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Um método baseado em informações de renderização

para extração de dados de páginas Web

Resumo

A extração de dados de páginas web é uma importante tarefa para várias aplicações,

como comparadores de preços, bibliotecas digitais e mineradores de dados. Grande

parte dos dados necessários para essas aplicações é disponibilizada através de páginas

de resultado de busca, onde cada resultado, chamado de search result record, representa

um registro de um banco de dados. Um dos passos mais importantes para extrair

esses registros é identificar, dentro as diferentes regiões de dados de uma página, aquela

que contém os registros a serem extráıdos, ou seja, a principal região de dados. Uma

identificação errada dessa região pode resultar em uma extração incorreta dos search

result records. Outro passo importante é a detecção e a separação de cada registro dentro

dessa principal região de dados, bem como de seus respectivos atributos. Nesse trabalho,

é proposto um método que, baseado nas informações de renderização dos elementos da

página de resultado de busca, seleciona a sua principal região de dados e extrai seus

registros e atributos. Experimentos utilizando páginas de vários domı́nios de aplicação

mostram que o método é efetivo e competitivo em relação a alguns métodos já existentes.
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Um método baseado em informações de renderização

para extração de dados de páginas Web

Abstract

Extracting data from web pages is an important task for several applications, such

as comparison shopping and data mining. Much of that data is provided by search

result pages, in which each result, called search result record, represents a record from

a database. One of the most important steps for extracting such records is identifying,

among different data regions from a page, one that contains the records to be extracted.

An incorrect identification of this region may lead to an incorrect extraction of the

search result records. Other important step is detecting and separating each record and

its attributes inside the main data region. In this work, we propose a method that selects

the main data region from a given search result page and extracts its records and their

attributes based on the rendering area information of its elements. Experimental results

using web pages from several domains show that the method is highly effective and very

competitive compared with some methods.
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Caṕıtulo 1

Introdução

1.1 Motivação

Grande parte dos dados dispońıveis em páginas web são advindos de registros arma-

zenados em bancos de dados. Nesse contexto, se um website produz várias páginas

web, essas geralmente são geradas pelo mesmo script e apresentam a mesma estrutura.

Comumente, tais páginas são acessadas por meio de uma busca realizada no website.

Essas páginas, conhecidas como páginas de resultados de busca, contém várias regiões

de dados, ou seja, grupos de dados localizados em diferentes posições na tela, como, por

exemplo, menus, propagandas ou registros - search result records(SRRs). Cada SRR

representa um objeto da base de dados relacionado à busca do usuário e contém um

ou mais atributos. Por exemplo, na Fig. 1.1, os retângulos (a), (b) e (c) são regiões

de dados e de (d) até (k) são SRRs. Cada SRR tem atributos, como nome, preço e

avaliação dos usuários.

Várias aplicações, como comparadores de preços, bibliotecas digitais, tarefas de mi-

neração de dados e de integração necessitam dos dados dessas páginas. No campo

comercial, uma companhia pode utilizar a Web para adquirir e analisar informações so-

bre as atividades dos seus competidores (em um processo conhecido como Inteligência

Competitiva), identificando oportunidades no mercado, antecipando as ações de seus

competidores, bem como aprendendo com seus erros e acertos (Ferrara et al., 2014).

Ainda segundo Ferrara et al. (2014), a importância da extração de dados web depende

do fato que hoje uma grande (e crescente) quantidade de informação é continuamente

1



2 Introdução

(a)

(b) (c)

(d) (e) (f) (g)

(h) (i) (j) (k)

Figura 1.1: Exemplo de região de dados ((a),(b) e (c)), SRRs ((d) até (k)) e atributos
(por exemplo, nome, preço, avaliação dos usuários)

produzida, compartilhada e consumida online: a extração de dados web permite coletar

essa informação eficientemente e com um limitado esforço humano.

1.2 Caracterização do problema

A processo de extração de dados das páginas web envolve descobrir onde está a prin-

cipal região de dados da página, ou seja, onde os registros retornados pela busca estão

localizados, além de descobrir e entender a estrutura desses registros e de seus atri-

butos, extraindo-os e disponibilizando-os em um formato que possa ser utilizado pelas

aplicações.

Vários desafios são encontrados pela comunidade cient́ıfica ao implementar esse pro-

cesso. Um deles é desenvolver algoritmos que não dependam de fatores espećıficos de

determinados domı́nios de aplicação, ou seja, que sejam replicáveis a qualquer tipo de
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fonte de dados web.

Outro desafio diz respeito à diminuição do esforço humano requerido no processo

de extração. Embora a utilização de especialistas humanos na extração de dados web

possa aumentar a acurácia do sistema, isso diminuiu sua escalabilidade e aumenta o

tempo despendido na construção, configuração e definição de regras do algoritmo. A

utilização de especialistas também é necessária em soluções baseadas em Aprendizado

de Máquina, que necessitam de páginas de exemplo rotuladas pelos mesmos, limitando

a compatibilidade desses algoritmos a pequenas quantidades de websites.

Outra preocupação é como lidar com a mudança na estrutura das páginas ao longo

do tempo. Algoritmos que geram regras de extração de dados baseadas em exemplos

requerem formas de detectar mudanças nas estruturas das páginas e a manutenção dessas

regras para as adaptarem à nova estrutura.

Segundo (Laender et al., 2002b), os métodos utilizados na extração de dados web

podem ser caracterizados da seguinte maneira:

• Linguagens para criação de extratores: algumas linguagens de programação foram

elaboradas para ajudar os usuários a constrúırem seus próprios extratores, como

a Minerva(Crescenzi and Mecca, 1998), TSIMMIS(Hammer et al., 1997) e Web-

OQL(Arocena and Mendelzon, 1999). Nesse caso, o usuário tem que examinar a

página e encontrar as “tags” HTML que separam os objetos de interesse, e então

escrever um programa para extrair os dados. Em outras palavras, o processo é

feito manualmente.

• Ferramentas baseadas em HTML: são aquelas que se baseiam na estrutura HTML

dos documentos, geralmente representada em forma de árvore, para realizar a ex-

tração de dados. Por exemplo, o RoadRunner(Crescenzi et al., 2001), o XWRAP(Liu

et al., 2000), e os utilizados como baselines neste trabalho: Trieschnigg et al.

(2012), Velloso and Dorneles (2013) e o DEPTA(Zhai and Liu, 2005b). Como são

dependentes da estrutura das páginas, esses métodos não podem ser utilizados para

extração de dados de conteúdos de texto livre, como receitas de pratos culinários,

not́ıcias, e-mails, dentre outros.

• Ferramentas de processamento de linguagem natural (NLP): ao contrário das fer-

ramentas baseadas em HTML, as ferramentas de processamento de linguagem

natural são voltadas para a extração de dados de conteúdos de texto livre. Essas

ferramentas usam técnicas de reconhecimento sintático e semântico de palavras e
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frases para gerar as regras de extração. Alguns exemplos são o RAPIER(Califf

and Mooney, 1999), o SRV(Freitag, 2000), e WHISK(Soderland, 1999).

• Ferramentas de indução de extratores: essas ferramentas geram regras de extração

baseadas em páginas de exemplos. A desvantagem dessas ferramentas é a neces-

sidade de várias páginas de entrada, que geralmente precisam ser rotuladas por

um especialista para funcionarem. Algumas ferramentas são o WIEN(Kushmerick,

1997), SoftMealy(Hsu and Dung, 1998) e STALKER(Muslea et al., 1998).

• Feramentas baseadas em modelos: tentam encontram nas páginas os dados que

estão em conformidade com uma estrutura predefinida de objetos de interesse.

Geralmente provêm uma interface para o usuário selecionar o que deve ser ex-

tráıdo, o que limita essas ferramentas à disponibilidade de usuários especialistas

para realizar essa tarefa. Alguns exemplos são o NoDoSe(Adelberg, 1998) e o

DEByE(Laender et al., 2002a).

• Ferramentas que utilizam ontologias: são ferramentas que são utilizadas para ex-

tração de dados de determinados domı́nios de aplicação, pois se baseiam em onto-

logias previamente constrúıdas para detectar o que deve ser extráıdo. Um exemplo

é a BYU(Embley et al., 1999).

Os métodos de extração de dados web têm evolúıdo através da utilização de in-

formações visuais dos elementos das páginas, como o tamanho e cor da fonte, a sua

posição na tela, dentre outras (Zhai and Liu (2005a), Hiremath and Algur (2009), Zhao

et al. (2005), Cai et al. (2003), Zhai and Liu (2005b)). Ao utilizar essas informações,

os métodos propostos tentam enxergar a página como o usuário o faria, e não como

a máquina o faz. A junção da utilização das informações visuais dos elementos e da

análise da estrutura HTML em forma de árvore tem conseguido melhorar a acurácia

desses métodos.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho é propor um método automático para encontrar a

principal região de dados de uma página web e extrair seus registros e atributos, sem a

necessidade de treinamento e de forma independente de domı́nios de aplicação.
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1.3.2 Objetivos Espećıficos

1. Propor e avaliar um método para localização da principal região de dados das

páginas;

2. Propor e avaliar um método para extração dos registros e atributos contidos na

principal região de dados das páginas.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento de métodos automáticos para a extração de dados de páginas web

é um desafio. Devido à imensa quantidade de páginas dispońıveis na internet hoje em

dia, métodos que dependam de exemplos ou de especialistas para indicar o que deve ser

extráıdo não são aplicáveis em uma escala mundial.

Assim, é importante que o método de extração de dados de páginas web consiga

detectar, dentre as diversas regiões de dados da página e de forma automática, aquela

onde estão os registros de banco de dados. Uma detecção incorreta dessa região leva à

queda da acurácia do método, já que serão extráıdas informações que não dizem respeito

aos registros de resultado da página de busca.

Já em relação à extração dos registros e seus respectivos atributos, o método tem

que ser capaz de lidar com as diferentes estruturas com que esses registros são montados

no código fonte da página web. É preciso trabalhar com a premissa de que, embora

apareçam bem definidos e bem separados um do outro para o usuário, os registros nem

sempre o estão no código fonte da página. Portanto, é importante que o método seja

capaz de descobrir corretamente a estrutura desses registros e, consequentemente, dos

seus respectivos atributos, não importando como estejam dispostos na principal região

de dados.

1.5 Contribuições

Neste trabalho, é proposto um método completamente automático para identificação da

principal região de dados de uma página HTML e dos seus SRRs, analisando sua árvore

DOM e a informação de renderização dos seus elementos.
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Nas páginas web, as caracteŕısticas de layout são conhecidas como informações de

renderização e estão dispońıveis quando o navegador carrega a página (por exemplo,

coordenadas X e Y, altura e largura de cada elemento na tela). Assim, essas informações

não podem ser obtidas somente analisando a estrutura da página.

Assim como Miao et al. (2009) e Song et al. (2004), é presumido que o propósito da

forma com que os elementos da página são posicionados na tela é enfatizar as informações

pelas quais o usuário está procurando, isto é, a região com os SRRs. Dessa forma, essa

região ocupa uma grande área na tela. Tal informação espacial é obtida quando são

combinadas as informações de renderização (altura e largura) de cada elemento. Baseado

nessa premissa e na área dos elementos, pode ser diminúıdo o tempo despendido no

processamento da árvore DOM, focando unicamente nas regiões onde mais provavelmente

estarão contidos os SRRs.

O método proposto também descobre diferentes estruturas de SRRs através da

aplicação de uma técnica baseada em n-gramas, que detecta onde inicia e onde ter-

mina cada SRR a partir da disposição dos atributos de todos os registros contidos na

principal região de dados.

Portanto, as principais contribuições deste trabalho são: (1) a criação de uma ferra-

menta que encontra a principal região de dados de uma página de resultados de busca

e extrai os SRRs e atributos de forma automática, isto é, sem intervenção humana; (2)

utilização de uma única página, não precisando de vários exemplos para processar; e (3)

ser independente de domı́nio, ou seja, o método pode ser aplicado a qualquer domı́nio

de aplicação.

1.6 Organização da dissertação

Os demais caṕıtulos desta dissertação estão organizados como segue.

No Caṕıtulo 2, são apresentados os principais conceitos utilizados neste trabalho,

além dos principais trabalhos relacionados ao que foi proposto.

No Caṕıtulo 3, é detalhado o método proposto para seleção da principal região de

dados das páginas de resultado de busca e para extração dos seus SRRs e respectivos

atributos.

No Caṕıtulo 4, é feita uma avaliação e discussão dos resultados da aplicação do
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método proposto em páginas de diversos domı́nios de aplicação.

Ao final, no Caṕıtulo 5, é apresentada a conclusão do trabalho e são sugeridos tra-

balhos futuros.



Caṕıtulo 2

Revisão Bibliográfica

Neste caṕıtulo são apresentadas a fundamentação teórica necessária para o entendimento

deste trabalho e uma revisão dos métodos de extração de dados de páginas web.

2.1 Fundamentação teórica

Para tornar mais clara a compreensão do leitor, são apresentados, nesta seção, os princi-

pais conceitos empregados ao longo do trabalho, uma explanação sobre a transformação

de uma página HTML em um documento XML, e as métricas para computar a simila-

ridade entre cadeias de caracteres e a distância entre árvores, e as medidas de precisão,

revocação de F-measure.

2.1.1 Definições

Segue uma apresentação formal de alguns conceitos utilizados ao longo do texto.

