) ou semiautomático (página “Schema Matching 2”). Levou-

se em consideração o tempo de permanência do usuário na interface gráfica 

“Schema Matching 1” e na interface gráfica “Schema Matching 2” desde a entrada 

nessas páginas até a obtenção um resultado de correspondência, conforme 

diretiva das atividades, calculado através dos horários, links acionados, 

processamento do schema matching e registrado nos logs. O gráfico da Figura 

29 mostra os resultados obtidos na experimentação do HSSMatch System pelos 

usuários.  
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Vale destacar que o tempo gasto para carregar microsserviços e seus 

esquemas na interface gráfica de usuário “Schema Matching 1” e “Schema 

Matching 2” é sempre o mesmo, e por isso não foi computado. Observa-se, 

conforme mostra o gráfico da Figura 29 que o tempo médio gasto pelos usuários 

para realizarem o schema matching no HSSMatch System foi consideravelmente 

maior no modo manual na interface “Schema Matching 1”. Como a 

experimentação foi planejada de modo a conduzir os usuários a realizarem o 

schema matching nos dois modos, seguindo uma diretiva de atividades, foi 

assegurado que todos procedam as mesmas atividades em uma sequência.  

 

 

Figura 29 - Tempo gasto pelo usuário para realizar o processo de schema matching. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

  No modo “Schema Matching 1”, o tempo médio gasto pelos usuários para 

estabelecer as correspondências entre os elementos do esquema S1 com 

elementos do esquema S2 manualmente foi de 7min e 30s. No total de relações 

propostas, os usuários tiveram que corrigir em média 3 relações em tempo de 

realização das atividades propostas pelo teste de experimentação do HSSMatch 

System.  

O tempo médio gasto pelos usuários para realizar as correspondências 

entre os elementos do esquema S1 com elementos do esquema S2, no modo 

“Schema Matching 2”, apresenta-se menor que no “Schema Matching 1”, foi de 

1min e 12s. Desse tempo, a aprovação ou não dessas correspondências pelos 

usuários durou em média 52s.  

Retomando a análise dos dados obtidos no questionário, os usuários 

pesquisados também foram questionados sobre a sua experiência usando o 
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HSSMatch System. Nas questões Q10, Q11, Q12 e Q13, foi utilizada a escala de 

Likert, visando conhecer a concordância dos usuários em relação a interação, 

naturalidade, precisão de conexão e agradabilidade no uso do HSSMatch 

System. Os resultados mostram que, em relação à interação com o HSSMatch 

System para match dos esquemas, no modo manual (“Schema Matching 1”) 

74,07% dos usuários consideraram muito fácil e fácil. No semiautomático 

(“Schema Matching 2”)  observa-se que 92,59% dos usuários avaliaram como 

muito fácil e fácil, conforme mostra o gráfico da Figura 30.   

 

 
Figura 30 – Interação do usuário com o HSSMatch System: Schema Matching 1 (Manual) x 

Schema Matching 2 (semiautomático). 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 
Quando questionados em que nível os modos de interação do uso do 

HSSMatch System foram naturais, de acordo com os resultados obtidos, no modo 

manual (“Schema Matching 1”), 14,81% dos usuários ponderaram ser pouco 

natural, 59,26% natural e 22,22% muito natural, e no modo semiautomático 

(“Schema Matching 2”) 88,89% natural ou muito natural (Gráfico da Figura 31), 

os resultados foram atribuídos ao fato do componente gráfico de exibição dos 

esquemas S1 e S2 ser o mesmo. 
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Figura 31 - Níveis de interação em Schema Matching 1 (Manual) x Schema Matching 2 

(semiautomático). 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Em relação à precisão dos modos de interação para realização da conexão 

do match desejado, de acordo com os resultados, tanto no modo manual 

(“Schema Matching 1”) quanto no modo semiautomático (“Schema Matching 2”), 

por volta de 52% dos usuários pesquisados consideram que a interface propicia 

modos “Precisos” de interação (Gráfico da Figura 32). 

 

 
Figura 32 - Precisão na interação para conexão do match desejado. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Quando perguntados em que nível os modos de interação do uso do 

HSSMatch System foram agradáveis de usar, os resultados obtidos, mostram 

que, uma maioria, 77,78% dos usuários no modo manual (“Schema Matching 1”) 

e 88,88% no modo semiautomático (“Schema Matching 2”) consideraram nível 4 
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e nível 5 (Gráfico da Figura 33), considerando o uso da mesma interface de 

usuário do sistema. 
 

 
Figura 33 - Níveis de agradabilidade dos modos de interação ao utilizar esse sistema. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

No que se refere ao modo de interação, quando solicitado aos usuários 

que comparassem os dois modos e escolhessem o mais fácil de usar, 81,48% 

dos usuários apontaram ser mais fácil de usar o modo semiautomático. Já a 

respeito do modo de interação que permitiu que resultados mais precisos no 

schema matching fossem obtidos, 77,8% dos usuários apontaram ser o modo 

semiautomático. 

No que tange ao modo de interação em que o usuário se sentiu mais 

satisfeito com o resultado final do schema matching, em um dos dois modos 

possibilitados pelo HSSMatch System, os resultados mostram que, 81,5% dos 

usuários apontaram o modo semiautomático. Também em relação à rapidez de 

interação, em um dos dois modos, 96,3% dos usuários apontaram o modo 

semiautomático. 

No que se refere à preferência de um dos dois modos de interação que o 

usuário mais gostou, os resultados mostram que 85,2% têm preferência pelo 

modo semiautomático. Já em relação ao modo de interação que consideraram 

mais natural para realizar o schema matching no HSSMatch System, a maioria 

dos usuários pesquisados consideraram o modo semiautomático mais natural 

(70,4%). Por fim, ao serem questionados se tivessem que escolher um dos modos 

de interação para o match de dois esquemas de dados de microsserviços, 

88,89% optaram pelo modo semiautomático (Figura 34). 
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Figura 34 - Modo de interação escolhido. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Em síntese, entre os usuários pesquisados nota-se que ainda não é muito 

frequente a integração de esquemas de dados de dois microsserviços pela 

primeira vez, sendo que a maioria (48,15%) o faz mensalmente. Outro aspecto é 

que 88,89% dos pesquisados não utilizaram aplicação ou algoritmo que realiza 

match semiautomático de esquemas de dados de dois microsserviços e 85,19% 

não conhecem ferramentas de mercado, o que indica que realizam o schema 

maching ainda de forma manual, visto que atuam na área de integração de dados 

e comunicação entre sistemas de software, conforme já referido anteriormente. 

