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Abstract In this article we show FuzzyScript an application that performs fuzzy
queries on a Document Database. With the concepts of fuzzy set theory we can define
imperfect information. This information contains data that does not have full meaning
and, therefore, may be inaccurate or vague. This article shows a possible handling of
imperfect information within a MongoDB document database and the chosen document
model corresponds to XML (eXtensible Markup Language) or JSON (JavaScript Object
Notation). The article presents an API (Application Program Interface) made in Javas-
cript, which transforms the imperfect information to be used inside BDD. After the query,
the API will return a fuzzy JSON document with the imperfect information and the degree
of association it has in relation to the user’s search.

Resumo. Neste artigo mostramos o FuzzyScript uma aplicação que e realiza con-
sultas nebulosas em um Banco de Dados de Documentos. Com os conceitos da teoria dos
conjuntos nebulosos podemos definir a informação imperfeita. Esta informação possui
dados que não tem significado completo e, por tanto, podem ser imprecisos ou vagos.
Este artigo mostra um possı́vel tratamento da informação imperfeita dentro de um banco
de dados de documentos MongoDB e o modelo de documento escolhido se corresponde
a XML (eXtensible Markup Language) ou JSON (JavaScript Object Notation). O artigo
apresenta uma API (Application Program Interface) feita em Javascript, que transforma
as informações imperfeitas para serem utilizadas dentro BDD. Após a consulta a API vai
retornar um documento JSON difuso com a informação imperfeita e o grau de assosiação
que a mesma possui em relação à busca do usuário.

1. Introdução

A utilização de Bancos de Dados de Documentos (BDD) teve um alto crescimento ao
longo destes últimos anos, por conta de sua integração com novas tecnologias incluı́ndo
tecnologias de Big Data [Shakhovska, N. 2017]. Estes bancos de dados são formados
por coleções utilizando tags basedas em JSON ou XML. Eles são altamente escaláveis,
possuem alta eficiência em sua arquitetura, flexibilidade no seu esquema assim como a
agilidade e simplicidade das consultas executadas, estes bancos de dados acabaram se
tornando importantes pela comunidade. O ser humano tem a capacidade de avaliar e
processar tipos de dados, sejam eles incertos e ambı́guos. Existem termos de linguagem
relativamente vagos como “rápido e lento” , “quente e frio” , ” jovem e velho” , etc. Es-
ses termos são usados para se julgar o parâmetro que está passando por alguma avaliação.
A definição desse dado é caracterizada como informação imperfeita [Ma 2007]. Ao ten-
tar usar essa informação imperfeita, por exemplo o valor ”jovem”, o banco de dados
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não consegue interpretar a informação imperfeita nessas consultas. No caso de um dado
preciso, por exemplo o valor de idade igual a 30, o banco de dados vai verificar uma
condição booleana que define que o dado armazenado precisa ter esse valor 30. No en-
tanto, a informação pode ter sido proviniente de um determinado raciocı́nio com base
em termos imprecisos ou indefinidos que teriam sentido em uma consulta no Banco de
Dados. Essa informação imprecisa pode ser organizada com um conjunto de dados ne-
bulosos (fuzzy) que definem o embasamento matemático para esse tipo de informação.
[Zadeh et al. 1965]. Documentos semiestruturados como XML/JSON tem uma forma de
se expressar nesses novos BDD. No entanto, nestes bancos não existe uma linguagem
de consulta como XQuery ou XPath [Ueng and Skrbi 2012], para a realização de con-
sultas. Nestas linguagens a definição de consultas é realizada por funções associadas a
documentos como JSON.

Este artigo apresenta uma proposta de tratamento de informação imperfeita através
de consultas nebulosas em BDD. Nesta abordagem, utilizamos uma extensão da lingua-
gem JSON para adicionar elementos nebulosos para realização de consultas nos BDD.
Mostramos também o funcionamento de uma Interface de Aplicação (API) em Javas-
cript que realiza as transformações de consultas nebulosas em JSON para as consultas em
BDD tradicionais. No final, uma consulta vai retornar um documento JSON nebuloso,
contendo o valor pesquisando com um valor de aproximação de cada resultado. Neste
artigo optamos por utilizar o BBD MongoDB [Suter 2012], porque é um dos bancos com
maior afinidade de integrações com Javascript/Node.JS. Para armazenamento dos dados
retornados da consulta usaremos o formato de documento extendido do JSON, chamado
JSON nebuloso [Psaila and Marrara 2019].

O artigo tem a seguinte estrutura, a seção 2 apresenta o conceito de BDD junto
de uma revisão bibliográfica de trabalhos relacionados ao artigo. Na sequência, a seção 3
apresenta os elementos para a caracterização de informação imperfeita. Na seção 4 vamos
mostrar como será a extensão do documento JSON para podermos chegar no documento
JSON nebuloso. Na seção 5 é mostrado a interface de aplicação (API) como parte da
implementação realizada, e por fim a conclusão e os trabalhos futuros.