Definição 1 (Página de resultado de busca). Uma página de resultado de busca (Tri-

eschnigg et al., 2012) é uma página gerada por uma busca realizada em um website,

contendo várias regiões de dados onde, em uma delas, estão registros que provavelmente

são provenientes de algum repositório de dados.

Definição 2 (Região de dados). Uma região de dados (Zhai and Liu, 2005b) é uma

região da página web que contém um grupo de dados com descrições de objetos simi-

8
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lares, como por exemplo, menus, o cabeçalho e o rodapé da página. Neste trabalho, a

nomenclatura principal região de dados é utilizada para se referir à região de dados onde

estão os registros de resultados referentes à busca realizada no website.

Definição 3 (SRR). Um SRR (search result record) (Trieschnigg et al., 2012) é um

registro do banco de dados retornado pela busca realizada no website. Um SRR contém

um ou mais atributos.

Definição 4 (Atributo). Um atributo (Trieschnigg et al., 2012) é um pedaço de in-

formação do SRR com um determinado significado. Por exemplo, se o SRR for um

produto de uma loja de e-commerce, seus atributos serão o nome, o preço e a foto, den-

tre outros.

Definição 5 (N-grama). Os n-gramas podem ser imaginados como uma janela que é

colocada em cima de um texto, na qual somente n palavras ficam viśıveis ao mesmo

tempo (de Kok and Brouwer, 2010). Por exemplo, a extração de n-gramas da frase

”Universidade Federal de Ouro Preto”, considerando n igual a 2, geraria os quatro n-

gramas a seguir: {Universidade,Federal}, {Federal,de}, {de,Ouro}, {Ouro,Preto}.

2.1.2 XML e HTML

A linguagem HTML, utilizada na criação de páginas web, permite interfaces sofisticadas

e interação com documentos em formato texto e com imagens. Entretanto, por não

exigir que o código da página HTML siga rigorosamente a sintaxe da linguagem, ela é

considerada apropriada para humanos e não para máquinas, o que dificulta a exploração

dos seus dados por estas (Abiteboul et al., 2012).

Já o padrão XML é um formato de dados genérico com sintaxe bem definida, criado

para facilitar a integração de diferentes fontes. Documentos XML são formados por

elementos contendo um nome e um valor. Eles podem ser visualizados em forma de uma

árvore de objetos, chamada de árvore DOM1. Para facilitar a exploração de dados das

páginas HTML, elas são transformadas, neste trabalho, em documentos XML, utilizando

para isso um parser, que corrige eventuais erros de sintaxe na página HTML.

1http://www.w3.org/DOM/
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Nessa representação do documento XML gerado em árvore DOM, existem os seguin-

tes tipos de nodos: document, element, attribute e text. O nodo document é o nodo raiz

e tem um elemento filho. O conteúdo de um nodo do tipo element, que corresponde a

uma “tag” HTML de uma página, é o que está entre a abertura e o fechamento dessa

“tag”. Os nodos do tipo element podem ter tanto elementos, quanto atributos e textos

como nodos filhos. Esses filhos são ordenados, ou seja, existe o primeiro elemento, o

segundo elemento, e assim por diante. Cada nodo do tipo attribute tem seu nome e

valor anexados a um elemento. E cada nodo do tipo text contém um texto qualquer.

Esse trabalho também manipula os documentos XML utilizando a linguagem XPath.

A XPath permite navegar na árvore formada pelos elementos do documento XML (com

comandos child, descendant, parent, ancestor, dentre outros) e realizar testes nos valores

e na estrutura desses elementos (Abiteboul et al., 2012). A XPath permite localizar

os elementos do documento XML representando-os pelo caminho a ser percorrido para

selecioná-los. Por exemplo, para selecionar o elemento ”body”de uma página HTML

(transformada em XML), a expressão XPath seria ”/html/body”, demonstrando que o

elemento ”body”está dentro do elemento ”html”, que é o elemento raiz do documento.

2.1.3 Métricas de similaridade e de distância

Nesta seção são descritas as métricas de similaridade e de distância usadas neste trabalho.

Primeiramente, é descrita a métrica de similaridade do cosseno, depois a métrica de

similaridade pelo coeficiente de jaccard e, por fim, a distância de edição de árvores.

Similaridade do cosseno

A similaridade baseada no cosseno (Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, 1999) é utilizada para

comparar documentos ou textos, onde cada documento ou texto é considerado como um

vetor em que cada um de seus termos representa uma dimensão, cujo valor (ou peso) é

o número de vezes que o termo nele aparece. Ela computa o cosseno do ângulo formado

entre esses vetores e retorna um valor real entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo

de um, mais similares são os documentos.

Neste trabalho, a similaridade do cosseno é utilizada para comparar dois atributos

dos SRRs, representados por strings. Assim, formalmente:
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Cosseno(
−→
di ,
−→
dj ) =

−→
di .
−→
dj

||
−→
di ||.||

−→
dj ||

(2.1)

onde

-
−→
di é um vetor formado pelos pesos atribúıdos aos termos do atributo i;

-
−→
dj é um vetor formado pelos pesos atribúıdos aos termos do atributo j.

- ||
−→
di || é a norma de

−→
di ; e

- ||
−→
dj || é a norma de

−→
dj .

Coeficiente de jaccard

A coeficiente de jaccard mede a similaridade entre duas strings, por meio da razão entre

o número de termos que coexistem nas strings pelo tamanho da união dos termos das

mesmas. Assim como a similaridade do cosseno, também é retornado um número real

entre 0 e 1 e, quanto mais perto de 1, mais similares são as strings.

Neste trabalho, o coeficiente de jaccard foi utilizado para comparar a existência ou

não de determinados atributos entre dois SRRs. Formalmente,

J(ri, rj) =
|Ari
∩ Arj

|
|Ari
∪ Arj

|
(2.2)

onde Ari
é o conjunto de atributos do SRR ri e Arj

é o conjunto de atributos do SRR

rj.

Distância de edição de árvores

A distância de edição entre duas árvores A e B é o custo associado à quantidade mı́nima

de operações para que a árvore A seja transformada em B (Zhai and Liu, 2005b). As

operações podem ser de inserção(insert), remoção(delete) e renomeação(rename) de no-

dos. Um peso é geralmente relacionado a cada uma dessas operações. Quanto menos
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operações forem necessárias para transformar uma árvore em outra, mais similares elas

são. A Fig. 2.1 exemplifica essas operações.

Figura 2.1: Exemplo de operações de edição em árvores(Pawlik and Augsten, 2011)

Neste trabalho, a distância de edição de árvores é utilizada para comparar subárvores

na árvore DOM, onde foi utilizado o algoritmo RTED, proposto por (Pawlik and Augs-

ten, 2011).

2.1.4 Medidas de precisão, revocação e F-measure

Considerando R o conjunto de elementos que deveriam ser retornados por uma tarefa de

extração de dados (ou seja, os elementos relevantes), A o conjunto do que foi realmente

retornado por essa extração e Ra a intersecção entre R e A, as medidas de precisão,

revocação e F-measure podem ser formalizadas como (Baeza-Yates and Ribeiro-Neto,

1999):

• Precisão: é a fração dos elementos retornados (o conjunto A) que são relevantes,

isto é,

Precisão =
|Ra|
|A|

(2.3)

• Revocação: é a fração de elementos relevantes (o conjuntoR) que foram retornados,

isto é,

Revocação =
|Ra|
|R|

(2.4)

A medida F-measure, também chamada de F1, sumariza as medidas de precisão e

revocação e é a média harmônica de ambas, isto é,
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F1 = 2 ∗ Precisão ∗ Revocação

Precisão + Revocação
(2.5)

2.2 Trabalhos relacionados

A extração de informações de páginas web já foi objeto de estudo em vários trabalhos

anteriores. Alguns deles analisam a estrutura das páginas como uma árvore, represen-

tando hierarquicamente seus elementos (Sahuguet and Azavant (1999), Liu et al. (2000),

Crescenzi et al. (2001), Arasu and Garcia-Molina (2003), Wang and Lochovsky (2003),

Zhai and Liu (2005b)). Outros utilizam técnicas de aprendizado de máquina ou modelos

probabiĺısticos para treinar o algoritmo com exemplos rotulados e então induzir wrappers

para extrair os dados (Kushmerick (1997), Muslea et al. (1998), Hsu and Dung (1998),

Chang and Lui (2001)). Outros usam exemplos fornecidos pelos usuários por meio de

uma interface GUI (Graphical User Interface) para encontrar e extrair dados analisando

objetos similares (Adelberg (1998), Laender et al. (2002a)). Existem, também, os que

utilizam ontologias para esse fim (Embley et al., 1999) e os que propõem uma linguagem

onde o próprio usuário precisa codificar e desenvolver o seu extrator (MinervaCrescenzi

and Mecca (1998); TSIMMISHammer et al. (1997); Web-OQLArocena and Mendelzon

(1999)).

O uso da análise de estrutura combinada com informações visuais é encontrado em

alguns trabalhos (Cai et al., 2003; Trieschnigg et al., 2012; Zhao et al., 2005; Hiremath

and Algur, 2009; Irmak and Suel, 2006; Krüpl-Sypien et al., 2011; Kadam and Pakle,

2014; Fumarola et al., 2011; Simon and Lausen, 2005; Zhai and Liu, 2005b). O método

VIPS, proposto em Cai et al. (2003), usa a posição dos elementos na árvore DOM

e suas informações visuais (por exemplo, tipo e cor da fonte) para agrupar objetos

similares de diversos segmentos. Depois, ele atribui uma pontuação para cada segmento

e usa essa pontuação para melhorar os motores de busca, os quais podem usar o VIPS

para detectar informações de navegação, interação e contato, e exclúı-los dos resultados.

Como relatado por Li et al. (2007), que usou VIPS no seu trabalho, ele tem algumas

desvantagens: (1) ele produz resultados ruins em coleções onde as páginas apresentam

estruturas extremamente diferentes; (2) em algumas páginas, o VIPS para o processo de

particionamento muito antes do esperado; (3) ele pode particionar de forma incorreta

dois registros visualmente similares em diferentes blocos de estruturas de árvores (regiões

de dados).
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Em (Zhai and Liu, 2005b), é proposto um método de extração de dados web chamado

DEPTA (Data Extraction based on Partial Tree Alignment), que se baseia na ideia de

que as informações das páginas web estão localizadas em regiões de dados cont́ıguas. Ele

primeiro utiliza informações de renderização para montar uma árvore que representa a

disposição dos elementos na tela. Depois, o método utiliza a combinação de múltiplos

elementos adjacentes para delimitar as regiões de dados e, posteriormente, aplicar um

algoritmo de alinhamento parcial de árvores para extrair os SRRs e seus atributos.

Esse método tem a desvantagem de precisar analisar toda a estrutura da página e a de

extrair todas as regiões de dados, não somente a principal região. Com isso, é preciso que

usuário separe manualmente os registros de resultados de busca das demais informações

da página.

Em (Trieschnigg et al., 2012), os autores propõem um método que usa informações

posicionais dos elementos na árvore DOM juntamente com suas caracteŕısticas visuais

(estilo de fonte, visibilidade e área) para encontrar os SRRs e gerar expressões XPath

candidatas para serem usadas na tarefa de extração desses registros. Diferentemente do

método proposto nesse trabalho, o método de (Trieschnigg et al., 2012) considera que

todos os SRRs contém ao menos um link HTML, logo são geradas expressões XPath

candidatas apenas para elementos que atendem a esse requisito. Essas candidatas são

ordenadas pela similaridade dos elementos os quais retornam. Como foi observado nos

experimentos deste trabalho, esse método falha quando os SRRs não são filhos do mesmo

elemento pai ou não têm estruturas similares (por exemplo, elementos com quantidades

diferentes de atributos).

Outro método, chamado de ViNTs (Zhao et al., 2005), inicialmente usa informações

visuais (sem considerar elementos HTML) da página para identificar regularidades do

conteúdo (textos, imagens, links, etc), e então as combina com a estrutura HTML para

gerar wrappers. Esse método requer no mı́nimo cinco páginas de resultados de busca do

mesmo website, utilizadas como exemplos positivos, e um exemplo negativo. O ViNTs

considera como região de dados um bloco contendo linhas com uma ordem espećıfica.

Isso funciona bem em páginas de resultados de busca muito bem estruturadas, mas

exclui SRRs com padrões de conteúdo irregulares.

Em (Hiremath and Algur, 2009), os autores propõem identificar e extrair a principal

região de dados baseando-se na localização da região de dados, dos registros e dos seus

atributos na tela. Ele assume que a principal região de dados preenche a maior área

central da página web e que também é um elemento “HTML table”. Como pôde ser

notado nos experimentos deste trabalho, essa afirmação não é válida para as páginas
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web atuais e, com isso, necessitaria de outras maneiras de identificar corretamente as

principais regiões de dados.

O método proposto em (Velloso and Dorneles, 2013) representa cada elemento como

um śımbolo e um conjunto de śımbolos como um alfabeto. Ele analisa a sequência

de śımbolos dos alfabetos para reconhecer SRRs e, então, a principal região de dados.

Depois, ele exclui todas as outras regiões do código fonte da página e usa o algoritmo

MDR (Liu et al., 2003) para ler a nova estrutura e extrair os SRRs e seus atributos.

Esse método foi aplicado em uma coleção de 23 páginas de resultados de busca e obteve

uma acurácia de 86,96% na tarefa de identificar a principal região de dados.

