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RESUMO 

 

A quantidade de dados oriundos da internet cresce a cada dia, porém a extração destes dados 
é um problema, pois os mesmos são formatados para visualização pelos usuários e não para 
extração automática. Extrair os dados disponíveis em páginas Web em um tempo 
condizentes com as necessidades atuais é bastante importante em aplicação que necessitam 
integrar estes dados, como por exemplo em bibliotecas digitais e sites de comércio 
eletrônico. Por conta disso propusemos um novo método bem mais simples e rápido que os 
trabalhos já existentes na literatura para a extração automática de dados na web. Neste 
trabalho desenvolvemos o um método automático para o problema de extrair pares valor- 
atributo presentes em páginas Web ricas em dados. O método é baseado na mineração de 
padrões em árvores de formatação das páginas a partir de exemplos que correspondem a 
objetos de interesse para extração. Em seguida, o método gera expressões regulares para 
extrair pares atributo-valor similares aos exemplos dados.  
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1.! Introdução 
 

Páginas da Web construídas usando a linguagem HTML (ou suas variantes) têm se 

tornado importantes meios para publicação de dados de interesse. Em muitos casos, estas 

páginas funcionam como verdadeiros repositórios de dados, como é o caso de páginas de 

bibliotecas digitais, sites de previsão do tempo, sites bolsas de valores, e principalmente, 

sites de comércio eletrônico. Por esta razão, tais páginas são ditas ricas em dados [Laender, 

2002].  

Na maioria dos casos, páginas ricas em dados são geradas automaticamente por 

programas que leem os dados em um banco de dados e formatam visualmente estes dados, 

acrescentando elementos visuais cuja função é meramente estética tais como banners, 

figuras, menus, etc.  

Uma tarefa bastante comum e cada mais importante em diversas aplicações é a 

extração destes dados das páginas onde são publicados. Para tanto, um programa extrator 

deve ler as páginas e extrair os dados de interesse, separando-os dos elementos visuais aos 

quais eles estão misturados.  

Dado um conjunto de páginas geradas por um dado programa, é geralmente possível 

identificar uma estrutura HTML comum a todas as páginas. A identificação desta estrutura, 

chamada de modelo ou template, torna o processo de extração escalável, pois ele pode ser 

usado para extrair os dados de interesse de todas as páginas geradas pelo mesmo programa. 

A abordagem mais usada atualmente para identificação de um modelo para extração 

de dados de páginas Web é altamente dependente de intervenção humana, aonde um 

programador analisa as páginas de determinado conjunto para identificar o modelo 
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subjacente a elas. A partir dai, o programador pode codificar padrões de extração, gerando 

um programa extrator baseado nestes padrões. No entanto, mesmo pequenas mudanças na 

estrutura das páginas pode fazer com que o extrator desenvolvido se torne inválido, pois 

cada padrão é único para um conjunto de páginas a ser processado. Assim o processo de 

desenvolvimento de extratores de forma não-automática se torna demorado e de curta 

validade. 

Neste trabalho, propomos uma abordagem para extrair dados de páginas Web ricas 

em dados que utiliza um algoritmo de Distância de Edição de Árvores [Valiente, 2002, Tai, 

1979, Miller, et. al., 1985, Chawathe, 1999, Reis, et. al., 2004] para identificar de forma 

automática o modelo subjacente à um conjunto de páginas dado como entrada. Mais 

especificamente, focamos em páginas de produtos de varejo disponíveis em sites de 

comércio eletrônico, que trazem, como dados de interesse, múltiplas características técnicas 

para produtos de diversas categorias diferentes, sendo que cada categoria, abrange um 

conjunto diferente de características. 
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2.! Fundamentação Teórica 
 

Na literatura recente, muitos trabalhos têm sido publicados a respeito do problema de 

extração de dados em páginas da Web. Entre eles, destacamos a seguir três que estão mais 

proximamente relacionados ao nosso trabalho: RoadRuner [Crescenzi, et. al., 2001], Nodes 

[Reis, et. al., 2004], Depta [Zhai, et. al., 2006].  

