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Resumo

O objectivo central da presente comunicação é defender a importância de usar conhecimento,
quer de peritos, quer extraído automaticamente por diversas ferramentas de análise e
exploração de dados, na fase inicial de fusão de fontes para construção de uma Base de Dados
Central, em contextos onde a incompletude e imprecisão dos factos levantados cria sérios
problemas à identificação exacta de indivíduos, identificação essa que é fundamental para
evitar duplicações na Base de Dados Central e garantir um sistema coerente.

Em contextos como o da demografia histórica levantam-se dificuldades para reconhecer um
indivíduo, do qual se obtiveram alguns dados em determinados registos, num conjunto de
indivíduos semelhantes encontrados em outros registos diferentes. A primeira etapa do
processo consiste precisamente na identificação desse conjunto de semelhantes, processo que
foi automatizado através da utilização de heurísticas que serão descritas. A etapa seguinte,
ainda realizada manualmente pelos peritos, consiste na comparação do indivíduo com os seus
semelhantes de forma a concluir que é um deles, ou então que é um novo indivíduo distinto
dos demais.

Nestas circunstâncias, a nossa proposta é criar um sistema de apoio ao perito que, usando
conhecimento integrado num repositório central de conhecimento (último andar de uma
arquitectura multi-nível para extracção de conhecimento em bases de dados [Rodrigues
2000b]), o auxilie na tomada de decisão, fornecendo-lhe informação contextualizada em
função do local (espaço geográfico) e do tempo (época em que o estudo se insere). Desta
forma aperfeiçoa-se o sistema e evidencia-se a capacidade de extensibilidade e realimentação
do mesmo, por utilização de funcionalidades já implementadas na resolução deste problema.

Esta ideia em nada se afasta da proposta inicialmente feita de usar, integrado na arquitectura
acima referida, um sistema de Raciocínio Baseado em Casos [Rodrigues et al 2000a], para
registo das análises bem sucedidas, de modo a ajudar os investigadores na mineração dos
dados e na realização de outras tarefas de exploração da base de dados para extracção de
conhecimento.



2

Palavras chave: integração de dados, bases de dados, base de conhecimento, sistemas de
apoio à decisão

1 Introdução

A Metodologia de Reconstituição de Paróquias (MRP) [Amorim 1973], desenvolvida na
Universidade do Minho, tem sido utilizada em algumas dezenas de estudos demográficos
realizados em Portugal nas últimas décadas. Baseia-se na reconstituição de famílias por
cruzamento dos registos de baptizados, casamentos e óbitos, procedendo à desagregação
automática dos filhos de cada família num ficheiro de indivíduos. Este ficheiro,
armazenando todos os indivíduos que nasceram, casaram ou faleceram numa determinada
comunidade, juntamente com o de famílias, constitui uma Base de Dados Paroquial (BDP).

A integração da BDP na Base de Dados Central (BDC), que agrega diversas paróquias,
requer um tratamento específico, que visa compatibilizar a informação da BDP com a
informação já existente na BDC.

O Módulo de Consolidação de Dados do Sistema de Estudo da Evolução Demográfica
(SEED) permite fundir bases de dados paroquiais numa BDC, ambas com a mesma estrutura,
a estrutura concebida para apoiar a MRP.

Apesar da passagem de dados, do ponto de vista técnico, ser facilitada pelo facto das bases
de dados apresentarem a mesma estrutura (tabelas e ligações), a construção desta BDC cria
problemas de integração do ponto de vista histórico e demográfico que exigem especial
cuidado. De facto, em virtude das movimentações das pessoas é muito fácil que um
indivíduo nascido numa paróquia, seja encontrado a casar ou a falecer numa outra paróquia;
tal circunstância obriga a identificar indivíduos semelhantes, ou seja, registos que podem
referenciar a mesma pessoa, de modo a evitar que no processo de fusão o mesmo indivíduo
fique armazenado em dois registos diferentes.

Neste artigo é abordada a problemática da integração de paróquias (indivíduos e famílias)
numa BDC, sendo apresentado o módulo de consolidação de dados do SEED.

