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Resumo 

 

Máquinas de busca para a Web são as mais populares ferramentas para encontrar 

informação útil sobre um determinado assunto de interesse. A justificativa para essa popularidade 

é a forma simples e natural com a qual as pessoas interagem com elas. O usuário submete uma 

consulta usando palavras-chaves e recebe como resposta uma lista de páginas relacionadas com 

a consulta formulada, com a expectativa de tais documentos sejam relevantes para as 

necessidades de informação do usuário [Varlamis & Stamou, 2009]. 

Para auxiliar o usuário a decidir quais documentos satisfazem suas necessidades de 

informação, as máquinas de busca apresentam um resumo de cada documento presente na lista 

de resposta. Esses resumos são mais conhecidos como snippets, e geralmente são formados 

pela concatenação de sentenças extraídas dos documentos.  Sendo assim o objetivo deste 

projeto de PIBIC é elaborar um método de geração de snippets para máquinas de busca que 

sejam estruturados e dependentes das consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

Máquinas de busca para a Web são as mais populares ferramentas para encontrar 

informação útil sobre um determinado assunto de interesse. A justificativa para essa popularidade 

é a forma simples e natural com a qual as pessoas interagem com elas. O usuário submete uma 

consulta usando palavras-chaves e recebe como resposta uma lista de páginas relacionadas com 

a consulta formulada, com a expectativa de tais documentos sejam relevantes para as 

necessidades de informação do usuário [Varlamis & Stamou, 2009]. 

Para auxiliar o usuário a decidir quais documentos satisfazem suas necessidades de 

informação, as máquinas de busca apresentam um resumo de cada documento presente na lista 

de resposta. A geração desses resumos está entre os principais temas de pesquisa da área de 

recuperação de informação, uma vez que eles podem influenciar a percepção de relevância de um 

documento. Se um resumo de baixa-qualidade é gerado para um documento muito relevante, o 

usuário pode entender o documento como não relevante e não fazer acesso ao seu conteúdo, e 

vice-versa [Metzler & Kanungo, 2008]. 

Esses resumos são mais conhecidos como snippets, e geralmente são formados pela 

concatenação de sentenças extraídas dos documentos. Em geral, os métodos de geração de 

snippets possuem diferentes abordagens para ponderar as sentenças extraídas dos documentos. 

 O trabalho apresentado por Bando et al. [2010] sugere que existe muito espaço para 

desenvolvimento dos métodos para geração de resumos de documentos Web, dado que as 

abordagens atuais não são satisfatórias. Desta forma, essa deficiência abre espaço para a criação 

de novas abordagens para esse fim. 

 O objetivo deste projeto de PIBIC é elaborar um método de geração de snippets para 

máquinas de busca que sejam estruturados e dependentes das consultas. As páginas de índice  

que são páginas Web contendo resumos estruturados de outras páginas do mesmo Web site, 

serão usadas para extração de conteúdo estruturado, e em meio a este conteúdo serão acoplados 

alguns segmentos textuais da página de resposta que caracterizem a relação entre a página e a 

consulta em si. 



 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os snippets podem ser independentes [Luhn, 1958; Gupta & Lehal, 2010] ou dependentes 

da consulta [Tombros & Sanderson, 1998; White et al., 2003]. No primeiro caso, os snippets são 

compostos de sentenças gerais presentes no documento, e são sempre os mesmos para todas as 

consultas submetidas. Apesar dessa abordagem ser uma das primeiras utilizadas em máquinas 

de busca, Tombros & Sanderson [1998] mostrou que ela não era efetiva. 

Haas et al. [2011] apresenta o conceito de resumos enriquecidos, que são snippets que 

incorporam informações multimídia, dados estruturados e metadados. Esta abordagem fornece 

elementos que dão aos usuários um melhor entendimento sobre as páginas para os quais 

apontam. Além disso, os snippets gerados a partir dessa técnica tendem a ser mais clicados pelos 

usuários dos que os snippets convencionais. 

Uma forma bastante simples de selecionar snippets enriquecidos é através das páginas de 

índice, que são páginas Web contendo resumos estruturados de outras páginas do mesmo Web 

site. Por exemplo, a Figura 1 mostra uma página de índice contendo uma listagem de livros, 

sendo que cada item desta listagem possui um resumo do conteúdo da página ao qual o item 

aponta.  

 

Figura 1 - Página de Índice (listagem de livros) – Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br 

 

A identificação da página de índice pode ser realizada heuristicamente, no nosso caso 

utilizaremos o trabalho desenvolvido no PIBIC 2011 que identifica regiões regulares em páginas 

Web. De um modo geral, essas páginas possuem um template bem definido, dados regularmente 

distribuídos, links para as páginas alvo e são visualmente diferentes das páginas para as quais 

apontam. Utilizar essas características pode ajudar a identificar as páginas de índice dentro de 

Web sites. 