O leitor interessado pode se aprofundar em outros trabalhos, consultando dois artigos que 

fazem um apanhado da literatura no assunto: [Laender, et. al., 2002] e [Chang, et. al., 2006]. 

RoadRunner [Crescenzi, et. al., 2001], é um método baseado na hipótese de a que geração 

das páginas HMTL contendo dados de interesse ocorre através de um script que executa um 

conjunto de consultas a um banco de dados e que traz os dados (por exemplo, informações 

sobre um produto) para determinadas posições de um template pré-definido. Todas as 

páginas geradas pelo mesmo script e pelas mesmas consultas pertencem a uma mesma classe 

de páginas e por isso pode-se usar um mesmo extrator para extrair os dados de interesse 

destas páginas. 

De forma geral, este método funciona da seguinte forma. Inicialmente, o código HTML da 

página é validado segundo as especificações do padrão XHTML. O código é analisado como 

uma sequência de tokens. Um extrator inicial é gerado com base na primeira página do 

conjunto fornecido, e será modificada pela comparação dos tokens desta página e uma 

segunda página do conjunto. Caso o algoritmo encontre um erro entre o extrator existente e a 

página, este extrator é modificado para que seja possível extrair corretamente dados das duas 

páginas. 

O próximo passo é encontrar os erros que são as strings que não são semelhantes entre as 

páginas. Constrói exatamente a uma expressão que possa consumir todas as strings desta 
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posição de erros em todas as páginas para formular no final uma expressão de consenso para 

os dados. 

Através de comparações de páginas de mesma classe para inferir o esquema dos dados para 

extração. O wrapper final é uma gramática regular, ou mais particularmente a união de 

expressões regulares. 

Em [Reis et. al., 2004], é proposto um algoritmo chamado Nodes, que é o primeiro da 

literatura a utilizar o conceito de edição de árvore. A grande contribuição deste trabalho é a 

estratégia de corte adicionada ao algoritmo de edição de árvore, o qual, na fase de 

preparação dos dados, usa um algoritmo que identifica sub-árvores idênticas, ou seja, sub-

árvores que apresentam a mesma quantidade de filhos, na mesma ordem e que têm o mesmo 

pai. No calculo da distância de edição, estas sub-árvores produzem obrigatoriamente custo 

zero, pois não é necessário inserir, remover, renomear os filhos. Essa fase evita que o 

algoritmo de edição de árvore calcule de forma recursiva partes desnecessárias das árvores 

DOM das páginas. 

O principal algoritmo do método nodes é chamado Restricted Top-Down Mapping (RTDM). 

Ele recebe como entrada duas páginas sobre as quais, na primeira fase, são identificadas as 

sub-árvores idênticas.  Posteriormente, estas árvores são usadas como entrada do algoritmo 

edição de árvore, que gera uma terceira árvore, onde as folhas que não ocorrem em uma das 

duas árvores são marcadas como “curingas”, indicam as quantidades encontradas. Por 

exemplo, o curinga “+” indica 0 ou mais folhas e “?” indica a possibilidade de existência da 

árvore. Depois de percorrer ambas as árvores, o algoritmo faz o processo novamente, 

recebendo como entrada um uma nova árvore e a árvore gerada. No fim, teremos uma árvore 

geral que contém o template que consegue consumir todas as folhas das árvores de entrada. 
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O método DEPTA proposto em  [Zhai, et. al., 2006] usa o conceito de alinhamento parcial 

de árvores com objetivo de alinhar somente os campos de dados dos registros de dados na 

página. O método é perfeito para extração de páginas de assunto como por exemplo: páginas 

de notícias, ou página descritiva de produto. 

 No DEPTA, a página de entrada esperada é uma que contenha uma lista de registros que  

frequentemente aparecem em bastante quantidade. O alinhamento usa um algoritmo 

denominado MDR -2 que permite a extração de dados vindos de uma variedade de registros.    
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3.!Método Proposto 
 

A partir do estudo dos métodos da literatura, desenvolvemos um novo algoritmo para 

extração baseada na frequência de ocorrência das folhas das árvores DOM das páginas 

HTML alvo. Uma hipótese importante assumida pelo algoritmo é que estas folhas contêm as 

strings que podem ser visualizadas pelo usuário, sendo que algumas destas folhas 

eventualmente fazem parte do template. Esta hipótese foi validada pelo o estudo das 

estruturas de código HTML das páginas de produto de 10 lojas usadas como base. Foi 

verificado que todas as folhas que tem a descrição das características de produtos vem de 

sub-árvores balanceadas e tem a características de a maior parte ter um valor único, e 

ocorrem com mais frequência no mesmo caminho. Este algoritmo é apresentado na Figura 1, 

e é descrito a seguir. 