A proposta que aqui é adiantada visa que, neste processo, o historiador demógrafo seja
auxiliado por diversas regras, resultantes da experiência adquirida pelo mesmo, e ainda, das
regras armazenadas na Base de Conhecimento do SEED. Esta base de conhecimento
contextualiza os factos no tempo e no espaço, permitindo ao historiador demógrafo conhecer
os hábitos da época.

Assim, começaremos, na secção 2, por fazer uma apresentação muito sucinta da arquitectura
para extracção de conhecimento a partir do dados proposta em [Rodrigues et al 1999],
referindo-se os patamares de aquisição, consolidação e armazenamento dos dados, de
análise, e de recolha do conhecimento numa base única. Depois, na secção 3, trata-se com
mais detalhe o problema da integração de uma BDP na BDC, descrevendo o processo
actualmente implementado para detectar automaticamente os indivíduos semelhantes e para
processar, manualmente, esses semelhantes. Então, apresenta-se, na secção 4, de forma
muito resumida, a ideia básica do Repositório Central de Conhecimento (RCC), referindo-se
requisitos, dificuldades e a solução adoptada. É, então, possível enunciar e fundamentar, na
secção seguinte (secção 5), a proposta essencial deste artigo: a realimentação do sistema com
conhecimento extraído do RCC de modo a ajudar o perito na identificação exacta de um
indivíduo entre o conjunto dos seus semelhantes. Na conclusão, secção 6, sintetiza-se o
artigo e perspectivam-se futuras evoluções.
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2 Arquitectura do SEED

A ciência tem evoluído com novos processos e técnicas de captação e gestão de
conhecimento, mas não existe ainda nenhum processo único capaz de responder
completamente às complexas exigências de conhecimento necessárias a qualquer área de
negócio ou estudo. Daí que se tenha construído um sistema heterogéneo, o SEED, formado
por módulos baseados em métodos e técnicas diversas e organizado em camadas de
funcionalidade distinta, cujo objectivo é tornar o processo de análise dos dados mais
completo, fiável e acessível aos utilizadores. Uma arquitectura modular e multi-níveis é
vantajosa porque se torna mais genérica, facilmente aplicável a qualquer área de estudo.
Dependendo das particularidades de cada área, os módulos podem ser adaptados, retirados ou
acrescentados, de acordo com as exigências específicas, sendo mínima a dependência entre
camadas.

A solução desenvolvida (ver figura 1) apresenta cinco níveis, tratáveis separadamente, com
requisitos bem definidos:

1.  aquisição de dados

2.  armazenamento e integração de dados

3.  análise de dados

4.  memória corporativa

5.  repositório central de conhecimento
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Figura 1: Arquitectura do SEED para gestão e extracção de conhecimento

O módulo de aquisição de dados é constituído por aplicações de introdução manual de
dados e validação dos mesmos, e aplicações de recuperação de bases de dados antigas.

O nível de armazenamento é responsável pelo arquivo de grandes volumes de dados e pela
transferência, a partir das bases de dados individuais, da informação parcial garantindo o mais
possível a coerência dos dados  na base de dados central. Este nível é composto por:

• um módulo de consolidação de dados constituído por processos de selecção, extracção
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e transformação realizados sobre dados situados em sistemas de bases de dados
periféricos integrados em sistemas operativos convencionais.

• a BDC, onde é armazenada toda a informação necessária aos outros subsistemas do
projecto, nomeadamente o Sistema Dedutivo, o Sistema de Processamento Analítico e
o Sistema de Descoberta de Conhecimento.

O nível de análise é constituído pelos módulos que viabilizam a análise dos dados
armazenados, no sentido de se poder retirar deles novo conhecimento, nomeadamente:

• um módulo dedutivo que, recorrendo a uma base de conhecimento (sistema de factos
e regras) é capaz de realizar vários tipos de inferência de informação espacial e
temporal desconhecida, como por exemplo, inferir a árvore genealógica de um dado
indivíduo; estudar a consanguinidade, determinando o grau de parentesco entre dois
indivíduos e permitir interrogar a BD com meta-queries, nas quais os termos usados
na expressão de interrogação se coloquem a um nível conceptual, sem preocupações
com a organização física dos dados.