2. Bancos de Dados Orientados a Documentos e Pesquisas Relacionadas

Bancos de Dados de Documentos (BDD) utilizam documentos XML e JSON para ar-
mazenamento e consultas. Abaixo é apresentado alguns trabalhos que exploram o
uso da informação imperfeita em documentos semiestruturados como XML ou JSON
[Ma and Yan 2016, Marrara and Psaila 2016, Jin and Veerappan 2015]. Esse levanta-
mento foi feito para apresentar a relação desses trabalhos com o nosso, o que eles não
possuem e o que vai ser explorado pelo nosso.

Em [Ueng and Skrbi 2012], é proposto a extensão da XQuery em uma
implementação dos conjuntos nebulosos em banco de dados XML, porém ainda está em
fase conceitual. No trabalho de [Thomson and Radhamani 2009], também foram imple-
mentados os conjuntos nebulosos em comandos da XQuery, entretanto não foi encontrado
um repositório que tivesse essa implementação para que pudessemos baixar e testar para
explorar as possibilidades. Foi utilizado em [Jin and Veerappan 2015], uma técnica simi-
lar a de [Thomson and Radhamani 2009], porém nesse trabalho o autor usou valores de
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aproximação. É apresentada em [Mehrab and Harounabadi 2018], a F-XML uma lingua-
gem de consulta associada ao banco de dados nebuloso de documentos XML.

3. Informação Imperfeita e Desafios
Uma informação imperfeita é classificada em cinco tipos principais, sendo estes: impre-
cisão, incerteza, vagueza, ambiguidade e inconsistência [Ma 2007]. A imprecisão ocorre
quando a informação não possui uma precisão concreta (ex: tamanho ”baixo”em ralação
a altura). A incerteza acontece quando não se pode se definir com toda certeza a precisão
de um determinado dado (ex: dados relacionados a moeda ou previsão do tempo). Um
dado vago é quando o dado não possui sentido completo, e quando isso ocorre é difı́cil
ter um raciocı́nio que provem de uma informação parcial. E, por fim, a inconsistência
refere-se a um estado onde o dado é manipulado a todo momento e não possui exatidão
devido a este estar sendo alterado constantemente ou por seu valor ser sempre nulo.

Utilizamos o seguinte cenário, temos a seguinte consulta “selecionar os usuários
idosos”. Percebe-se a imprecisão no termo de busca, visto que a idade dos usuários
não é exata. Por utilizar o termo “idoso” a idade pode ser 50, 61 ou 90. Em muitos
casos a definição ou interpretação dos dados imperfeitos está condicionada à subjetividade
do usuário. Fatores como local de nascimento e idade são exemplos de aspectos que
afetam a interpretação dos dados. Para exemplificar, a classificação de uma pessoa com
idade de 52 anos é relativa, a maioria dos adultos podem ser classificados como idosos,
pois quanto maior a idade mais perto dessa faixa etária eles ficam. Matematicamente,
podemos classificar as suas possı́veis interpretações quanto a sua relevância. Seguindo o
exemplo dado, como afirmar que uma pessoa de 52 anos é classificada como um adulto
ou idoso. Na Figura 1 aplicando a função trapezoidal de Zadeh [1965], pode-se classificar
corretamente este dado. Os valores são colocados na função com a variável ”x”(idade a
ser classificada), ”a”e ”d”(idades com grau de pertinência 1), ”b”e ”c”(idades com grau
de pertinência 0). Nota-se que uma idade de 52 anos tem o termo idoso com grau 0.2 e
0.8 com o termo adulto, tornando está a classificação mais compatı́vel.

Figura 1. Função trapezoidal proposta por Zadeh [1965].

4. Extensão para um documento JSON nebuloso
Nesta seção apresentamos a proposta de modelo de documento JSON. O objetivo prin-
cipal do modelo é permitir que BDDs tratem informação imperfeita em suas consul-
tas, seja na entrada ou na saı́da dos dados. Aqui mostramos como às cinco catego-
rias de informação imperfeita, mencionadas na seção anterior seriam apresentados no
documento JSON nebuloso. A ideia de estender o documento surgiu do trabalho de
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[Turowski K. and Weng U. 2002], onde foi proposto um DTD nebuloso para padronizar
informações imperfeitas, mas em nosso caso com um documento JSON. Se o dado uti-
lizado na consulta for uma informação imprecisa, entendemos que o dado não terá pre-
cisão. Seguindo esse raciocı́nio poderı́amos ter dentro do JSON de consulta, por exemplo,
o campo idade, indicando as possı́veis idades da pessoa e como nesse formato ”idade: 30,
40, 50, 52, 60”. Podendo a idade a ser cerca de uma dessas, no conjunto. O exemplo (1) na
figura 2 no primeiro documento mostra em JSON esse dado nebuloso. Se o dado utilizado
é uma informação incerta, colocamos valores associados a percentuais. Por exemplo, se
desejamos saber o peso de um determinado usuário, mas somente sabemos qual o percen-
tual de cada peso podemos colocar no JSON que o campo peso teria o formato ”peso: (45,
60%),(50, 70%),(60,80%)”, e isso permite avaliar cada um dos pesos com o percentual
definido. O exemplo (2) na figura 2 no segundo documento mostra em JSON esse dado
nebuloso.