Irmak and Suel (2006) propôs uma ferramenta de indução de wrappers que gera

padrões para extrair os dados das páginas web. Ele usa as coordenadas dos retângulos

que delimitam cada elemento para detectar objetos vizinhos na tela. Entretanto, esse

método não é completamente automático: ele precisa ser treinado com exemplos de

tuplas fornecidos pelo usuário.

O uso de informações visuais em conjunto com ontologias é proposto por Krüpl-

Sypien et al. (2011). Eles usam as coordenadas dos elementos, suas propriedades visuais

(estilo de fonte, contraste de cor, margens, etc) e ontologias para agrupá-los. Então,

o usuário tem que usar uma linguagem criada pelos autores (chamada de SWPML),

baseada na linguagem SPARQL, para extrair os dados. Assim sendo, esse trabalho

necessita de um banco de dados espećıfico de cada domı́nio para as ontologias, além de

um especialista para extrair os dados utilizando a linguagem proposta.

Em (Liu et al., 2010), é proposto um método chamado ViDE, que utiliza os blocos

gerados pelo algoritmo VIPS para detectar a principal região de dados da página, extrair

seus registros e atributos. Eles consideram que a principal região de dados está centrali-

zada horizontalmente na página e que ocupa uma grande área em relação à página como

um todo. Na extração dos registros, consideram qualquer bloco dentro da principal

região de dados como um registro, excluindo posśıveis outliers que apareçam no ińıcio

ou no final dessa região. Conseguem, também, lidar com registros formados por mais de

um elemento HTML (ou seja, que não têm um único elemento como raiz da subárvore

do SRR). Também utilizam as informações visuais dos blocos contidos em cada um dos

SRRs para extrair seus atributos. Embora tenha se mostrado efetivo nos experimentos

realizados pelos autores, esse método tem as seguintes desvantagens: ele considera que

a principal região de dados está centralizada horizontalmente na página, o que não é

sempre verdade, pelo que pôde ser percebido nas coleções utilizadas neste trabalho; na
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exclusão de outliers, além de considerar apenas blocos no ińıcio ou no final da principal

região de dados, excluem somente aqueles que não estão alinhados à esquerda. Com isso,

não conseguem excluir outliers presentes no meio dos SRRs ou que estejam alinhados à

esquerda; e, na extração dos registros, só conseguem trabalhar com páginas que exibem

os resultados em uma lista vertical, ou seja, um registro abaixo do outro (não tratam

resultados exibidos em colunas, por exemplo).

A técnica de separar o conteúdo da página em blocos baseados nas informações visuais

também é utilizada por Kadam and Pakle (2014). Mas o seu método não reconhece a

principal região de dados. Eles geram regras de extração para todos os blocos e um

usuário tem que selecionar (usando uma GUI) a região a ser extráıda e as regras a serem

utilizadas nas próximas tarefas de extração desse mesmo website.

O método proposto por Fumarola et al. (2011) extrai dados de todas as regiões da

página onde os elementos são exibidos como listas (tanto verticais quanto horizontais).

Para detectar essas listas, eles utilizam a estrutura da árvore DOM e a posição dos

elementos na tela (detectando, assim, elementos vizinhos). A principal desvantagem

desse método é extrair informações irrelevantes, já que extraem dados de qualquer lista

da página.

O algoritmo ViPER (Simon and Lausen, 2005) usa a informação de posição dos ele-

mentos na página para simular como a mesma seria impressa em papel. Ele detecta

regiões localizando espaços que separam os prováveis SRRs. Esse pressuposto é a des-

vantagem desse método, já que assume a existência de espaços bem definidos entre os

elementos da página, o que não pode ser tido como verdade.

Alguns métodos assumem que os SRRs são filhos do mesmo elemento pai (Jabour,

2010; Grigalis, 2013). Esse suposição pode levar a uma baixa acurácia, já que os SRRs

podem ser filhos de diferentes elementos pais. Em (Álvarez et al., 2008), que se baseiam

nessa mesma suposição, foi necessário não considerar nos experimentos as páginas onde

os SRRs eram filhos de pais diferentes, para não prejudicar sua acurácia.

Neste trabalho, os elementos candidatos a principais regiões de dados são encon-

trados sem que, para isso, seja necessária a análise da árvore DOM de toda a página

HTML. Essa análise da árvore DOM é feita apenas em cima dos candidatos encontrados,

reduzindo a quantidade de elementos que precisam ser analisados. Além isso, o método

proposto consegue trabalhar com regiões de dados onde os SRRs não são filhos do mesmo

elemento pai, pressuposto de outros métodos que utilizam análise da árvore DOM. O

método também utiliza uma técnica de descoberta de estrutura dos SRRs baseada em
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n-gramas, que faz com que sejam obtidos bons resultados, mesmo em páginas web com

estruturas de registros mais complexas.



Caṕıtulo 3

Método Proposto

Neste caṕıtulo, primeiramente é apresentado como o método proposto identifica, em

três passos, a principal região de dados de uma página de resultados de busca. No pri-

meiro passo, são selecionados elementos candidatos a principal região de dados baseado

na quantidade de filhos que cada elemento da página tem. Em seguida, no segundo

passo, a página é renderizada e as informações visuais desses elementos são obtidas. No

terceiro passo, é feita a seleção da principal região de dados baseada nas informações

de renderização obtidas no segundo passo e em uma estratégia de busca de subárvores

similares.

Em seguida, é descrito o processo de extração dos SRRs e seus atributos. Nesse

processo, primeiramente é feita uma seleção de candidatos a SRRs, onde é considerado

como candidato qualquer elemento filho da principal região de dados, já eliminando, em

seguida, os elementos separadores e os não viśıveis ao usuário. Depois disso, são selecio-

nados como candidatos a atributos todos os elementos descendentes do elemento raiz de

cada candidato a SRR. Em seguida, esses candidatos a atributos são alinhados por con-

ceito, utilizando Agrupamento Aglomerativo Hierárquico (AAC). Após esse alinhamento,

é verificada a coesão dos SRRs através da utilização de uma matriz de similaridades e,

caso haja coesão, o método faz a remoção dos SRRs discrepantes, caso contrário, é feita

a descoberta de estrutura dos registros utilizando n-gramas. Na remoção dos SRRs dis-

crepantes, é utilizada uma técnica estat́ıstica que define limites utilizando a amplitude

interquat́ılica aplicada nos quartis inferior e superior.

Um esquema completo do método pode ser visto na Fig. 3.1.

18
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Figura 3.1: Método proposto

3.1 Identificação da Principal Região de Dados

Com o objetivo de identificar automaticamente a principal região de dados de uma

página de resultados de busca, é proposto um método que trabalha em três passos e

que utiliza as informações de renderização dessas páginas. Este método recebe como

entrada uma página de resultados de busca e produz como sáıda uma expressão XPath

para selecionar a principal região de dados. Os três passos deste método são:

1. O primeiro passo gera expressões XPath candidatas para selecionar a principal

região de dados;

2. O segundo passo associa a cada XPath candidata dados visuais baseados nas in-
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formações de renderização; e

3. O terceiro passo escolhe, entre as expressões XPath candidatas, aquela que mais

provavelmente selecionará o elemento da principal região de dados.

O método trabalha em cima da árvore DOM HTML, isso é, ele manipula a página

web como uma árvore de objetos. A seguir, são descritos os três passos do método em

detalhes.

3.1.1 Passo 1: Determinando as Expressões XPath Candidatas

Como mencionado previamente, a principal região de dados de uma página de resultados

de busca contém os SRRs dessa página. A principal região de dados pode ter vários SRRs

e todos os SRRs são descendentes do elemento “body” que é um filho do elemento “html”

(o elemento raiz da página web). Por isso, qualquer outra subárvore do elemento “html”

não será considerado pelo método proposto (por exemplo, a subárvore do elemento

“head”).

Como primeiro passo, o método produz expressões XPath candidatas para selecionar

a principal região de dados. É considerado que todas as regiões de dados com no mı́nimo

um certo número de registros (isto é, todos os elementos com um número mı́nimo de

elementos filhos no formato DOM) são candidatos a serem a principal região de dados.

É utilizado o parâmetro #min para definir o número mı́nimo de elementos filhos que um

dado elemento pai deve ter para ser considerado um candidato. O contagem do número

total de nodos filhos de um elemento não considera alguns tipos de elementos HTML

que não são usados como delimitadores de registros nas páginas (ou seja, elementos que

indicam campos de formulários, comentários, códigos javascript, colunas de tabelas e

outros). Assim, o método não considera os elementos “input”, “textarea”, “select”, “op-

tion”, “link”, “script”, “style”, “img”, “!–”, “td” e “noscript” no processo de contagem

do número total de nodos filhos.

Depois de selecionar todos os nodos que contêm ao menos #min elementos filhos, o

método gera uma expressão XPath posicional para cada nodo selecionado e adiciona

a mesma ao conjunto de expressões XPath candidatas, chamado de S. Por exemplo,

se o método for executado na página cujo formato DOM é mostrado na Fig. 3.2, (a)

“/html[1]/body[1]/div[1]/ol[1]” e (b) “/html[1]/body[1]/div[2]/ol[1]” serão adicionados

a S.
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html

head body

div [class=’menu’] div[class=’content’]

ol ol

li li li li li li li li li li

(a) (b)

(c)

...

Figura 3.2: Um exemplo de página HTML no formato DOM com duas regiões de dados
(a) e (b), e seis SRRs (c).

Nesse exemplo, a primeira expressão seleciona a região de dados onde está o menu da

página e a segunda seleciona a região de dados onde está o conteúdo da página, ou seja,

onde estão os SRRs. A decisão final sobre a expressão XPath correta para selecionar a

principal região de dados é tomada no final dos próximos dois passos.

3.1.2 Passo 2: Obtendo a Área de Cada Elemento

Nesse passo, a informação visual usada pelo método proposto corresponde aos atributos

altura e largura, que são usados para determinar a área ocupada por cada elemento

selecionado pela expressão em S (ou seja, cada elemento selecionado pelas expressões

em S), quando ele é mostrado em um navegador web. Para obter essa área, o método

tem que renderizar a página de resultados de busca. É utilizado o CSSBox1 para obter

a altura e largura de cada região de dados selecionada e então calcular a sua área.

Em detalhes, a altura e largura de cada elemento e, consequentemente, sua área são

obtidos da seguinte forma:

1. Primeiro, a página web é carregada pelo CSSBox e exibida da mesma maneira

que o seria em um navegador. Quando um navegador renderiza a página na tela,

informações visuais são associadas a cada elemento, como as coordenadas x e y e

1http://cssbox.sourceforge.net/
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a largura e altura deste; e

2. Depois, o método atribui a altura e largura correspondentes a cada elemento can-

didato da árvore DOM, para serem usados no próximo passo.

3.1.3 Passo 3: Escolhendo a Expressão XPath para Selecionar a

Principal Região de Dados

O terceiro passo do método proposto é escolher, entre as expressões candidatas em

S, aquela que é mais provável que selecione a principal região de dados. Como as

expressões candidatas geradas são posicionais, existe apenas um elemento selecionado

em cada expressão. O passo anterior associou a cada elemento a sua altura e largura.

Para determinar a principal região de dados, o método assume que essa região, que

contém a informação mais importante para o usuário, preenche uma grande parte da

tela quando o navegador renderiza a página.

Como dito anteriormente, a principal região de dados está dentro do elemento “body”

da página web e o navegador renderiza apenas elementos descendentes de “body”. Então,

para determinar a porção da tela ocupada por um elemento, é calculada a fração que a

área desse elemento ocupa da área do elemento “body”.

Para determinar entre as expressões candidatas aquela que seleciona a principal região

de dados, neste passo, o método executa algumas etapas para filtrar a correta expressão

em S. A seguir, são descritas cada etapa.

Filtrando as Expressões Candidatas pela Área

O objetivo da primeira etapa é filtrar, dentre as expressões candidatas, aquelas que se-

lecionam elementos cuja área na tela está entre as maiores da página e, assim, são mais

prováveis de conter os SRRs. Formalmente, considere S = {exp1, exp2, · · · , expn} o

conjunto de n expressões candidatas e E = {e1, e2, · · · , en} o conjunto de elementos se-

lecionados por cada expressão em S, onde ei é o elemento selecionado pela expressão expi.