No modo schema matching de forma manual os usuários gastaram um 

tempo médio de 7min e 30s contra de 1min e 12s no schema matching 

semiautomático. Isto porque que realizar schema matching sem o auxílio de 

técnicas que automatizam o processo demanda um tempo maior em um mesmo 

sistema e nas mesmas condições de teste.  

Outro ponto é que a maioria (92,59%) dos usuários avaliou como muito 

fácil e fácil realizar o schema matching semiautomático e 52% dos usuários 

pesquisados consideram que a interface propicia modos “Precisos” de interação, 

tanto no modo manual quanto no modo semiautomático. Em relação a 

agradabilidade na interação ao utilizar o HSSMatch System os resultados 

mostraram que 77,78% dos usuários no modo manual e 88,88% no modo 

semiautomático consideraram nível 4 e nível 5, uma diferença que pode ser 

atribuída ao fato de terem utilizado o mesmo estilo de interface de usuário do 

sistema. 

Quando solicitados para selecionarem entre um dos dois modos de 

interação no HSSMatch System para realizarem o schema matching dos dois 
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esquemas de microsserviços, evidencia-se que, em todos os quesitos apontados 

sempre mais de 81% dos usuários participantes do teste selecionaram o modo 

semiautomático.  

Esses resultados permitem afirmar que interfaces adequadas para o 

envolvimento de um especialista de domínio na realização e gerenciamento do 

processo de schema matching de dois esquemas com técnicas automatizadas 

contribuem para melhorar a eficiência e a eficácia do processo de matching, 

considerando dataset com características análogas aos utilizados no experimento 

deste estudo. 

5.3  Resultados dos experimentos com o HSSMatch System 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da avalição do modelo 

proposto neste trabalho implementado no protótipo HSSMatch System que, 

conforme visto, foi realizada com base na execução de schema matching de dois 

esquemas do dataset Order e Purchase Order. Conforme já exposto, para os 

testes foram feitos schema matching de dois esquemas sem utilizar as técnicas 

propostas e aplicando as técnicas híbridas do modelo HSSMatch, o que permitiu, 

por meio dos tempos de processamento registrados nesses dois tipos de schema 

matching, uma comparação com vistas a verificar o ganho em eficiência nessa 

abordagem.  

Todos esses experimentos foram executados em um computador de 6 

cores e 16GB de RAM. Primeiro, discutimos a qualidade de correspondências 

desses dois modos para cada conjunto de dados. Depois, avaliamos o 

desempenho do tempo. 

O primeiro conjunto de dados é composto por dois esquemas de 

bibliotecas utilizadas como referência para, por exemplo, implementar um 

ecossistema de microsserviços de um e-commerce. O primeiro esquema foi 

obtido da xCBL7 (XML Common Business Library), uma biblioteca de 

componentes XML para comércio eletrônico B2B (business-to-business), da qual 

constam cerca de 850 elementos, utilizada em estudos como o de Villányi e 

Martinek (2017). E o segundo esquema integra o OAGIS8 (Open Applications 

 
7 http://www.xcbl.org/ 
8 https://oagi.org/ 
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Group Integration Specification), é menor, com apenas 20 elementos, fornece 

uma linguagem comercial, e utiliza XML para a integração de informações, 

permitindo a comunicação entre empresas e aplicativos de negócios (VILLÁNYI; 

MARTINEK, 2017). Ambos os esquemas selecionados para os testes contêm 

além dos esquemas, um mapa com os resultados corretos do processo de 

schema matching, o que propiciou a comparação com os resultados encontrados 

no processo de schema matching realizado nos testes. 

Para Do e Rahm (2007), a qualidade de uma operação de schema 

matching automático pode ser determinada por meio da comparação de seu 

resultado com o resultado real feito por um especialista. Além das 

correspondências corretas preditas automaticamente pelo sistema, ou seja, o 

conjunto de verdadeiros positivos (VP), deve também identificar o conjunto de 

falsos negativos (FN) e de falsos positivos (FP). Admite-se que falsos negativos 

(FN) são as correspondências necessárias, entretanto não identificadas, falsos 

positivos (FP) são as correspondências falsamente propostas pelo match 

automático.  

Tomando por base a cardinalidade desses conjuntos, podem ser 

determinadas três medidas de qualidade: precisão, revocação e f-measure, 

métricas comuns utilizadas para avaliar a eficácia de abordagens de schema 

matching, conforme apontadas por Bellahsene, Duchateau e Velegrakis (2011).  

De acordo com Do e Rahm (2007, p. 875), a precisão reflete a parcela de 

correspondências reais entre todas as correspondências encontradas; a 

revocação determina a divisão de correspondências reais encontradas; e f-

measure é a média harmônica entre as medidas de precisão e revocação. Essas 

medidas são calculadas pelas seguintes fórmulas: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
|𝑉𝑃|

(|𝑉𝑃| + |𝐹𝑃|) 

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜 =
|𝑉𝑃|

(|𝑉𝑃| + |𝐹𝑁|) 

𝐹 −𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ∗
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 ∗ 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜
(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 + 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎çã𝑜) 
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Todas essas medidas têm valor entre 0 e 1, sendo o máximo 1, quando o 

resultado do teste é igual ao resultado correto real, e o mínimo 0, quando o 

resultado do teste é diferente do resultado real. Como as medidas precisão e 

revocação não avaliam por si só, e com precisão, a qualidade da 

correspondência, utiliza-se o f-measure, que combina essas duas medidas com 

a finalidade de classificar e comparar a qualidade dos resultados do processo de 

schema matching. Isto porque a revocação pode ser maximizada se há uma 

precisão ruim, de modo a retornar tantas correspondências possíveis. Do mesmo 

modo, uma alta precisão pode ser alcançada se há uma revocação ruim, 

retornando somente algumas correspondências corretas (DO; RAHM, 2007). 

Em um primeiro momento foram cadastrados dois microsserviços, sendo 

um referente ao processo de venda de equipamentos no Web site que utilizou o 

esquema order-xcbl (S1) e instâncias aleatórias de amostra como padrão de 

estrutura. No outro microsserviço, referente às ordens de venda recebidas via 

mensageria para realizar as entregas de produtos, utilizaram o esquema order-

oagis (S2) e instâncias aleatórias de amostra.  

