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Resumo 

 

 Nos dias de hoje percebe-se a gama de conferências, simpósios, workshops que são 

realizados para as mais diversas áreas do conhecimento. Nestas conferências são publicados 

artigos, e os mesmos são disponibilizados para o público. Cada artigo possui um nível de 

impacto na comunidade científica, que pode ser estimado de acordo com o número de citações 

que ele recebe durante o tempo. O número de citações de um artigo é contabilizado a partir do 

número de vezes que ele é citado como referência em trabalhos de outros pesquisadores. Ele 

pode ser obtido através de coleta na ferramenta acadêmica da Google, o Google Scholar 

(scholar.google.com.br).  

A importância de uma conferência pode ser obtida de várias formas, uma delas, é 

justamente através do número de citações de seus artigos. Quanto mais artigos de determinada 

conferência foram citados em outros trabalhos, maior é o seu impacto na área. 

O projeto tem como objetivo criar uma ferramenta eficiente que estime e disponibilize 

o nível de impacto das conferências da área de ciência da computação. Para isso, utilizamos 

dois índices baseados no número de citações dos artigos: o H-index e o G-index. 

 A extração dos dados das conferências e de seus respectivos artigos foi implementada 

na linguagem Perl, e o cálculo do impacto das conferências e seus resultados está 

implementado na linguagem PHP e disponibilizado em um website, shine.icomp.ufam.edu.br, 

para que os usuários tenham acesso e possam conhecer o impacto das conferências.  
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Introdução 

 

O número de citações que um artigo recebe constitui uma informação fundamental 

para a avaliação de seu impacto na comunidade científica. Consequentemente, a importância 

de uma conferência também pode ser estimada a partir desse número, pois quanto maior o 

número de citações que os artigos de uma conferência recebem, maior o impacto desta na 

comunidade. 

O objetivo deste trabalho é prover ao público uma ferramenta capaz de estimar e 

apresentar o grau de impacto das conferências da área de ciência da computação. Para isso, 

desenvolvemos um sistema chamado SHINE (Simple H-INdex Estimation) que está 

disponível na Web através do endereço shine.icomp.ufam.edu.br.  

Para gerar o conteúdo do site criamos uma base de dados contendo a lista de 

conferências e seus respectivos artigos. Essa lista possui conferências nacionais e 

internacionais, tais como: SBBD - Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, AAAI - 

Conference on Artificial Intelligence, ABS - Agent-based Simulation Workshop, entre outras. 

Elas foram extraídas de fontes como: JEMS (Journal and Event Management System) e 

DBLP (Computer Science Bibliography). 

Através do sistema, os pesquisadores podem consultar as conferências por nome e 

sigla. Após a consulta, o site retorna a lista de artigos da conferência informada e apresenta 

dois índices que medem o impacto dessa conferência, que são: o H-index e o G-index. O 

cálculo desses índices é feito usando o número de citações dos artigos da conferência. Tais 

valores são coletados através da ferramenta acadêmica da Google, o Google Scholar 

(scholar.google.com.br). Para a coleta destes dados foram desenvolvidos dois robôs de 

extração.  

 O primeiro robô realiza a coleta a partir de uma lista de artigos de uma determinada 

conferência cadastrada na base de dados, retornando somente o número de citações de cada 

artigo. O segundo robô faz a coleta a partir de uma lista de conferências que não estão 

presentes na base, onde extrai a lista de artigos presentes em cada uma delas, retornando todos 

dados referentes aos artigos, tais como: conferência, título do artigo, autores e ano de 

publicação. 
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Revisão bibliográfica 

 

MANTRATZIS et al [6] apresentou uma abordagem para identificar as listas de 

navegação através da identificação de elementos DOM que têm uma alta proporção de 

residentes no texto de âncora. Este apropriadamente chamado de Link Quota Filter (LQF), 

pode ser aplicado para o conteúdo de extração inversa, ou seja, removendo o que resulta em 

blocos de link do documento. 

HAN et al [5] desenvolveu o e Largest Size Increase (LSI), que identifica a subárvore 

DOM que mais contribui fortemente para o conteúdo visível de uma parte dos documento. 

DEBNATH et al [4] desenvolveu o Feature Extractor (FE) e o K-Feature Extractor 

(KFE) abordagens baseadas em blocos de segmentação de documentos HTML. Cada bloco é 

analisado de acordo com características específicas, como a quantidade de texto, imagens, 

código de script, e etc. O texto é extraído do conteúdo, selecionando blocos que atendam 

alguns critérios, por exemplo, mais texto. Gottron apresentou uma abordagem mais 

semelhante ao Content Extraction via Tag Ratios (CETR) por forma de Content Code 

Blurring (CCB), onde o conteúdo regiões é identificado por fonte formatada de forma 

homogênea e seqüências de códigos de caracteres.  

A fim de gerir eficazmente esses conteúdos que sempre estão crescentes e em 

constante mudança, métodos de extração de conteúdo foram desenvolvidos para remover 

informações estranhas de páginas da web. 

Na literatura de extração de conteúdo, é possível verificar várias técnicas e métodos 

capazes de realizar essa extração, porém muitos são ineficientes na questão da precisão e 

acabam não eliminando todo o conteúdo irrelevante, ou muitas vezes, esses métodos extraem 

dados de sites específicos e acabam tornando-se muito limitados a certos domínios. Outros se 

baseiam na estrutura que foi construído a página, o que pode ser um problema, visto que essa 

estrutura acaba se modificando com o tempo e os algoritmos não são capazes de detectar essas 

modificações de forma autônoma.  

