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RESUMO 

 

Sendo a Web um veículo de informação aberto, onde informações podem ser 

divulgadas sem prévia avaliação, é comum a ocorrência de informações conflitantes sobre 

um mesmo fato ou assunto. Dessa forma, torna-se um grande desafio, ao se integrar dados 

de várias bases da web, determinar qual dentre diversas informações conflitantes é 

verdadeira. Essa pesquisa analisa esse problema no domínio de comércio eletrônico e estuda 

quão eficiente são as técnicas atuais de descoberta da verdade propostas na literatura para 

esse domínio. Foi observado que existe uma grande quantidade de inconsistência nos dados. 

Após a análise, aplicamos dois métodos de descoberta da verdade propostos na literatura: 

Vote e Hub. Entretanto, observou-se que os seus desempenhos são similares, identificando 

apenas 36% de valores verdadeiros na base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

 

Since the Web is an open vehicle of information, where information may be 

disclosed without prior review, it is common to find conflicting information about the same 

fact or issue. Thus, when integrating data from multiple web databases, a big challenge is to 

determine which of the several conflicting information is true. In this research we examine 

this issue in the field of e-commerce and study how efficient are the current truth finding 

techniques proposed in the literature for this domain. It was observed that there is a lot of 

inconsistency in data in this domain. After an analysis we performed, we applied two 

methods of truth finding proposed in the literature: Vote and Hub. However, it was observed 

that their performance is similar, identifying only 36% of true values in the database. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Quando se integram dados extraídos de diversas fontes da Web, é comum a 

ocorrência de informações conflitantes ou mesmo irreais sobre um mesmo assunto ou 

entidade.  Isso ocorre por diversas razões, indo desde erros não intencionais (ex. erros de 

grafia), até rumores ou informações falsas intencionalmente disseminadas com propósitos 

impróprios. O fato de ser a Web um veículo aberto onde qualquer um pode publicar 

informações e dados sem prévia avaliação facilitam a veiculação de informações incorretas 

ou imprecisas. 

Desta forma, um grande desafio que se apresenta em integração de dados da Web é 

determinar quais informações têm maior qualidade e acurácia, dado um conjunto de 

informações de fontes diversas e muitas vezes conflitantes. Este desafio demanda o 

desenvolvimento de métodos e técnicas para ajudar na distinção entre informação verdadeira 

e falsa na Web. 

Este problema é o foco principal deste projeto, e é conhecido na literatura recente 

como Descoberta da Verdade ou Truth Finding, um subproblema do problema mais geral de 

fusão de dados da Web [Li et. al., 2013].  

Um exemplo deste problema ocorreu quando foi noticiada morte de Steve Jobs, 

período em que muitas pessoas procuraram na Web notícias sobre o assunto. Depois de 

alguns minutos, muitos sites já tinham disseminado a informação, sendo que uns escreviam 

suas próprias versões e outros compartilhavam a informação publicada por outras fontes. 

Desta forma, os usuários tiveram dificuldade em obter a informação precisa, uma vez que, 

em geral, a tecnologia utilizada em máquinas de busca baseia-se na frequência da ocorrência 

das informações e não necessariamente na sua acuidade. Problemas como esse têm se 



9	  
	  

tornado uma preocupação das empresas de media em todo o mundo [Wit, 2004]. Esta 

matéria da Wired Maganize relata que, por diversas vezes, o site FactCheck.org serviu para 

esclarecer informações que foram apresentadas para o público de forma distorcida por 

grandes empresas de comunicação.  

Estes problemas também ocorrem em domínios de aplicação extremamente sensíveis 

como o de horários de voos e de cotação de ações. Estes dois domínios foram objeto de um 

estudo apresentado em [Li et. al., 2013], onde os autores mostram que informações providas 

por sites de ambos os domínios apresentam alto grau de inconsistências entre si: 70% dos 

itens de dados estudados apresentam mais de um valor diferente fornecido por sites 

diferentes. 

