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RESUMO 

Com o uso crescente de documentos XML para armazenamento e troca de 
informações, diversos sistemas de informação distribuídos adotaram este formato como 
padrão. Nestes sistemas, é possível existir múltiplas representações de um mesmo 
recurso. No intuito de identificar as diferentes representações de um mesmo documento 
XML nestes sistemas, torna-se necessário um mecanismo automático para detecção de 
versões e duplicatas. Este processo envolve a comparação de documentos XML 
utilizando técnicas de similaridade. A avaliação da similaridade é cada vez mais 
importante em diversas aplicações, como agrupamento (clustering), detecção de 
versões, sincronização de documentos XML, etc. Este trabalho apresenta uma revisão 
bibliográfica sobre similaridade entre documentos XML abordando as principais 
técnicas e algoritmos propostos nos últimos anos. 
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A study about XML document similarity 

ABSTRACT 

The use of XML documents for storage and change of information is growing up. 
Several distributed information systems adopted this format as default. In these systems, 
there is the possibility of multiple representations of the same resource. To identify the 
different representations of the same XML document in these systems, an automatic 
mechanism of version and duplicates detection becomes necessary. This process 
involves the comparison of XML documents using similarity techniques. The similarity 
evaluation is very important in many applications, such as XML documents clustering, 
version detection, synchronization, etc. This research presents a bibliographical revision 
about similarity between XML documents approaching the main techniques and 
algorithms proposed in last years. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em sistemas de informação distribuídos é possível existir múltiplas representações 
de um mesmo recurso. A replicação de recursos ou objetos na rede pode ser uma grande 
vantagem para acelerar as consultas sobre ambientes distribuídos. Neste contexto, é 
necessário um processo de identificação ou detecção destas múltiplas representações do 
mesmo objeto compartilhado. 

O formato XML é uma recomendação da W3C (World Wide Web Consortium, 
2006) e trata-se da especificação de uma sintaxe através da definição de um subconjunto 
das definições do SGML (Standard Generalized Markup Language). Com o uso 
crescente de documentos XML para armazenamento e troca de informações, diversos 
sistemas de informação distribuídos adotaram este formato como padrão. No intuito de 
identificar as diferentes representações de um mesmo documento XML nestes sistemas, 
torna-se necessário um mecanismo automático para detecção de versões e duplicatas. 
Este mecanismo possui como objetivo descobrir se arquivos XML são versões do 
mesmo documento, instâncias diferentes ou cópias idênticas. A figura 1.1 ilustra este 
mecanismo de detecção de versões. Os documentos XML são referenciados por um 
número composto do identificador do documento, seguido do caractere “.” (ponto), 
seguido do idenficador da versão. Réplicas ou duplicatas estão representadas pelo 
mesmo número.  

 

Figura 1.1: Mecanismo de detecção de versões de documentos XML. 

A detecção de versões e réplicas envolve a comparação de documentos XML 
utilizando técnicas de similaridade. Estas técnicas geralmente utilizam algoritmos de 
detecção de diferenças entre documentos XML, também conhecidos como algoritmos 
diff. Grande parte destes algoritmos retorna um documento ou script (delta) contendo as 
operações básicas necessárias para transformar um documento no outro. O conjunto de 
diferenças fornecido como resposta destes algoritmos não é suficiente para a análise 
semântica do grau de similaridade entre os documentos analisados. É necessário um 
coeficiente de similaridade entre os documentos XML que possa classificá-los como 
versões, réplicas ou instâncias diferentes.  
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Algumas propostas tradicionais consideram somente o conteúdo textual dos 
documentos (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999). Toda informação estrutural 
é descartada. Somente o conteúdo dos elementos XML é utilizado na comparação. 
Outras abordagens mais recentes analisam também a estrutura dos documentos 
(DORNELES et al, 2004) (LIAN, CHEUNG e MAMOULIS, 2004) (JOSHI et al, 2003) 
(FLESCA et al, 2002) (FLESCA et al, 2005) (NIERMAN & JAGADISH, 2002). Os 
relacionamentos e a ordem de precedência dos elementos são considerados. 

Uma das aplicações da similaridade entre documentos XML é o agrupamento 
(clustering) de documentos XML. Esta aplicação consiste em agrupar documentos 
similares em estrutura e/ou conteúdo visando aumentar o desempenho de consultas 
realizadas sobre estes conjuntos de documentos. Um método visando o agrupamento de 
documentos XML, baseado na similaridade estrutural, é proposto por Nierman e 
Jagadish (2002). Esta abordagem modela os documentos XML em árvores rotuladas 
ordenadas e utiliza uma modificação do algoritmo tree edit distance (CHAWATHE & 
GARCIA-MOLINA, 1997) para medir a similaridade estrutural entre documentos. 

Os algoritmos de similaridade entre documentos XML possuem alto custo 
computacional. Quando aplicados a coleções muito grandes podem tornar-se inviáveis. 
Para contornar este problema, algumas técnicas foram propostas a fim de diminuir o 
tempo de processamento necessário para o cálculo da similaridade. Em (LIAN, 
CHEUNG e MAMOULIS, 2004) é proposto um algoritmo hierárquico denominado S-
GRACE para agrupamento de documentos XML baseado na informação estrutural dos 
dados. A noção de grafo de estruturas (s-graph) é proposta, suportando uma métrica de 
distância entre documentos e coleções de documentos mais eficientes, ou seja, com um 
custo computacional baixo quando comparada a outras métricas baseadas em tree-edit 
distance.  

Os documentos XML possuem a característica de conterem dados semi-estruturados. 
Por esse motivo, dados representados pelo conteúdo de um documento podem estar 
presentes na estrutura de outro. Isto dificulta ainda mais a análise da similaridade entre 
documentos XML. Apesar de várias abordagens terem sido propostas, a análise 
semântica do grau de similaridade entre dois documentos XML – de modo a classificá-
los como versões de um mesmo documento, instâncias diferentes, ou réplicas – ainda é 
um problema em aberto pela comunidade científica. 

Dentro desse contexto, o objetivo deste trabalho é estudar o problema da 
similaridade de documentos XML, considerando o conteúdo e a estrutura, de forma a 
classificar arquivos XML como versões de um mesmo documento, instâncias diferentes, 
ou réplicas. Como objetivos específicos, podem ser citados: 

• Estudar as alternativas atualmente propostas para o cálculo da similaridade de 
documentos XML, considerando o conteúdo e a estrutura; 

• Analisar algoritmos de detecção de diferenças (diff) entre documentos XML, 
quando aplicados ao cálculo de similaridade de documentos; 

• Estudar diferentes métodos de avaliação da similaridade de documentos XML. 

O restante do texto está organizado da seguinte forma. As técnicas utilizadas para o 
cálculo da similaridade entre documentos XML baseadas na estrutura são descritas no 
capítulo 2. No capítulo 3 são apresentadas abordagens mistas, ou seja, que avaliam a 
similaridade baseada tanto na estrutura quanto no conteúdo dos documentos.  O capítulo 
4 apresenta algumas ferramentas de detecção de diferenças entre arquivos XML 
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(conhecidas como XML diff tools), as quais podem ser usadas no cálculo da 
similaridade. E por fim, no capítulo 5, são descritas as considerações finais e 
conclusões. 
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2 SIMILARIDADE ESTRUTURAL 

A similaridade estrutural é uma métrica de similaridade entre documentos XML que 
utiliza a semelhança entre a estrutura dos documentos. Características estruturais como 
relacionamento e precedência de elementos são consideradas no cálculo da similaridade. 

