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“ Tente... levante sua mão sedenta e recomece a andar 
Não pense que a cabeça agüenta se você parar,  

Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira 
Bailando no ar 

 
Queira... basta ser sincero e desejar profundo 

Você será capaz de sacudir o mundo, vai... tente outra vez 
 

Tente... e não diga que a vitória está perdida 
Se é de batalhas que se vive a vida... tente outra vez...”  

(Raul Seixas / Paulo Coelho / Marcelo Motta) 

Trecho da Música – Tente outra vez  
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Resumo 
 

A crescente quantidade de dados disposta diariamente na Web faz com que os 

sistemas de recuperação e extração de informações desempenhem um papel importante 

dentro dessa realidade. Entretanto, os resultados das buscas na Web freqüentemente 

frustram as expectativas dos usuários no tocante à qualidade das informações recuperadas. 

A Web Semântica, considerada a nova geração da Web, apresenta conceitos e ferramentas 

que visam inserir significado nos documentos existentes na WWW atual, permitindo com 

isso sanar algumas das limitações existentes. Um dos principais conceitos sobre os quais a 

Web Semântica se fundamenta, é a Ontologia. Estas podem ser vistas como especificações 

formais de um determinado domínio de conhecimento que possibilitam um entendimento 

comum sobre determinado tema de discussão.  

Este trabalho visa melhorar a qualidade das informações recuperadas de sites na 

Web através da utilização de conceitos e fundamentos da Web Semântica aliada às técnicas 

da Web já estabilizadas. Para tanto, foi definida uma arquitetura e desenvolvido um 

protótipo de um sistema que objetiva realizar recuperação e extração de dados sobre um 

domínio específico de conhecimento, utilizando uma ontologia (baseada nos fundamentos 

da Web Semântica) desenvolvida para auxiliar o processo de extração de informação 

relevante a partir de um conjunto específico de dados da Web. 

 

Palavras-chave: WWW, Sistemas de Recuperação e Extração de informação, Web 
Semântica, Ontologias. 
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Abstract 
 

The ever-increasing amount of data available daily on the web augments the 

importance of systems that extract and retrieve information from the web. However, the 

result of searches on the web very often frustrates user’s expectations as far as the quality 

of the retrieved information is concerned. The semantic web, considered the new generation 

of the web, presents concepts and tools aiming at inserting meaning into WWW documents, 

allowing solving some of the existing limitations. One of the main concepts that the 

semantic web is based upon is Ontology. It may be seen as formal specification of a given 

knowledge domain that makes it possible a common understanding of some theme of 

interest.  

This work is aimed at improving the quality of retrieved information from sites on 

the web through using concepts and tools from the semantic web allied to techniques 

already stabilized.  To achieve this it was developed an architecture and implemented a 

prototype of a system aimed at performing information extraction and retrieval from a 

specific domain using an ontology (based on the semantic web foundations) developed to 

aid the process of retrieving relevant information from a specific web data set. 

 
Key words: WWW, Information extraction and retrieval systems, Semantic Web, 

Ontology. 
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1 Introdução 

A World Wide Web (WWW) data do final dos anos 80, tempo no qual o impacto 

dessa nova tecnologia na sociedade ainda era desconhecido [Berners-Lee et al., 1994]. A 

explosão da Internet e o seu crescente uso fizeram com que apenas a quantidade de dados 

textuais existente na rede seja estimada em cerca de um terabyte, sem considerar os demais 

tipos de dados que residem na rede tais como áudio, imagem e vídeo, por exemplo [Baeza-

Yates & Ribeiro-Neto, 1999].  

Esse emaranhado de documentos torna a rede além de grande e rica, bastante 

confusa. Neste cenário de confusão, sistemas especializados na recuperação de informações 

desempenham um papel fundamental em busca de dados relevantes dentro do universo 

Web. Contudo, os resultados das buscas na Web, grande parte das vezes, frustram as 

expectativas dos usuários retornando informações fora do contexto procurado. 

Isso ocorre pelo fato da Web ser uma rede formada por documentos interligados, ao 

invés de uma rede composta por dados e informações semanticamente interconectados. A 

WWW foi criada com a visão de que seria um espaço onde a informação teria um 

significado bem definido, facilitando a cooperação e a comunicação entre as pessoas e os 

agentes computacionais. No entanto, o que se vê hoje é uma Web mais voltada para a 

comunicação entre pessoas, contendo dados sem qualquer significado para as máquinas. 