Cada elemento ei e o elemento “body” tem sua altura e largura definidos no segundo

passo. A área de cada elemento ei e do elemento “body” é calculada multiplicando-se

suas alturas e larguras correspondentes. O método calcula a razão de cada área associ-

ada a cada elemento ei (area(ei)) em relação à área do elemento “body” (area(body))
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e, se esse valor for maior que um dado limiar %area, a expi correspondente é inserida no

conjunto de expressões filtradas S ′, isto é,

S ′ = {expi ∈ S|area(ei)/area(body) ≥ %area} (3.1)

Filtrando as Expressões Candidatas pela Altura

Existem elementos exibidos no navegador que ocupam uma grande área na tela, mas não

contêm SRRs, como por exemplo, o cabeçalho, rodapé e outros elementos cuja altura é

muito pequena em relação à altura do elemento “body”. Para resolver esse problema,

são removidas do conjunto S ′ (o conjunto de expressões filtradas) as expressões cujos

elementos selecionados têm uma altura muito pequena. Se a proporção entre a altura

de um elemento ei (altura(ei)) e a altura do elemento “body” (altura(body)) é menor

ou igual a um certo limiar, %altura, essa expressão expi continua pertencendo a S ′. Caso

contrário, ela é removida, ou seja,

S ′ = S ′ − {expi ∈ S ′|altura(ei)/altura(body) < %altura} (3.2)

Filtrando as Expressões Candidatas pela Largura

De mesma forma que existem elementos com áreas grandes mas pouca altura, há elemen-

tos com áreas grandes e pouca largura mas que não contêm SRRs, como por exemplo,

os menus laterais das páginas. Por isso, o método também remove de S ′ as expressões

que apontam para elementos cuja largura é muito pequena. Para verificar se a largura

de um elemento ei é muito pequena, é feita a divisão da sua largura (largura(ei)) pela

largura do elemento “body” (largura(body)) e o resultado é comparado com um dado

limiar %largura. Se o resultado é menor que o limiar, a expressão é removida de S ′, ou

seja,

S ′ = S ′ − {expi ∈ S ′|largura(ei)/largura(body) < %largura} (3.3)
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Filtrando as Expressões Candidatas que Selecionam Elementos An-

cestrais

Frequentemente, um elemento candidato (isto é, um elemento selecionado por uma ex-

pressão candidata) a ser a principal região de dados contém outros elementos candidatos

como filhos. Essa situação ocorre, por exemplo, quando antes de um elemento “div”2,

que contém os SRRS, há outro elemento “div” com um texto informando a número de

página atual, ou ainda quando depois de um elemento “div” há outro elemento “div”

com um painel para mudança de página (por exemplo, “página anterior” e “próxima

página”).

Para remover de S ′ uma expressão candidata expi que é um prefixo de outra expressão

expj, onde o elemento ej (selecionado por expj) contém os SRRs, o método verifica se

a proporção entre a área de ej e ei é maior que um dado limiar %pai. Se a proporção é

maior que %pai, a expressão expi (a expressão que seleciona o elemento pai) é removida

de S ′ (o conjunto de expressões candidatas), ou seja,

S ′ = S ′− {expi ∈ S ′|expj ∈ S ′ ∧ parent :: ej = ei

∧area(ej)/area(ei) > %pai}
(3.4)

Definindo a Expressão que Seleciona a Principal Região de Dados

Entre as expressões candidatas em S ′, aquela com a maior área será usada para selecionar

a principal região de dados, mas essa expressão pode não ser capaz de selecionar o

elemento que contém todos os SRRs. Essa situação ocorre porque, às vezes, depois que

o navegador renderiza a página, os SRRs são exibidos na mesma porção da tela mas, na

árvore DOM, o elemento que contém os SRRs tem elementos irmãos sem SRRs ou tem

elementos pais distintos, isto é, não pode ser considerado que os elementos que contêm os

SRRs serão sempre filhos do mesmo elemento pai na DOM. Um exemplo pode ser visto no

formato DOM na Fig. 3.3. Se forem aplicados os filtros anteriores nessa DOM, existirão

duas expressões candidatas em S ′, selecionando os elementos “ol” dentro dos elementos

“div” (b) e (d). O elemento “ol” dentro do elemento “div” (b) seria considerado a

principal região de dados, visto que sua área é a maior. Entretanto, esse resultado é

2O elemento “div” define uma divisão ou seção em um documento HTML.
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incorreto porque ele não inclui todos os SRRs. Como estão sendo utilizadas expressões

XPath posicionais, a mesma expressão não pode selecionar ambos elementos. Assim,

como opção, o método combina as expressões correspondentes em uma só expressão que

seleciona um ancestral em comum. Na Figura 3.3, a expressão final deveria selecionar o

elemento “div” (a).

html

head body

div [class=’menu’] div[class=’content’]

ol

ol

li li li li

li li li li li li

(a)

(b) (c)

...

div[class=’srr’] div[class=’ad’] div[class=’srr’]

ol

li li li li li li li

img

(d)

(e) (f)

Figura 3.3: Um exemplo de uma página HTML no formato DOM com dois grupos de
SRRs (e) e (f) em diferentes subárvores (b) e (d). (c) é uma região contendo publicidade
e (a) é a principal região de dados.

Para resolver essa situação, o método proposto executa as seguintes etapas depois

que a expressão exp, com a maior área, e seu correspondente elemento e são escolhidos:

1. Considere p como o pai de e;

2. Se existem descendentes de p similares a filhos de e, p é considerado o elemento

com a principal região de dados e uma expressão posicional é gerada para ele e

retornada como a expressão que seleciona a principal região de dados;

3. Se a etapa 2 é falsa, p recebe seu pai e a etapa 2 é executada novamente.

O método retorna para o estágio 2 no máximo três vezes (o que foi definido empirica-

mente). É utilizado o Robust Algorithm for the Tree Edit Distance (RTED) (Pawlik and
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Augsten, 2011) para calcular a similaridade entre os elementos (subárvores da DOM),

em um processo chamado de distância de edição de árvores. O RTED recebe como en-

trada dois elementos (subárvores) e retorna como sáıda um valor relacionado ao número

de operações para transformar uma árvore na outra. Para elementos muito similares, o

valor é próximo de 0. Para duas subárvores idênticas, o valor é 0. O método faz algumas

considerações para usar o RTED, que são descritas a seguir.

• Para cada operação de renomeação (troca) de elementos, é utilizado um peso 3 e,

para as demais operações, é mantido o peso como 1;

• Para comparar dois elementos (subárvores), não é utilizada a subárvore inteira,

evitando que RTED retorne valores grandes quando a subárvore de um SRR com

muitos atributos é comparada com outra subárvore de um SRR com menos atri-

butos. O método limita o número de ńıveis na comparação das subárvores para

somente dois ńıveis, isso é, são comparadas as subárvores considerando somente o

nodo raiz e os filhos desse nodo. Além disso, como os elementos que representam

os SRRS não são “br”, “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, “h5”, “h6” e “a”, que são usados

para separar visualmente os SRRs na tela ou mostrar informações relativas a eles,

estes são ignorados;

• Como distância final entre duas subárvores que podem conter os SRRs, é utilizada

a distância média entre os posśıveis SRRs em ambas subárvores. Então, duas

subárvores são consideradas similares se a distância média é, no máximo, igual a

um dado limiar δmax.

Existem situações onde o conjunto de expressões candidatas fica vazio após os filtros

previamente demonstrados. Nesse caso, o método considera o elemento “body” como

a principal região de dados e retorna a expressão posicional “/html[1]/body[1]” como

resultado.

3.2 Identificação e Extração dos Search Result Records

e seus Atributos

Após ter sido identificada a principal região de dados, é preciso extrair, de dentro dessa

região, os SRRs e seus respectivos atributos. Esse processo, que é formado pela desco-
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berta da estrutura dos SRRs, pela eliminação de separadores, de elementos não viśıveis

ao usuário e de rúıdos, e da extração de cada um de seus atributos, é descrito a seguir.

3.2.1 Seleção de SRRs

Embora o algoritmo já tenha descoberto a região onde estão os SRRs, não é conhecida,

ainda, a estrutura de cada um desses registros. A descoberta dessa estrutura envolve

definir onde cada registro inicia e termina, ou seja, separar cada SRR e seus atributos

dos demais.

Enquanto a estrutura citada não é descoberta, o método define um conjunto de SRRs

formado por cada um dos elementos filhos da principal região de dados. Formalmente,

considere R = {r1, r2, · · · , rn} o conjunto de n elementos cujo pai é a principal região de

dados. Supondo o exemplo da Fig. 1.1 onde a principal região de dados seria o elemento

apontado por (c), o conjunto R seria formado pelos elementos (d) a (k) e por mais dois

elementos que também são filhos de (c), embora não sejam registros de interesse: o

elemento que descreve o que está sendo exibido, contendo o texto iniciado por “Results

for category...”, e o elemento do painel de ordenação, iniciado pelo texto “Sort by...”.

O resultado da definição inicial dos SRRs pode ser visto na Fig. 3.4, onde eles estão

representados pelos retângulos tracejados.

3.2.2 Eliminação de Separadores e Elementos Não Viśıveis ao Usuário

Algumas páginas web apresentam, entre os SRRs, elementos que são utilizados apenas

como separadores, como linhas ou espaços em branco. Existem também elementos que

são inviśıveis ao usuário e são utilizados apenas para armazenagem de dados que dão su-

porte a determinadas funcionalidades da página. Esses elementos não geram informação

para o usuário e, portanto, devem ser eliminados pelo algoritmo.

O método proposto considera como separador qualquer elemento de R que não tenha

conteúdo algum, seja ele em forma de texto ou imagem. Esses elementos são removidos

do conjunto R, formando o conjunto R′, isto é,

R′ = R− {ri ∈ R|conteudo(ri) = nulo} (3.5)
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Figura 3.4: Exemplo da aplicação da seleção de SRRs e candidatos a atributos

Os elementos HTML ficam inviśıveis ao usuário quando sua propriedade “display”,

do estilo CSS, tem o valor “none”. Portanto, os elementos de R′ que não estão viśıveis

são eliminados do conjunto, ou seja,

R′ = R′ − {ri ∈ R′|visivel(ri) = false} (3.6)

3.2.3 Seleção de Candidatos a Atributos dos SRRs

Como mencionado anteriormente, cada SRR contém uma ou mais unidades de in-

formações, chamadas de atributos. O algoritmo considera como provável atributo de



Método Proposto 29

um registro SRR cada um dos seus elementos descendentes. Esses prováveis atributos

são chamados de candidatos a atributos do SRR e formam o conjunto A. Formalmente,

Ari
= {a1, a2, · · · , an|ancestor :: ai = ri ∧ ri ∈ R′} (3.7)

O esquema da Fig. 3.4 mostra o resultado da aplicação da seleção de SRRs e seus

candidatos a atributos no exemplo da Fig. 1.1. Como mencionado anteriormente, cada

retângulo tracejado representa um SRR. Os retângulos dentro dos SRRs são seus res-

pectivos candidatos a atributos (alguns candidatos a atributos foram ignorados para

simplificar o exemplo).

3.2.4 Definição dos Atributos Através do Agrupamento por Con-

ceito

Após terem sido definidos os atributos candidatos de cada um dos SRRs, é preciso

agora agrupar esses atributos por conceito. Um conceito pode ser entendido como uma

representação de uma caracteŕıstica de um objeto. Por exemplo, o nome de um produto,

o seu preço e sua foto seriam três conceitos diferentes. Para o agrupamento dos atributos

por conceito, foi implementado um processo de alinhamento de dados através de suas

caracteŕısticas comuns, similar ao utilizado por He et al. (2007), mas com as seguintes

melhorias:

• no cálculo da similaridade do caminho relativo ao SRR (SimR), neste trabalho foi

utilizada a distância de edição de árvore, e não a distância de edição de strings. A

distância de edição de árvore tem a vantagem de levar em conta a hierarquia dos

nodos da árvore, o que não acontece na distância de edição de strings ;

• quando ao menos um dos atributos comparados não tem conteúdo, a similaridade

do estilo de apresentação e a do tipo de dado são consideradas como 0 (zero);

• foram acrescentados dois novos tipos de dados, “imagem” e “URL”, que no traba-

lho de (He et al., 2007) eram tratados como “texto comum”;

• para cálculo da similaridade de cosseno entre atributos do tipo URL, a extração

dos termos levou em conta os vários separadores que podem existir em um endereço
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Tabela 3.1: Exemplo de atributos alinhados, onde cada coluna é um atributo
e cada linha um SRR.

AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT06 AT07 AT08 AT09 AT10 AT11

Results...

Sort by: best user... best match price best expert...

Nikon Coolpix... img/photo01.jpg $ 59 and up 4 stores User reviews (29)

DSLR-A550 Di... img/photo02.jpg $ 749 and up 4 stores User reviews (8)

Fujifilm FinePix... img/photo03.jpg $ 119 and up 48 stores User reviews (9)

Panasonic Lu... img/photo04.jpg $ 129 and up 60 stores User reviews (2)

Kodak EASYS... img/photo05.jpg $ 59 and up 11 stores User reviews (23)

Canon EOS 5... img/photo06.jpg $ 34 and up 32 stores User reviews (157)

Nikon Coolpix... img/photo07.jpg $ 9.90 and up 9 stores User reviews (51)

Pentax Optio... img/photo08.jpg $ 49 and up 20 stores User reviews (24)

web (como barras, pontos, etc), diferentemente da extração de termos de atributos

do tipo “texto comum”, onde é utilizada a separação por espaço em branco;

• foi criada uma nova caracteŕıstica de estilo de apresentação para indicar se o atri-

buto é um link HTML ou não;

• foi implementada a eliminação de atributos repetidos ou sem conteúdo, que podem

ser considerados como sem utilidade para o usuário.

O processo de alinhamento de dados que foi implementado neste trabalho é descrito

a seguir.

Alinhamento de Dados

O alinhamento de dados baseia-se na premissa que unidades de dados pertencentes a

um mesmo conceito compartilham de caracteŕısticas comuns. Ao agrupar os candidatos

a atributos por conceito, eles deixam de ser candidatos e se tornam realmente atributos,

onde cada SRR tem apenas um atributo por conceito. Aplicando-se o alinhamento de

dados no exemplo da Fig. 3.4, teria-se o resultado representado na Tabela 3.1.