O capítulo está organizado da seguinte maneira: a seção 2.1 aborda o conceito de 
similaridade estrutural. As subseções seguintes apresentam os principais algoritmos 
classificados de acordo com a técnica de mapeamento da estrutura XML. A seção 2.2 
exibe uma análise comparativa entre os algoritmos de similaridade apresentados. E por 
fim, na seção 2.3 são descritas as considerações finais. 

2.1 Algoritmos de similaridade estrutural 
A estrutura de um documento XML é geralmente caracterizada pelos 

relacionamentos pai-filho entre os elementos e pela ordem de precedência entre 
elementos de mesmo nível. A similaridade estrutural é calculada através da semelhança 
entre documentos XML baseada nestas características estruturais. Durante os últimos 
anos, foram propostas várias abordagens no intuito de capturar diferenças e semelhanças 
estruturais nos documentos XML. Estas abordagens podem ser divididas ou 
classificadas de acordo com a técnica utilizada no mapeamento da estrutura: Tree Edit 
Distance, Bag of Paths, Time Series e Structure Graph. 

2.1.1 Tree Edit Distance 

 Muitos documentos XML, especialmente os que são encontrados na Web, estão 
disponibilizados sem a definição de um esquema. Assim como os esquemas são 
necessários aos SGBD para que exista um mecanismo eficiente de armazenamento, 
formulação e otimização de consultas, o mesmo é verdade para repositórios de 
documentos XML e DTD. XTRACT (GAROFALAKIS et al, 2000) é um sistema que 
apresenta um método de extrair uma DTD de um conjunto de documentos XML de 
forma automática. O algoritmo proposto é útil somente quando for aplicado a um 
repositório que contenha uma coleção de documentos XML homogênea. Se a coleção 
incluir documentos que diferem muito em estrutura, a DTD resultante será muito 
genérica e de pouca utilidade. 

Para resolver este problema, é necessário agrupar documentos com estrutura similar 
e então aplicar o mecanismo de inferência de DTD sobre cada grupo de documentos 
agrupados de acordo com sua similaridade estrutural.  

Um método eficiente, visando o agrupamento de documentos XML, é proposto por 
Nierman e Jagadish (2002). Esta abordagem modela os documentos XML em árvores 
rotuladas ordenadas e utiliza uma modificação do algoritmo tree edit distance proposto 
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por Chawathe e Garcia-Molina (1997) para medir a similaridade estrutural entre 
documentos. Cada nodo nesta árvore corresponde a um elemento rotulado com o nome 
de sua tag. Os atributos são mapeados como nodos filho do elemento que possui o 
atributo, rotulados com o nome do atributo e ordenados também pelo nome. 

Em seguida, é aplicado o algoritmo tree edit distance modificado (NIERMAN & 
JAGADISH, 2002) no intuito de preservar a similaridade estrutural para documentos 
que possuem tamanhos diferentes por conta de elementos opcionais e repetidos. A 
métrica de distância utilizada permite mudanças em vários nodos de uma só vez (uma 
única operação) para que seja possível reconhecer que estes documentos, apesar de 
possuírem tamanhos diferentes, derivam da mesma DTD. Operações como Relabel, 
Insert Tree e Delete Tree são utilizadas com este propósito. 

Tendo-se um conjunto de documentos XML e a distância entre cada par, é possível 
aglomerá-los. O agrupamento dos documentos mais similares é realizado com o uso das 
distâncias entre pares de clusters, incluindo clusters de um único documento. Visando 
este objetivo, é utilizado o método Unweighted Pair-Group Averaging Method 
(UPGMA), que computa a distância entre dois clusters como mostra a equação abaixo: 

( )
( )

ji

C

k

C

l

C
l

C
k

ji
CC

docdoc
CCDist

i j

ji∑∑
= == 1 1

,
,

δ
, 

onde iC  é o número de documentos XML contidos no cluster iC  e iC
kdoc  é o k-ésimo 

documento XML no cluster iC . 

Apesar de muitas aplicações (biologia computacional, bancos de dados, análise de 
imagens) envolverem a comparação de árvores, ainda não existem algoritmos de edição 
de árvores rápidos ou lineares que possam  solucionar este problema (BILLE, 2005). Os 
algoritmos baseados na tree edit distance possuem complexidade quadrática ( )BAO , 

onde |A| e |B| são os tamanhos das respectivas árvores. A dependência linear do 
tamanho de cada árvore (e a dependência quadrática dos tamnhos combinados) fez com 
que outras aborgagens de menor custo computacional fossem adotadas para o cálculo da 
similaridade entre dois documentos XML. 

 

2.1.2 Time Series 

Em (FLESCA et al, 2002), a informação estrutural de um documento XML é 
representada através de uma série temporal, onde cada ocorrência de uma tag 
corresponde a um impulso. Analisando as freqüências da Transformada de Fourier1 de 
cada série, é possível determinar um grau de similaridade entre documentos XML.  

                                                 
1 Operação linear que mapeia uma função matemática em outra. A transformada de 
Fourier decompõe uma função num espectro contínuo de seus componentes de 
freqüência. A Transformada de Fourier Discreta, de complexidade O(n2), é empregada 
extensamente no processamento digital de sinais e é geralmente reduzida à 
Transformada de Fourier Rápida cuja complexidade é O(n log n). 
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Figura 2.1: Definições do algoritmo sobre o documento XML. 

Dado o documento d apresentado na figura 2.1, são definidas tnames(d) como o 
conjunto de nomes das tags distintas em d; tags(d) como o conjunto de tags do 
documento XML d; e sk(d) como o esqueleto do documento. Atributos de um elemento 
são mapeados como subelementos vazios. 

A idéia principal desta abordagem é representar o esqueleto sk(d) de um documento 
XML como uma série temporal. Mais precisamente, a cada nodo da árvore visitado, é 
emitido um impulso contendo a informação relevante da tag, gerando uma codificação 
para a série. A comparação entre dois documentos é realizada em vista dos sinais 
correspondentes. As principais características desta técnica podem ser resumidas em 
(FLESCA et al, 2005): 

• cada elemento é codificado com um valor real. As diferenças nos valores da 
seqüência fornecem uma avaliação das diferenças nos elementos dos 
documentos; 

<xml> 
   <book year="2006"> 
      <title> The da Vinci Code </title> 
      <author> Dan Brown </author> 
      <author> Eduardo Borges </author> 
      <publisher> Bantam Books </publisher> 
   </book> 
</xml> 

 

tnames(d) = { xml, book, title, author, publisher } 
 
tags(d) = {  

(τ1, <xml>), 
(τ2, <book>), 
(τ3, <ATTRIB@year>), 
(τ4, </ATTRIB@year>), 
(τ5, <title>), 
(τ6, </title>), 
(τ7, <author>), 
(τ8, </author>), 
(τ9, <author>), 
(τ10, </author>), 
(τ11, <publisher>), 
(τ12, </publisher>), 
(τ13, </book>), 
(τ14, </xml>) 

} 
 
sk(d) = <xml><book><ATTRIB@year></ATTRIB@year><title></title><author> 
            </author><author></author><publisher></publisher></book></xml> 
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• as subestruturas nos documentos são codificadas usando formas diferentes de 
sinal. Conseqüentemente, a análise das formas nas seqüências realiza a 
comparação das definições dos elementos; 

• a informação de contexto pode ser usada para codificar ambos os elementos 
básicos e subestruturas. 