Na sequência, esses dois esquemas foram submetidos ao processo de 

schema matching na funcionalidade “Run SM”, explicada na seção 4.5 (Schema 

matching baseado em esquemas). Os resultados do schema matching desse 

processo foram comparados com as correspondências reais corretas, conforme 

mostra a tabela da Figura 35. 
 

Correspondências  CR SM1 CRxSM1 
Order_00.xsd/order;Order_01.xsd/Order; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines;Order_01.xsd/Order/OrderDetail; 1 0 FN 
Order_00.xsd/order/header;Order_01.xsd/Order/OrderHeader; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines/line;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/ItemDet
ail; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/no;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/Item
Detail/BaseItemDetail/LineItemNum; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/item;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/Ite
mDetail/BaseItemDetail/ItemIdentifiers; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/price;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHeaderPrice
/ListOfPrice/Price/UnitPrice; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/qty;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHeaderPrice/L
istOfPrice/Price/PriceQuantityRange/Quantity/QuantityValue; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/customer;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderParty/Buy
erParty; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/po;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderNumber/BuyerO
rderNumber; 1 0 FN 

order.lines.line.price <-> 
Order.OrderHeader.OrderTaxReference.TaxReference.TaxableAmount 0 1 FP 

order.lines.line.price <-> 
Order.OrderSummary.TotalAmount.MonetaryValue.MonetaryAmount 0 1 FP 
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order.header.po <-> 
Order.OrderHeader.OrderParty.BuyerParty.Party.NameAddress.POBox.POBoxPostalC
ode 

0 1 FP 

order.header.po <-> 
Order.OrderHeader.OrderParty.SellerParty.Party.NameAddress.POBox.POBoxPostalC
ode 

0 1 FP 

order.header.po <-> 
Order.OrderHeader.OrderParty.ShipToParty.Party.NameAddress.POBox.POBoxPostal
Code 

0 1 FP 

order.lines.line.no <-> 
Order.OrderHeader.OrderAllowancesOrCharges.ListOfAllowOrCharge.AllowOrCharge. 
SeqNo 

0 1 FP 

Figura 35 – CR (Correspondências reais) x SM1 (Schema matching sem utilizar as técnicas 
propostas). 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

 A coluna “Correspondências” contém todos os resultados de match do 

processo executado no HSSMatch System. Na segunda coluna, “CR 

(Correspondências reais)”, estão representados pelo número 1 (Um) os 

resultados reais corretos, e por 0 (Zero) os resultados que não são corretos de 

acordo com a correspondência real. Na coluna  “SM1 (Schema matching sem 

utilizar as técnicas propostas)”, no HSSMatch System, estão representados por 1 

(Um) os resultados de match encontrados, e por 0 (Zero) os resultados não 

encontrados. Na coluna “CR x SM1” estão representados por: 

• Verdadeiro negativo (VN): onde não existe correspondência real e o 

processo de schema matching não encontrou correspondência; 

• Verdadeiro positivo (VP): onde existe correspondência real e o processo 

de schema matching encontrou correspondência; 

• Falso negativo (FN): onde existe correspondência real e o processo de 

schema matching não encontrou correspondência; 

• Falso positivo (FP): onde não existe correspondência real e o processo de 

schema matching encontrou correspondência; 

  Assim, os resultados obtidos mostram que: VP = 3, FN = 7 e FP = 6, o que 

permitiu calcular a precisão em torno de 33%, revocação 30% e f-measure 

31,58%. Esse processo de schema matching teve duração de 2,178s 

considerando as configurações já descritas anteriormente.  

Em seguida, realizou-se o processo de schema matching desses dois 

esquemas na funcionalidade “SM (Inst)”, explicada na seção 4.5 (schema 

matching baseado em instâncias). Os resultados de processo schema matching 
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foram comparados com as correspondências reais corretas, conforme mostra a 

tabela da Figura 36. 

 
Correspondências  CR SM2 CRx

SM2 
Order_00.xsd/order;Order_01.xsd/Order; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines;Order_01.xsd/Order/OrderDetail; 1 0 FN 
Order_00.xsd/order/header;Order_01.xsd/Order/OrderHeader; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines/line;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/ItemD
etail; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/no;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/Ite
mDetail/BaseItemDetail/LineItemNum; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/item;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/I
temDetail/BaseItemDetail/ItemIdentifiers; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/price;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHeaderPr
ice/ListOfPrice/Price/UnitPrice; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/qty;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHeaderPric
e/ListOfPrice/Price/PriceQuantityRange/Quantity/QuantityValue; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/customer;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderParty/
BuyerParty 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/po;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderNumber/Buye
rOrderNumber 1 0 FN 

Figura 36 - CR (Correspondências reais) x SM2 (Schema matching considerando instâncias). 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

  A coluna “Correspondências” contém todos os resultados de match do 

processo executado no HSSMatch System. Na segunda coluna, “CR 

(Correspondências reais)”, estão representados pelo número 1 (Um) os 

resultados reais corretos e por 0 (Zero) os resultados que não são corretos de 

acordo com a correspondência real. Na coluna  “SM2 (Schema matching 

considerando instâncias)”, no HSSMatch System, estão representados por 1 

(Um) os resultados de match encontrados, e por 0 (Zero) quando não apresenta 

resultados de match. Na coluna “CR x SM2” estão mostrados por meio de VP, FN 

e FP, conforme já exposto. Os resultados do schema matching utilizando 

instâncias mostram as seguintes medidas: VP = 4, FN = 6, FP = 0, o que resulta 

em uma precisão de 100%, revocação de 40% e f-measure de 57,14%. Esse 

processo de schema matching teve duração de 2,404s, considerando as 

configurações já descritas anteriormente.  