Um problema com essa abordagem é que os resumos extraídos das páginas de índice são 

independentes das consultas dos usuários e, por conseguinte, são pouco efetivos.  

http://www.livrariasaraiva.com.br/


 

2. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Para atingir os objetivos deste projeto, uma série de etapas será seguida, a saber: 

 Levantamento dos métodos da literatura para geração de snippets estruturados 

dependentes de consulta. Selecionar um ou mais métodos que possam servir de base para a 

criação do novo algoritmo. 

 Implementação de um método de identificação de regiões de índice em páginas HTML, 

com base no algoritmo desenvolvido no trabalho de PIBIC 2011. A implementação deverá 

apresentar algumas mudanças com relação as métricas e alguns refinamentos, para que possa 

retornar o resultado esperado.  

 Implementação do método de geração de snippets estruturados dependentes de consulta.  

 Experimentação e avaliação do método proposto. Para que se possa verificar a eficiência e 

eficácia do algoritmo, é necessário um conjunto de testes e comparações com outras técnicas 

para o problema de identificação de regiões regulares. 

 Reuniões periódicas com o orientador: as reuniões são fundamentais para o 

direcionamento, auxílio e acompanhamento do andamento do projeto.  

 Apresentação dos resultados: após pesquisas, análises e execução do projeto, serão 

apresentados os resultados finais obtidos com a solução proposta, embasado em gráficos e 

resultados medidos antes e durante o decorrer da implementação. 



RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

 Como foi descrito na sessão anterior o projeto é divido em duas partes principais, sendo 

elas a extração das áreas de índice presentes nas páginas web e depois a utilização do método 

de geração de snippets selecionado nas áreas de índice encontradas pelo método.   

 Não foi possível concluir o projeto devido ao aluno estar em mobilidade internacional, 

sendo assim foram acordados entre o professor e o aluno que o projeto seria até a implementação 

do algoritmo que irá extrair as regiões de índice de páginas web. 

   O algoritmo utilizado combina os dois algoritmos MDR e SOMtree.:  

MDR (Mining Data Records): é um algoritmo utilizado para encontrar registros de dados em 

páginas WEB, sendo assim um pouco mais específico que o nosso problema. Entretanto, antes de 

encontrar os registros de dados de uma página, o algoritmo em questão necessita encontrar as 

regiões regulares das páginas, sendo, portanto, uma possível solução para o problema tratado 

neste trabalho.  

O MDR possui um conceito chamado nós generalizados, que são conjuntos de nós que 

possuem o mesmo pai e são adjacentes. Com base neste conceito, os autores de [10] definem 

que uma região regular é uma coleção de dois ou mais nós generalizados com as seguintes 

características: 

 Todos os nós generalizados têm o mesmo pai; 

 Todos os nós generalizados possuem subárvores de mesmo tamanho; 

 Todos os nós generalizados são adjacentes; 

 

Figura 2: Exemplo de árvore de tags, os nós dentro da região cinza e pintados de cinza são sub-

regiões das regiões regulares maiores delimitadas pelas chaves. 

SOMtree: Neste algoritmo, é proposto um novo modelo de representação do conteúdo de Web 

sites em sistema de recuperação de informação que leva em consideração a estrutura interna das 



páginas. O algoritmo é um método de identificação automática da estrutura interna das páginas 

Web e um conjunto de nove funções capazes de distinguir o impacto de ocorrências de termos 

dentro dos blocos das páginas, ao invés de dentro das páginas completas. Por esses motivos 

percebeu-se a alta aplicabilidade deste método para ajudar a resolver o nosso problema, 

aplicamos o método em somente uma página para que este a segmentasse, e analisamos os 

resultados obtidos para determinar quais segmentos retornados pelo método eram ou não regiões 

regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Exemplo da SOMtree gerada a partir das páginas p1 e p2.  

Para a identificação da regiões de dados presentes em cada páginas resolvemos considerar uma 

coleção de páginas de um mesmo site e trabalhar nesse escopo ao invés de trabalhar com 

apenas uma página. 

Para cada coleção foram construídos os seguintes extratores: 

Extratores Manuais 

Foram desenvolvidos 4 extratores manuais para as seguintes coleções: Allgames, CDnow, IMDb e 

Music_allmusic.com. Os extratores foram desenvolvidos usando a linguagem python com 

expressões regulares. Os extratores manuais não possuem nada demais além das expressões 

regulares. São encontrados os padrões dentro de cada coleção e desses padrões são retirados os 

dados requeridos de cada coleção.  

 

Extrator automático 

Para o desenvolvimento do extrator automático, tomou-se por base o algoritmo desenvolvido no 

último PIBIC. Foram utilizadas as implementações em PERL. A partir do projeto anterior, chegou-



se a conclusão que as regiões de dados possuem a característica de serem diferentes em cada 

página da coleção, diferentemente de Menus que possuem as mesmas estruturas para todas as 

páginas. 

 

 

Figura 2 Exemplo de regiões de dados na área dentro do retângulo vermelho. 

 

Descrição das etapas de implementação da decisão tomada 

Depois de executar o algoritmos que identifica as regiões regulares em cada página da coleção, 

cada regiões regular é armazenada tendo como identificadores o nó raiz e o número da página a 

qual pertence. Logo após são feitas comparações com essas regiões para identificar quais são as 

regiões regulares da coleção que se modificam entre as páginas.  