Para que os atributos que representam um mesmo conceito possam fazer parte de

um mesmo agrupamento, é preciso ter uma forma de compará-los. Para isso, foram

consideradas cinco caracteŕısticas dos mesmos, detalhadas a seguir:

1. Conteúdo: o conteúdo (ou valor) dos atributos do mesmo conceito geralmente

compartilham alguns termos iguais, seja por serem termos existentes na consulta
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que gerou a página de resultado de busca, seja por serem termos usados para

identificar o atributo. Por exemplo, a frase ”Avaliações de usuários”pode estar

presente antes do valor que indica a média da nota que os usuários deram para

determinado produto em uma página de comércio eletrônico.

2. Estilo de Apresentação: atributos do mesmo conceito geralmente são exibidos com

o mesmo estilo de apresentação. Foram utilizados sete caracteŕısticas de estilo

neste trabalho: tipo de fonte, tamanho da fonte, decoração (sublinhado, tachado,

etc.), espessura da linha (se está negritado), cor, se o texto está em itálico e se é

um link HTML ou não.

3. Tipo de dado: através do seu conteúdo, o atributo é definido como sendo de um

dos tipos de dados a seguir: texto comum, data, hora, valor monetário, inteiro,

decimal, porcentagem, imagem ou URL.

4. Caminho relativo ao SRR: é a sequência de “tags” HTML a ser percorrida do

elemento raiz do SRR até o atributo. Geralmente os atributos de um mesmo

conceito estão posicionados da mesma maneira nos SRRs.

5. Adjacência: diz respeito aos atributos imediatamente anteriores e posteriores a

um determinado atributo. Como mencionado anteriormente, os atributos de um

mesmo conceito geralmente são posicionados da mesma maneira nos SRRs. Logo,

o conceito do atributo que precede e o conceito do atributo que sucede um certo

atributo geralmente se repetem nos outros SRRs.

Similaridade entre atributos candidatos

Para saber se dois atributos candidatos pertencem ao mesmo conceito, é calculada a

similaridade entre eles, utilizando as cinco caracteŕısticas explicadas anteriormente. As-

sim, supondo dois atributos candidatos a1 e a2, essa similaridade é calculada da seguinte

maneira:

Sim(a1, a2) = p1 ∗ SimC(a1, a2) + p2 ∗ SimE(a1, a2) + p3 ∗ SimT (a1, a2)+

p4 ∗ SimR(a1, a2) + p5 ∗ SimA(a1, a2)
(3.8)

O cálculo da similaridade de cada uma das caracteŕısticas é feito da seguinte maneira:
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• SimC (similaridade do conteúdo): é aplicada a função de similaridade do cosseno

(Baeza-Yates and Ribeiro-Neto, 1999) em cima dos termos do conteúdo dos dois

atributos candidatos sendo comparados.

• SimE (similaridade do estilo de apresentação): é o percentual de caracteŕısticas

iguais, dentre as sete utilizadas, entre os dois atributos.

• SimT (similaridade do tipo de dado): se os tipos de dados dos dois atributos sendo

comparados forem iguais, a similaridade do tipo de dado é 1 (totalmente similares),

caso contrário é 0 (totalmente dissimilares).

• SimR (similaridade do caminho relativo ao SRR): a similaridade entre os caminhos

dos dois atributos é calculada utilizando o algoritmo RTED, explicado em 3.1.3.

• SimA (similaridade de adjacência): é a média da similaridade do atributo que pre-

cede e do atributo que sucede cada um dos dois atributos para os quais está sendo

calculada a similaridade, não entrando no cálculo da similaridade dos predecessores

e sucessores a própria similaridade de adjacência.

O alinhamento de dados considera em um único agrupamento apenas atributos can-

didatos de um mesmo conceito e de SRRs diferentes. Logo, a similaridade de atributos

candidatos pertencentes a um mesmo SRR é sempre 0.

Os termos p1, p2, p3, p4 e p5 da fórmula referem-se aos pesos dados a cada uma

das caracteŕısticas utilizadas no alinhamento de dados. Existe ainda um limiar de simi-

laridade T para verificar se dois atributos serão considerados similares ou não. Foram

normalizados e utilizados os mesmos valores de pesos e limiar informados por He et al.

(2007), respectivamente de 0.25, 0.62, 1.00, 0.45 e 0.13, e limiar de 0.86.

Agrupamento dos atributos candidatos similares

Para agrupar os candidatos a atributos por conceito, é utilizado o algoritmo de Agrupa-

mento Aglomerativo Hierárquico. Trata-se de um algoritmo bottom-up onde inicialmente

cada candidato a atributo representa um agrupamento de um único elemento. Esses

agrupamentos são sucessivamente fundidos (ou aglomerados) até que todos os agrupa-

mentos sejam fundidos em um único agrupamento representando todos os atributos, ou

até que uma condição de parada seja atingida. Assim, um algoritmo de Agrupamento

Aglomerativo Hierárquico executa, basicamente, os seguintes passos (Metz, 2006):
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1. Seleção do par de agrupamentos com a maior semelhança (menor distância);

2. Criação de um novo agrupamento que agrupa o par de agrupamentos selecionado

no passo 1;

3. Decremento do número de agrupamentos restantes; e

4. Avaliação da condição de parada: voltar ao passo 1 enquanto o número de agru-

pamentos for maior que um e a condição de parada não tiver sido atingida.

O agrupamento hierárquico gera, como o próprio nome diz, uma hierarquia de agru-

pamentos, que são organizados de acordo com a sua distância para os demais. Para

facilitar a visualização do resultado desse algoritmo, geralmente é utilizada uma estru-

tura de árvore conhecida como dendrograma, ilustrada na Fig. 3.5. No dendrograma,

os arcos representam grupos de agrupamentos que têm até certa distância. No final,

existirá um único grupo onde estarão contidos todos os agrupamentos (representado

pelo ńıvel 1 na figura). É preciso, então, definir um parâmetro de corte para extrair do

dendrograma os agrupamentos que representarão a separação dos dados em estudo. Por

exemplo, se fosse definido como parâmetro de corte uma distância máxima igual a 40

para a figura em questão, seriam retornados os 6 agrupamentos a seguir: {E1}, {E2,E3},
{E4}, {E5}, {E6, E7} e {E8}.

Neste trabalho, para o cálculo da distância entre os agrupamentos foi utilizada a

estratégia conhecida como Average Linkage, onde a distância entre dois agrupamentos é

dada pela média da distância entre todos os elementos de ambos agrupamentos. Como

parâmetro de corte do resultado do agrupamento hierárquico, definiu-se que seriam

considerados pelo método todos agrupamentos com distância menor ou igual a um limiar

chamado de θmax. No final do processo, cada agrupamento é considerado como sendo

um atributo, ou seja, como representando um conceito diferente dos demais.

Após a definição dos atributos pelo processo mencionado acima, é posśıvel que exis-

tam atributos com valores que se repetem em todos os SRRs, como por exemplo o

atributo AT09 do exemplo da Tabela 3.1. Como pode ser notado, o valor ”and up”desse

atributo se repete em todos os SRRs onde ele ocorre. Como valores repetidos represen-

tam dados que podem ser considerados sem utilidade para o usuário, como rótulos de

atributos ou separadores de campos de formulários, os atributos contendo esses valores

são eliminados. Portanto, após o processo descrito até aqui, o exemplo da Tabela 3.1

seria alterado para ficar conforme a Tabela 3.2. Nesse momento, o conjunto A de cada

SRR passaria a conter os seus reais atributos, não mais apenas candidatos a atributos.
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Figura 3.5: Exemplo de agrupamento hierárquico representado por um dendrograma
(Metz (2006))

Tabela 3.2: Exemplo de atributos alinhados após a eliminação de valores re-
petidos.

AT01 AT02 AT03 AT04 AT05 AT06 AT07 AT08 AT09 AT10

Results...

Sort by: best user... best match price best expert...

Nikon Coolpix... img/photo01.jpg $ 59 4 stores User reviews (29)

DSLR-A550 Di... img/photo02.jpg $ 749 4 stores User reviews (8)

Fujifilm FinePix... img/photo03.jpg $ 119 48 stores User reviews (9)

Panasonic Lu... img/photo04.jpg $ 129 60 stores User reviews (2)

Kodak EASYS... img/photo05.jpg $ 59 11 stores User reviews (23)

Canon EOS 5... img/photo06.jpg $ 34 32 stores User reviews (157)

Nikon Coolpix... img/photo07.jpg $ 9.90 9 stores User reviews (51)

Pentax Optio... img/photo08.jpg $ 49 20 stores User reviews (24)

Descoberta da Estrutura dos SRRs usando N-gramas

A descoberta de SRRs pelo método proposto ocorre, como mencionado anteriormente,

ao serem considerados como um SRR todos os elementos filhos da principal região de

dados. Assim, poderia-se afirmar que após a eliminação dos elementos separadores e

dos inviśıveis ao usuário, cada elemento restante no conjunto R′ seria o nodo raiz de um

SRR.
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Essa afirmação, embora seja aplicável a maioria das páginas de resultado de busca,

não é aplicável a todas. Existem alguns casos onde o SRR é formado por mais de um

elemento filho da principal região de dados, como o exemplo da Fig. 3.6. Nesse exemplo,

é exibida a principal região de dados de uma página contendo três registros. No canto

direito da figura está a representação da estrutura de “tags” HTML que forma a região

sendo exibida. A “tag” “dl” é a principal região de dados e os seus elementos filhos

seriam os SRRs. Entretanto, o primeiro registro é, na verdade, formado pela primeira

“tag” “dt” e pela segunda e terceira “tags” “dd” (representados por (a) na figura). A

mesma coisa acontece com o segundo e terceiro SRRs, que são formados pela mesma

sequência de tags (representados por (b) e (c)). As setas na figura apontam qual o

atributo que cada “tag” está representando: as três primeiras setas apontam para os

atributos “t́ıtulo”, “descrição” e “endereço web” do SRR (a). As três setas tracejadas

apontam para os atributos do SRR (b) e as três setas pontilhadas para os atributos do

SRR (c). O resultado da aplicação do processo de alinhamento de dados nesse exemplo

pode ser visto na Tabela 3.3 onde, erroneamente, seriam definidos 9 SRRs, e não 3, como

é exibido para o usuário.

Figura 3.6: Exemplo de estrutura onde um SRR não tem um elemento raiz definido

Para tratar casos desse tipo, o método utiliza um processo de descoberta de estrutura

baseado em n-gramas. A principal intuição por trás do uso dos n-gramas é tentar

descobrir padrões de sequências de atributos e, com isso, conseguir definir onde se inicia

e termina cada SRR. Essa descoberta de estrutura através de n-gramas funciona baseada
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Tabela 3.3: Resultado do alinhamento de dados do exemplo da Fig. 3.6
SRR/ATR. AT01 AT02 AT03 AT04

SRR1 http://test.com/ Test .com Web Based Testing...

SRR2 Easily Author and Administer...

SRR3 http://test.com/ http://test.com/

SRR4 http://www.speakeasy.net/speedtest/ Speakeasy - Speed Test

SRR5 Test your Internet Connection...

SRR6 http://www.speakeasy.net/speedtest/ http://www.speakeasy.net/speedtest/

SRR7 http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket Test cricket - Wikipedia, the free...

SRR8 Test cricket is the longest...

SRR9 http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket

nos seguintes passos:

Passo 1: Verificação da coesão dos SRRs

Antes de aplicar a descoberta de estrutura através de n-gramas, o método precisa saber

se esse procedimento é necessário. Isso é feito através do cálculo da coesão dos SRRs

encontrados, ou seja, dos SRRs contidos em R′.

Para isso, é criada uma matriz de similaridade, que pode ser entendida como uma ta-

bela ”n−por−n”que armazena os valores de proximidade de cada par de n objetos (Han

and Kamber, 2006). Neste trabalho, os objetos são os SRRs e os valores contidos nessa

matriz expressam a similaridade entre cada par de SRR. Para cálculo da similaridade,

foi calculado o ı́ndice de Jaccard dos atributos coincidentes entre os dois SRRs sendo

comparados. Um atributo é coincidente em dois SRRs quando ele existe em ambos,

independentemente do seu conteúdo.

Por exemplo, supondo os SRRs da Tabela 3.3, o ı́ndice de similaridade de Jaccard

entre SRR1 e SRR2 seria zero, já que não há atributos coincidentes entre os dois. Já

entre SRR1 e SRR3, existe 1 atributo coincidente (AT01 ocorre em ambos SRRs) para

um total de 3 atributos que ocorrem nesses dois SRRs (AT01, AT02 e AT04). Logo, a

similaridade de Jaccard nesse caso seria igual a 1/3.

Depois de calculada a similaridade de cada par de SRR, a matriz de similaridades

resultante é comparada com a matriz de similaridade ideal. A matriz de similaridade

ideal é uma matriz que contém os mesmos pares de SRRs da matriz anterior, só que

todos os valores de similaridades são igual a 1, ou seja, todos os pares de SRRs são

considerados completamente similares. Então, para comparar uma matriz com a outra,

a soma de todos os valores da matriz de similaridades é dividida pela soma de todos os

valores da matriz de similaridade ideal, encontrando, assim um percentual que representa
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o quão similares entre si são os SRRs ali representados. Esse percentual de similaridade

é chamado de ı́ndice de coesão dos SRRs da principal região de dados.

Assim, para o método decidir se é necessária a aplicação da descoberta de estrutura

dos SRRs através de n-gramas, ele compara esse ı́ndice de coesão com um parâmetro

%coesao. Se o ı́ndice de coesão for menor que esse parâmetro, ou seja, se as estruturas

de atributos dos SRRs, quando comparados entre si, são muito diferentes, é aplicada a

descoberta de estrutura através de n-gramas, descrita no passo a seguir. Caso contrário,

é aplicada uma função de remoção de SRRs discrepantes, que é explicada em 3.2.4.