Outros domínios como livros, filmes, e esportes têm sido estudados recentemente 

[Yin et. al.,2011; Dong et. al., 2010; Raju et. al., 2009]. No entanto, paradoxalmente, um dos 

domínios de aplicação menos estudado na literatura desta área é o de dados de produtos de 

e-commerce. Esse paradoxo vem do fato de que este é um domínio de grande importância 

prática no dia-a-dia das pessoas, o que pode ser comprovado pelo grande número de 

shoppings online oferecendo produtos de outras lojas ou até mesmo de outros shoppings. Na 

maioria das vezes, tais dados dependem de coleta e extração prévias, e estes processos 

podem gerar inconsistência dependendo da forma como são realizados. No entanto, ao 

contrário do que acontece nos domínios mencionados acima (voos, ações, livros, filmes, e 

esportes), não existem na literatura coleções de referência, ou seja, coleções onde os dados 

verdadeiros são conhecidos, que possam servir para realização de experimentos neste 

domínio. 

Dada a importância deste tema tanto do ponto de vista acadêmico quanto no 

industrial, este trabalho tem como objetivo geral iniciar a aluna no estado-da-arte em 
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técnicas computacionais para determinar que informações têm maior qualidade e acurácia, 

dado um conjunto de informações redundantes de fontes diversas e muitas vezes 

conflitantes. Para isso, outros objetivos específicos devem ser alcançados tais como 

aquisição de conhecimento de aprendizado de máquina; aquisição de experiência prática na 

implementação destas técnicas; investigação da efetividade das técnicas do estado-da-arte 

sobre conjuntos de dados do domínio de comércio eletrônico através de experimentação. São 

desejáveis ainda que a aluna possa investigar oportunidades de melhoria das técnicas do 

estado-da-arte e que seja capaz de produzir coleção de referência (golden standard) para 

realização de experimentos. 

O projeto aqui apresentado tem como principal motivação o fato de que várias 

técnicas para fusões dados têm sido propostas na literatura para o problema de resolução de 

conflito e determinação da verdade [Dong et. al., 2009-2; Dong et. al., 2010; Gupta et. al., 

2011]. Embora muitas destas técnicas apresentem bons resultados, é sabido que existem 

ainda muitas inconsistências e que nenhum destes métodos pode ser considerado completo 

[Li et. al., 2013]. Para determinar acurácia, estas técnicas baseiam-se em fatores diversos 

como: confiabilidade das fontes, grau de replicação, cópia e compartilhamento entre fontes, 

similaridade, e formatação dos dados. No entanto, estes fatores têm sido considerados de 

forma isolada ou combinados de maneira ad-hoc. Assim, são necessários estudos no sentido 

de verificar quais destes fatores são mais efetivos, e é necessário, portanto, preparar a 

acadêmica para estudos deste tipo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Um dos trabalhos seminais na área de interesse do projeto [Dong et. al., 2009-2] 

considera que diversas aplicações de gerenciamento de dados, tais como a criação de portais 

da Web, gerenciamento de dados corporativos, gerenciamento de dados comunitários e 

compartilhamento de dados científicos, exigem a integração de dados de múltiplas fontes. 

Neste cenário, como foi descrito anteriormente, cada uma dessas fontes fornece um valor 

para um mesmo item dados, sendo que é frequente o caso em que mesmo item tem valores 

diferentes fornecidos por cada fonte. Por causa disso, sistemas de integração de informação 

devem se preocupar em resolver esses conflitos e descobrir os valores verdadeiros. 

Geralmente espera-se que o valor verdadeiro seja fornecido pela maioria das fontes, 

entretanto um valor falso-verdadeiro pode ser espalhado por várias fontes através de 

procedimentos sistemáticos de cópia. O estudo realizado pelos autores considerou uma 

grande quantidade de fontes e mostrou que a dependência entre elas podia ser reconhecida 

quando um grande número de valores fornecidos por duas ou mais fontes eram comuns e 

raramente apareciam em outras fontes.  

Em contrapartida, em [Dong et. al., 2012], os mesmos autores do artigo anterior 

afirmam que para descobrir os valores verdadeiros é mais eficaz utilizar poucas fontes. 

Segundo o artigo, entender, analisar e usar dados de muitas fontes se torna uma tarefa difícil, 

pois muitos dados podem introduzir um grande custo de integração, como custos 

computacionais para a aquisição, integração e higienização (cleaning) dos dados vindos de 

várias fontes. 