Seja D uma coleção de documentos XML, a codificação das tags (tag encoding) é 
realizada através de uma função γ (tags(D)) � ℜ. Apesar de existirem inúmeras 
funções de codificação, como funções randômicas e funções de hash, é necessária uma 
função que mapeie tags com diferentes nomes para diferentes números. Geralmente é 
utilizada uma função denominada direct tag encoding γd, onde é construída uma 
seqüência distinta de nomes de tags considerando a ordem linear em tnames(D). A 
figura 2.2 demonstra a aplicação da função de codificação γd no exemplo da figura 2.1. 

 

Figura 2.2: Direct tag encoding. 

Em seguida, cada documento XML é associado a uma série temporal através de uma 
função (document encoding) enc(d) = h0, h1, ... , hn, onde cada tag do documento é 
associada a um número inteiro positivo h. Algumas funções de codificação de 
documentos que podem ser utilizadas incluem: trivial, linear e multilevel document 
encoding (FLESCA et al, 2005). Dois documentos com mesmo esqueleto sk(d) possuem 
a mesma seqüência enc(d), pois são iguais estruturalmente. Esta estratégia de 
codificação atribui pesos mais altos a elementos que aparecem em níveis mais altos da 
árvore XML, próximos a raiz.  

Finalmente, a similaridade é calculada visitando os nodos de um documento, e a 
cada tag inicial é produzido um impulso, que é mantido até encontrar a tag final. A 
amplitude do impulso depende da codificação das tags γd e da estrutura do documento. 
No final da visita a todos os nodos de um documento é produzido um sinal hd (d).  

A comparação direta dos sinais (que representam a estrutura codificada dos 
documentos) não é uma solução, pois em documentos com tamanhos diferentes os 
sinais deveriam ser alinhados (stretching) para que ficassem com o mesmo 
comprimento. Isto gera inconsistência na estrutura codificada. Portanto é definida uma 

função ( )dhd

~
 que é uma extensão periódica de hd (d) e aplica-se a Transformada de 

γd (τ1, <xml>) = 1, 
γd (τ2, <book>) = 2, 
γd (τ3, <ATTRIB@year>) = 3, 
γd (τ4, </ATTRIB@year>) = –3, 
γd (τ5, <title>) = 4, 
γd (τ6, </title>) = –4, 
γd (τ7, <author>) = γd (τ9, <author>) = 5, 
γd (τ8, </author>) = γd (τ10, </author>) = –5, 
γd (τ11, <publisher>) = 6, 
γd (τ12, </publisher>) = –6, 
γd (τ13, </book>) = –2, 
γd (τ14, </xml>) = –1. 
 



 

15 

 

Fourier Discreta (DFT) para a futura análise da distribuição e do significado das 
freqüências dos sinais. 

Seja d1 e d2 documentos XML, enc uma função de codificação do documento, onde 
hi = enc(di), a dissimilaridade entre documentos XML pode ser descrita pela equação  

( ) ( )[ ]( ) ( )[ ]( )( ) 2

1
2/

1

2

2121

~~
, 







 −= ∑
=

M

k

khTFDkhTFDdddist  

onde TFD
~

 é a interpolação da DFT das freqüências de ambos sinais h1 e h2, e M é o 
número de pontos que aparecem na interpolação. Finalmente a similaridade é calculada 
através da equação  

( ) ( )21
21 ,1

1
,

dddist
ddSim

+
= , 

que possui complexidade O(n log n) para o pior caso, onde n é o número de tags dos 
documentos. 

2.1.3 Structure Graph 

Outra técnica proposta a fim de reduzir o custo computacional de algoritmos 
baseados em tree edit distance foi desenvolvida em (LIAN, CHEUNG e MAMOULIS, 
2004). É proposto um algoritmo hierárquico denominado S-GRACE para agrupamento 
de documentos XML baseado na informação estrutural dos mesmos. A métrica de 
distância utilizada no S-GRACE é desenvolvida com a noção de grafo de estruturas (s-
graph), que é um sumário mínimo dos relacionamentos contidos nos documentos. 

Este método possui algumas vantagens em relação ao agrupamento por tree edit 
distance. Não é necessário calcular a distância de edição para cada par de nodos de uma 
árvore de estrutura. O algoritmo agrupa os graph summaries, os quais são muito 
menores que os documentos originais, e define uma métrica barata de computar. Esta 
proposta se baseia no fato de um documento XML poder ser modelado como um grafo 
arbitrário, em vez de árvore, devido às referências a elementos explícitas (id / idref). 

Dado um conjunto de documentos XML C, o grafo estruturado s-graph de C, 
sg(C)=(N, E), é um grafo direto onde N é o conjunto de elementos e atributos nos 
documentos de C e (a,b) ∈ E se e somente se a é elemento pai de b ou b é atributo de a 
em algum documento do conjunto C. Um exemplo de s-graph é apresentado na figura 
2.3. Qualquer expressão Xpath que possa ser respondida por um documento XML em 
C, é um subgrafo de sg(C). 

 
Figura 2.3: S-graph de uma coleção XML formada por doc1 e doc2 (LIAN, CHEUNG e 
MAMOULIS, 2004). 
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É definida a distância entre dois conjuntos de documentos XML com base nos s-
graphs previamente gerados. O cálculo da distância é definido na equação 

( ) ( ) ( )
( ) ( ){ }21

21
21 ,max

1,
CsgCsg

CsgCsg
CCdist

∩
−= , 

onde ( )iCsg  é o número de relacionamentos em ( )iCsg , e ( ) ( )21 CsgCsg ∩  é o número 

de relacionamentos em comum entre ( )1Csg  e ( )2Csg . A figura 2.4 exemplifica a 
métrica de distância. dist({doc1},{doc2}) = dist({doc1},{doc3}) = 1,  dist({doc2},{doc3}) 
= 0.25. 

É então definido um algoritmo de agrupamento (clustering) denominado S-GRACE, 
que utiliza o modelo s-graph e a métrica de distância propostos. Com o S-GRACE é 
possível agrupar coleções de documentos de forma mais eficiente, ou seja, com um 
custo computacional baixo quando comparada a outras métricas baseadas em tree edit 
distance. A complexidade do algoritmo é O(m2n2 + |D|) no pior caso e O(m2kn + |D|) 
no caso médio, onde |D| é o número de documentos, k é uma constante, n é o número de 
diferentes elementos e atributos em D, e m é o número de s-graphs distintos. 

 

Figura 2.4: Similaridade baseada no S-graph (LIAN, CHEUNG e MAMOULIS, 2004). 

2.1.4 Bag of Paths 

Tradicionalmente, árvores (DOM trees) têm sido usadas para modelar a informação 
estrutural de documentos XML. O modelo em árvore captura toda informação estrutural 
dos documentos, mas com um grande custo computacional, pois a manipulação de 
árvores é uma tarefa complexa em algoritmos de distância de edição de árvores.  Além 
disso, documentos que diferem no número de elementos repetidos devem ter alta 
similaridade. Não é trivial a captura desta informação no modelo em árvore. 