Em seguida, realizou-se o processo de schema matching desses dois 

esquemas na funcionalidade “SM (Paral)”, explicada na seção 4.5 (schema 

matching com particionamento de esquemas). A tabela da Figura 37 mostra os 

resultados desse processo schema matching, comparando-os com as 

correspondências reais corretas. 
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Correspondências  CR SM3 CRxSM3 
Order_00.xsd/order;Order_01.xsd/Order; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines;Order_01.xsd/Order/OrderDetail; 1 0 FN 
Order_00.xsd/order/header;Order_01.xsd/Order/OrderHeader; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines/line;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/ 
ItemDetail; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/no;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/Item
Detail/BaseItemDetail/LineItemNum; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/item;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDetail/Ite
mDetail/BaseItemDetail/ItemIdentifiers; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/price;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/ 
OrderHeaderPrice/ListOfPrice/Price/UnitPrice; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/qty;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHeaderPrice/ 
ListOfPrice/Price/PriceQuantityRange/Quantity/QuantityValue; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/customer;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderParty/ 
BuyerParty 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/po;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderNumber/BuyerO
rderNumber; 1 0 FN 

order.header.po <-> Order.OrderHeader.OrderParty.BuyerParty.Party.NameAddress. 
POBox.POBoxPostalCode 0 1 FP 

order.header.po <-> Order.OrderHeader.OrderParty.SellerParty.Party.NameAddress. 
POBox.POBoxPostalCode 0 1 FP 

order.header.po <-> Order.OrderHeader.OrderParty.ShipToParty.Party.NameAddress. 
POBox.POBoxPostalCode 0 1 FP 

order.lines.line.no <-> Order.OrderHeader.OrderAllowancesOrCharges.ListOf 
AllowOrCharge.AllowOrCharge.SeqNo 0 1 FP 

order.header <-> Order.OrderHeader.OrderHeaderNote 0 1 FP 

Figura 37 - CR (Correspondências reais) x SM3 (Schema matching Particionamento). 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

  Os resultados de match do processo executado no HSSMatch System 

estão na coluna “Correspondências”. Na coluna “CR (Correspondências reais)” 

estão os resultados reais corretos representados por 1 (Um), e os resultados que 

não são corretos, por 0 (Zero),  de acordo com a correspondência real. Na coluna 

“SM3 (Schema matching Particionamento)”, no HSSMatch System, os resultados 

de match encontrados  estão representados por 1 (Um), e quando não apresenta 

resultado de match, por 0 (Zero). Na coluna “CRxSM3” estão mostrados através 

de VP, FN e FP, já definidos. 

  Os resultados do schema matching com particionamento de esquemas 

mostram as seguintes medidas: VP = 3, FN = 7, FP = 5, o que resulta em uma 

precisão de 37,5%, revocação de 30% e f-measure de 33,33%. Esse schema 

matching teve duração total de 1,633s, considerando as configurações já 

referidas anteriormente.  

Em seguida, o processo de schema matching desses dois esquemas foi 

realizado na funcionalidade “SM Paral (Instance)” do HSSMatch System, descrita 
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na seção 4.5 (schema matching com particionamento de esquemas considerando 

instâncias). Os resultados desse processo de schema matching comparados com 

as correspondências reais corretas estão na tabela da Figura 38. 

 
Correspondências CR SM4 CRxSM4 
Order_00.xsd/order;Order_01.xsd/Order; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines;Order_01.xsd/Order/OrderDetail; 1 0 FN 
Order_00.xsd/order/header;Order_01.xsd/Order/OrderHeader; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines/line;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDeta
il/ItemDetail; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/no;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemD
etail/ItemDetail/BaseItemDetail/LineItemNum; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/item;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItem
Detail/ItemDetail/BaseItemDetail/ItemIdentifiers; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/price;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderH
eaderPrice/ListOfPrice/Price/UnitPrice; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/qty;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHea
derPrice/ListOfPrice/Price/PriceQuantityRange/Quantity/QuantityValue; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/customer;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/Orde
rParty/BuyerParty; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/po;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderNumb
er/BuyerOrderNumber; 1 0 FN 

Figura 38 - CR (Correspondências reais) x SM4 (Schema matching particionamento com 
instância). 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

 Observa-se que além dos resultados de match presentes na coluna 

“Correspondências”, estão os resultados na coluna “CR (Correspondências 

reais)”, resultados reais corretos representados por 1 (Um), e  resultados não 

corretos representados por 0 (Zero),  de acordo com a correspondência real. Na 

coluna “SM4 (Schema matching particionamento com instância)”, os resultados 

obtidos estão representados por 1 (Um), e quando não mostra resultado de 

match, por 0 (Zero). Na coluna “CRxSM4” estão mostrados por VP, FN e FP, 

conforme já definidos. 

  Particionando os esquemas considerando as instâncias, os resultados do 

schema matching mostram as medidas: VP = 4, FN = 6, FP = 0, o que mostra 

uma precisão de 100%, revocação de 40% e f-measure de 57,14%. Esse 

processo de schema matching teve duração total de 1,857s, considerando as 

configurações já referidas anteriormente.  

 Na sequência, na funcionalidade “SM Paral (Inst, Reuse)”, conforme 

descrita na seção 4.6.7, o HSSMatch System foi realizado processo de schema 

matching desses dois esquemas, ou seja, o schema matching com 

particionamento de esquemas considerando instâncias e reuso de resultados de 
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matching anteriores. Para executar esse schema matching, em um primeiro 

momento foi feito schema matching removendo-se dois elementos do dataset 

order utilizado. Em seguida, foi feito o schema matching com base nos resultados 

obtidos com essa correspondência, considerando também os dois elementos que 

haviam sido retirados no primeiro matching. Na tabela da Figura 39, estão 

apresentados os resultados desse processo de schema matching comparados 

com os resultados das correspondências reais corretas. 

 
Correspondências CR SM5 CRxSM5 
Order_00.xsd/order;Order_01.xsd/Order; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines;Order_01.xsd/Order/OrderDetail; 1 0 FN 
Order_00.xsd/order/header;Order_01.xsd/Order/OrderHeader; 1 1 VP 
Order_00.xsd/order/lines/line;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemDeta
il/ItemDetail; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/no;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItemD
etail/ItemDetail/BaseItemDetail/LineItemNum; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/lines/line/item;Order_01.xsd/Order/OrderDetail/ListOfItem
Detail/ItemDetail/BaseItemDetail/ItemIdentifiers; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/price;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderH
eaderPrice/ListOfPrice/Price/UnitPrice; 1 1 VP 

Order_00.xsd/order/lines/line/qty;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderHea
derPrice/ListOfPrice/Price/PriceQuantityRange/Quantity/QuantityValue; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/customer;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/Orde
rParty/BuyerParty; 1 0 FN 

Order_00.xsd/order/header/po;Order_01.xsd/Order/OrderHeader/OrderNumb
er/BuyerOrderNumber; 1 0 FN 