Caso o dado for uma informação vaga, então devemos caracterizar o dado com al-
gum termo indefinido com um valor com alguma função de associação. No momento da
busca efetuamos com base nos valores que a função de associação retornar. Por exemplo,
se estivermos querendo pesquisar no banco de dados pessoas altas, iremos definir um con-
junto de alturas consideradas altas, por exemplo, com uma função trapezoidal. As alturas
que vierem do banco serão filtradas por es função e as menores alturas serão eliminadas.
O exemplo (3) na figura 2 no terceiro documento mostra em JSON esse dado nebuloso.
A aplicação da função trapezoidal para a associação das informações será apresentado na
figura 3 da próxima seção.

Caso o dado for ambı́guo ele deve passar por uma normalização de modo a se obter
clareza na informação, isso porque o dado pode ter um significado para uma pessoa e
para outra ser totalmente diferente, se tentarmos pesquisar no banco um usuário chamado
Pedro que tem o peso gordo, para uma pessoa Pedro pode pesar 100 quilos e para outra
120, quilos. O correto e submeter o valor no JSON usando os termos indefinidos em um
conjunto, exemplo ”nome: Pedro, peso: gordo”e aplicar a normalização par se obter a
clareza no dado e continuar a pesquisa. Se o dado for inconsistente, este dado vai estar
mais presente no banco de dados do que nos elementos que compõem a consulta. Se o
banco de dados possuir valores nulos a solução proposta seria trocar esses valores nulos
por valores desconhecidos, inexistente e indefinidos.

Figura 2. Exemplo de documento JSON nebuloso que estendemos e que a API
vai atender, na ordem de informação: (1) Imprecisão, (2) Incerteza e (3)
Vagueza

Por último há um caso em que podemos usar limiares de consulta, que consiste
em atribuir um valor para que se limite a apresentação dos dados, com essa atribuição
dependendo de como vai ser interpretado a informação. Por exemplo, podemos selecionar
os estudantes de um BDD que tenham o valor do campo nota com um limiar 0.8 (ou 80
por cento da nota), a consulta e obtenção dos dados será executada até que se chegue a
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este limite.

5. Proposta de Interface de Programação de Aplicativos e Resultados
Nesta seção, apresenta-se a Interface de Programação de Aplicativos (API), desenvolvida
em JavaScript, proposta para permitir a associação de valores nebulosos em BDDs. A
API foi desenvolvida com o propósito especı́fico de lidar com o novo JSON estendido.
Ao se utilizar essa API as consultas terão mais dados associados do que uma consulta feita
de maneira tradicional, pois vai envolver métodos que envolvem cálculos de associação
e tratamentos para as categorias de informação imperfeita existentes, mostradas na seção
3 desde artigo. Caso o usuário queira usar outro BDD ele precisa definir o banco e a
estrutura de conexão nas configurações da API.

O servidor dessa API foi feito utilizando Node.JS, esse recurso possui
comunicação com diversos BDDs, facilitando a portabilidade para um banco diferente
do abordado neste artigo. Cada rota da API é usada para um determinado tipo de con-
sulta, podendo ser expandida conforme a necessidade. Por exemplo, existe uma rota que
ao ser acionada na API vai realizar uma consulta no BDD e vai aplicar a função trape-
zoidal nos resultados obtidos, com base no dado nebuloso informado pelo usuário. Ao
optar por usar esse modelo ao invés de uma procedure padrão dos BDD, ganhamos mais
possibilidades de manipular o documento JSON antes e depois da consulta.

Abaixo é apresentado um exemplo de rota em que a categoria da informação
imperfeita que veio da API é das informações imprecisas. O código começa fazendo
uma busca no banco de dados MongoDB pelos usuários sem nenhuma filtragem das
informações (Linha 3). Em seguida (nas linhas 4 a 9) o retorno da consulta é enviado
a função trapezoidal, onde cada retorno da consulta vai ser calculado, e aqueles que ti-
verem um grau de associação menor que 0.6 são removidos da coleção de documentos.
Assim o resultado somente é removido da coleção se ele tiver uma associação matemati-
camente baixa e não por condição lógica. Para ilustrar melhor o que a API vai fazer, basta
olhar um trecho do código na Figura 3.

Figura 3. Trecho de código da API que faz a consulta e aplica a associação com
a função trapezoidal e do lado direito temos o documento JSON nebuloso
que é retornado pela API

6. Conclusão
Neste artigo foi proposto uma API bem estruturada que conforme formos avançando nos
testes vai conseguir realizar consultas em BDD utilizando a lógica nebulosa. Foi proposto
também um novo modelo de JSON, chamado JSON nebuloso, que vai ser usado para API
conseguir realizar tal feito. A interface transforma um conjunto de definições nebulosas
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em uma consulta e como resultado é retornado uma coleção de documentos JSON nebu-
loso para o usuário final. Foi concluı́do que ao utilizar o Javascript podemos estender o
tratamento dos documentos JSON para outras formas de manipulação de dados. Como
trabalho futuro devemos implementar um BDD para que defina também dados incomple-
tos. O código-fonte da API pode ser encontrado no repositório Github [FuzzyScript 2021]
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