Sachindra Joshi (et al, 2003) propõe um modelo chamado bag of tree paths model 
para representar a estrutura de documentos Web, incluindo arquivos XML. Este modelo 
é mais simples que o modelo em árvore e retém somente os relacionamentos pai-filho, 
ignorando a precedência de elementos do mesmo nível. Em seguida, define outro 
modelo chamado bag of Xpaths model que incorpora alguns relacionamentos de nodos 
irmãos. Com base nos modelos, define métricas para calcular o grau de similaridade 
estrutural entre documentos. 

Seja um caminho (path) uma seqüência de nodos da raiz a um nodo folha, um 
documento XML possui N caminhos, onde N é o número de nodos folha. Podem existir 
caminhos iguais e repetidos no mesmo documento. Portanto, cria-se um dicionário de 
caminhos distintos Dictpaths = {p1, p2, ... , pN}. Seja fj(pi) a freqüência de ocorrências de 
um caminho pi num documento dj , e fmax = maxi,j fj(pi). Um documento dj pode ser 
representado como um vetor n-dimensional [dj1, dj2, ... , djN], onde djk =  fj(pk) / fmax, 
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para 1≤ k ≤ N. Então, é definida a similaridade entre dois documentos baseado no bag of 
tree paths na equação 

( ) ( )
( )∑

∑
=

==
Nk lj

Nk li

lj

kk

kk

dd

dd
ddSim

,1

,1

,max

,min
, . 

É possível simplificar a métrica ignorando as freqüências fj(pi), simplesmente 
usando a ocorrência ou não do caminho. Assim, dj torna-se um vetor binário. 

No modelo bag of XPaths um documento XML é representado por uma árvore 
rotulada que inclui um índice de posição para cada nodo. Esse índice representa o 
número de irmãos anteriores com o mesmo rótulo. A figura 2.5 apresenta um exemplo 
de um documento XML e a árvore rotulada correspondente. 

 

Figura 2.5: Documento XML no modelo bag of XPaths (JOSHI et al, 2003). 

Uma métrica de similaridade pode ser definida ao modelo através da equação 

( )
emn

se
ddSim ji −+

+=, , 

onde e é o número de Xpaths os quais são comuns a ambos documentos. s é o número 
de xpaths que não são idênticos em ambos os documentos, mas são subconjuntos de 
pelo menos um caminho generalizado do outro documento. n é o número de xpaths em 
di, e m é o número de xpaths em dj. Para computar s são necessárias as funções 
subsume( ) e generalize( ) abaixo: 

• subsume (X1, X2) = retorna verdade se o conjunto de nodos pertencentes ao 
Xpath X2 é um subconjunto dos nodos do Xpath X1; 

• generalize (X1, X2) = retorna um Xpath generalizado de ambos caminhos 
passados como parâmetros. 

Os modelos bag of tree paths e bag of Xpaths utilizam o algoritmo Agglomerative 
Hierarchical Clustering – AHC (SNEATH & SOKAL, 1973) para aglomerar os 
documentos mais similares estruturalmente. O algoritmo calcula a similaridade dos 
clusters de documentos XML como mostra a equação 

( ) ( )
ji
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k
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l

j
l

i
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ji
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ddSim
CCSIM

i j∑ ∑= == 1 1
,

, . 

Seja n o número de documentos XML e N o número de caminhos no dicionário, a 
complexidade para computar a similaridade para bag of tree paths é de O(n2N) e para 
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bag of Xpaths é de O(n2Nτ), onde τ é número de termos equivalentes em um Xpath 
equivalente a ambos documentos. 

2.2 Análise comparativa 
Muitas abordagens são baseadas em métodos de distância de edição de árvores. 

Abordagens tradicionais (CHAWATHE & GARCIA-MOLINA, 1997) possuem 
operações restritas, como inserir e remover somente nodos folha, gerando uma distância 
muito grande entre documentos que possuem diferenças próximas a raiz. Além disso, 
possuem complexidade muito alta tornando o uso destas abordagens muito limitado. 
Para se apagar um nodo pai, deve-se primeiro apagar todos os seus filhos. Cada 
operação deve possuir um custo e a distância entre as árvores será a soma de todos estes 
custos. 

Em alguns casos, não é possível distinguir documentos que são estruturalmente 
diferentes usando a distância de edição. Na figura 2.6, a distância de edição de árvores 
entre o documento 1 e o documento 2 é a mesma entre os documentos 2 e 3 porque 
somente uma operação Relabel é necessária para transformar as árvores fonte nas 
destino. Mas quando agrupados os documentos 1 e 2, o cluster resultante teria como 
esquema a DTD 

<!ELEMENT A(BCEF)*> , 

que possui apenas 4 relacionamentos. Enquanto no agrupamento formado pelos 
documentos 2 e 3, a DTD resultante seria 

<!ELEMENT A(BCE)*> 
<!ELEMENT D(BCE)*> , 

totalizando 6 relacionamentos. Os documentos no primeiro caso seriam melhor 
agrupados, pois A e D provavelmente são dois tipos de objetos diferentes, como journal 
e conference_paper, por exemplo. O algoritmo proposto por Nierman e Jagadish (2002), 
apesar de possuir complexidade computacional quadrática, resolve este problema dos 
algoritmos de edição de árvores e, além disso, considera a repetição de elementos. 

 

Figura 2.6: Distância de árvores entre documentos (NIERMAN & JAGADISH, 2002). 

Visando o cálculo da similaridade estrutural em tempo computacional não 
proibitivo, foram propostas outras abordagens que não utilizam o modelo tradicional de 
árvores para a representação dos documentos XML. Os resultados em relação à 
qualidade do resultado destes algoritmos são comparáveis (ou melhores para 
determinados domínios) aos algoritmos de edição de árvores. 

Em (FLESCA et al, 2002) e (FLESCA et al, 2005) são propostos algoritmos que 
utilizam o modelo de séries temporais. Através da análise das freqüências da 
Transformada de Fourier da série temporal, é calculada a similaridade entre documentos 
XML em um tempo quase linear. Portanto, esta abordagem mostrou-se a melhor quando 
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o tempo de processamento é o fator mais importante. Lian, Cheung e Mamoulis (2004) 
propõem um modelo baseado em grafo de estrutura e definem uma métrica que calcula 
a distância entre dois documentos. Joshi (et al, 2003) define dois modelos baseados em 
um dicionário de caminhos (caminho percorrido na árvore da raiz a um nodo folha) 
distintos. Através destes modelos, são definidas métricas de similaridade baratas de 
calcular. Pelo fato destes algoritmos possuírem tempo de execução muito menor que os 
tree edit distance são classificados como algoritmos rápidos. 

A tabela 2.1 resume esta seção, mostrando um comparativo entre as abordagens de 
similaridade estrutural apresentadas. Os trabalhos são classificados de acordo com as 
características a seguir: 

• Complexidade – refere-se à complexidade computacional do algoritmo para o 
pior caso;  

• Técnica – utilizada no modelo de representação dos documentos XML; 

• Categoria – classifica o algoritmo de acordo com a complexidade 
computacional. 

Tabela 2.1: Comparativo entre as abordagens estruturais. 