Figura 39 - CR (Correspondências reais) x SM5 (schema matching particionamento com 
instâncias e reuso de resultados de matching anteriores). 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Do mesmo modo, como representados nas execuções de schema 

matching anteriores, na tabela da Figura 39 estão os resultados de schema 

matching com particionamento de esquemas, considerando instâncias e reuso de 

resultados de matching anteriores comparados com as outras execuções. Na 

coluna  “CR (Correspondências reais)” estão os resultados reais corretos 

representados por 1 (Um) e  0 (Zero); na coluna “SM5 (schema matching 

particionamento com instâncias e reuso de resultados de matching anteriores)”, 

representados por 1 (Um) estão os resultados obtidos, e por 0 (Zero), quando não 

mostra resultados de schema matching nessas condições.  Na coluna “CR x SM5” 

estão mostrados os resultados por VP, FN e FP, utilizados no cálculo das medidas 

Particionando os esquemas considerando as instâncias e o reuso de 

resultados de matching anteriores, os resultados do schema matching 

apresentaram as medidas: VP = 4, FN = 6, FP = 0, o que mostra uma precisão 
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de 100%, revocação de 40% e f-measure de 57,14%. Esse processo de schema 

matching teve duração de 1,750s na primeira execução e 1,1s na segunda 

execução, o que mostra que, embora não tenha apresentado alternância nas 

medidas, apresentou um menor tempo de execução, considerando que já existem 

resultados anteriores na base do sistema e as mesmas configurações de 

hardware, como já exposto anteriormente.  

Além dessas execuções realizadas com o dataset Order, considerado-se 

um segundo dataset, o Purchase Order9 (Apertum, CIDXPOSCHEMA, Excel, 

Noris, Paragon), com o qual foram realizadas execuções de schema matching no 

HSSMatch System. Em um primeiro momento os esquemas 

CIDXPOSCHEMA.xdr (S1) e Excel.xdr (S2) foram cadastrados respectivamente 

em dois microsserviços relativos a processos de venda. 

Em seguida, na funcionalidade “Run SM” do HSSMatch System, explicada 

na seção 4.6.7 (Schema matching baseado em esquemas), esses dois esquemas 

foram submetidos ao processo de schema matching. Os resultados obtidos com 

essa execução foram comparados com os resultados das correspondências reais 

corretas, conforme mostrados na tabela da Figura 40. 

Correspondências  C
R 

SM1
’ 

CRxSM1
’ 

PO <-> PurchaseOrder 1 0 FN 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact 1 1 VP 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.Header.Contact 1 1 VP 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact 1 1 VP 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.Header.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactName <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactName <-> PurchaseOrder.Header.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactName <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactPhone <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.telephone 1 0 FN 
PO.Contact.contactPhone <-> PurchaseOrder.Header.Contact.telephone 1 0 FN 
PO.Contact.contactPhone <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.telephone 1 0 FN 
PO.POBillTo <-> PurchaseOrder.InvoiceTo 1 1 VP 
PO.POBillTo.city <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.city 1 1 VP 
PO.POBillTo.country <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.country 1 1 VP 
PO.POBillTo.postalCode <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.postalCode 1 1 VP 
PO.POBillTo.stateProvince <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.stateProvince 1 1 VP 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 1 VP 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 1 VP 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 

 
9 https://dbs.uni-leipzig.de/bdschemamatching 
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PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 1 VP 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 1 VP 
PO.POHeader <-> PurchaseOrder.Header 1 1 VP 
PO.POHeader.poDate <-> PurchaseOrder.Header.orderDate 1 0 FN 
PO.POHeader.poNumber <-> PurchaseOrder.Header.orderNum 1 0 FN 
PO.POLines <-> PurchaseOrder.Items 1 0 FN 
PO.POLines.count <-> PurchaseOrder.Items.itemCount 1 1 VP 
PO.POLines.Item <-> PurchaseOrder.Items.Item 1 1 VP 
PO.POLines.Item.partNo <-> PurchaseOrder.Items.Item.partNumber 1 0 FN 
PO.POLines.Item.qty <-> PurchaseOrder.Items.Item.quantity 1 0 FN 
PO.POLines.Item.unitPrice <-> PurchaseOrder.Items.Item.unitPrice 1 1 VP 
PO.POLines.Item.uom <-> PurchaseOrder.Items.Item.unitOfMeasure 1 0 FN 
PO.POShipTo <-> PurchaseOrder.DeliverTo 1 1 VP 
PO.POShipTo.city <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.city 1 1 VP 
PO.POShipTo.country <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.country 1 1 VP 
PO.POShipTo.postalCode <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.postalCode 1 1 VP 
PO.POShipTo.stateProvince <-> 
PurchaseOrder.DeliverTo.Address.stateProvince 1 1 VP 

PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 1 VP 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 1 VP 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 1 VP 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 1 VP 
PO.POBillTo <-> PurchaseOrder.DeliverTo 0 1 FP 
PO.POBillTo.city <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.city 0 1 FP 
PO.POBillTo.country <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.country 0 1 FP 
PO.POBillTo.postalCode <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.postalCode 0 1 FP 
PO.POBillTo.stateProvince <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.stateProvince 0 1 FP 
PO.POShipTo <-> PurchaseOrder.InvoiceTo 0 1 FP 
PO.POShipTo.city <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.city 0 1 FP 
PO.POShipTo.country <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.country 0 1 FP 
PO.POShipTo.postalCode <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.postalCode 0 1 FP 
PO.POShipTo.stateProvince <-> 
PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.stateProvince 0 1 FP 

PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 0 1 FP 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 0 1 FP 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 0 1 FP 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 0 1 FP 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 0 1 FP 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 0 1 FP 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 0 1 FP 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 0 1 FP 

Figura 40 - CR (Correspondências reais) x SM1’ (Schema matching sem utilizar as técnicas 
propostas). 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Na coluna “Correspondências” estão todos os resultados do schema match 

reais e executados no HSSMatch System. Na segunda coluna “CR 

(Correspondências reais)” estão os resultados reais corretos representados por 1 

(Um) e os resultados que não são corretos de acordo com a correspondência real, 

representados por 0 (Zero). Na coluna “SM1’ (Schema matching sem utilizar as 

técnicas propostas)” estão resultados encontrados, representados por 1 (Um), e 

os resultados não apresentados, por 0 (Zero).  