Em [Dong et. al., 2010], os autores exploram ainda mais a questão das cópias nas 

fontes de dados. A partir da análise dos relacionamentos entre várias fontes, constatou-se 

que muitas fontes copiam subconjuntos de dados de diversas outras fontes e assim 
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sucessivamente. O artigo apresenta quatro benefícios de se entender esse relacionamento: 

primeiro, porque dados são valiosos e muitos provedores de dados investem recursos 

financeiros e esforços na coleta e limpeza de seus dados, de modo que eles podem querer 

entender esses relacionamentos para fins comerciais (e possivelmente proteger seus próprios 

direitos). Segundo, na integração de dados, considerar essa relação pode ajudar a melhorar 

tarefas como descoberta dos valores verdadeiros, resolução de entidades, mapeamento de 

esquemas, e ainda otimizar consultas cuja resposta exige dados de várias fontes. Terceiro, a 

identificação de proveniência dos dados pode ser crítico para a análise aprofundada destes 

dados, e para o estudo de como a informação é disseminada. Por fim, a independência das 

fontes pode se tornar um critério importante na fonte de recomendação (do usuário). 

Em [Li et. al., 2013], os autores apresentam um estudo onde foram analisados os 

aspectos descritos anteriormente, com o objetivo de entender o nível de veracidade dos 

dados da web e quão boas são as técnicas de descoberta da verdade existentes. Foram 

estudados os domínios de ações e voos, onde se acreditava que os dados seriam confiáveis, 

porque valores incorretos podem causar efeitos desagradáveis na vida das pessoas. Porém, 

foi observado um grande grau de inconsistência: para 70 % dos itens de dados considerados, 

mais de um valor foi fornecido. 

Uma revisão dos principais trabalhos sobre problema de determinar a corretude das 

informações e a confiabilidade das fontes que as fornecem foi apresentada em [Gupta et. al., 

2011]. Neste trabalho, os autores caracterizam o problema como sendo um problema de 

análise de confiança (trust) baseado em redes heterogêneas.  

Uma visão diferente do problema de descoberta da verdade é descrita em [Osorno-

Gutierrez et. al., 2013]. Os autores argumentam que os usuários podem ajudar a melhorar o 

mapeamento que adapta os itens de dados de cada fonte a um esquema lógico, que é 
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utilizado por todas as fontes. Usuários experientes podem atuar sobre os mapeamentos 

diretamente usando ferramentas de integração de dados, e os usuários finais pode fornecer 

feedback de uma forma paulatina (pay-as-you-go) sobre os resultados dos mapeamentos. 

Esse feedback pode ser usado para informar a seleção e refinamento dos mapeamentos, 

melhorando assim a qualidade da integração e reduzindo a necessidade funcionários 

especializados que muitas vezes são caros e potencialmente escassos. 

Em [Galland et. al. 2010], os autores buscam verificar se a integração de informações 

discordantes pode facilitar o reconhecimento das informações verdadeiras. Foi considerado 

um conjunto de dados que apresentavam fatos possivelmente conflitantes. Os dados falsos 

podem ser provenientes de dependências funcionais no esquema de banco de dados 

subjacente, por exemplo. O artigo utiliza métodos que exploram a característica de nível de 

confiança dos dados e estimação de valores verdadeiros. 
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3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 
 

O principal estudo realizado neste projeto teve como objetivo avaliar o nível de 

inconsistências nas informações apresentadas por sites de e-commerce e a efetividade dos 

métodos existentes na literatura para determinar estas inconsistência e ajudar na seleção dos 

valores verdadeiros. Para isso, procurou-se responder as seguintes perguntas: 

a) Existe muita redundância de dados neste domínio? Ou seja, existem muitas fontes 

diferentes que provêm os mesmos objetos/itens de dados? 

b) Os dados redundantes são consistentes? Os itens fornecidos por diferentes fontes 

têm os mesmos valores? Os dados fornecidos pela maioria das fontes são 

verdadeiros? 

c) Os métodos existentes são efetivos? Qual método funcionou melhor? 

Após levantamento bibliográfico dos trabalhos na área, decidiu-se tomar com base 

para este estudo, o estudo descrito em [Li et. al., 2013] e que foi feito para os domínios de 

ações e voos.  