Trabalho Complexidade Técnica Categoria 

Chawathe & Garcia-Molina, 1997 O(n2 log n) edição de árvores impraticável 

Nierman & Jagadish, 2002 O(n2) edição de árvores quadrático 

Flesca et al, 2002, 2005 O(n log n) série temporal linear 

Lian, Cheung e Mamoulis, 2004 O(m2n2 + |D|) grafo de estrutura rápido 

Joshi et al, 2003 O(n2Nτ) dicionário de caminhos rápido 

 

2.3 Considerações Finais 
O capítulo 2 descreveu vários algoritmos de similaridade estrutural entre 

documentos XML, os quais podem ser classificados de acordo com a principal técnica 
utilizada no mapeamento da estrutura: Tree Edit Distance, Bag of Paths, Time Series e 
Structure Graph. 

Apesar das abordagens vistas neste capítulo resolverem o problema da similaridade 
estrutural entre documentos XML, elas não consideram o conteúdo dos elementos. A 
similaridade entre os documentos XML representados na figura 2.7 não é detectada por 
nenhum dos algoritmos até agora abordados. A estrutura dos documentos A e B é a 
mesma2. Além disso, o conteúdo dos nodos folha é extremamente similar. É necessário 
algoritmos que tratem o conteúdo dos documentos XML em conjunto com a estrutura 
dos mesmos. Recentemente foram propostas algumas abordagens, as quais serão 
discutidas no capítulo 3. 

                                                 
2 Os nomes das tags XML associadas à estrutura dos documentos não é a mesma, mas 
ambos documentos  são formados por um nodo raíz com vários nodos filho, sendo estes 
nodos folha. 
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 Figura 2.7: Documentos XML similares. 

 

Documento A 
  <departamento> 
    <nome>Informática</nome> 
    <adm>Luis Otávio Luz Soares</adm> 
    <professor>Renata de Matos Galante</professor> 
    <professor>José Pallazo</professor> 
    <aluno>Eduardo N. Borges</aluno> 
    <aluno>Alex Vinson</aluno> 
  </departamento> 
 
Documento B 
  <depart> 
    <name>Informática</name> 
    <adm>Luis Otávio Soares</adm> 
    <teacher>Renata M. Galante</teacher> 
    <teacher>José Pallazo M. de Oliveira</teacher> 
    <student>Eduardo Nunes Borges</student> 
    <student>Alexander Vinson</student> 
  </depart> 
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3 SIMILARIDADE MISTA 

Recentemente foram propostas algumas métricas de similaridade entre documentos 
XML que consideram, além da estrutura do documento, o conteúdo de cada elemento 
que o compõe (DORNELES et al, 2004) (YANG, CHEUNG e CHEN, 2005) (WAN & 
YANG, 2006). Estas métricas preenchem a lacuna não abordada pelos algoritmos 
apresentados no capítulo 2, no que diz respeito ao conteúdo textual dos documentos, ou 
seja, o valor dos nodos de uma árvore XML.  

O capítulo está organizado da seguinte maneira: a seção 3.1 apresenta diversas 
métricas de similaridade que manipulam coleções de valores. A seção 3.2 descreve uma 
abordagem que utiliza o modelo espacial vetorial (VSM) adequado aos documentos 
XML. O VSM é geralmente usado para calcular a similaridade entre documentos de 
texto puro. Neste caso, é definido um modelo chamado Structured Link Vector Model 
que adapta a métrica TF-IDF para o cálculo da similaridade entre documentos XML, 
levando em consideração conteúdo, estrutura e semântica associada aos elementos. Por 
fim, a seção 3.3 aborda as considerações finais. 

3.1 Métricas para valores atômicos e complexos 
Dorneles (et al, 2004) propõe uma série de métricas de similaridade que manipulam 

coleções de valores que ocorrem nos documentos XML. Considerando que os nodos de 
uma árvore XML podem ser atômicos (possuem valores únicos como pequenas 
seqüências de caracteres, datas, números, etc.) ou complexos (estruturas aninhadas que 
contêm outros nodos) são propostos dois tipos de métricas de similaridade: métricas 
para valores atômicos (MAV) e métricas para valores complexos (MCV). 

MAV são usadas com elementos XML atômicos, os quais são dependentes do 
domínio de aplicação de seus valores. Por exemplo, para um elemento nome,  filho de 
um elemento pessoa , uma MAV específica para nomes próprios deve ser aplicada. As 
MCV são usadas com elementos complexos. Por exemplo, um elemento 
conferência , o qual possui nome, ano  e local  como elementos filho, é 
considerado um elemento complexo. Outro exemplo seria o elemento publicação  
que possui autores  como elemento complexo, o qual possui diversos elementos filho 
atômicos rotulados nome. Enquanto conferência  caracteriza uma tupla de valores, 
autores  define uma estrutura de coleção de valores. 

Esta diferença entre elementos complexos define dois tipos de MCV: tuple e 
collection. Tuples são utilizadas em elementos complexos cujos elementos filho 
possuem nomes diferentes, enquanto collections em elementos complexos cujos 
elementos filho possuem nomes iguais. Ainda é possível discriminar dois tipos de 
coleções. Quando a ordem de precedência dos elementos filho é importante, é 
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caracterizada uma lista (list) de valores. Enquanto um conjunto (set) é determinado por 
valores sem ordem definida. A figura 3.1 apresenta uma taxonomia das métricas de 
similaridade definidas por Dorneles (et al, 2004). 

 

Figura 3.1: Taxonomia das métricas de similaridade (DORNELES et al, 2004). 

O modelo de dados utilizado nesta abordagem é baseado na TIX Álgebra (AL-
KHALIFA, YU e JAGADISH, 2003) onde é estendido o conceito de Data Tree e 
Scored Pattern Tree. Uma Data Tree D é uma árvore ordenada em que cada nodo εd é 
um par εd = (η,ν), onde η é o nome do nodo e ν é o valor ou outra árvore D. A figura 
3.2 exemplifica uma Data Tree. 

 

Figura 3.2: Exemplo de Data Tree (DORNELES et al, 2004). 

Seja P = (T, F, S), onde T é uma árvore em que cada nodo εp é um par εp = (η,ν), 
onde η é o nome do nodo (possui um inteiro distinto como rótulo) e ν é o valor, que 
pode assumir um valor atômico ou outra árvore. F é uma fórmula de uma combinação 
de predicados “booleanos” aplicável aos nodos e S é um conjunto de funções de escore 
que especificam como calcular o escore de cada nodo em T. P é uma Scored Pattern 
Tree. Informalmente T é uma especificação dos nodos de interesse, F apresenta uma 
descrição sobre os nodos e seu conteúdo e S especifica as funções de similaridade a 
serem usadas. A figura 3.3 apresenta um exemplo de Scored Pattern Tree. 
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Figura 3.3: Exemplo de Scored Pattern Tree (DORNELES et al, 2004). 

 

Uma MAV pode ser aplicada a determinados domínios como datas, preços de 
produtos, nomes de pessoas, cidades, etc. A tabela 3.1 mostra uma classificação geral 
das MAV. Vale ressaltar que a proposta não é limitada a somente estes tipos e funções 
utilizadas. Em (TEJADA, KNOBLOCK, e MINTON, 2002), por exemplo, são 
apresentadas outras funções que podem ser utilizadas. Já para calcular o valor de 
similaridade entre dois nodos complexos, a estratégia é combinar os diversos valores já 
calculados para os nodos filhos destes nodos. Se os nodos filhos são atômicos, MAV 
são combinadas. Se os nodos filhos também são nodos complexos, uma MCV é usada 
recursivamente. 