• um módulo OLAP/EIS que poderá integrar várias bases de dados analíticas multi-
dimensionais, permitindo realizar com grande facilidade, recorrendo a um EIS
(Executive Information System), análises mais elaboradas que envolvam várias
dimensões de informação. Estas análises multi-dimensionais, difíceis de realizar com
instruções SQL, são facilmente implementadas pelo utilizador num sistema EIS.

• um Sistema de Informação Geográfica (SIG) que possibilitará analisar os dados
demográficos segundo a sua distribuição geográfica, com o objectivo de extrair
conhecimento geo-referenciado dos mesmos [Santos e Amaral, 2000]. Neste
contexto, a integração da base de dados demográfica no SIG permitirá
explicar/interpretar relacionamentos/padrões nos dados em função das características
espaciais das áreas geográficas onde os mesmos se inserem.

• um módulo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) que
complementará o módulo OLAP/EIS, permitindo descobrir relações implícitas no
grande volume de dados armazenado. Este módulo é composto por:

! um módulo de Tratamento dos Dados que, para além da limpeza dos dados, tem
dois objectivos fundamentais: colocar os dados no formato mais adequado para
serem analisados pelos algoritmos de Data Mining (DM); e reduzir a dimensão
das amostras de dados, quer em número de linhas quer em colunas, por
eliminação de atributos não essenciais aos objectivos de DM e condensação do
máximo de informação nestas amostras.

! um módulo de DM que conterá os algoritmos necessários para fazer classificação,
análise de associações, previsões, "clustering", etc.

O nível da memória corporativa é composto por um sistema RBC que avalia um novo caso
de DCBD definido pelo utilizador, comparando-o com casos já existentes na sua base de
casos. Se o caso de estudo já existir na base de casos, os resultados são apresentados ao
utilizador evitando assim análises repetidas aos mesmos dados. Se nenhuma das experiências
armazenadas na base de casos coincidir completamente com o novo caso, o sistema apresenta
ao utilizador os casos semelhantes. Deste modo, o sistema RBC auxilia o utilizador no
processo DCBD recorrendo a casos passados similares. O sistema RBC contém também uma
descrição das dimensões de informação que o utilizador deverá escolher, para realizar análises
multidimensionais com a ferramenta OLAP/EIS, e melhor compreender os dados antes e
depois do exercício de mineração.

A última camada consiste num sistema baseado em conhecimento que contém o
repositório central de conhecimento do sistema. Tem por objectivo receber as novas regras,
extraídas através do processo de DCBD e adquiridas pelos peritos, assegurando uma base de
conhecimento coerente. Esta coerência é conseguida com um sistema de Verificação e
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Validação que detecta anomalias, tais como, redundância, circulariedade e inconsistências.

De seguida são descritos, com mais detalhe, os módulos que compõem os níveis de
armazenamento e integração de dados, e o repositório central de conhecimento, sendo a sua
apresentação realizada atendendo aos requisitos impostos pela demografia histórica, de
acordo com o especificado pelo Núcleo de Estudos da População e Sociedade (NEPS) da
Universidade do Minho.

3 Armazenamento e Integração de Dados

O segundo nível do SEED é composto por bases de dados que são o suporte de
armazenamento da informação recolhida nos registos paroquiais, sendo por conseguinte os
alicerces deste sistema. Uma análise mais superficial do problema poderia conduzir à ideia
que uma única BD seria suficiente. Contudo, como se poderá compreender em seguida,
optou-se por uma solução que contém dois patamares de armazenamento.

Em virtude das diferentes paróquias se encontrarem dispersas geograficamente e a informação
nestas existente ser muito volumosa, formaram-se naturalmente equipas distintas para tratar
independentemente cada uma, o que levou ao aparecimento de várias bases de dados
paroquiais (com a mesma estrutura).