JUDIE (Joint Unsupervised Information Extraction), é um novo método para extração 

automática de registros de dados semi-estruturados na forma de texto contínuo (citações 

bibliográficas, anúncios classificados, etc.) sem precisar ter delimitadores explícitos entre 

eles. CORTEZ et al [6].  
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Métodos utilizados 

Extração de dados 

Os robôs responsáveis pelas extrações foram desenvolvidos na linguagem Perl. Foram 

utilizados os conceitos de árvore DOM, que “é uma multi-plataforma que representa como as 

marcações em HTML, XHTML e XML são organizadas e lidas pelos navegadores dos 

usuários. Uma vez indexadas, estas marcações se transformam em elementos de uma árvore 

que podem ser manipulados via API ”[7] e de distância de Levenshtein, que é a “distância de 

edição entre duas "strings" (duas sequências de caracteres) dada pelo número mínimo de 

operações necessárias para transformar uma string na outra.” [8]. 

O primeiro robô recebe uma lista de artigos presentes na base e através da extração na 

ferramenta Google Scholar obtém o número de citações de cada um deles. Se o título do 

artigo presente na base for similar ao título de um artigo presente no Google Scholar, o robô 

extrai o número de citações desse artigo. A similaridade entre os dois títulos é calculada 

através da distância de Levenshtein descrita acima. O segundo robô coleta artigos de 

conferências que não estão previamente cadastradas na base de dados, e também utiliza o 

Google Scholar. A Figura 1 mostra um exemplo de página de resultados obtida do Google 

Scholar para um dado artigo da base. Observe que a resposta correspondente ao artigo 

pesquisado informa o número de citações desse artigo. 

 

 

Figura 1 - Página de resultados do Google Scholar 
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Resultados e discussões 

 Nos tópicos abaixo serão expostos os resultados obtidos ao longo da implementação 

do projeto. 

Estimando o impacto de conferências 

Com o intuito de estimar o impacto das conferências, foram utilizados dois índices 

próprios para esta avaliação. O primeiro chama-se H-index, que é o número h de artigos com 

citações maiores ou iguais a h [1]. Por exemplo, uma conferência com h = 15, possui 15 

artigos que receberam 15 ou mais citações. O índice pode ser também aplicado para estimar a 

produtividade e impacto de um grupo de cientistas, um departamento, um país, e assim por 

diante. O índice h foi proposto em 2005 por Jorge E. Hirsch como uma ferramenta para 

determinar a qualidade relativa dos trabalhos de físicos teóricos. Apesar de ainda ter que 

provar seu valor e suplantar outras métricas tradicionais; como a enumeração do número de 

artigos, enumeração do número de citações, impacto das revistas onde se publica, o índice h 

está ganhando cada vez mais adeptos. [9] 

O segundo índice é chamado G-index. Dado um conjunto de artigos classificados em 

ordem decrescente do número de citações que receberam, o G-index é o número maior (único) 

de tal forma que os artigos g de topo receberam (em conjunto) pelo menos g² citações. [2]. O 

índice g foi introduzido por Leo Egghe como uma melhoria do índice h, de Hirsch, para medir 

o registro citação global de um conjunto de artigos.  

Aplicação Web 

 A aplicação Web desenvolvida através deste projeto foi criada através da integração 

das linguagens: PHP, Javascript, JQuery, HTML, CSS e SQL. Ela funciona como uma 

“máquina de busca” onde o pesquisador informa a conferência desejada e o intervalo de 

tempo em anos para a realização da consulta. O site está disponível em dois idiomas: 

português e inglês. A Figura 2 apresenta a página inicial do sistema. 



12 

 

 

Figura 2 - Página inicial do SHINE 

 

Após o usuário informar a conferência desejada e o intervalo de tempo, ele clica no 

botão enviar e o sistema retorna a página com os resultados, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3 - Página de resultados do SHINE 
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Números do projeto SHINE 

Atualmente, a ferramenta SHINE possui cerca de 1.778 veículos cadastrados, o que 

representa um crescimento de 69% em relação à iniciativa de 2007. Esse crescimento se deve, 

obviamente, à participação das Comissões Especais durante o processo de seleção dos 

veículos. 

Outro dado importante é o número de artigos cadastrados, que atualmente é igual a 

754.832, uma média de 424 artigos por conferência. 

O número total de citações de nossa base é de 7.356.004, que representa uma média 

de 9 citações por artigo. A figura 4 mostra um gráfico com a distribuição de citações por 

artigos de nossa base. 

 
Figura 4 -  Distribuição de citações por artigos 

 

Em relação ao índice de impacto, o H-index médio dos veículos cadastrados em 

nossa base foi igual a 18. A figura 5 mostra um gráfico com a distribuição do valor de H-

index dos veículos cadastrados em nossa base. 
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Figura 5 - Distribuição do valor de H-index dos veículos cadastrados em nossa base. 
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Conclusões 

  

 O sistema SHINE surgiu da necessidade de avaliação do impacto de conferências na 

comunidade científica da área de ciência da computação. Embora os índices utilizados neste 

projeto, H-index e G-index, sejam normalmente empregados para avaliar o impacto de artigos 

e pesquisadores, nossos experimentos mostraram que eles também podem ser muito úteis para 

avaliar a importância e impacto de conferências.  

 O SHINE chega à comunidade científica como uma ótima ferramenta de pesquisa do 

impacto de conferências de ciência da computação, onde os pesquisadores podem consultar as 

conferências de sua sub-área e conhecer a importância destas.  

 No decorrer do projeto todos o objetivos foram alcançados de forma satisfatória. O 

método de extração proposto neste trabalho foi capaz de coletar um grande volume de dados 

com boa precisão e, além disso, o cálculo dos índices foi implementado corretamente, 

gerando ótimos resultados. 
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