Tabela 3.1: Classificação geral das MAV. 

Tipo Descrição 

String 
Calcula o valor de similaridade para seqüências de caracteres utilizando 
funções de similaridade como jaccardSim, editSim, acronymSim, ... 

Data 
Calcula o valor de similaridade para valores de datas utilizando funções como 
dateSim, daySim, monthSim, ou yearSim. 

Número 
Estima o escore de similaridade para valores numéricos utilizando funções 
como sameNumberSim, diffNumberSim. 

 

O cálculo da similaridade para elementos complexos depende do tipo de estrutura 
(conjunto, lista, tupla, etc.). A métrica para tupla de valores é definida na equação  
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onde 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, pε é um nodo em P, dε é um nodo em D, m e n representam o 

número de filhos dos nodos pε  e dε  respectivamente. Cada nodo filho i
dε  de dε  é 

comparado com o nodo filho ipε  de pε  com o mesmo nome (ipε .η= i
dε .η) e o mesmo 

contexto. A função max() retorna o maior dos dois argumentos. 

Considere o exemplo de Data Tree da figura 3.2 e de Scored Pattern Tree da figura 
3.3. O cálculo da similaridade usando a métrica tupleSim é 
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Para o caso de somente alguns nodos do mesmo nível formarem uma tupla é usada 
a métrica subTupleSim definida na equação 
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, , onde 1 ≤ i ≤ n. 

Ainda são definidas métricas para coleções de valores listSim e setSim de acordo 
com as equações 
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onde 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, i
dε  em D é comparado com  ipε  em P se e somente se i = j, ou 

seja, se os nodos estiverem na mesma ordem e possuírem o mesmo nome, e  
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onde 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, cada i
pε  em P é comparado com  todos os nodos filho 

m
dd εε ,...,1  em D.  

Dorneles (et al, 2004) define uma série de experimentos que são resumidos no 
gráfico da figura 3.4. A base de dados de teste utilizada nos experimentos foi extraída 
de arquivos BibTEX da coleção Collection of Computer Science Bibliographies 
(http://liinwww.ira.uka.de/ bibliography/Database/index.html) e dos membros do grupo 
de pesquisa em bancos de dados da UFRGS (http://metropole.inf.ufrgs.br/ DBGroup/) 
totalizando 16.519 citações. Os arquivos foram convertidos para o formato XML 
usando a ferramenta bib2XML (http://www.cs.duke.edu/˜sprenkle/bibtex2html/).  

Foram realizadas 56 consultas e os resultados foram separados em quatro conjuntos 
distintos. As curvas de precisão e revocação para cada um dos conjuntos abaixo é 
apresentada na figura 3.4. 

• Tp-Adp (Tuple and Application-domain dependent) – caracteriza o uso da 
métrica tupleSim para nodos complexos e MAV dependentes do domínio de 
aplicação para nodos atômicos; 

• Std-Adp (Structure dependent and Application-domain dependent)  – caracteriza 
o uso das métricas tupleSim e setSim para nodos complexos (tuplas e coleções 
tratadas separadamente, mas ignorando a ordem das coleções)  
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• Usd-Gnl (User dependent and General MAV) – considera tuplas, conjuntos e 
listas para nodos complexos e MAV genérica (levenshteinSim) para nodos 
atômicos; 

• Usd-Adp (User dependent and Application-domain dependent) – considera 
tuplas, conjuntos e listas para nodos complexos e MAV dependentes do domínio 
de aplicação para nodos atômicos; 

 

 

Figura 3.4: Curva de precisão e revocação (DORNELES et al, 2004). 

 

3.2 Semantic TF-IDF 
O modelo geralmente usado para representar documentos é o Modelo Espacial 

Vetorial (Vector Space Model – VSM) (BAEZA-YATES & RIBEIRO-NETO, 1999), o 
qual considera o documento um vetor de valores associados aos termos presentes no 
documento. Seja docx o x-ésimo documento em uma coleção D, dx é o vetor de 
características correspondente a docx tal que 

T
nxxxx dddd >=< )()2()1( ,...,, , 

( ) ( )ixiix wIDFdocwTFd •= ,)( , 

onde ( )xi docwTF ,  é a freqüência do termo wi no documento docx, ( )iwIDF  é a 

freqüência inversa de wi baseada na coleção D, ( ) ( )( )ii wDFDwIDF log= , tal que D  

é o número de documentos na coleção D, e ( )iwDF  é o número de documentos onde o 

termo wi aparece pelo menos uma vez. 

Este modelo é inapropriado para representar documentos XML, pois informações 
estruturais não são levadas em consideração. Em (YANG, CHEUNG e CHEN, 2005) é 
adotada uma representação para os documentos XML chamada Structured Link Vector 
Model (SLVM), o qual consiste numa adaptação do modelo VSM para documentos 
XML, incluindo uma matriz de kernel para modelar a similaridade entre os elementos.  
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No SLVM, cada documento XML é representado por uma matriz mxn
x Rd ∈ , tal que 

T
nxxxx dddd >=< )()2()1( ,...,, , 

>=< ),()2,()1,()( ,...,, mixixixix dddd , 

onde m é o número de elementos, mxn
x Rd ∈ é o vetor de características relacionado ao 

termo wi para todos os elementos. ( )jixd , é uma característica relacionada ao termo wi e 

específica ao elemento ej tal que  

( ) ( )ijxijix wIDFedocwTFd •= ,),( , 

onde ( )jxi edocwTF ,  é a freqüência do termo wi no elemento ej dos documentos docx. 

Para descontar o fator causado pelo diferente número de palavras que aparecem em 
diferentes documentos, cada ),( jixd  é normalizado por ∑

i
jixd ),( .  

Análogo ao VSM, onde a similaridade entre dois documentos XML é descrita pela 
equação 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

=∗=><=
n

i
iyixyxyxyx dddddddocdocsim

1

.,cos, , 

onde * indica o produto interno entre os vetores, dx e dy são vetores normalizados, ou 
seja, |dx| = |dy| = 1, para o modelo SLVM a similaridade entre os documentos XML docx 
e docy, segundo Wan e Yang (2006), é descrita pela equação 
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onde Me é uma matriz de kernel a qual captura a similaridade entre um par de elementos 
XML bem como a contribuição do par para a similaridade total entre os documentos. 
Uma entrada pequena na matriz Me significa que os dois elementos XML não são 
semanticamente relacionados. Para determinar o valor de Me, é adotado um algoritmo 
que utiliza a abordagem kernel-learning, a qual é detalhada em (YANG, CHEUNG e 
CHEN, 2005). 

O algoritmo é baseado no fato de que diferentes elementos têm diferentes 
contribuições para a similaridade final entre dois documentos XML, e a contribuição é 
mais dependente da semântica dos elementos do que da posição relativa dos mesmos. 
Por exemplo, fica claro na figura 3.5 que a contribuição do elemento confYear é muito 
menor que a contribuição do elemento authors. Palavras que ocorrem em ambos os 
elementos title de um documento A e abstract de um documento B devem ser 
considerados mais relevantes. 