Como ponto de partida deste projecto, definiu-se que uma das mais valias deste sistema
consistiria precisamente na sua capacidade para completar a informação relativa às diferentes
paróquias individuais. Este objectivo requer que seja realizada a integração dos dados,
dispersos pelas várias bases de dados paroquiais, numa BDC, onde se fundem indivíduos que
viveram em diversas paróquias. Apesar desta complexidade interna, o utilizador apenas inter-
actua com as bases de dados paroquiais, ficando o carregamento da base de dados central
assegurado "automaticamente" por processos de conversão apropriados.

Nas próximas subsecções são descritas as bases de dados e os processos referidos
anteriormente.

3.1 Base de Dados Paroquial

Pela leitura atenta da MRP pode-se verificar, facilmente, que a BDC do SEED apresenta duas
entidades principais: Indivíduo e Família.

Ao longo da vida dos indivíduos, e para além de todos os seus dados de identificação
conhecidos, vários tipos de ocorrências são registadas:

• Nascimento

• Baptismo

• Casamento

• Óbito

• Participação em actos sociais (baptizados, casamentos e outros)

• Ausência da paróquia

• Retorno à paróquia

Independentemente de se ter conhecido ou não o retorno à paróquia em estudo, deve-se
sempre registar os dados referentes a uma ausência, pois só assim se poderá analisar
convenientemente os movimentos migratórios registados na região em causa, durante
determinado intervalo temporal. Por outro lado, é interessante guardar também os retornos
conhecidos, já que possibilita estabelecer um certo "padrão" na vida do indivíduo/família.

A mesma situação acontece relativamente à vida de um casal. Para além da caracterização do
casal, há necessidade de registar os acontecimentos que ocorrem nessa família:
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• União (legítima ou ilegítima)

• Nascimento de um filho

• Morte de um dos cônjuges

Sobre cada um destes eventos deve-se guardar a data, o local e, se possível, a fonte de onde a
informação foi retirada.

Após uma análise cuidada ao problema e no sentido de desenhar a estrutura lógica da BD
necessária ao armazenamento da referida informação, foi construído o Diagrama de
Entidades-Relações  que se mostra na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de Entidades-Relações

Como já se podia prever pela afirmação inicial, o diagrama ER é incrivelmente simples em
número de entidades, embora mostre mais alguma complexidade em termos de relações,
nomeadamente relações circulares entre indivíduos — filho-de, pai-de, casado-com. Além
disso, o número de atributos a guardar sobre cada entidade é bastante elevado. Por estas
razões obteve-se um modelo físico da BD constituído por um grande número de tabelas (na
ordem de 30 tabelas).

As bases de dados paroquiais (criadas pelos demógrafos) estão implementadas em ACCESS.
Esta solução afigurou-se simples e de baixo custo, servindo bem os requisitos estabelecidos,
porque:

• são facilmente construídas em computadores pessoais munidos de software Windows
básico;

• são bases de dados individuais (mono-utilizador);

• apresentam uma dimensão perfeitamente maneável por um SGBD deste tipo.

3.2 Base de Dados Central

Uma fonte única de informação fiável e actualizada representa, por si só, um contributo
significativo na evolução do sistema de informação de qualquer organização. Estas razões
justificam a criação de uma BDC que tem por objectivo a integração de várias bases de dados
paroquiais, com a mesma estrutura física ou não.

A estrutura da BDC segue o mesmo esquema lógico das bases de dados paroquiais, explicado
na subsecção anterior. Apesar disto, esta BDC apresenta duas características diferenciadoras:

• a dimensão é consideravelmente maior;

• serve múltiplos utilizadores.

Estes factos implicam a necessidade de recorrer a um SGBD mais robusto e eficiente que o
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ACCESS, pelo que a BDC foi implementada em SQL Server v.7.

Discutida a estrutura física e respectiva implementação da BDC, é de seguida apresentado o
carregamento “automático” da mesma.

