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INTRODUÇÃO 

 

A Web cresce de maneira vertiginosa, alcançando dimensões impossíveis de serem 

aferidas com exatidão. Podemos verificar seu grande tamanho observando a quantidade de 

páginas indexadas pelo Google, que em maio de 2012 alcançou a marca de 45 bilhões de 

páginas. Essa característica cria um grande desafio na área da computação, que é como 

tornar as buscas na Web mais eficientes, completas e corretas. 

Esse grande volume em constante mutação e crescimento cria dificuldades para a 

criação de boas ferramentas de busca por conteúdo, já que uma simples varredura por 

páginas na Web é uma tarefa extremamente exaustiva. Para isso os sistemas de buscas 

necessitam de sistemas capazes de coletar as páginas na Web e disponibilizá-las para 

acesso local. Tais sistemas, normalmente chamados de coletores, são responsáveis por 

coletar as páginas da Web, extrair os links das páginas coletadas, e adicionar tais links em 

filas de coleta que serão posteriormente coletadas. 

Existem dois tipos de coletores. Os primeiros são denominados coletores de propósito 

geral, e são utilizados por máquinas de busca como o Google e o Bing. Tais coletores 

funcionam por exaustão, vasculhando e indexando a Web por completo, procurando coletar 

o maior número de documentos possível.  Coletores do segundo tipo são denominados 

coletores focados, e objetivam coletar apenas links considerados relevantes para um 

determinado tópico ou assunto. De forma prática, a coleta focada tem aplicação muito 

importante na manutenção de links sobre um tópico específico. 



Coletores de ambos os tipos necessitam de pontos de partidas, denominados 

sementes, para iniciar suas coletas. As sementes possuem um conjunto de endereços de 

páginas que serão inicialmente coletadas, e são de grande importância para a execução de 

um coletor, afetando diretamente sua eficácia em alcançar grandes volumes de páginas. No 

caso dos coletores focados, é importante que as páginas de uma semente sejam 

classificadas como relevantes ou não ao tópico que se deseja coletar. 

Neste trabalho, decidimos analisar o efeito que o número de endereços de uma 

semente tem sobre o coletor, analisando se este número torna as coletas mais eficientes. De 

um modo geral, os coletores focados recebem uma quantidade pequena de páginas 

semente para iniciar o trabalho de coleta. No entanto, neste trabalho iremos estudar a 

quantidade de endereços iniciais que seja ideal para cada caso, procurando estudar os 

efeitos do tamanho da semente nas coletas. 

Para alcançar este propósito, decidi implementar o coletor focado FCC (Focused 

Crawler using Context Graph) [Diligenti et al., 2000]. Este coletor faz uso de buscadores de 

propósito geral (tais como o Google e o Bing) para otimização dos processos de coleta. 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os coletores possuem técnicas de implementação e propósitos diferentes. Os 

coletores de propósito geral, por exemplo, funcionam percorrendo o grafo da Web através 

de um caminhamento por largura ou profundidade coletando páginas de qualquer conteúdo. 

Por outro lado, na coleta focada, as páginas alvo são pertencentes a um tópico específico, e 

pode fazer uso auxiliar de buscadores de propósito geral para otimizarem suas buscas por 

páginas consideradas relevantes para a coleta em questão. 

A literatura apresenta diferentes técnicas de coleta focada, tais como o Focused 

Crawler [Chakrabarti et al., 1999b], que foi o primeiro algoritmo a propor uma solução para 

este problema. O coletor proposto neste trabalho era composto por um classificador e um 

destilador. O classificador determina que páginas são relevantes ou não para uma coleta em 

particular, e o destilador é responsável por determinar a forma de caminhamento da coleta 

no grafo da Web. Este coletor é iniciado a partir de um conjunto de páginas (sementes) 

consideradas relevantes e também não relevantes. 

A classificação das páginas é feita através de um classificador Naive Bayes que 

aprende, através de uma base de treino previamente construída, a predizer se cada página 

a ser coletada é relevante ou não para o tópico da coleta. Isto é denotado através da 

atribuição de peso à página, que determina a probabilidade da página ser relevante ou não 

ao tópico da coleta. Um limiar é definido, e se o peso alcançar esse limiar, a página será 

classificada como relevante, senão como não-relevante.  



Além disso, há também a definição dos hubs, que são páginas que apontam para 

muitas páginas consideradas relevantes ao tópico da coleta. Através da avaliação das 

páginas é possível analisar sua capacidade de apontar para boas páginas sobre o tema da 

coleta, fato que constitui um indício a mais sobre a probabilidade das páginas apontadas 

serem relevantes ou não para a coleta em questão. 