Os testes realizados com o algoritmo proposto utilizaram documentos XML 
extraídos da ACMSIGMOD Record  e da Chinese Encyclopedia Database (CEDB). As 
bases de teste foram pré-processadas utilizando técnicas de stemming (Porters 
Stemming algorithm), remoção de stop-words e convertendo os caracteres para 
minúsculos. Foi utilizado o algoritmo de agrupamento AHC (SNEATH & SOKAL, 
1973). A abordagem proposta foi comparada com o modelo vetorial tradicional VSM e 
com o modelo SLVM adaptado ao algoritmo edit distance. O desempenho desta 
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abordagem foi superior ao VSM e ao edit distance em 21-60% dependendo da base de 
teste. O VSM foi inferior em todos os testes. 

 

 

Figura 3.5: Árvore XML extraída da coleção ACMSIGMOD (YANG, CHEUNG e 
CHEN, 2005). 

3.3 Considerações Finais 
O capítulo 2 descreveu 4 das principais técnicas de similaridade estrutural entre 

documentos XML, incluindo diversos algoritmos com este propósito. Este capítulo 
apresentou duas abordagens que tratam a similaridade levando em conta,  além da 
estrutura, o conteúdo dos documentos. Ainda existem uma classe de algoritmos que 
podem ser usados para a avaliação da similaridade. Esta classe é formada pelos 
algoritmos de deetecção de diferenças entre documentos XML. Das diversas propostas 
encontradas na literatura, algumas serão descritas e comparadas no capítulo 4. 
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4 XML DIFF TOOLS 

Durante os últimos anos foram desenvolvidos alguns algoritmos específicos para a 
detecção de diferenças em documentos XML. A seção 4.1 define os conceitos relativos 
aos algoritmos diff. Na seção 4.2 é apresentada uma série de algoritmos e ferramentas e 
suas características principais. Por fim, na seção 4.3 é realizada uma comparação entre 
os algoritmos apresentados. 

4.1 Algoritmos de detecção de diferenças em documentos XML 
Os algoritmos diff são ferramentas análogas ao comando Unix “diff”, que compara 

e exibe as diferenças entre dois arquivos no formato texto. O comando Unix compara os 
arquivos texto de entrada linha a linha. Já os algoritmos de diff para documentos XML 
comparam dois documentos baseados na estrutura em árvore. Operações de inserção, 
remoção e movimentação de nodos são utilizadas para transformar uma árvore XML em 
outra. 

Os algoritmos e ferramentas descritos a seguir possuem duas partes principais: 
primeiramente, é realizado um casamento entre os nodos candidatos dos dois 
documentos XML de entrada. Em seguida, o algoritmo gera um documento de saída, 
denominado delta, que representa a seqüência de modificações compatível com o 
casamento. 

A saída dos algoritmos diff são scripts de edição, os quais possuem uma série de 
operações necessárias para gerar um documento XML a partir de outro. O número de 
operações que forma um delta é denominado distância. A distância entre dois arquivos 
XML depende do algoritmo diff utilizado, e nem sempre é a menor possível, visto que 
alguns algoritmos não retornam o resultado ótimo. Isto ocorre, pois em determinadas 
aplicações, o desempenho é mais importante que a qualidade do resultado. 

4.2 Algoritmos diff 
Alguns exemplos de algoritmos de detecção de diferenças em documentos XML são 

X-Diff (WANG, DEWITT e CAI, 2003) e Xandy (LEONARDI, BHOWMICK e 
MADRIA, 2005), os quais foram propostos mais recentemente e não consideram a 
ordem dos elementos, XyDiff (COBENA, ABITEBOUL e MARIAN, 2002), 
XMLTreeDiff (CURBERA & EPSTEIN, 1999), DeltaXML (MONSELL EDM LTD, 
2006), e muitos outros. 
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4.2.1 XMLTreeDiff 

XMLTreeDiff (CURBERA & EPSTEIN, 1999) é um conjunto de componentes 
Java (Java beans), com acesso via linha de comando. Foi projetado para detectar 
rapidamente diferenças de estruturas DOM. Os relatórios de diferenças (operações 
Change, Delete e Insert) são apresentados em XML. Diferentemente de outras 
ferramentas, o XMLTreeDiff trata movimentações como um par Delete, Insert. A 
ferramenta usa um algoritmo de distância de árvores ótimo junto a um rápido algoritmo 
de casamento de subárvores o que implica num custo mínimo de O(n2) onde n é o 
número de nodos da árvore. 

4.2.2 XyDiff 

XyDiff (COBENA, ABITEBOUL e MARIAN, 2002) é uma ferramenta de 
detecção de diferenças em árvores XML. Possui como foco o desempenho e o 
gerenciamento de memória através do uso de um algoritmo muito eficiente, o qual 
identifica grandes subárvores que não foram modificadas entre as duas versões do 
documento XML. O algoritmo computa valores hash e pesos para todos os nodos em 
ambos arquivos, dando um único identificador a cada nodo (Xid). A técnica de 
identificação XidMap utilizada obtém um lista de todos os identificadores no documento 
XML e a ordem dos nodos. O casamento é realizado através da comparação da 
assinatura dos nodos. Uma fila de prioridade aceita nodos-filho de nodos não casados, 
dando prioridade a nodos com maior peso. O algoritmo propaga o casamento para os 
respectivos nodos-pai de ambos nodos comparados. Quando não existem mais 
candidatos em potencial, é usada uma heurística simples para decidir os casamentos 
restantes. 

O XyDiff utiliza o formato XyDelta (MARIAN et al, 2001), um único arquivo 
XML contendo todas mudanças detectadas. As operações suportadas pelo XyDiff são 
Insert, Delete, Update e Move. Possui complexidade de O(n log n), onde n é o número 
de nodos da árvore. Entretanto, devido às regras utilizadas no casamento de nodos, o 
algoritmo não pode garantir o resultado ótimo. De acordo com Cobéna, Abiteboul e 
Marian (2002), o XyDiff é uma boa escolha quando o desempenho é mais importante 
que a qualidade do resultado.  

4.2.3 X-Diff 

O X-Diff (WANG, DEWITT e CAI, 2003) detecta diferenças entre árvores XML 
desordenadas. Somente o relacionamento pai-filho é levado em consideração na 
execução do algoritmo, por isso é aplicado a casos onde a ordem dos elementos não é 
importante. Pode obter resultado ótimo em tempo polinomial. É utilizada uma função de 
assinatura que reduz o número de comparações entre nodos candidatos a casamento. O 
algoritmo encontra o casamento com custo mínimo e a partir dele gera o script delta 
com custo mínimo. As operações identificadas são Insert, Delete e Update. 

4.2.4 DeltaXML 

DeltaXML (MONSELL EDM LTD, 2006) é uma ferramenta de detecção de 
diferenças em XML comercial. É capaz de comparar, fundir e sincronizar documentos 
XML. Suporta árvores XML ordenadas e desordenadas, com tamanho máximo de 50 
MB. Usa um algoritmo de casamento que roda em tempo linear. Suporta operações 
Insert, Delete e Update. De acordo com Cobéna, Abdessalem e Hinnach (2004), o 
DeltaXML é classificado como um algoritmo rápido, pois apesar de não rodar em tempo 
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linear para o pior caso, é linear para o caso médio, e os resultados são próximos ao 
resultado ótimo. Quando comparado ao XyDiff, obtém resultados de maior qualidade. 