3.3  Integração dos Dados

Os dados demográficos de cada uma das paróquias são relativamente estáticos, pois assim que
os historiadores demógrafos colectam toda a informação relativa aos indivíduos de uma
determinada freguesia, os dados não sofrem mais alterações. Este é o momento indicado para
se fazer a transferência de uma BDP para a BDC.

O processo de transferência, embora não pareça, é muito complexo essencialmente por duas
razões:

• a recursividade, que se reflecte nas relações circulares, como referido anteriormente;

• a detecção de indivíduos já existentes na BDC.

A discussão que se segue, sobre a forma de ultrapassar ambas as questões, reflecte a solução
adoptada no processo já implementado no SEED [Freitas 2000].

A fim de tratar a recursividade (primeiro problema acima identificado), quando se efectua a
transferência de um indivíduo é sempre guardada, numa tabela de identificadores auxiliar,
uma referência do número original do indivíduo (na BDP) e do seu novo número (na BDC).
Após terminar a transferência da tabela indivíduo vai ser possível fazer a actualização de
todas as referências, através da tabela de identificadores. Além disso, este mecanismo de
guardar a tabela de correspondências vai permitir fazer a transferência das restantes tabelas,
resolvendo o problema das referências cruzadas, já que se pode ir buscar o novo número na
BDC de um determinado indivíduo, que já foi inserido.  No caso da transferência da tabela
família o processo é em tudo similar.

Em virtude das movimentações das pessoas, um mesmo indivíduo pode existir em várias
bases de dados locais, ao longo de vários períodos. Daí que a identificação de um indivíduo
seja crucial. Porém, esta não poderá ser feita através do seu número interno de registo, pois
um mesmo indivíduo tem números diferentes em diferentes BDP, nem tão pouco através de
nenhum outro código de identificação civil (tipo Cédula de Nascimento, BI, ou Passaporte),
por não haver nenhum código obrigatório ao longo dos séculos a que se referem os estudos
em causa; em vez disso, a identificação terá de se basear na combinação do seu nome com
outros atributos (data e local de nascimento, progenitores, etc.). Esta necessidade ocorre
quando se quer distinguir indivíduos com o mesmo nome, ou ainda identificar o mesmo
indivíduo com nomes diferentes em diversas BDP. Estas situações podem parecer bizarras
mas são bastante usuais. É comum nos arquivos portugueses que o mesmo indivíduo oscile de
apelidos de um registo para outro, em função de ligações familiares mais fortes no momento,
ao critério do redactor paroquial, ou ainda por gostos particulares. Essa situação é mais
frequente entre as mulheres mas não deixa de afectar também o sexo masculino.

Daqui se depreende que este processo de transferência não pode ser completamente
automatizado, requerendo sempre decisões do utilizador. A solução desenvolvida foi
protagonizada através do recurso a um processo interactivo entre o investigador e o sistema
para ajudar a ultrapassar muitos destes problemas.

Como se disse, a primeira etapa é automatizável através de heurísticas;  por cada novo
indivíduo a incluir na BDC, o sistema detecta se existem indivíduos semelhantes,
comparando nome, sexo, tipo de filiação (legítimo, ou ilegítimo), data e local (paróquia) de
nascimento, e ainda nome do pai e da mãe. Note-se que, quando algum destes atributos,
usados no critério de comparação, é desconhecido, dá-se o benefício à dúvida e consideram-se
semelhantes. Se não é encontrado nenhum semelhante, procede-se imediatamente à sua
inserção; em caso afirmativo, o indivíduo e todos os seus semelhantes são colocados numa
tabela à parte para posterior tratamento.
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Numa segunda etapa, quando foram processados todos os indivíduos da BDP, procede-se ao
tratamento dos semelhantes, registados à parte na primeira fase (como explicado acima). Para
isso, são apresentados ao utilizador cada novo indivíduo e os seus semelhantes e solicita-se
que este determine se o indivíduo é, ou não, um deles.