Em nossa pesquisa usaremos um algoritmo proposto por Diligenti et al., conhecido 

como Focused Crawler using Context Graph (FCC), cujo diferencial é o uso de grafos de 

contexto. Os grafos de contexto são capazes de encontrar páginas não pertencentes ao 

tópico da coleta, mas que levam a páginas relevantes deste tópico.  

No FCC, através de um procedimento de coleta reversa, obtemos páginas que 

referenciam as páginas sementes e estas páginas comporão os níveis mais externos do 

grafo de contexto. 

Esse funcionamento com a obtenção dos links “Pai” pode ser observado na Fig. 1 

quando o método foi proposto em 2000 por Diligenti et al. 

 

Figura 1 – Modelo de representação do grafo de contexto em forma de bolha em que o 

nível de relevância dos documentos está dividido pelas camadas da bolha, partindo da mais 

relevante ao centro as menos relevantes se afastando do centro. 

 

A Figura 1 ilustra as camadas do grafo de contexto, onde o nível mais ao centro 

(círculo preto) contém as páginas sementes. A próxima camada contém páginas obtidas 

através da coleta reversa da semente, isto é, contém páginas que possuem links para as 

páginas da semente (presentes no círculo preto). Perceba que estas páginas possuem um 

grau de relevância inferior às páginas da camada anterior. 



Mantendo este mesmo raciocínio, cada camada é composta por páginas que possuem 

links para páginas da camada imediatamente mais interna. Adicionalmente, quanto mais 

exterior for a camada, mais distante suas páginas estão do tópico considerado na coleta. 

Consequentemente, toda implementação limita a quantidade de níveis que o grafo deve 

alcançar, sendo portanto um dos parâmetros de execução deste método.  

 

 MÉTODOS UTILIZADOS 

 

O desenvolvimento deste trabalho tem seguido as seguintes etapas: 

 

 Estudo de extração de características das páginas Web capazes de definir 

tópicos relacionados a mesma, utilizados no classificador que irá determinar se 

uma dada página é relevante ou não para um tópico em questão. 

 Estudo de métodos de processamento de consultas Web para análise de coleta 

reversa de páginas de um determinado tópico. Neste caso, foram construídos 

alguns métodos de coleta reversa usando buscadores de propósito geral que 

ofereçam suporte a obtenção de backlinks, como o Google.  

 Estudo de extração de descritores referentes a um conjunto de páginas 

correlacionadas, compondo através de funções matemáticas e probabilísticas 

modelos das páginas que permitem a previsão e assim análise de relevância. 

 Estudo de criação e modelagem de ambientes de classificação capazes de 

trabalhar com dados relacionados às consultas de backcrawling, subdividindo 

em camadas (níveis) do grafo. 

 Estudo do processo de coleta de páginas na Web a partir de um modelo de 

classificação. 

 Estudo de detalhes de implementação, particularidades e facilidades do 

framework escolhido. Seguido da implementação do sistema. 

 Finalizando com os testes do sistema avaliação e a análise dos resultados se 

caso sejam coesos em seus retornos e aferindo suas características de 

execução para verificar se houveram resultados satisfatórios com a alteração 

do volume de seeds. 

 

 

 

 



 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Num primeiro momento foram feitos alguns testes com um coletor focado conhecido 

como BFC (Boosted Focused Crawler). Os testes foram feitos na linguagem Python, que 

oferece bom suporte a diversos recursos que facilitam e dinamizam o desenvolvimento. Em 

conjunto foi instalado uma biblioteca de vetorização e cálculos, uma biblioteca para 

execução de servidor Web, uma biblioteca para tratamento de documentos Web baixados e 

para tratamento dos dados. 

A inserção das sementes é feita através de um arquivo pré-definido, que em nossa 

implementação recebeu o nome de “layer0.txt”, que possui um página em cada linha. 

Também foram implementados os métodos de coleta reversa e de construção do grafo 

de contexto. Atualmente, estamos desenvolvendo o método de classificação. 

Em uma dada execução do coletor, primeiramente as páginas do arquivo de sementes 

são lidas e adicionadas na camada zero do grafo de contexto. Estas páginas são relevantes 

para o tópico de pesquisa a ser considerado na execução. Para cada semente são 

recuperados seus backlinks. Para isso, o método de coleta reversa faz buscas no Google, 

usando o parâmetro “link:” que tem como objetivo retornar as páginas melhores ranqueadas 

pelo Google que apontam para a semente em questão. A página de resposta do Google é 

seccionada para extrairmos o grupo de páginas retornadas pela consulta. As páginas 

obtidas são classificadas e inseridas no grafo de contexto. 