Na coluna “CR x SM1’” estão os resultados representados por VP = 28, FN 

= 37 e FP =18, o que resulta uma precisão de 60,9%, revocação 43,07% e f-

measure 50,45%. Essa execução teve duração de 1,219s, sendo utilizadas as 

configurações de hardware já descritas anteriormente.   

Ao executar o “schema matching utilizando o modelo híbrido proposto com 

particionamento dos esquemas considerando as instâncias, reuso de resultados 

de matching anteriores”, obteve-se para essa execução os resultados do schema 

matching expressos nas seguintes medidas: VP = 32, FN = 33, FP = 0, o que 

mostra uma precisão de 100%, revocação de 49,23% e f-measure de 65,97% 

(Tabela da Figura 41). O tempo de duração da execução do schema matching foi 

de 0,986s.  
Correspondências  CR SM2’ CRxSM2’ 
PO <-> PurchaseOrder 1 1 VP 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact 1 1 VP 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.Header.Contact 1 1 VP 
PO.Contact <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact 1 1 VP 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.Header.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactEmail <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.e-mail 1 0 FN 
PO.Contact.contactName <-> 
PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactName <-> 
PurchaseOrder.Header.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactName <-> 
PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.contactName 1 1 VP 
PO.Contact.contactPhone <-> 
PurchaseOrder.DeliverTo.Contact.telephone 1 1 VP 
PO.Contact.contactPhone <-> PurchaseOrder.Header.Contact.telephone 1 1 VP 
PO.Contact.contactPhone <-> 
PurchaseOrder.InvoiceTo.Contact.telephone 1 1 VP 
PO.POBillTo <-> PurchaseOrder.InvoiceTo 1 1 VP 
PO.POBillTo.city <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.city 1 1 VP 
PO.POBillTo.country <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.country 1 1 VP 
PO.POBillTo.postalCode <-> 
PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.postalCode 1 1 VP 
PO.POBillTo.stateProvince <-> 
PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.stateProvince 1 1 VP 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 1 VP 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
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PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street1 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street2 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street3 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POBillTo.street4 <-> PurchaseOrder.InvoiceTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POHeader <-> PurchaseOrder.Header 1 1 VP 
PO.POHeader.poDate <-> PurchaseOrder.Header.orderDate 1 1 VP 
PO.POHeader.poNumber <-> PurchaseOrder.Header.orderNum 1 0 FN 
PO.POLines <-> PurchaseOrder.Items 1 0 FN 
PO.POLines.count <-> PurchaseOrder.Items.itemCount 1 1 VP 
PO.POLines.Item <-> PurchaseOrder.Items.Item 1 1 VP 
PO.POLines.Item.partNo <-> PurchaseOrder.Items.Item.partNumber 1 1 VP 
PO.POLines.Item.qty <-> PurchaseOrder.Items.Item.quantity 1 1 VP 
PO.POLines.Item.unitPrice <-> PurchaseOrder.Items.Item.unitPrice 1 1 VP 
PO.POLines.Item.uom <-> PurchaseOrder.Items.Item.unitOfMeasure 1 0 FN 
PO.POShipTo <-> PurchaseOrder.DeliverTo 1 1 VP 
PO.POShipTo.city <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.city 1 1 VP 
PO.POShipTo.country <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.country 1 1 VP 
PO.POShipTo.postalCode <-> 
PurchaseOrder.DeliverTo.Address.postalCode 1 1 VP 
PO.POShipTo.stateProvince <-> 
PurchaseOrder.DeliverTo.Address.stateProvince 1 1 VP 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 1 VP 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POShipTo.street1 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 1 VP 
PO.POShipTo.street2 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 1 VP 
PO.POShipTo.street3 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street1 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street2 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street3 1 0 FN 
PO.POShipTo.street4 <-> PurchaseOrder.DeliverTo.Address.street4 1 1 VP 

Figura 41 – CR(Correspondências reais) x SM2’(Schema matching utilizando o modelo híbrido 
proposto com particionamento dos esquemas considerando as instâncias, reuso de resultados 

de matching anteriores). 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

5.4   Discussão sobre a qualidade  

Os resultados obtidos com as execuções de schema matching com o 

dataset Order (xCBL e OAGIS) no HSSMatch System vêm confirmar que a tarefa 

de corresponder esquemas com grande número de elementos não apresenta 

bons resultados com estratégias simples de schema matching. No entanto, ao 



 
 
 
 

 

119 

executar um processo híbrido de schema matching nesse protótipo, os resultados 

se apresentaram mais satisfatórios em relação às medidas obtidas. O gráfico da  

Figura 42 apresenta um comparativo da precisão, revocação e f-measure, obtidas 

nesses dois tipos de schema matching. 

 
Figura 42 – Comparativo de precisão, revocação e f-measure entre os modos executados. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

O que se nota ao comprar essas medidas é que no “Schema matching sem 

utilizar as técnicas propostas”, a precisão é consideravelmente menor (33,33%) 

que no “schema matching considerando instâncias”, que apresentou 100% de 

precisão para esse dataset. Já a revocação nesses dois modos de realização de 

schema matching apresenta-se com valores aproximados, 30% e 40% 

respectivamente. Consequentemente, o resultado do experimento mostrado no 

gráfico da Figura 42 apresenta que o f-measure no “schema matching 

considerando instâncias” é consideravelmente maior (57,14%) que no “schema 

matching sem utilizar as técnicas propostas” (31,58%).  

  Considerando as medidas resultantes da comparação do “schema 

matching sem utilizar as técnicas propostas” e o do “schema matching com 

particionamento de esquemas” observa-se que não houve perda em relação as 

três medidas, verificando-se um valor equilibrado da precisão (de 33,33% para 

37,5%) e, consequentemente, de f-measure (de 31,57% para 33,33%). Nota-se 

com esse equilíbrio que é mantida a qualidade do schema matching desses dois 

esquemas que sofreram particionamento. 
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Observa-se ainda que, para o dataset Order utilizado no experimento, ao 

realizar um comparativo das medidas de qualidade do “schema matching com 

particionamento de esquemas considerando instâncias” em relação aos outros 

schema matching realizados, houve um aumento do f-measure para 57,14%. 

Observa-se que mantém esse mesmo valor no “schema matching considerando 

instâncias”, que cai para 33,33% no “schema matching com particionamento de 

esquemas” e para 31,37% no “schema matching sem utilizar as técnicas 

propostas”.  