Se o indivíduo já existe, será necessário completar a informação existente na BDC com os
novos dados da BDP. Alguma ambiguidade poderá surgir nesta tarefa, pois podem existir
valores distintos para o mesmo atributo (sendo contraditórios os valores da BDP e da BDC),
devendo nesse caso a decisão ser, mais uma vez, tomada pelo historiador demógrafo que
escolherá o que lhe parecer mais correcto.

Se o indivíduo é distinto de todos os semelhantes, procede-se como numa inserção normal, de
um indivíduo pela primeira vez (quando não há semelhantes).

Tal como este módulo está actualmente implementado no SEED, o demógrafo é obrigado a
identificar-se, quando inicia um processo de fusão. A partir desse momento, e depois de
seleccionar a BDP a fundir, só lhe é permitido activar a primeira fase, a qual é totalmente
autónoma, isto é, decorre de forma não interactiva. Finda esta fase, e até que todos os
indivíduos semelhantes estejam processados, apenas se pode escolher a opção “tratar
semelhantes” (2ª etapa), não sendo entretanto possível iniciar uma nova transferência.

Ora é, precisamente, este processo de tomada de decisão que se pretende apoiar com
conhecimento extraído a partir dos dados, realimentando esta camada com conhecimento
existente no RCC. Tal proposta será discutida à frente, na secção 5.

4 Repositório Central de Conhecimento

O principal objectivo do repositório central de conhecimento é guardar e manter todo o
conhecimento gerado e/ou adquirido nos diversos módulos que constituem a arquitectura
proposta, tais como:

1. factos e/ou regras inferidas a partir do módulo dedutivo;

2. conhecimento relativo às hierarquias das dimensões de informação usadas no sistema
OLAP, ou mesmo o conhecimento obtido pelas análises realizadas neste módulo;

3. conhecimento empírico pertencente aos peritos, sobre características da área/domínio
em estudo e que devem ser tomados em consideração pelos analistas para interpretar o
conhecimento implícito extraído dos dados. Por exemplo, no âmbito da demografia
histórica esse conhecimento pode ser sobre factos históricos, condições climatéricas,
catástrofes naturais ou epidémicas, etc., ocorridos no período em estudo e que podem
ter influência na interpretação dos resultados;

4. conhecimento extraído pelo módulo de DCBD.

Um dos principais problemas a resolver é como integrar estas diferentes formas de
conhecimento mantendo a Base de Conhecimento (BC) coerente e consistente, especialmente
quando as seguintes situações podem ocorrer:

• o conhecimento obtido a partir dos diferentes módulos pode não ser disjunto;

• dependendo da sua origem, o conhecimento extraído pode apresentar diferentes
representações, mais ou menos formalizadas.

O conhecimento resultante de todas estas fontes distintas exige uma representação comum.
Daí ter-se escolhido para o efeito a lógica clausal de Horn [Lloyd 1984].

Como se disse acima, este repositório central de conhecimento, tendo de estar acessível a
todos os utilizadores (historiadores demógrafos ou até programas), é muito crítico porque
recebe informação dos diferentes módulos do sistema, o que facilmente pode conduzir a uma
BC inconsistente. Por esta razão, a manutenção do repositório de conhecimento sólido
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(seguro e consistente) é essencial para o sucesso desta arquitectura, e daí ser necessário
integrar um sistema de Verificação e Validação (V&V) para detectar anomalias tais como,
redundância, circularidade e inconsistências.

5 Realimentação do Módulo de Consolidação dos Dados

Através de conhecimento já existente no RCC o processo de integração das BDP pode ser
agilizado. Como já foi referido anteriormente, a mobilidade dos indivíduos pode conduzir à
identificação de semelhantes. O processo de análise dos mesmos pelos historiadores
demógrafos deverá permitir identificar, sem qualquer margem de dúvida, se dois semelhantes
referenciam ou não a mesma pessoa.