Além disso, também a partir do levantamento bibliográfico realizado concluímos que 

os métodos mais promissores para serem utilizados em nossos experimentos seriam os 

métodos de Voting e Hub [Li et. al., 2013]. O método Voting assume simplesmente que o 

valor de um item de dados que aparece com maior frequência entre todas as fontes é o valor 

verdadeiro. O método Hub é inspirado na medição do grau de autoridade de páginas web, a 

qual se é baseada em técnicas de análise de Weblinks. No Hub, o voto de um valor é 

computado como a soma de confiança das fontes que o fornecem, enquanto que a confiança 

de uma fonte é computada como a soma dos votos dos seus valores fornecidos. Dessa forma, 



15	  
	  

o Hub informa o nível de confiança das fontes e a que tiver maior confiança será 

considerada como a que possui o valor verdadeiro. Para essa pesquisa, o cálculo do hub foi 

realizado para todos os atributos selecionados para analise (que serão apresentados 

posteriormente na tabela 4) e retornou o valor de confiança das fontes fornecidas para cada 

atributo. O calculo foi feito separadamente para que o cálculo os resultados de um atributo 

não influenciassem no outro, uma vez que eles não são relacionados entre si. Consideramos 

como verdadeiro o valor fornecido pela loja com maior confiança, e caso determinado data 

item não aparecesse na loja de maior confiança, considerava-se o valor da segunda com 

maior confiança e assim por diante. 

Como não existe uma base de dados de e-commerce para realização de experimentos 

em problemas de fusão de dados, foi criada uma base com informações sobre câmeras 

fotográficas. A base possui 230 câmeras, 9 lojas e 5178 atributos, somando todas os 

atributos das câmeras de todas as lojas. A base foi coletada em sites de e-commerce 

brasileiro (Lojas Americanas, Buscapé, Colombo, Shoptime, Kabum, Magazine Luiza, 

Ricardo Eletro, Gazin e Submarino) e todos os valores dos atributos estão com padrões 

brasileiros de medição. 

A base foi gerada utilizando o padrão JSON, um formato de representação de dados, 

assim como o XML, de fácil entendimento para seres humanos e que máquinas conseguem 

gerar e interpretar facilmente. Portanto, para realizar os experimentos, foram necessárias 

uma IDE para plataforma Java e os arquivos com as bibliotecas JSON e GSON. 

Existem dois níveis de inconsistência na base: esquema e valor. O de esquema 

refere-se aos nomes dos atributos adotados pelas lojas e a sua organização no site. O de 

valor refere-se aos valores dos atributos apresentados pelas lojas. 
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Como o nosso problema se refere apenas ao estudo das inconsistências no nível de 

valor, as inconsistências em nível de esquema foram resolvidos através de um programa 

desenvolvido pela acadêmica para verificar quais atributos eram semelhantes. 

Foi utilizado o algoritmo Levenshtein [Navarro 2001] de distância de edição. Porém, 

como ele apenas indicou quais atributos eram similares ortograficamente, foi necessário 

complementar com um mapeamento manual. Por exemplo, segundo o algoritmo, a palavra 

marca seria semelhante à palavra linha, então foi necessário verificar a combinação e indicar 

manualmente que marca era diferente de linha. 

Após o mapeamento dos atributos, os atributos agrupados receberam um nome único, 

que foi identificado como atributo global. Os atributos não agrupados foram chamados de 

atributos locais. No mapeamento foram retirados atributos que foram considerados como 

sendo erros de extração das fontes, ou que não eram relevantes para o experimento 

(fabricante e preço, por exemplo). 

Neste trabalho, chamamos de itens de dados os atributos de determinada câmera em 

uma determinada loja. Por exemplo, o atributo “Modelo” da câmera Sony Cyber-shot DSC-

W610 é um item de dado. 

Inicialmente verificou-se a cobertura de atributos na base, ou seja, o percentual de 

lojas que provêm certo atributo global. Também foram analisadas a redundância dos objetos 

e dos itens de dados. A redundância de objetos é definida como o percentual de fontes que 

provêm certo objeto, no nosso caso, o percentual de lojas que provêm informações de certa 

máquina fotográfica. A redundância de itens de dados é o percentual de fontes que provê um 

mesmo item de dados.  