Pode-se afirmar, assim, que esse experimento mostrou que o “schema 

matching com particionamento de esquemas considerando instâncias” não obtém 

melhoria no f-measure em relação ao schema matching sem particionamento. 

Porém o tempo de execução diminui de 2,404s para 1,857s, o que se torna 

benéfico à medida que os esquemas aumentam em número de elementos, 

conforme o gráfico da Figura 43. 

 

 
Figura 43 – Comparativo de tempo de execução entre os modos executados. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Nota-se que o tempo de execução do schema matching sem técnicas 

propostas de 2,178s aumenta para 2,404s quando são consideradas no schema 

matching as instâncias dos elementos, e diminui para 1,633s considerando o 

particionamento dos esquemas, aumentando pouco quando se considera as 

instâncias nesse processo (1,857s). 

Em relação às execuções de schema matching com o segundo dataset 

Purchase Order no HSSMatch System nos dois tipos “schema matching sem 
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utilizar as técnicas propostas” e “schema matching híbrido proposto”, os 

resultados mostraram que houve considerável aumento em relação à precisão de 

60,9% para 100%; mantém equilibrada a revocação de 43,07% para 49,26% e 

um aumento de f-measure de 50,45% para 65,97%, respectivamente. Sendo f-

measure maior no “schema matching híbrido proposto” denota um ganho em 

qualidade nesse tipo de schema matching (Gráfico da Figura 44).  

Em se tratando do uso de semântica através do WordNet, nesse workflow 

de schema matching híbrido não foram identificadas como correspondências as 

falsas positivas, como por exemplo: BillTo <-> DeliverTo e ShipTo <-> InvoiceTo,  

pois Bill foi identificado como correspondências de Invoice e ship de delivery, o 

que é o correto. Melhor dizendo, nessa execução, embora tenha apresentado um 

número menor de correspondências, não se identificou nenhuma 

correspondência falsa positiva (FP = 0), o que tornou f-measure maior (65,97%), 

um resultado que mostra um ganho considerável em qualidade, pois f-measure 

era de 50,45% no “schema matching sem utilizar as técnicas propostas”.  

 
Figura 44 – Comparativo de precisão, revocação e f-measure entre os modos executados. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 
 Observa-se que o tempo de execução do schema matching com esse 

segundo dataset, sem utilizar as técnicas propostas foi de 1,219s, o que diminui 

para 0,986s, quando são adotadas técnicas do modelo híbrido proposto (Gráfico 

da Figura 45). 
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Figura 45 - Comparativo de tempo de execução entre os modos executados. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
 

Esses resultados permitem constatar que a qualidade do match mostrada 

pelos valores de f-measure e o tempo de duração da execução do schema 

matching utilizando o modelo híbrido do protótipo HSSMatch System possibilitam 

a melhoria da eficiência e eficácia desse processo em datasets com 

características análogas aos utilizados no experimento deste estudo, 

confirmando a hipótese deste estudo, qual seja,  é possível melhorar a eficiência 

e a eficácia desse processo caso se empregue uma abordagem híbrida com 

capacidade de acomodar alterações nos dados e que utilize a redução do espaço 

de busca, aliada à combinação de matchers em nível de esquema e em nível de 

instâncias.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema de integração de dados em microsserviços reais tem 

impactado no problema de schema matching, o que tem sido foco de muitos 

estudos, entretanto, verifica-se que ainda há lacunas, conforme apontadas no 

decorrer desta investigação. As abordagens já existentes não consideram o 

estilo arquitetural de microsserviços, com as alterações sofridas constantemente 

pelos esquemas; nem a interação em interfaces gráficas de usuário na web, bem 

como o armazenamento dos dados resultantes do schema matching em base de 

dados semânticas, e ainda técnicas de busca semântica em estruturas 

apropriadas na utilização dessas informações no processo de schema matching. 

Além disso, observou-se que as abordagens apresentadas pelos estudos 

relacionados não são direcionadas para aplicações práticas e produtos, para 

arquiteturas de microsserviços. 

Outro aspecto que fica à margem é que nenhuma dessas abordagens 

propõe novas alterações nos esquemas juntamente com o reuso dos resultados 

de matching anteriores. Assim, o objetivo desta investigação foi melhorar a 

eficiência e eficácia no processo de schema matching, de modo a auxiliar a 

integração de dados em microsserviços reais, suportar atualizações estruturais 

dos dados, reduzir o espaço de busca e utilizar uma combinação de matchers 

em nível de esquema, considerando suas instâncias para a realização de 

schema matching em ecossistemas de arquiteturas orientadas a microsserviços. 

Primeiro, a arquitetura do modelo HSSMatch foi apresentada, de modo a 

fornecer uma referência para implementações de schema matching em 

aplicações voltadas para a integração de esquemas. Com base nesse modelo, 

um protótipo foi arquitetado, reunindo técnicas e ferramentas de referência nessa 

área para o planejamento e execução de workflows de schema matching em 

uma aplicação prática. Esse protótipo, denominado HSSMatch System, permite 

ao usuário, por meio de uma interface gráfica Web, realizar o gerenciamento do 

processo de matching de microsserviços e seus esquemas. Apresentando 

componentes para essa finalidade, podem ser executados em browsers, sem a 

necessidade de instalação. Esse protótipo foi construído de modo que toda a 

lógica de negócio fique separada das interfaces gráficas de usuário, podendo ser 
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disponibilizado via API para ser utilizado em outras ferramentas que 

implementem internamente um mecanismo de schema matching.  

Após essa implementação, admitindo a importância da avaliação de um 

protótipo em relação à sua adequação de design de interação, utilizou-se de 

experimentos e questionários aplicados aos usuários participantes deste estudo, 

profissionais e pesquisadores da área de computação que atuam na área de 

integração de dados e comunicação entre sistemas de software, o que foi feito 

com base nos princípios colocados por Rogers, Sharp e Preece (2013). Ao 

explorar as funcionalidades do HSSMatch System e responder ao questionário 

sobre a experiência de interação com o protótipo, esses usuários permitiram 

refletir sobre aspectos que podem contribuir para outros estudos, como a 

interação propiciada para a realização de schema matching, bem como da 

avaliação dos resultados pelo usuário e, ainda, apontar correspondências que 

considera corretas e rejeitar aquelas que considera não corretas.   