 

Figura 1: Algoritmo de Extração 
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O algoritmo recebe como entrada um conjunto de páginas. Em nossos experimentos este 

conjunto consistia de 7 a 15 páginas. Linhas 2 e 3, é executada a extração das folhas das 

árvores.  

 Linhas de 4 a 12, o valor da frequência com que as folhas das árvores ocorrem em cada 

página é registrada em um hash denominado qtd_folha, que usa como chave a string da 

folha e como valor a frequência da folha nas páginas de entrada. Caso o valor seja igual ao 

número de página no experimento o algoritmo descarta a folha por considera-la parte do 

template, se o valor da frequência for menor o valor será incrementado em uma unidade. 

Contudo reduzimos bastante a quantidades de caminhos válidos pois existem folhas que têm 

certa semelhança com as folhas da descrição do produto como folhas dos comentários, e 

outras que descrevem o produto, porém não no formato nome e valor da característica. 

Todas essas citadas devem ser desconsideradas. 

Linhas de 13 a 15, as folhas inválidas recebem um peso menor dado pela fórmula: 

1/quantidade_palavras(folha). Favorece a folha com poucas palavras e restringe a folha que 

apresentam muitas palavras, que não é o caso geral das folhas da descrição.  

Como foi dito há uma tendência destas folhas estarem em mesmo caminho, usamos outro 

hash com chave sendo o caminho do nó pai da folha e valor das ocorrências das folhas que 

estão no mesmo caminho pode ser visto nas linhas 14 a 15. Por aparecer como um par 

ordenado as folhas que compõem a descrição tem um caminho que leve tanto ao nome e 

valor da característica diferente logo cada folha tem nó pai diferente então que usa como 

chave o valor do caminho do nó avô da folha, ou seja, um caminho mais geral. No final do 

processo, o caminho com maior valor vira a nossa expressão de consenso para extração. 
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4.! Resultados e Discussões 
 

4.1.! Preparação de uma base de dados de e-commerce para experimentação 
 

Atualmente temos 10 lojas de diferentes segmentos que podem ser visualizadas na 

tabela abaixo: 

Nome da Loja Categoria de produto País 
Ricardoeletron Refrigerador Brasil 
Submarino Smartphone Brasil 
Adorama Notebook Estados Unidos 
Compsource Câmera Estados Unidos 
Crutchfield Tv Estados Unidos 
PC Nation Câmera Estados Unidos 
Sear Soutlet Refrigerador Estados Unidos 
Shopallhome Tv Estados Unidos 
Abt Notebook Estados Unidos 
Currys Celular Reino Unido 

Tabela 1 - Lojas usadas no experimento 

4.2.! As métricas utilizadas no trabalho 
 

 
As métricas de recuperação usadas na avaliação foram: 1) Precisão, que mensura a 

quantidade de respostas corretas divididas pela quantidade de respostas totais e, 2)  

Revocação,  que mensura a quantidade das respostas obtidas divididas pelas  respostas 

esperadas. 

Desta forma, foi necessária a criação de um conjunto de dados que representasse as 

respostas corretas para todas as páginas de cada loja.  Chamamos esse conjunto de 

gabarito. O gabarito foi criado com ajuda de extratores manuais, ou seja, para cada loja 

teve de ser criado um wrapper manual e único que foi responsável por extrair os dados 

das páginas. 
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Abaixo apresentamos as fórmulas da precisão e revocação usadas no 

experimento

 

Figura 2: Fórmula da métrica da precisão 

 
Figura 3: Fórmula da métrica da revocação 

 

4.3.! Precisão do Método 
 

O objetivo do experimento é a verificação da eficácia do método proposto para extração 

automática de dados em um conjunto de lojas. Como o algoritmo extrai os dados de 

forma automática, provenientes de site que descrevem o produto, é necessário mensurar 

a qualidade da extração automática. A avaliação da qualidade é feita pelas bem 

conhecidas métricas de precisão e de revocação [Baeza-Yates e Ribeiro-Neto, 1999]. 