A partir da avaliação dos valores dos atributos, foi feita a sua subdivisão nos grupos: 

textual, numérico, número e texto, categórico e multicategórico. Os atributos categóricos são 



17	  
	  

atributos que possuem um valor que pertence a um conjunto fechado de valores. Este é o 

caso do atributo “Marca”, que pode possuir “Sony” como valores. Atributos 

multicategóricos são aqueles cujos valores são uma lista de valores categóricos. Por 

exemplo, o atributo “Idiomas do menu” possui como valor a lista  “alemão, francês, italiano, 

inglês, português espanhol, polonês”. 

O estudo em relação ao nível de inconsistência nos valores foi feito apenas para os 

itens de dados com quantidade de valores distintos maiores que um, resultando em um total 

de 1949 valores, considerando todos os atributos usados. 

Foram calculados os seguintes indicadores: 

• Número de Valores: Número de valores distintos encontrados para um 

mesmo item de dados. 

• Taxa de Desvio: Calcula o quão diferentes é um valor de um item de dados 

em objeto e um valor de referência v0 do mesmo item de dados. O valor de referência 

v0 é o valor que ocorre com maior frequência para o item de dado. No cálculo, foram 

considerados apenas valores numéricos. O cálculo ocorreu conforme a fórmula: 

 

Onde, V(d) é o conjunto de todos os valores encontrados na base para o item de 

dados d. 

• Entropia: Medida da inconsistência dos valores do item de dados nas fontes 

consideradas. Quanto maior a inconsistência, maior a entropia. O cálculo ocorreu 

conforme a fórmula: 
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Onde S(d) é o conjunto de fontes que fornecem o item dados d e S(d,v) é o conjunto 

de fontes que fornecem o valor v de d. 

• Fator Dominante: O percentual de lojas que fornecem o valor de referência v0 

entre todos os que fornecem o item de dados. O cálculo foi feito segundo a fórmula: 

 

Onde S(d,v0) é conjunto de fontes, no nosso caso, lojas, que  fornecem v0. 

Após a análise da base, iniciou-se o estudo das técnicas de verificação da verdade 

(truth finding). Inicialmente foram selecionados os seguintes atributos para fazer parte do 

estudo: “alcance de abertura”, ”capacidade da memória interna”, “cartões de memória 

compatível”, “conexões”, “dimensões do produto”, “formatos dos arquivos de imagem”, 

“funções”, “idiomas do menu”, “marca”, “marca da lente”, “modelo”, “peso do produto”, 

“peso do produto com embalagem”, “resolução da câmera” e “tamanho do display”. 

Os critérios de seleção foram: atributos globais que apareciam em entre 31 e 94 

produtos (sendo que 94 foi a quantidade máxima de produtos que um atributo abrangeu), 

atributos que apareciam em pelo menos três lojas e atributos em que o número de diferentes 

valores era pelo menos dois. 

Para a criação da coleção de referência, assumiu-se que os valores verdadeiros dos 

itens de dados (atributos) eram fornecidos pelo site do fabricante. Por exemplo, as 

informações verdadeiras sobre a câmera Sony Cyber-shot DSC-W610 são fornecidas pelo 

site da Sony. Preferencialmente foram coletadas as informações na versão brasileira dos 
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sites, uma vez que as lojas da base de experimentação também são brasileiras. Porém, como 

nem todas as câmeras foram encontradas nessas versões do site, nesses casos procurou-se a 

informações em versões internacionais do site, realizando as devidas conversões 

manualmente. 

Após a criação da coleção de referência, foram executados os métodos e avaliados 

seus resultados no nível de precisão. Foi feita a comparação entre os valores obtidos com os 

métodos para um item de dado e o seu valor correspondente na coleção de referência. A 

precisão do método foi computada como o percentual de valores que foram consistentes com 

a coleção de referência. 

Analisando esses resultados, também foi possível verificar a acurácia das fontes - 

percentual dos valores verdadeiros fornecidos por uma fonte em relação a todos os valores 

que ela forneceu para comparação com o a coleção de referência - e a eficiência dos 

métodos, medindo seu tempo de execução em uma máquina Windows com processador Intel 

Core i3 (2,4GHz, 3MB cache, 4GB Ram). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
	  

4.1. Resultados da análise da base de câmeras 
	  

As Tabelas 1,2 apresentam os parâmetros gerais da base gerada. Nota-se para este 

domínio uma considerável inconsistência no nível de esquema. Em média, existem dois 

atributos locais diferentes que correspondem a um mesmo atributo global.  

