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OpenRefine Programa open source para a 
l impeza e transformação de 
dados;

Inicialmente chamada Freebase 
Gridworks, e depois Google 
Refine, actualmente é 
desenvolvida e mantida pela 
comunidade open source;

Apesar de mostrar os dados em 
tabela, é diferente nos objectivos 
e funcionalidades em 
comparação com uma folha de 
cálculo.

http://openrefine.org/
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Principais 
características

-  Permite a aplicação de f i l t ros 
s imples e compostos;

-  as células não contém fórmulas, 
apenas valores;

-  as fórmulas são usadas para 
aplicar transformações aos dados;

-  as transformações apl icam-se a 
todas as l inhas seleccionadas, de 
uma só vez;

-  possui algori tmos para agrupar 
valores próximos, com escri ta ou 
fonét ica semelhante
Ex: Figueira,  Figueria

http://openrefine.org/

- Possibi l i ta “undos” i l imitados;

- permite o uso de APIs e obter 
dados online;

- todas as acções são traduzidas 
para um script ;

-  permite a implementação de 
scr ipts em GREL;

- importa e exporta vár ios 
formatos;

- fáci l  arquivo e transferência de 
projectos.  
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Demostração

-  Abrir  OpenRef ine e importar dados;

http://openrefine.org/

- Possibi l i ta “undos” i l imitados;

- permite o uso de APIs e obter 
dados online;

- todas as acções são traduzidas 
para um script ;

-  permite a implementação de 
scr ipts em GREL;

- importa e exporta vár ios 
formatos;

- fáci l  arquivo e transferência de 
projectos.  
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