Passo 2: Extração dos n-gramas

Para a extração dos n-gramas, os nomes dos atributos que ocorrem em cada um dos

SRRs são concatenados em uma string, na ordem em que aparecem, separados por um

espaço em branco. Por exemplo, concatenação dos nomes dos atributos da Tabela 3.3

geraria a seguinte string : “AT01 AT02 AT03 AT01 AT04 AT01 AT02 AT03 AT01 AT04

AT01 AT02 AT03 AT01 AT04”.

A partir dessa string, é formado um conjunto com todos os n-gramas extráıdos e que

têm um limite de tamanho máximo de nmax. Esse limite é calculado da seguinte forma:

nmax =
|As|
#min

(3.9)

onde As é o conjunto de atributos separados por espaço em branco constantes na string,

e o parâmetro #min é aquele definido em 3.1.1, que se refere ao número mı́nimo de

SRRs que uma principal região de dados deve ter para ser tratada pelo método proposto

neste trabalho. Portanto, para o exemplo em questão |As| teria um valor igual a 15 e,

considerando #min igual a 3, resultaria em um n igual a 5. Logo, dessa forma, é evitada

a formação de n-gramas que pudessem expressar estruturas de menos que #min SRRs.

Um n-grama de tamanho n=1 vai conter apenas o nome de um atributo. Para n

maior que 1, vai conter o nome de um atributo e os nomes dos atributos subsequentes,

conforme aparecem na string. Por exemplo, para extrair n-gramas de tamanho n=2

da string do exemplo citado acima, o primeiro passo é posicionar o ponteiro de leitura

no primeiro atributo que ocorre na string, ou seja, AT01. Em seguida, é selecionado o

atributo subsequente a esse, ou seja, AT02, e formado o n-grama {AT01,AT02}, que é
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adicionado ao conjunto de n-gramas. Para extrair o próximo n-grama de tamanho n=2,

o ponteiro de leitura é posicionado no segundo atributo que ocorre na string, ou seja,

AT02, e é selecionado o seu atributo subsequente, que no exemplo é AT03. É formado o

n-grama {AT02,AT03}, que é adicionado também ao conjunto. Esse processo se repete

até que toda a string tenha sido lida e até que nmax seja atingido.

Assim, os conjuntos de n-gramas gerados para o exemplo em questão seriam os se-

guintes, separados pelo seu tamanho para um melhor entendimento, seriam os seguintes:

• n=1: {AT01}, {AT02}, {AT03}, {AT04}

• n=2: {AT01,AT02}, {AT02,AT03}, {AT03,AT01}, {AT01,AT04}, {AT04,AT01}

• n=3: {AT01,AT02,AT03}, {AT02,AT03,AT01}, {AT03,AT01,AT04}, {AT01,AT04,AT01},
{AT04,AT01,AT02}

• n=4: {AT01,AT02,AT03,AT01}, {AT02,AT03,AT01,AT04}, {AT03,AT01,AT04,AT01},
{AT01,AT04,AT01,AT02}, {AT04,AT01,AT02,AT03}

• n=5: {AT01,AT02,AT03,AT01,AT04}, {AT02,AT03,AT01,AT04,AT01}, {AT03,AT01,

AT04,AT01,AT02}, {AT01,AT04,AT01,AT02,AT03}, {AT04,AT01,AT02,AT03,AT01}

Cada um dos n-gramas gerados representa sequências de atributos que poderiam ser

classificadas como SRRs, já que todas essas sequências são encontradas na principal

região de dados. É preciso, então, descobrir o n-grama ou os n-gramas que representam

corretamente o ińıcio e o final dos SRRs, conforme é detalhado no próximo passo.

Passo 3: Classificação dos n-gramas

Para a descoberta correta da estrutura dos SRRs, é preciso definir qual ou quais n-

gramas representam corretamente a estrutura dos registros. Para isso, é definida uma

pontuação, ou score, para cada n-grama para o diferenciar dos demais. Essa pontuação

é calculada da seguinte maneira:

score =
n ∗ f
s

(3.10)
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Tabela 3.4: Resultado da aplicação de n-gramas no exemplo da Fig. 3.6
SRR/ATR. AT01 AT02 AT03 AT01 AT04

SRR1 http://test.com/ Test .com Web Based Testing... Easily Author and Administer... http://test.com/ http://test.com/

SRR2 http://www.speakeasy.net/speedtest/ Speakeasy - Speed Test Test your Internet Connection... http://www.speakeasy.net/speedtest/ http://www.speakeasy.net/speedtest/

SRR3 http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket Test cricket - Wikipedia, the free... Test cricket is the longest... http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket

onde n é o tamanho do n-grama, f é a sua frequência (quantas vezes o n-grama

ocorre dentro da string) e s é a quantidade de atributos que sobram ao se remo-

ver todas as ocorrências desse n-grama da string. Por exemplo, considere o n-grama

{AT01,AT02,AT03,AT01}, de tamanho n=4. Sua frequência f na string é igual a 3 e ao

remover todas as suas ocorrências da mesma sobram três atributos, ou seja, s=3. Logo,

o seu é score=4.

Após calcular o score de cada um dos n-gramas, eles são adicionados a uma pilha

ordenados de forma decrescente por esse score, para serem utilizados no próximo passo.

Passo 4: Reestruturação dos SRRs pelos n-gramas

Nesse passo, um n-grama é retirado da pilha e utilizado como definidor de estrutura de

SRRs. No exemplo utilizado, o n-grama {AT01,AT02,AT03,AT01,AT04} seria o com

maior score e, logo, o primeiro a ser utilizado. Cada registro passaria a ter a estrutura

de atributos na sequência em que aparecem no n-grama. A nova estrutura de registros

do exemplo pode ser vista na tabela Tabela 3.4. É importante notar que agora, ao invés

de 9 SRRs, existem apenas 3, que é o que expressa o que realmente está sendo exibido

na Fig. 3.6.

Após aplicar esse n-grama para reestruturar os registros, é feito o mesmo processo com

o próximo n-grama da pilha em cima dos atributos que restaram, ou seja, que não foram

englobados pelo n-grama anterior (no exemplo em questão, não sobrou nenhum atributo

após a aplicação do primeiro n-grama, logo nenhum outro n-grama será utilizado). O

score é recalculado após o uso de cada n-grama retirado da pilha. Caso a sequência de

atributos do n-grama não seja encontrada dentre os que sobraram, o n-grama é ignorado.

Esse processo é repetido até que todos os atributos façam parte de um SRR.

Essa utilização de vários n-gramas (e não apenas um) pela ordem de importância

(expressada pelo score) faz com que o método consiga lidar com principais regiões de

dados onde existam SRRs que não contêm determinados atributos, o que é muito comum

nos casos reais.
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Tabela 3.5: Resultado do realinhamento dos dados da Tabela 3.4

SRR/ATR. AT01 AT02 AT03

SRR1 http://test.com/ Test .com Web Based Testing... Easily Author and Administer...

SRR2 http://www.speakeasy.net/speedtest/ Speakeasy - Speed Test Test your Internet Connection...

SRR3 http://en.wikipedia.org/wiki/Test cricket Test cricket - Wikipedia, the free... Test cricket is the longest...

Passo 5: Realinhamento dos dados dos SRRs

Agora que os SRRs foram redefinidos com as estruturas extráıdas dos n-gramas, é preciso

realinhar os atributos. Isso é necessário para que os atributos que representam o mesmo

conceito sejam assim representados e aqueles repetidos ou vazios sejam eliminados. Por

exemplo, após o realinhamento dos dados da Tabela 3.4, os SRRs e atributos terão a

estrutura exibida na Tabela 3.5, onde os dois últimos atributos foram eliminados por

terem os mesmos valores do primeiro AT01. Os conjuntos R′ (SRRs) e A (atributos)

são recriados, espelhando a nova estrutura que foi descoberta.

Eliminação de SRRs discrepantes

É comum que dentro da principal região de dados de uma página de resultados de busca

existam elementos que não representem registros do banco de dados, como, por exemplo,

aqueles que apenas descrevem quantos registros estão sendo listados, os que representam

os painéis de paginação ou os anúncios e propagandas. Geralmente, esses elementos têm

estrutura diferente dos elementos que representam registros do banco de dados. Por

exemplo, na Tabela 3.2, as duas primeiras linhas representam elementos que não são

registros do banco de dados e que devem ser eliminados do resultado.

O método faz a eliminação dos elementos SRRs discrepantes pela técnica estat́ıstica

de verificação dos quartis inferior e superior de um conjunto de dados. Ela funciona da

seguinte maneira:

• Ordenação dos dados: para cada SRR, é calculada a sua similaridade média em

relação aos demais SRRs. É utilizado como indicador de similaridade, novamente,

o ı́ndice de jaccard calculado em cima do número de atributos coincidentes entre

os dois SRRs sendo comparados. Os SRRs são então ordenados por essa média de

similaridade, formando assim o conjunto de valores a serem trabalhados, onde os
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SRRs menos similares aos demais estão no ińıcio da lista de valores.

• Definição dos quartis inferior e superior: o quartil inferior, chamado de Q1, delimita

25% dos menores valores dos dados e o quartil superior, chamado de Q3, delimita os

25% maiores valores. Um detalhamento do cálculo dos quartis pode ser encontrado

em (Han and Kamber, 2006).

• Cálculo da amplitude interquat́ılica: é a distância entre o quartil inferior e o quartil

superior, denominada IQR, dada por:

IQR = Q3 −Q1 (3.11)

• Definição dos limitadores: os limitadores inferior (L1) e superior (L3) utilizados

na eliminação de valores discrepantes são calculados com a aplicação de um fator

igual a 1.5 (Han and Kamber, 2006), da seguinte maneira:

L1 = Q1 − (IQR ∗ 1.5) (3.12)

L3 = Q3 + (IQR ∗ 1.5) (3.13)

Portanto, no conjunto de dados ordenados, todos os valores abaixo de L1 e acima de

L3 são considerados discrepantes. Entretanto, como neste trabalho os dados ordenados

representam valores de média de similaridade onde os menos similares (que precisam ser

eliminados) estão no ińıcio da lista, só é utilizada a eliminação de SRRs cuja média de

similaridade está abaixo de L1. Logo, neste trabalho, L3 é ignorado.
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Experimentos

Nesta seção são apresentados os resultados dos experimentos que demonstram a eficácia

do método proposto. Inicialmente são descritas as coleções, os baselines e a métrica de

avaliação. Em seguida, é discutida a efetividade do método proposto em comparação

com os baselines.

4.1 Coleções de Avaliação

Para avaliar a eficácia método, foram adotadas as coleções de páginas web utilizadas em

(Trieschnigg et al., 2012), designado adiante como WEBT, e em (Velloso and Dorneles,

2013), designado adiante como WEBV. As coleções são descritas abaixo.

Coleção WEBT

A coleção de páginas de resultados de busca WEBT foi montada por Trieschnigg et al.

(2012), combinando duas coleções, Web1 e Web2, e contém 220 páginas web. Web1

contém páginas de resultados de busca obtidas dos 500 maiores websites americanos

listados em Alexa1, removidos websites que requerem login de usuário e que contêm

material pornográfico e arquivos torrent. Os autores usaram a função de busca da página

principal para obter as páginas de resultados de busca em cada website. Cada página de

resultados completa foi baixada no formato Mozilla Archive Format2, que inclui todas

1http://www.alexa.com/topsites
2http://maf.mozdev.org/

42
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as imagens e arquivos CSS (cascading style sheet) e remove códigos javascript. Web2

contém as páginas de resultado obtidas dos maiores websites do Reino Unido listados

pelo Alexa em maneira similar à utilizada em Web1 (websites já existentes em Web1

foram removidos).

Coleção WEBV

A coleção WEBV foi montada por Velloso and Dorneles (2013) e contém 23 páginas

de resultados de busca. As páginas dessa coleção continham somente o código fonte

HTML das mesmas, sem imagens e CSS. Por conta disso, as páginas foram renderizadas

incorretamente e apresentaram um layout totalmente desorganizado, diferente de quando

as mesmas são acessadas pela web. Para resolver esse problema, foi necessário acessar

os websites novamente, procurar pelos mesmos termos que Velloso and Dorneles (2013)

e salvar toda a página de resultado no disco, incluindo imagens e CSS.

A Tabela 4.1 mostra a popularidade de cada domı́nio em ambas as coleções.

4.2 Baseline

Foram utilizados como baselines os trabalhos propostos por Velloso and Dorneles (2013)

e Trieschnigg et al. (2012), dos quais as coleções foram obtidas, e por Zhai and Liu

(2005b). O trabalho de (Velloso and Dorneles, 2013) foi utilizado apenas na avaliação

da seleção da principal região de dados. O trabalho de (Trieschnigg et al., 2012) foi

utilizado na avaliação da seleção da principal região de dados e da extração dos SRRs.

E o trabalho de (Zhai and Liu, 2005b) foi utilizado na avaliação da seleção da principal

região de dados, da extração dos SRRs e dos seus atributos.