Tabela 1: Informações sobre a Base 

Fontes (Lojas) Objetos (Câmeras) Atributos Locais Atributos Globais Itens de Dados 
9 230 285 107 5178 

 

Tabela 2: Resultados do Mapeamento de Atributos Locais. 

Média de atributos locais por atributos globais: 2 
Quantos grupos foram formados? 40 
Quantos se mantiveram únicos? 67 
Média de Atributos por Grupo? 5 

 

Um exemplo das inconsistências encontradas é apresentado na Tabela 3, onde nota-

se que o atributo global “formatos dos arquivos de imagem” é representado na base de 10 

formas alternativas distintas, ou seja, através de 10 atributos locais. Por outro lado, para o 

atributo “efeitos de imagem”, um único atributo local foi encontrado. Lembramos que a 

conciliação destes atributos foi feita manualmente, pois o problema de mapeamento de 

esquemas está fora do escopo deste trabalho. 

Na Figura 1, apresentamos o resultado do levantamento da cobertura dos atributos 

encontrados na base. Nota-se claramente que a maioria dos atributos ocorre em mais de uma 

fonte. Por outro lado, poucos atributos se repetem em muitas fontes. 
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Tabela 3: Exemplo de atributos agrupados após o mapeamento. 

Atributos 
Globais formatos dos arquivos de imagem efeitos de imagem 

Atributos 
Locais 

formato de imagem efeitos de imagem 
formatos de imagem  

extensão do arquivo da foto  
formatos de arquivos  
formato de gravação  

ainda modo de imagem  
formato de gravação da imagem (foto)  

fotos estáticas  
formato de arquivo  

formatos de compressão  
 

 

Figura 1 - Cobertura de Atributos 

O resultado apresentado na Figura 1 indica que há uma redundância considerável de 

atributos entre as fontes. Obviamente isso só pode ser identificado depois que os atributos 

foram mapeados. 

Com relação ao grau de redundância encontrado na base de dados, na Figura 2 

apresentamos os resultados relativos à redundância de objetos. Pode ser notado que somente 

1 câmera ocorre em todas as lojas. No entanto, cerca de 50% das câmeras ocorre em mais 

que 20% das lojas e 5% das câmeras ocorrem em 70% das lojas. Isso indica que existe 

redundância na base no que diz respeito aos objetos.  
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Figura 2 - Redundância de Objetos 

De forma similar, na Figura 3 apresentados os resultados da redundância de itens de 

dados, ou seja, de pares objeto/atributo. É possível observar que, embora nenhum item de 

dados apareça em todas as lojas, existe redundância, uma vez que 183 itens (maior que 5%) 

ocorrem em 60% das lojas e 370 itens (menor que 35%) ocorrem em mais de uma loja. 

 

Figura 3 - Redundância de Itens de Dados 

Uma vez que já sabemos que há redundância, investigamos se existe discrepância 

entre os dados redundantes. Esse resultado é mostrado na Figura 4. 
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Figura 4 - Número de Valores Distintos 

Como pode ser visto, existem muitos itens de dados com valores discrepantes entre 

as fontes. Na verdade, mais da metade dos itens de dados têm valores distintos. Em alguns 

casos, encontramos até cinco valores distintos são encontrados. Esse indicador ilustra bem a 

necessidade de encontrar o valor verdadeiro dos itens. 

Nas Figuras 5 e 6 abaixo, apresentamos dois indicadores do grau de discrepância dos 

itens de dados de nossa base: a taxa de desvio e a entropia. 

Como pode ser observado na Figura 5, apesar de para muitos dos itens de dados, os 

valores tem um baixo grau de divergência em relação ao valor mais frequentemente 

encontrado na base, existem casos onde essa divergência é bastante alta, chegando, no pior 

caso, em um desvio de valor superior a 100. 
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Figura 5 - Taxa de Desvio 

Na Figura 6, notamos que estes valores discrepantes se encontram distribuídos na 

base, com vários itens de dados apresentando um alto grau de entropia. Nota-se, no que 

muitos itens tem entropia igual a zero, já que não apresentam valores distintos, como visto a 

Figura 4.  