De modo geral, os resultados, apresentados na Tabela 2, sugerem que o algoritmo se 

mostrou eficiente em extrair dados de lojas de e-commerce, sendo que os resultados 

negativos encontrados, são proveniente de detalhes específicos das lojas. Na loja “PC 

Nation”, há uma modificação estrutural quando uma tag tem vários itens com vários 

atributos e cada atributo fica separado em tags diferentes. Outro caso diferente ocorreu 

na loja “Submarino”, pois houve uma única pagina que não localizou a expressão de 

consenso proveniente de página diferente estruturalmente das demais. Essas 

características diferenciadas do site atrapalharam o funcionamento do algoritmo de 

extração. 
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Nome da Loja Categoria de 
produto 

Precisão  Revocação F1 Observações 

Ricardoeletron Refrigerador 0,972502  1 0,986059 ** 

Submarino Smartphone 0,933333  0,933333 0,933333 * 
Adorama Notebook 1  1 1  
Compsource Câmera 0,995936  0,928691 0,961139 ** 
Crutchfield Tv 1  0,961404 0,980322  
PC Nation Câmera 0,863063  0,809466 0,835406 ** 
Searsoutlet Refrigerador 1  0,998718 0,999359 * 
Shopallhome Tv 1  1 1  
Abt Notebook 1  1 1  
Currys Celular 1  1 1  
 ** Erro em várias páginas. 

* Erro em somente uma página. 
 

Tabela 2: Resultados - Precisão e Revocação 

Como já descrito, o algoritmo aqui apresentado tem duas partes: a primeira, que usa a 

expressão de consenso para efetuar a extração e, tem como base que cada atributo está 

dividido em atributo e a descrição do mesmo; e a segunda, que usa a expressão gerada na 

fase anterior para extrair os dados.  

O primeiro passo foi executado com sucesso, porém o segundo apresentou desafios para 

adaptar se estruturas diferentes das páginas de mesma loja. O efeito vem da 

generalização de um modelo comum em que as paginas têm o par atributo e valor do 

atributo (descrição). Quando houver uma leve modificação no formato, como por 

exemplo, separação dos valores ou existência de subestruturas, essas modificações 

dificultaram o funcionamento do algoritmo de extração. 

O método validado pelas métricas de precisão e revocação, apresentou resultados 

satisfatórios, que podem ser melhorados na segunda parte do algoritmo. O algoritmo do 

presente trabalho, mesmo sendo diferente do que encontramos literatura RoadRuner 

[Crescenzi, et. al., 2001], Nodes [Reis, et. al., 2004], Depta [Zhai, et. al., 2006], garante 

resultado satisfatório para extração automática de dados em lojas virtuais. 
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5.! Conclusão 
 

O projeto se propôs a testar uma nova abordagem na extração de dados na web com 

precisão e revocação aceitáveis. Utilizamos lojas com diferentes setores e produtos, pois 

cada loja apresenta estrutura única que afeta a extração, uma vez que há uma gama enorme 

de informações disponíveis na internet de forma pública. Extrair informações desta natureza 

é uma grande vantagem por facilitar o processamento dessas informações e consequente 

utilização dos dados. 

Deste modo, o método proposto é um algoritmo que visa a automatização da 

extração de páginas de e-commerce. No experimento, obtivemos por resultado a precisão de 

0,97 e revocação de 0,96, o que denota que o algoritmo realizou a extração de dados 

satisfatoriamente.  

Os resultados são animadores, mas somente pesquisas posteriores poderão validar os 

dados obtidos neste projeto e testar a eficácia do algoritmo em outros tipos de sites. De 

qualquer modo, este Projeto representou uma oportunidade de aprofundamento em Ciências 

da Computação importante para nossa formação.  
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