Como contribuição principal deste estudo, o modelo híbrido HSSMatch 

possibilita schema matching em arquiteturas de microsserviços e, além de 

oferecer qualidade no contexto de integração de esquemas devido a resolução 

da heterogeneidade semântica dos dados e utilização de instâncias, permite que 

alterações nos esquemas sejam incorporadas nos elementos correspondentes 

sem necessidade de refazer o schema matching como um todo. O HSSMatch 

System permitiu validar ferramentas e interfaces gráficas de usuário propostas 

que podem auxiliar em implementações adequadas para uso prático de schema 

matching. Esta tese traz contribuições científicas para a área, visto que consegue 

reunir, de forma macro, em um único modelo, características que são específicas 

em outros modelos, e assim vem trazer avanços e preencher lacunas 

apresentadas na literatura sobre schema matching. Além disso, os estudos 

realizados no âmbito desta investigação possibilitaram a publicação de dois 

artigos científicos disponibilizados ao público: na IEEE Access “Adding and 

Segmenting Educational Videos: Experiences of Teacher Users in an 

Educational Portal” e na RISTI “HSSMatch: Modelo Híbrido para Semantic 

Schema Matching em Arquiteturas Orientadas a Microsserviços”. 

Os resultados da avaliação desse protótipo do HSSMatch System por meio 

dos experimentos realizados com o dataset Order e o Purchase Order mostram 
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aspectos que vêm ao encontro da hipótese colocada no início desta 

investigação, pois esse modelo possibilita melhorar a eficiência e a eficácia do 

processo de schema matching por meio de uma abordagem híbrida que 

acomoda alterações nos dados e utiliza a redução do espaço de busca, aliada à 

combinação de matchers em nível de esquema e em nível de instâncias. 

Como limitações no desenvolvimento desta investigação, destacou-se a 

escassez de grupos de pesquisa que abordam sobre essa temática, o que levou 

a fundamentação teórica desta tese ficar restrita a alguns autores que se 

evidenciam na literatura internacional e que são amplamente citados por outros 

trabalhos.  Em relação a arquitetura do HSSMatch System, pode-se admitir que, 

embora tenham sido realizados testes de usabilidade e experimentos para 

avalição da qualidade de matching, não foi considerada a possibilidade de erro 

humano no processo de validação dos resultados do schema matching. Além 

disso, outro fator limitante para a definição do protocolo de validação do 

HSSMatch System foi localizar estudos com abordagens para a realização de 

schema matching em larga escala com aplicações práticas. Ainda como 

limitação para os testes com o HSSMatch System, a dificuldade de encontrar 

conjuntos de dados com resultados do processo de schema matching validados 

por especialistas de domínio e verificados na literatura.  

Em suma, esta pesquisa não esgota as possibilidades dentro do tema 

estudado, e como direcionamentos para futuras investigações, vislumbra 

oportunidades de melhorias. Como evidenciado por Rahm e Peukert (2018), 

também podem ser explorados métodos supervisionados de aprendizado de 

máquina para configuração semiautomática de estratégias de schema matching, 

em razão da dificuldade de fornecer um número suficiente de dados para 

treinamento. Além disso, outras técnicas de particionamento de esquemas, 

ontologias de domínio para melhorar a qualidade do resultado do schema 

matching para domínios específicos são bem-vindas na área. 
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APÊNDICE A – DIRETIVA DAS ATIVIDADES 

Estas diretrizes foram elaboradas para você realizar o experimento proposto 

com o HSSMatch System. 

1. Entre no endereço: http://hssmatch.com; 

2. Clique em “Don't have an account?”; 

3. Preencha os campos e clique em “Save”; 

4. Entre no HSSMatch System com o usuário criado; 

5. Acesse o menu “Microservices”; 

6. Preencha o campo Name com: “Microsserviço BE 1”, campo Type com: 

“Java”; 

7. Clique em “Add”; 

8. Preencha o campo Name com: “Microsserviço BE 2”, campo Type com: 

“Java”; 

9. Clique em “Add”; 

10. Preencha o campo Name com: “Microsserviço FE 1”, campo Type com: 

“Node.js” e no campo “Related Microservice” selecione os 

microsserviços: “Microsserviço BE 1” e “Microsserviço BE 2”; 

11. Clique em “Add”; 

12. Faça o download no menu “Univ-courses 1 (dataset)” do arquivo “univ-

courses1.xsd”; 

13. Faça o download no menu “Univ-courses 2 (dataset)” do arquivo “univ-

courses2.xsd”; 

14. Acesse o menu “Schema Files”; 

15. Selecione no campo “Microsservice” o item “Microsserviço BE 1”; 

16. Preencha o campo “Select one schema” selecionando “Choose” para 

escolher o arquivo salvo “univ-courses1.xsd”; 

17. Clique em “Add”; 

18. Selecione no campo “Microsservice” o item “Microsserviço BE 2”; 

19. Preencha o campo “Select one schema” selecionando “Choose” para 

escolher o arquivo salvo “univ-courses2.xsd”; 

20. Clique em “Add”; 

21. Acesse o menu “Schema Matching 1”; 
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22. Selecione na tabela principal os dois microsserviços cadastrados 

“Microsserviço BE 1” e “Microsserviço BE 2”; 

23. Clique em “Load Schemas”; 

24. Os dois esquemas serão exibidos em formato de diagrama na interface; 

25. Clique sobre cada elemento do “Schema S1” e arraste até o elemento 

do “Schema S2” que têm similaridade; 

26. Repita essa ação até estabelecer todas as correspondências que 

considerar existir; 

27. Acesse o menu “Schema Matching 2”; 

28. Selecione na tabela principal os dois microsserviços cadastrados: 

“Microsserviço BE 1” e “Microsserviço BE 2”; 

29. Clique em “Run SM”; 

30. Analise as correspondências mostradas pelo HSSMatch System; 

31. Caso não concorde com uma ou mais dessas correspondências, 

selecione a linha dessa correspondência e clique no botão “Review 

Match” (  ); 

32. Para confirmar sua ação, clique no botão “Reject”; 

33. Clique sobre cada elemento do “Schema S1” e arraste até o elemento 

do “Schema S2” que considera serem corretamente correspondentes; 

34. Acesse o menu “Evaluation”; 

35. Responda todas as questões de acordo com sua experiência de usuário 

do HSSMatch System; 

36. Clique no botão “Save”, para salvar suas respostas. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO HSSMATCH SYSTEM 
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