4.2.5 Xandy 

Xandy (Xml enAbled chaNge Detection sYstem) (LEONARDI, BHOWMICK e 
MADRIA, 2005) é um sistema de detecção de diferenças em documentos XML. 
Suporta somente árvores desordenadas. Esta ferramenta difere das anteriormente 
apresentadas em relação ao armazenamento dos documentos XML. Em vez de memória 
é usado um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. O esquema 
relacional do sistema de armazenamento XML SUCXENT (PRAKASH et al, 2004) 
estendido através de um atributo Level (indicando o nível de cada nodo) para o suporte à 
detecção de diferenças. Os arquivos são armazenados no modelo relacional e é utilizada 
a linguagem SQL para achar os casamentos e detectar as diferenças. Em (LEONARDI, 
BHOWMICK e MADRIA, 2005), são realizados testes de desempenho entre o Xandy e 
o X-Diff (WANG, DEWITT e CAI, 2003). Esta abordagem se mostrou mais rápida para 
grandes coleções e para documentos com muitos nodos (mais de 5000). Isto ocorre 
devido aos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais estarem aptos a 
processar grandes volumes de dados com eficiência e poderem otimizar consultas. 

4.3 Análise Comparativa 
Uma série de testes sobre diversas ferramentas e algoritmos de detecção de 

diferenças em documentos XML foi realizada por Cobéna, Abdessalem e Hinnach 
(2004). Foram gerados arquivos XML através da agregação de duas versões da base de 
dados da Biblioteca Digital DBLP. Essas versões foram adquiridas com intervalo de um 
ano. A maioria das modificações para esta base são inserções de novos artigos 
científicos publicados no último ano. Então, com o uso de um gerador de modificações 
(COBENA, ABITEBOUL e MARIAN, 2002), parâmetros como freqüência operações 
Insert, Delete, Update e Move podem ser regulados para formar diferentes conjuntos de 
teste.  

Os testes de uso de memória revelaram que a maioria dos algoritmos de 
complexidade linear utiliza uma quantidade de memória linear, ou seja, somente o 
tamanho dos dados de entrada. Entretanto, os algoritmos carregam os arquivos XML 
inteiros na memória principal, o que limita o tamanho dos mesmos geralmente em torno 
de 100 MB, com exceção do Xandy, onde a memória é alocada e gerenciada por um 
SGBD. Já os algoritmos de complexidade quadrática usam uma quantidade de memória 
quadrática, o que os torna inviáveis em termos de escalabilidade. 

Em relação à velocidade dos algoritmos diff, fica claro que algoritmos quadráticos 
são impraticáveis para bases de dados muito grandes. O tempo médio de detecção das 
diferenças entre documentos XML de 1 MB para os algoritmos quadráticos é em torno 
de uma hora. Já os algoritmos lineares não passam de dez segundos (figura 4.1). O 
software GNU Diff, disponível em diversas distribuições Unix e Linux, possui um 
desempenho muito maior, mas não gera o resultado esperado, pois não é realizada a 
análise léxica e sintática dos documentos XML. Somente é feita a comparação linha a 
linha de arquivos de texto puro.  

O formato dos scripts delta é diferente em cada algoritmo. Por exemplo, o XyDelta 
(MARIAN et al, 2001), formato utilizado pelo XyDiff, preserva informação sobre os 
nodos excluídos, ou seja, removidos por operações de Delete. A conversão de formato 
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entre os deltas pode levar a problemas de perda de informação. Além do formato, outra 
característica importante é o tamanho dos deltas. Por exemplo, em um sistema onde as 
modificações de determinados documentos XML devem ser enviadas pela rede, é 
necessário que o script de diferenças seja o menor possível. Para deltas que representam 
custos de edição baixo (até 200 operações), o formato DeltaXML é significativamente  
maior. Quando o custo de edição é alto, o tamanho do arquivo delta DeltaXML é 
comparável ao XyDelta (figura 4.2). 

 

Figura 4.1: Velocidade dos principais algoritmos diff. Figura adaptada de (COBÉNA, 
ABDESSALEM E HINNACH, 2004). 

A tabela 4.1 resume esta seção mostrando um comparativo entre os algoritmos e 
ferramentas diff. Os trabalhos são classificados de acordo com as características a 
seguir: 

• Complexidade – refere-se à complexidade computacional do algoritmo para o 
pior caso;  

• Categoria – classifica o algoritmo de acordo com a complexidade 
computacional; 

• Memória – classifica o algoritmo de acordo com a memória utilizada para o 
processamento das diferenças; 

• movimentação (Move) – indica se o algoritmo suporta a operação de 
movimentação de elementos; 

• ordem – indica se o algoritmo trata árvores XML ordenadas (sim), desordenadas 
(não), ou ambas; 
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• ótimo –  refere-se à qualidade do resultado, ou seja, classifica os algoritmos que 
garantem o resultado ótimo (deltas com o mínimo de operações necessárias para 
transformar uma árvore XML em outra). 

 

Figura 4.2: Tamanho dos scripts de edição (deltas) em relação ao custo de edição 
(COBÉNA, ABDESSALEM E HINNACH, 2004). 

Tabela 4.1: Comparativo entre as ferramentas de detecção de diferenças. 

Algoritmo Complexidade Categoria Memória Move Ordem Ótimo 

XMLTreeDiff O(n2) quadrático quadrático não sim não 

XyDiff O(n log n) linear linear sim sim não 

X-Diff O(n2) quadrático linear não não sim 

DeltaXML ? linear linear não ambas Não 

Xandy ? linear linear não não Não 



5 CONCLUSÃO 

Atualmente, o cálculo da similaridade entre documentos XML é uma área de grande 
pesquisa. Diversas aplicações, as quais exigem a comparação de documentos, utilizam 
técnicas de similaridade. Exemplos destas aplicações são: detecção de versões, 
agrupamento (clustering) e sincronização de documentos XML. 

Pelo fato de documentos XML representarem dados semi-estruturados, informações 
presentes no conteúdo de um documento podem estar representadas na estrutura de 
outro. Isto dificulta a análise semântica da similaridade. Apesar de várias abordagens 
terem sido propostas, este ainda é um problema em aberto pela comunidade científica. 

O uso de algoritmos de detecção de diferenças (diff) ainda é restrito na avaliação da 
similaridade. Algoritmos que retornem o resultado ótimo em tempo linear são muito 
específicos, tornado-se limitados em várias características como, por exemplo, o 
tamanho dos arquivos de entrada, suporte a árvores XML ordenadas e a operações de 
movimentação. 

Visando o cálculo da similaridade em tempo computacional não proibitivo, foram 
propostas abordagens que não utilizam o modelo tradicional de árvores para a 
representação dos documentos XML. Os resultados em relação à qualidade da saída 
gerada por estas abordagens são comparáveis aos algoritmos de edição de árvores. Além 
disso, estas métricas possuem tempo de execução muito menor e são classificados como 
algoritmos rápidos. Com o grande crescimento das bases de dados XML, ainda é 
necessário o desenvolvimento de técnicas que possam ser processadas em tempo 
computacional hábil, com complexidade linear, visando a escalabilidade. Visto que 
nenhuma solução ótima linear de propósito geral foi desenvolvida, algoritmos de 
similaridade entre documentos XML específicos para certos domínios devem ser 
utilizados.
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