Em (Velloso and Dorneles, 2013), como descrito na Seção 2.2, os autores tentam

identificar a principal região de dados verificando sequências de śımbolos que representam

as “tags” no documento HTML. Em seguida, todas as outras regiões são removidas da

árvore DOM e o resultado é salvo como uma nova página. Então, essa nova página

é usada como entrada para o algoritmo MDR (Liu et al., 2003) com a finalidade de

aumentar a sua acurácia, já que o número de nodos analisados por ele será menor. Para

utilizá-lo como baseline na seleção da principal região de dados, foi feita uma verificação

nas novas páginas geradas pelo método (contendo apenas a principal região de dados
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Tabela 4.1: Distribuição das páginas de resultado de busca nos domı́nios de
aplicação.

WEBV WEBT

Domı́nio # de páginas % de páginas # de páginas % de páginas

Academia 3 13,04 3 1,36

Artigos Técnicos 0 0,00 13 5,91

Bancos 2 8,70 5 2,27

Comunidade 0 0,00 11 5,00

e-Commerce 9 39,13 39 17,73

Governo 0 0,00 3 1,36

Imagens 0 0,00 19 8,64

Institucional 0 0,00 19 8,64

Jogos 0 0,00 1 0,45

Livros 0 0,00 1 0,45

Motores de Busca 2 8,70 26 11,82

Músicas 0 0,00 3 1,36

Not́ıcias 5 21,74 50 22,73

Receitas 0 0,00 1 0,45

Vagas de Trabalho 0 0,00 6 2,73

Véıculos & Imóveis 1 4,35 4 1,82

Vı́deos 1 4,35 16 7,27

Todos os Domı́nios 23 220

de cada página) para calcular a sua acurácia. Foi considerado que a principal região

de dados foi corretamente identificada se a página gerada contivesse apenas a principal

região de dados da página original (sem as demais regiões).

Em (Trieschnigg et al., 2012), como também descrito na Seção 2.2, os autores

propõem um método para gerar expressões XPath para extrair os SRRs das páginas.

Para utilizá-lo como baseline na seleção da principal região de dados, foi necessário exe-

cutá-lo em cada página das coleções e verificar se a expressão XPath selecionava apenas

elementos dentro da principal região de dados. Se ao menos um elemento selecionado

estivesse fora (por exemplo, se fosse selecionado um menu), foi considerado que a iden-

tificação da principal região de dados foi incorreta. Já na sua utilização como baseline
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na extração dos SRRs, foi verificado quantos SRRs foram extráıdos corretamente ou

não, calculando sua precisão, revocação e F-measure. Esse método tem três parâmetros:

minSimilarityThreshold, avgSimilarityThreshold and minimumNodeCount.

Em (Zhai and Liu, 2005b), é proposto um método de extração de dados web chamado

DEPTA (Data Extraction based on Partial Tree Alignment), que extrai todos os registros

de dados e seus respectivos atributos, conforme explicado na Seção 2.2. Esse método

extrai qualquer lista de dados da página (como menus, por exemplo) e não somente

os registros da principal região de dados, gerando um arquivo em formato HTML com

vários elementos “table”, onde cada “table” representa uma região de dados da página.

Portanto, para utilizá-lo como baseline na seleção da principal região de dados, foi

considerada na análise apenas o elemento “table” referente à principal região de dados.

Caso os dados da principal região de dados fossem divididos em mais de um elemento

“table”, foi considerado aquele contendo o maior número de registros. Apenas os dados

desse “table” foram utilizados na avaliação da extração de SRRs e seus atributos, ou

seja, apenas os SRRs e atributos dele extráıdos foram computados no cálculo da sua

eficácia.

4.3 Métrica de Avaliação

Para avaliar a eficácia do método proposto para seleção da principal região de dados, foi

utilizada a medida acurácia, calculada como a seguir:

acurácia =
#corretos

#total
(4.1)

#corretos é o número total de principais regiões de dados das páginas da coleção corre-

tamente identificadas pela expressão retornada pelo método e #total é o número total

de páginas na coleção.

Para avaliar a eficácia do método proposto para extração dos SRRs e seus atributos,

foram utilizadas as medidas de precisão, revocação e F-measure(F1), explicadas na Seção

2.1. Seguindo a nomenclatura utilizada nessa explicação, no caso da extração dos SRRs,

o conjunto R (de elementos que deveriam ser retornados) é formado por todos os SRRs

existentes na página de resultado de busca, na qual está sendo realizada a extração. Já
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Tabela 4.2: Valores de parâmetros do método proposto.

Parâmetro Descrição Valor

#min Número mı́nimo de elementos filhos 3

%area Percentual de área ocupado por um elemento 0, 1

%altura Percentual de altura de um elemento 0, 2

%largura Percentual de largura de um elemento 0, 3

δmax Distância média entre subárvores 2

%pai Proporção entre um elemento e seu pai, se ambos forem candidatos 0, 2

θmax Distância máxima utilizada para corte no agrupamento hierárquico 0, 5

%coesao Limite mı́nimo de coesão para que não seja necessária a aplicação 0, 5

da descoberta de estrutura através de n-gramas

na extração dos atributos, o conjunto R é formado por todos os atributos de todos os

SRRs existentes na página citada. Já o conjunto A (de elementos extráıdos da página),

contém todos os SRRs extráıdos da página de resultado de busca, no caso da extração

de SRRs, ou todos os atributos extráıdos, no caso da extração de atributos.

4.4 Configuração dos Experimentos

Foram realizados experimentos em cada coleção. Cada método foi executado em cada

página web e, para a avaliação da eficácia na seleção da principal região de dados, foi

verificado manualmente se essa região foi corretamente selecionada. Já para a avaliação

da extração dos SRRs e seus atributos, foram computados a quantidade de SRRs e

atributos extráıdos corretamente ou não, calculando sua precisão, revocação e F-measure.

A Tabela 4.2 mostra os valores dos parâmetros usados, pelo método proposto, na

avaliação experimental. Esses valores compõem a melhor configuração para WEBT e

não foram alterados para nenhum site espećıfico, ou seja, são os mesmos para todos os

sites das coleções.

Para executar o método proposto em Trieschnigg et al. (2012), foram utilizados os

mesmos valores de parâmetros definidos pelos autores: minSimilarityThreshold = 0,55,

avgSimilarityThreshold = 0,65 and minimumNodeCount = 3. Em relação ao método

proposto em Velloso and Dorneles (2013), o único parâmetro é o percentual mı́nimo
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de tamanho de uma região comparada com o resto da sequencia, para que uma região

seja considerada como principal região de dados. Esse percentual é de 0,2. O método

proposto por Zhai and Liu (2005b) não contém parâmetros.

4.5 Resultados e Discussão

Eficácia da Seleção da Principal Região de Dados

Na Tabela 4.3 é mostrado o número de principais regiões de dados incorretamente se-

lecionadas pelo método proposto nas coleções WEBV e WEBT em cada domı́nio. A

última linha da tabela mostra a acurácia do método em cada coleção.

Na coleção WEBV, somente 2 regiões principais de dados foram selecionadas incor-

retamente pelo método. Foram analisados cada caso e pôde ser percebido que a primeira

página de resultados de busca (“bradesco.com.br”), cuja principal região de dados foi

incorretamente selecionada, usa o elemento “iframe” para envolver os SRRs. Esse tipo

de elemento insere uma página dentro da outra. Então, nessa situação, o método pro-

posto não consegue prover uma expressão para selecionar a principal região de dados, já

que o “iframe” aparece vazio.

Outra principal região de dados selecionada incorretamente pelo método proposto

é aquela na página de resultados de busca do website “americanas.com”. Essa página

contém alguns elementos que não são SRRs, mas cuja estrutura é similar aos SRRs. Esses

elementos similares induzem o método na última estratégia do terceiro passo (definindo

a expressão que seleciona a principal região de dados) a construir incorretamente a

expressão XPath.

Na coleção WEBT, dentre as 220 páginas de resultados de busca, o método teve

20 principais regiões de dados incorretamente selecionadas. Foram analisadas essas 20

paginas e conclúıdo que:

• Em 11 páginas de resultado de busca, a falha ocorre porque o método, na última

estratégia do terceiro passo, quando tentando encontrar subárvores similares às

subárvores dos SRRs já selecionados, encontra subárvores similares que não contém

SRRs ou, por causa do limiar de similaridade δmin, subárvores com SRRs não são

consideradas similares;
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Tabela 4.3: Eficácia da seleção da principal região de dados em cada coleção.

# de principais regiões de dados

selecionadas incorretamente

Domı́nio WEBV WEBT

Academia 0 0

Artigos Técnicos 0 0

Bancos 1 1

Comunidade 0 0

e-Commerce 1 3

Governo 0 0

Imagens 0 2

Institucional 0 2

Jogos 0 0

Livros 0 0

Motores de Busca 0 1

Música 0 0

Not́ıcias 0 7

Receitas 0 0

Vagas de Trabalho 0 1

Véıculos & Imóveis 0 0

Vı́deos 0 1

Acurácia 91,30 91,81

• Em 7 páginas de resultados de busca, a falha ocorre pelo fato de que alguns ele-

mentos sem SRRs têm áreas maiores que o elemento com os SRRs, passando em

todos os passos; e

• 1 página de resultados de busca, quando carregada no navegador, é automatica-

mente redirecionada para outra página e, como essa página é diferente daquela na

coleção, é considerada como incorreta a seleção da principal região de dados.

• 1 página de resultados de busca utiliza uma “tag” HTML do tipo “iframe” para

armazenar a principal região de dados. Com isso, a principal região de dados

é advinda de outro documento, e não da página que foi renderizada, não sendo

posśıvel alcançá-la utilizando expressões XPath.
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Tabela 4.4: Comparação da eficácia (acurácia) da seleção da principal região
de dados com os baselines

Coleções

Métodos WEBV WEBT

Método proposto neste trabalho 91,30 91,81

Método proposto por Velloso and Dorneles (2013) 86,96 45,45

Método proposto por Trieschnigg et al. (2012) 86,96 89,55

Eficácia da Seleção da Principal Região de Dados Comparada aos

Baselines

A Tabela 4.4 mostra a comparação da seleção da principal região de dados com os

baselines em ambas as coleções, em termos de acurácia para selecionar a principal região

de dados. Na coleção WEBV, os baselines obtiveram a mesma acurácia (86,96%). O

método proposto teve um ganho em torno de 5% quando comparado a ambos baselines.

Na coleção WEBT, os ganhos do método proposto foram em torno de 100% e 2,5%

comparados com os métodos propostos por Velloso and Dorneles (2013) e Trieschnigg

et al. (2012), respectivamente.

Influência de Cada Filtro na Performance Final da Seleção da Principal Região de

Dados

Para medir a influência de cada filtro/estratégia do terceiro passo na performance da

seleção da principal região de dados, ele foi executado sem um dos seus filtros/estratégias.

A Tabela 4.5 mostra a eficácia (acurácia) do método nessas situações.

É percebido que, na coleção WEBV, quando removida a comparação da área, altura e

largura de um elemento selecionado por uma expressão candidata em relação aos valores

do elemento “body”, a acurácia do método cai por volta de 4,8%. Quando são buscados

SRRs em outras subárvores (isto é, subárvores que não são selecionadas pela expressão

obtida no momento) a performance cai por volta de 14,3%. Nessa coleção, o filtro que

compara a área de uma região com a área do seu elemento pai leva à pior performance

(o método não seleciona corretamente nenhuma região principal de dados).



50 Experimentos

Tabela 4.5: Eficácia da seleção da principal região de dados sem considerar um
filtro ou estratégia do terceiro passo.

Filtro/Estratégia WEBV WEBT

Área 86,95 91,81

Altura 86,95 87,72

Largura 86,95 90,45

Área do pai 0,00 4,55

SRRs outras subárvores 78,26 90,0

Na coleção WEBT, o filtro que compara a área de um elemento com a do elemento

“body” não altera o resultado final. Quando são comparados a altura e largura dos ele-

mentos, bem como é feita a busca por subárvores similares (SRRs em outras subárvores),

há uma queda no desempenho do do método por volta de apenas 4,5%, 1,5% e 2,0%, res-

pectivamente. Mas, como também aconteceu em WEBV, se não for feita a comparação

da área do elemento com seu pai, o método tem um desempenho fraco.

Sensibilidade da Seleção da Principal Região de Dados aos Parâmetros

Foi investigada a sensibilidade do método proposto para seleção da principal região de

dados em relação aos seus parâmetros #min, δmax, %area, %altura, %largura e %pai. Em

cada execução, foram variados os valores de apenas um parâmetro. A Fig. 4.1 mostra

a acurácia na coleção WEBT quando os valores de #min e δmax estão entre 1 e 10. É

percept́ıvel que existe uma baixa variação da acurácia quando os valores de #min são

variados. As melhores acurácias são obtidas quando os valores de #min são variados

entre 2 e 4. Sobre δmax, as melhores acurácias são obtidas quando δmax=1 e δmax=2.

Existe uma leve diminuição da acurácia de δmax=3 até δmax=9.

A Fig. 4.2 mostra a acurácia na coleção WEBT quando os valores de %area, %altura,

%largura e %pai são variados de 0,05 até 0,50. Em relação a %altura, %largura e %pai, para

valores menores que 0,30, o método proposto apresenta a melhor performance. Para

%area ≤ 0, 15, as acurácias ficam em torno de 90%.
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Figura 4.1: Sensibilidade em relação a #min e δmax

Eficácia da Extração dos SRRs e seus Atributos

Nas Tabelas 4.6 e 4.7 são comparadas a eficácia do nosso método e a dos baselines na

extração dos SRRs das coleções WEBV e WEBT, respectivamente. E nas Tabelas 4.8

e 4.9 é feita a mesma comparação, só que em relação à extração dos atributos dos SRRs.