Em uma próxima etapa, fazemos as comparações com o extrator manual e verificamos a revoção 

e precisão do extrator automático em relação aos resultados obtidos manualmente. 

 

Coleção: allgames.com 

 

Na extração automática da coleção allmusic.com teve a precisão próxima da máxima. O extrator 

só não conseguiu 100% pelo fato do extrator retornar os nomes da colunas das tabelas. Sendo 

assim por este pequeno detalhe o extrator manual levou vantagem na precisão em relação ao 

automático. 

O resultado da extração para cada atributo será mostrado a seguir: 

 

Página/Atributo Ano Título Estilo Plataforma Registro 

Completo 

Página 004 100% 100% 100% 100% 98% 

Página 005 100% 100% 100% 100% 98% 

Página 006 100% 100% 100% 100% 98% 

Tabela 1: Precisão da extração automática da coleção allgames.com 



Página/Atributo Ano Título Estilo Plataforma Registro 

Completo 

Página 004 100% 100% 100% 100% 100% 

Página 005 100% 100% 100% 100% 100% 

Página 006 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 2: Revocação da extração automática da coleção allgames.com 

 

Coleção: Imdb.com 

 

Na extração automática da coleção imdb.com teve a precisão próxima da máxima. O extrator só 

não conseguiu 100% pelo fato do extrator retornar os nomes da colunas das tabelas. Sendo assim 

por este pequeno detalhe o extrator manual levou vantagem na precisão em relação ao 

automático. 

O resultado da extração para cada atributo será mostrado a seguir: 

 

Página/Atributo Rating Título Ano Votos Registro Completo 

Página imdb01 100% 100% 100% 100% 98% 

Página imdb02 100% 100% 100% 100% 98% 

Página imdb03 100% 100% 100% 100% 98% 

Tabela 3: Precisão da extração automática da coleção imdb.com 

 

Página/Atributo Rating Título Ano Votos Registro Completo 

Página imdb01 100% 100% 100% 100% 100% 

Página imdb02 100% 100% 100% 100% 100% 

Página imdb03 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabela 4 Revocação da extração automática da coleção imdb.com 

 

Coleção: allmusic.com 

 

Na extração automática da coleção allmusic.com teve a precisão máxima. Este fato ocorreu por 

causa da regularidade da página. Apesar de ter campos que o conteúdo esteja vazio, o extrator 

automático não extrai esses lixos e assim levou vantagem em comparação com o extrator manual. 



Abaixo está a tabela dos resultados da extração automática dessa coleção 

 

Página/Atributo Artista Título Ano Registro Completo 

Página 1 100% 100% 100% 100% 

Página 2 100% 100% 100% 100% 

Página 3 100% 100% 100% 100% 

Tabela 9: Precisão e Revocação da extração da coleção allmusic.com 

 

Uma curiosidade da extração automática é que além de extrair os atributos corretos, o extrator 

ainda consegue extrair os nomes dos campos que representam a extração, o que não ocorre com 

a extração automática. Além disso, o extrator automático recupera um campo que não é tratado 

no gabarito por ser sempre igual. Não consideramos a extração desse campo como uma falha do 

sistema, já que podemos dizer ao programa o quais os campos que ele deve extrair. O extrator 

apenas extraiu o que deveria extrair e o usuário deve dizer quais campos são importantes. 

 

Coleção:  CdNow 

 

Na extração automática da coleção CdNow teve a precisão máxima para dois campos: Banda e 

música. Este fato ocorreu por causa da regularidade da página. A página sugere que devemos 

dividir os atributos da forma como está apresentado na tabela abaixo. Mas a construção em html 

foi feita de tal forma que o atributo Cart precisaria ser concatenado e o extrator automático não 

consegue realizar essa operação, pois pra ele, como as tags HTML são diferentes, o atributo seria 

também diferente. 

Abaixo está a tabela dos resultados da extração automática dessa coleção 

 

Página/Atributo Banda Música Preço Cart Registro Completo 

Página 1 100% 100% 80% 0% 0% 

Página 2 100% 100% 94% 0% 0% 

Página 3 100% 100% 83,3% 0% 0% 

Tabela 2: Precisão e Revocação da extração da coleção allmusic.com 

 

Uma curiosidade da extração automática é que o extrator não consegue identificar atributos que 

precisam ser concatenados para dar algum sentido. Nesse particular o extrator manual supera o 

automático, mas para aquele, deve-se fazê-lo conhecendo o domínio da coleção de sites. 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios levando-se em considerção o que foi feito, as 

aplicações desses resultados na área de recuperação da informação ou mineração de dados sao 

muitas, esse fato nos abriu um leque de oportunidades para futuros trabalhos. Para projeto futuro 

pretendemos terminar o projeto, ou seja criar ou aplicar um algoritmo gerador de snippets nos 

resultados obtidos e mais tarde procurar por novas aplicações desse trabalho. 
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