 

Figura 6 - Entropia 

Na Figura 7, observamos outra perspectiva em relação à distribuição dos valores 

discrepantes. É possível observar em parte significativa dos itens dados, o valor mais 

frequente ocorre em poucas fontes, ou seja, em menos da metade das fontes que os contem.  
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Figura 7 - Fator Dominante 

	  

4.2. Resultados da execução dos métodos 
	  

A Tabela 4 apresenta a lista de atributos que foram utilizados para avaliar os 

métodos. Considerando apenas esses atributos da base de dados, foi selecionado um total de 

955 itens de dados para a análise. 

Tabela 4: Atributos Examinados. 

Atributos examinados 
alcance de abertura 
capacidade da memoria interna 
cartoes de memoria compativel 
conexoes 
dimensoes do produto 
formatos dos arquivos de imagem 
funcoes 
idiomas do menu 
marca 
marca da lente 
modelo 
peso do produto 
peso do produto com embalagem 
resolucao da camera 
tamanho do display 
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Aplicamos os métodos e comparamos os seus resultados com a coleção de referência. 

As Figuras 8 e 9 apresentam a acurácia das fontes em relação aos valores verdadeiros. 

	  

Figura 8 - Acurácia da Fonte – Método Vote 

 

Figura 9 - Acurácia da Fonte – Método Hub 

De acordo com o método Vote, a fonte que possuiu a maior precisão dos dados foi a 

Colombo, enquanto que a Ricardo Eletro foi a menor. Em contra partida, pelo método Hub, 

a com maior precisão foi a Kabum e a menor foi a Americanas. 
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4.3. Precisão dos Métodos 
	  

Comparando os dois métodos, percebemos que seu desempenho foi o mesmo, como 

é apresentado na tabela 5, entretanto, comparando o seu tempo de execução, o desempenho 

do Vote foi melhor. O tempo de execução do vote foi 0,0030 ms e o do Hub 0,442 ms. 

Tabela 5: Precisão dos métodos 

Método Total de Itens de Dados Total de Itens de Dados verdadeiros Precisão 
Voting 955 346 36% 

Hub 955 344 36% 
 

Com esse resultado, podemos perceber também que boa parte dos valores 

dominantes é o valor verdadeiro, porém, o Hub não conseguiu abranger todos os valores 

dominantes e acabou considerando valores incorretos como verdadeiros. Também 

percebemos, ao analisar a os gráficos de acurácia do método Vote e Hub, as lojas que 

apresentaram maior quantidade de valores verdadeiros foram a Kabum e a Colombo. 

Comparando o resultado desses mesmos métodos com os experimentos realizados em 

[Li et. al., 2013], o desempenho dos métodos na questão do tempo de execução foi 

semelhante aos resultados obtidos nessa pesquisa. No domínio de Ações e Voos, estudados 

pelo artigo em questão, o Vote apresentou tempo menor que 1 segundo. Entretanto, o Hub 

apresentou tempo entre 1 e 10 segundos para a base de Ações e um pouco maior que 1 

segundo para a de voos. 

Em relação à precisão, nos resultados reportados em [Li et. al., 2013], o método Vote 

obteve 90% de precisão na base de ações e 85% na base de voos e o Hub obteve 90% de 

precisão na base de ações e 85% de precisão na base de voos. Isso comprova que os dois 

métodos apresentam o mesmo resultado. Entretanto, eles tiveram melhor desempenho nessas 

bases do que na base de e-commerce.	  
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Esse projeto analisou o nível de inconsistência das informações disponíveis em sites 

de e-commerce, além de testar alguns métodos já existentes para resolução desse problema. 

Através do estudo, percebemos que existe uma grande redundância de dados nesse domínio. 

Porém que as informações fornecidas pelas diversas fontes muitas vezes são conflitantes. Os 

métodos analisados, entretanto, mostraram-se pouco efetivos nesse domínio. Porém isso 

comprovou que o resultado das execuções do hub e do vote terem sido parecidas indica que 

boa parte dos valores é o valor dominante, ou seja, a maioria das lojas está fornecendo o 

valor verdadeiro, apesar de não ser a quantidade suficiente de valores que deveriam ser 

fornecidos por completo. 

Como recomendações, indicamos analisar o desempenho desses métodos em novas 

bases de comércio eletrônico, como notebooks, TVs, etc., para verificar também o quão 

abrangente é o problema de inconsistência de dados nesse domínio. Além disso, 

recomendamos testar outros métodos propostos na literatura. 
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