Este processo, tradicionalmente suportado apenas pela experiência do demógrafo, é, neste
artigo, complementado com o conhecimento obtido nos diversos módulos de análise de
dados, descritos na secção 2. As regras assimiladas nestes módulos, e armazenadas na BC,
contextualizam os factos no espaço e no tempo, permitindo ao utilizador conhecer regras que
estão implícitas nos dados analisados. Estas regras disponibilizam conhecimento que valida,
ou invalida, a percepção do demógrafo, em relação à semelhança dos indivíduos.

Através do estudo da transmissão de Apelidos por aplicação de técnicas de Data Mining
(neste caso a indução de árvores de decisão com o algortitmo C5.0 [Quinlan 1979]) sobre
uma base de dados de residentes no concelho de Horta (Açores) no séc. XVIII, foram
extraídas as seguintes relações:

Transmissão_apelido (Horta,____,Masc,Apelido_pai)

Transmissão_apelido (Horta,1700-1720,Fem,Apelido_mae)

Transmissão_apelido (Horta,1720-1740,Fem,Apelido_pai)

Transmissão_apelido (Horta,1740-1800,Fem,outro)

Quando se realizou a primeira etapa de integração da base de dados relativa à paróquia de
Velas (do concelho de Horta) na BDC, sem a realimentação do Repositório Central de
Conhecimento, foram obtidos os seguintes semelhantes relativamente ao indivíduo

António, ?, filho de Joaquim Freitas e de Maria Amélia, profiss ?:
António, Reis, Masc, ? , ? , agricultor.

António, ? ,Masc, ?, Maria Amélia, pedreiro.

António, Silva, Masc, ?, ? , ? .

António, ?, Masc, ?, ? , pescador.

António, Costa, Masc, ? ,? , ? .

Ao considerarmos o conhecimento existente no RCC, relativo à transmissão de apelidos no
concelho de Horta, na fase de tratamento dos semelhantes, os indivíduos com o apelido
definido diferente de Freitas podem ser imediatamente excluídos, restando apenas dois
indivíduos para analisar:

António, ? ,Masc, ?, Maria Amélia, pedreiro.

António, ?, Masc, ?, ? , pescador.
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Também através de um estudo realizado acerca das profissões praticadas no concelho de
Horta no séc. XVIII, extrairam-se as seguintes relações:

actividade (agrícolas, 4980).

actividade (artífices, 2290).

actividade (pescadores, 6400).

actividade (militares, 1120).

Este conhecimento permite-nos eliminar o primeiro dos dois semelhantes acima, pelo facto de
a profissão pedreiro não existir na Horta naquela época.

Este exemplo evidencia como o conhecimento extraído, nos diversos módulos de análise de
dados, pode auxiliar o historiador demógrafo no processo de identificação de semelhantes.
Em BD de grande dimensão, como as exploradas no domínio da demografia, são inúmeros os
relacionamentos que podem ser encontrados nos dados, aumentando a percentagem de
sucesso na identificação dos indivíduos, através do processo de realimentação aqui
apresentado.

6 Conclusões

As bases de conhecimento podem ter um papel de grande importância em domínios de
aplicação como a gestão bases de dados de grande dimensão. É este o caso da demografia
histórica, que para além da ampla dimensão das suas BD, apresenta ainda a particularidade de
manipular informação relativa a vários séculos, nos quais abundam os casos de informação
incompleta ou desconhecida e até de contornos variáveis.

Neste artigo apresentaram-se diversos módulos de Análise de Dados, que têm como objectivo
extrair conhecimento das BD criadas. O novo conhecimento obtido é armazenado no RCC do
sistema, sendo utilizado posteriormente na realimentação do Módulo de Consolidação de
Dados. Este módulo é utilizado na integração de bases de dados individuais numa base de
dados central, num contexto em que as partes podem não ser disjuntas, dando origem ao
problema de detecção e fusão de registos idênticos.

Da detecção dos registos idênticos surge um conjunto de semelhantes, o qual pode ser
reduzido através da realimentação do módulo de Consolidação dos Dados com o
conhecimento obtido a partir do RCC que fornece ao analista um conjunto de regras
contextualizadas no tempo e no espaço, que o auxiliam na percepção da coincidência dos
semelhantes.
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