Ainda no método de backcrawling obtemos backlinks extraindo o conteúdo dos 

resultados da busca através de expressões regulares, que funcionam através de casamento 

de padrões textuais, construídos através de um formato que descreve esses padrões. 

Apesar da implementação não estar concluída, pelo estudo do funcionamento padrão 

do FCC percebe-se a alta capacidade deste coletor de alcançar páginas relevantes de 

maneira muito mais rápida e realizando muito menos acessos a páginas. Isso pode ser 

entendido devido a variedade de links não relevantes obtidos, que podem ser de domínios 

completamente diferentes. Por estes links terem uma boa probabilidade de nos levar a links 

relevantes, consequentemente teremos uma boa quantidade de páginas de boa qualidade 

obtidas nas fases iniciais da coleta. 



 

Figura 2 – Uma visão do funcionamento do FCC, mostrando como seu uso pode levar 

a obtenção de resultados mais eficazes da coleta. 

 

A Figura 2 mostra a análise do funcionamento do FCC. As setas representam para 

onde os links apontam, e as elipses são as camadas do grafo de contexto. A partir da 

camada zero, caminhando da direita para a esquerda na Figura, são obtidas as camadas do 

grafo de contexto por meio da coleta reversa, ou seja, as páginas da camada um são 

obtidas após a coleta reversa feita com as páginas da camada zero (que são entradas 

fornecidos pelo usuários). 

Importante mencionar que a coleta partindo desse grafo de contexto alcança mais 

páginas relevantes em menos passos, já que suas páginas do grafo de contexto podem 

pertencer a diferentes domínios. Mostrando como sua implementação em um melhor 

conjunto de páginas sementes pode resultar em grandes melhorias de resultados, como 

será analisado ao decorrer da pesquisa. 

Nas análises de execução observamos que a fase inicial de coleta demora menos de 

25 minutos construindo o grafo de contexto. 

Iniciando a fase de coleta das páginas, que possui um desempenho ótimo coletando e 

analisando cerca de 10 mil páginas em cada hora. Seu classificador está considerando 

71,05% das páginas analisadas relevantes e colocando-os no nível 0 que armazena estas 

páginas. 

 

 CONCLUSÕES 

 
O trabalho desenvolveu-se objetivando a implementação do coletor focado, baseado 

num grafo de contexto que otimizaria a objetividade da coleta. 



O coletor foi desenvolvido e com ele pode-se constatar a grande velocidade de coleta 

do mesmo na distribuição do conteúdo nas camadas de relevância do grafo. 

Para a fase de obtenção dos backlinks, são feitas consultas em máquinas de busca, 

no meu caso o Google, que obtém esses links que apontam para determinada página 

especificada. Para realização desse método foi desenvolvido um método de criação de 

consultas e extração desses conteúdos de forma automática. Usando reconhecimento de 

padrões para detecção das áreas de resultado da página. 

Esse método é executado várias vezes quando se compõem uma camada do grafo de 

contexto. Ao término da construção do grafo prossegue-se partindo para a execução do 

coletor. 

O coletor que obtém as páginas consideradas relevantes assim como enfileira seus 

links extraindo-os em profundidade dentro do mesmo domínio, obtendo uma grande 

quantidade de páginas (limitada a 250 por domínio). 

Dentre as páginas analisadas e coletadas consideradas relevantes ainda há grande 

parte de páginas mal classificadas. Compreendendo que o método de classificação 

implementado não funciona da maneira esperada, adequações estão sendo feitas para 

solução desse problema. 

 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[Chakrabarti et al., 1999b] Chakrabarti, S., van der Berg, M., and Dom, B. (1999b).Focused 

crawling: A new approach to topic-specific web resource discovery. InWWW'08: International 

World Wide Web Conference. 

 

[Chakrabarti et al., 2002] Chakrabarti, S., Punera, K., Subramanyam, M. (2002): Accelerated 

focused crawling through online relevance feedback. WWW ‘02: 148-159 

 

[Chakrabarti, 2009] Chakrabarti, S.: Focused Web Crawling. Encyclopedia of Database 

Systems 2009: 1147-1155 

 

[Diligenti et al., 2000] Diligenti, M., Coetzee, F., Lawrence, S., Giles, C. L., and Gori, M. 

(2000). Focused crawling using context graphs. InVLDB '00: International Conference on 

Very Large Databases, pages 527-534. 

 



[Barbosa et al., 2007] Barbosa, L., Freire, J. (2007): An adaptive crawler for locating 

hiddenwebentry points. WWW ‘07: 441-450 

 

[Kelen et al., 2009] Explorando o Uso de Sistema de Busca para Coleta Focada de Páginas 

Web, UFAM. 

 