As colunas P representam a precisão, as colunas R a revocação e as F1 a F-measure.

Cada linha representa um domı́nio de aplicação e a última linha a eficácia total. A

comparação do método proposto com os baselines é centrada no valor do F1, por se

tratar de uma média harmônica entre a precisão e a revocação, resultando, portanto,

em um valor que leva em conta as duas medidas.

Assim, analisando a extração dos SRRs e utilizando o F1 como comparador, o método

proposto teve um ganho de 5,5% em relação a Trieschnigg et al. (2012) e de 45,0% em

relação ao DEPTA na coleção WEBV. Já na coleção WEBT, o ganho foi de 4,6% em

relação a Trieschnigg et al. (2012) e de 11,8% em relação ao DEPTA. Pode ser notado,

também, que o método proposto conseguiu um F1 superior a 80% em 6 dos 7 domı́nios

de WEBV e em 15 dos 17 domı́nios de WEBT.
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Figura 4.2: Sensibilidade em relação a %area, %altura, %largura e %pai

Em relação à extração dos atributos dos SRRs, a comparação foi feita apenas com o

DEPTA, por que o trabalho de Trieschnigg et al. (2012) não faz a extração de atributos.

Assim, utilizando o F1 como comparador, o método proposto obteve um ganho de 63,0%

em relação ao DEPTA em WEBV e de 42,5% em WEBT. Pelas Tabelas 4.8 e 4.9 pode

ser notado, ainda, que o método proposto obteve um F1 superior ao DEPTA em todos

os domı́nios na coleção WEBV e em 14 dos 17 domı́nios em WEBT.

Para medir a influência do processo de eliminação de SRRs discrepantes e do processo

de descoberta de estrutura dos SRRs através de n-gramas, o método foi executado sem

cada um desses processos e sem os dois. O resultado obtido pode ser visto na Tabela 4.10,

onde a primeira linha representa a execução do método completo.

Pode ser percebido que a execução do método proposto sem o processo de eliminação

de SRRs discrepantes ou sem a execução desse processo e o da descoberta de estrutura

através de n-gramas em conjunto, na coleção WEBV, resultaram em uma elevação da

eficácia do método, e não a uma queda, como seria esperado (e que ocorreu em WEBT).

A eliminação de SRRs discrepantes tenta eliminar elementos que estão na principal

região de dados mas não são registros da base de dados. Isso é feito através da detecção
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Tabela 4.6: Eficácia da extração dos SRRs da coleção WEBV comparada aos
baselines.

Trieschnigg et al. (2012) DEPTA Método Proposto

Domı́nio P R F1 P R F1 P R F1

Academia 74,36 72,50 73,42 100,00 82,50 90,41 97,44 95,00 96,20

Bancos 0,00 0,00 0,00 33,33 15,00 20,69 60,00 45,00 51,43

e-Commerce 93,63 83,04 88,01 91,53 38,16 53,87 89,06 83,39 86,13

Motores de Busca 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Not́ıcias 100,00 66,67 80,00 100,00 73,33 84,62 100,00 100,00 100,00

Véıculos & Imóveis 100,00 50,00 66,67 100,00 35,00 51,85 100,00 100,00 100,00

Vı́deos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 94,74

Total 92,95 76,73 84,07 92,73 45,64 61,17 91,45 86,13 88,71

de prováveis SRRs cuja estrutura é muito diferente dos demais sendo, portanto, senśıvel

a SRRs com muito mais ou muito menos atributos que os outros, podendo eliminar

erroneamente elementos que representam verdadeiramente registros da base de dados.

O que pode ser conclúıdo, então, é que existe na base de dados WEBV proporcional-

mente mais páginas que apresentam verdadeiros SRRs com estrutura muito diferente

dos demais que na base WEBT.
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Tabela 4.7: Eficácia da extração dos SRRs da coleção WEBT comparada aos
baselines.

Trieschnigg et al. (2012) DEPTA Método Proposto

Domı́nio P R F1 P R F1 P R F1

Academia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Artigos Técnicos 84,33 81,29 82,78 100,00 70,50 82,70 83,10 84,89 83,99

Bancos 100,00 100,00 100,00 100,00 92,00 95,83 86,96 80,00 83,33

Comunidade 83,33 82,93 83,13 100,00 93,17 96,46 82,03 86,83 84,36

e-Commerce 86,08 64,50 73,74 100,00 47,56 64,46 95,17 90,43 92,74

Governo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,02 100,00 96,39

Imagens 88,13 82,62 85,28 93,53 81,84 87,29 95,68 77,93 85,90

Instituicional 58,82 70,18 64,00 100,00 84,50 91,60 82,54 85,67 84,07

Jogos 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00 33,33 100,00 90,00 94,74

Livros 50,00 100,00 66,67 100,00 15,00 26,09 100,00 100,00 100,00

Motores de Busca 89,97 87,39 88,66 100,00 64,47 78,40 87,83 84,81 86,30

Música 59,70 77,67 67,51 100,00 84,47 91,58 100,00 100,00 100,00

Not́ıcias 93,39 86,36 89,74 95,99 57,81 72,16 80,19 85,65 82,83

Receitas 90,91 100,00 95,24 100,00 50,00 66,67 0,00 0,00 0,00

Vagas de Trabalho 97,69 100,00 98,83 100,00 20,47 33,99 68,66 72,44 70,50

Véıculos & Imóveis 100,00 100,00 100,00 100,00 90,59 95,06 100,00 88,24 93,75

Vı́deos 100,00 98,39 99,19 99,21 50,81 67,20 87,50 84,68 86,07

Total 85,73 80,54 83,05 98,23 64,25 77,69 87,71 86,01 86,85
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Tabela 4.8: Eficácia da extração dos atributos da coleção WEBV comparada
ao baseline.

DEPTA Método Proposto

Domı́nio P R F1 P R F1

Academia 57,58 89,76 70,15 89,76 89,76 89,76

Bancos 17,74 26,83 21,36 65,85 65,85 65,85

e-Commerce 43,97 43,49 43,73 71,56 80,38 75,72

Motores de Busca 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Not́ıcias 77,86 85,00 81,27 97,92 97,92 97,92

Véıculos & Imóveis 32,22 80,24 45,98 100,00 100,00 100,00

Vı́deos 49,05 100,00 65,81 85,44 85,44 85,44

Total 46,30 53,12 49,48 77,46 84,15 80,67
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Tabela 4.9: Eficácia da extração dos atributos da coleção WEBT comparada
ao baseline.

DEPTA Método Proposto

Domı́nio P R F1 P R F1

Academia 89,74 100,00 94,59 99,43 99,43 99,43

Artigos Técnicos 51,82 59,79 55,52 60,08 60,21 60,15

Bancos 86,06 83,26 84,63 82,07 70,23 75,69

Comunidade 63,42 89,31 74,17 76,44 76,71 76,57

e-Commerce 53,10 50,23 51,63 82,32 85,84 84,04

Governo 58,33 87,50 70,00 66,82 91,88 77,37

Imagens 40,59 50,16 44,87 70,78 78,34 74,37

Instituicional 70,78 84,96 77,23 74,66 72,34 73,48

Jogos 16,50 17,17 16,83 100,00 90,40 94,96

Livros 13,88 31,29 19,23 85,25 85,25 85,25

Motores de Busca 53,83 63,45 58,25 79,81 73,27 76,40

Música 68,51 91,14 78,22 81,65 87,47 84,46

Not́ıcias 53,73 59,68 56,55 71,30 82,73 76,59

Receitas 41,18 58,33 48,28 0,00 0,00 0,00

Vagas de Trabalho 11,47 13,10 12,23 41,40 50,72 45,58

Véıculos & Imóveis 61,90 78,19 69,10 98,66 89,43 93,82

Vı́deos 53,56 45,97 49,47 81,94 75,57 78,63

Total 51,93 56,90 54,30 75,74 79,06 77,37
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Tabela 4.10: Análise da eficácia sem a eliminação de SRRs discrepantes e sem
a descoberta de estrutura através de N-gramas.

WEBV WEBT

Forma de execução F1 - SRRs F1 - Atributos F1 - SRRs F1 - Atributos

Completa 88,71 80,67 86,85 77,37

Sem eliminação de SRRs discrepantes 89,68 83,53 84,28 73,80

Sem descoberta de estrutura através de n-gramas 85,65 79,38 79,83 73,25

Sem os dois processos acima 90,13 85,78 83,36 75,57



Caṕıtulo 5

Considerações Finais

5.1 Conclusão

Neste trabalho, foi proposto um método automático para detectar a principal região de

dados de páginas resultado de busca e para extrair seus registros e respectivos atributos.

O método utiliza informações de renderização dos elementos da página, a análise da

árvore DOM e a descoberta da estrutura dos SRRs para extrair somente as informações

relativas ao resultado da busca realizada no website.

Na avaliação experimental, primeiro foi comparada a técnica de detecção automática

da principal região de dados do método proposto com outros dois métodos automáticos.

O método proposto mostrou um ganho entre 2,5% e 100% em relação aos métodos

comparados, dependendo da coleção de páginas utilizada. Também foi posśıvel descobrir

que o filtro que compara a área de um elemento com a área do seu elemento pai é que

mais influencia a acurácia da detecção da principal região de dados do método proposto.

Também foi feita uma experimentação com a técnica de extração de SRRs e atributos

do método proposto, comparando-a a dois trabalhos da área. Em relação à detecção da

estrutura e da extração dos SRRs, os ganhos do método proposto em relação aos demais

ficaram entre 4,6% e 45%. Já em relação à extração dos atributos dos SRRs, os ganhos

foram de 42,5% na coleção WEBT e de 63,0% em WEBV.

Embora os experimentos tenham mostrado que o método proposto é eficaz, ele tem

algumas limitações. Como qualquer método que trabalha em cima de árvores DOM

de páginas HTML, o que foi proposto espera que o código fonte dessas páginas esteja

58
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bem estruturado e não tenha erros. Embora existam vários HTML parsers que corrigem

muitos desses erros, eles não garantem uma correção total e completa. Essa caracteŕıstica

pode levar o método proposto a obter erroneamente a altura e largura dos elementos.

Outro ponto fraco do método proposto está ligado à atribuição incorreta da in-

formação de renderização pelo navegador ou CSSBox. Por exemplo, há situações em

que um elemento ocupa uma grande área na tela mas seus valores de altura e largura

são zero. Isso ocorre quando é utilizado o CSSBox ou outro navegador web (o navegador

Mozilla, por exemplo).

Devido à sua complexidade e, principalmente, à necessidade de renderizar as páginas

antes de analisá-las, o método proposto pode demorar para extrair os dados de páginas

com muitas regiões de dados ou muitos registros. Isso pode inibir o seu uso em aplicações

que necessitem extrair dados de uma grande quantidade de páginas em reduzido espaço

de tempo.

5.2 Trabalhos Futuros

Como trabalho futuro, pretende-se estudar formas de eliminar ou configurar automati-

camente os parâmetros utilizados no método proposto. Além disso, é preciso aperfeiçoar

o processo de remoção de SRRs discrepantes de forma que os elementos que represen-

tem SRRs mas que apresentem muito mais ou muito menos atributos que os demais

SRRs não sejam eliminados erroneamente. Quanto à extração de atributos, pretende-se

desenvolver um método para a rotulagem automática dos mesmos e para a detecção e

separação de valores de atributos multi-valorados (que contêm vários conceitos dentro

do seu conteúdo, separados por algum elemento ou caractere).

Para diminuir o tempo necessário para a extração dos registros e seus atributos em

determinadas páginas, o método pode ser aperfeiçoado para gerar regras de extração,

chamadas de wrapper, que possa ser utilizado para extrair os dados de várias páginas de

um mesmo website sem que o algoritmo inteiro precise ser executado novamente.
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gartner, R. (2011). A versatile model for web page representation, information ex-

traction and content re-packaging. In Hardy, M. R. B. and Tompa, F. W., editors,

ACM Symposium on Document Engineering, pages 129–138, Mountain View, CA,

USA. ACM.

Kushmerick, N. (1997). Wrapper Induction for Information Extraction. PhD thesis,

University of Washington. AAI9819266.

Laender, A. H. F., Ribeiro-Neto, B., and da Silva, A. S. (2002a). Debye - data extraction

by example. Data and Knowledge Engineering, 40(2):121–154.
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e de Computação.

Miao, G., Tatemura, J., Hsiung, W.-P., Sawires, A., and Moser, L. E. (2009). Extracting

data records from the web using tag path clustering. In Proceedings of the 18th

International Conference on World Wide Web, WWW ’09, pages 981–990, Madrid,

Spain. ACM.

Muslea, I., Minton, S., and Knoblock, C. (1998). Stalker: Learning extraction rules

for semistructured. In In American Association for Artificial Intelligence (AAAI):

Workshop on AI and Information Integration, Madison, Wisconsin, USA.

Pawlik, M. and Augsten, N. (2011). Rted: A robust algorithm for the tree edit distance.

Very Large Data Bases (VLDB) Endowment, 5(4):334–345.

Sahuguet, A. and Azavant, F. (1999). Wysiwyg web wrapper factory (w4f). In Procee-

dings of the 8th International Conference on World Wide Web, pages 1–22, Toronto,

Canada.

Simon, K. and Lausen, G. (2005). Viper: Augmenting automatic information extraction

with visual perceptions. In Proceedings of the 14th ACM International Conference
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