Essa falta de semântica dos dados levou ao desenvolvimento da nova geração da Web, a 

qual foi batizada de Web Semântica [Berners-Lee et al., 2001]. 

A Web Semântica pode ser vista como uma extensão da WWW atual que visa 

acrescer informação suficiente aos documentos nela dispostos, permitindo que os agentes 

de software que também habitam a rede “compreendam” e processem estes dados de forma 

inteligente. Com a inclusão de “significado”  nos documentos Web é possível criar métodos 

eficazes para realização de diversas tarefas executadas na rede, tais como busca, automação 

de ações e integração dos recursos disponíveis através da Web. Vários são os alicerces nos 

quais a Web Semântica se baseia. Dentre estes, alguns fundamentos começam a se 

estabelecer como padrões “de facto” , como por exemplo, as linguagens XML (eXtensible 

Markup Language) e RDF (Resource Description Framework) [Decker et al, 2002]. 
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Um conceito essencial para a efetivação da Web Semântica é o de Ontologias. Estas 

são contextualizações explícitas, formais e compartilhadas a respeito de uma área específica 

de conhecimento [Chandrasekaran et al, 1999; Bézivin, 1998]. Ontologias estão sendo 

produzidas no topo de todo o aparato tecnológico da Web Semântica, visando ser uma 

forma de se estabelecer consenso sobre o significado de conceitos e termos específicos de 

diversos domínios do conhecimento [Bonifácio & Heuser, 2003]. Elas tornam-se peças 

chave para permitir o acesso, a interoperação e a comunicação baseados em conteúdo, 

fornecendo à Web um nível de serviço qualitativamente novo.  

 

1.1 Trabalho desenvolvido 

De acordo com os conceitos da Web Semântica, é possível destacar diversos tipos 

de aplicação [Arruda 2002; Bonifácio & Heuser, 2003; Fileto, 2003] que fazem uso de 

ontologias como forma de estabelecer conhecimento comum sobre áreas específicas de 

conhecimento, para realização de várias tarefas na Internet. Essas tarefas variam de acordo 

com os tipos de ontologias utilizadas e sua conseqüente aplicabilidade no ramo escolhido. 

O objetivo principal deste trabalho consiste na definição de uma arquitetura que 

utilize conceitos da Web Semântica aliados a técnicas já consolidadas para o processamento 

na Web, visando realizar a recuperação e extração de informações a partir de um conjunto 

de sites relacionados a um domínio particular de conhecimento, aumentando a qualidade 

das informações recuperadas. Para auxiliar esta tarefa, uma ontologia específica deve 

retratar o ambiente que o sistema deseja acessar. Ela pode ser vista como um modelo de 

metadados que auxilia o processo de extração de dados a partir de um conjunto específico 

de documentos recuperados da Web. 

Para tanto, são analisados os arquivos HTML (HyperText Markup Language) 

[Raggett, 2002] que compõem o site, em busca das informações interessantes. O fato de 

lidar com páginas HTML, as quais apresentam suas informações através de dados textuais, 

torna necessária a utilização de alguma técnica que permita identificar os dados relevantes 

ao contexto da aplicação. Neste trabalho, foi utilizada a técnica de expressões regulares 

para satisfazer este fim. Através delas é possível encontrar, e conseqüentemente extrair, os 
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dados relevantes existentes nos documentos HTML. Estas expressões, responsáveis pelo 

reconhecimento sintático de padrões dentro de um texto, também devem estar descritas na 

ontologia. 

A ontologia, criada especificamente para satisfazer as necessidades deste trabalho, 

descreve a modelagem conceitual dos dados extraídos, bem como possui instâncias das 

classes específicas do domínio abordado capacitando assim a identificação e a extração dos 

dados a partir dos documentos recuperados. O desenvolvimento desta ontologia é baseado 

em conceitos, ferramentas e linguagens relacionadas à Web Semântica. Depois de 

identificados e extraídos, os dados devem ser armazenados em um formato amigável, como 

tabelas relacionais, por exemplo. Isso permite que estas informações fiquem facilmente 

acessíveis ao público interessado, evitando assim tediosas consultas a Web de forma 

tradicional. 

Um exemplo de uso, baseado na arquitetura e processos propostos foi desenvolvido. 

A área de atuação de tal exemplo consiste no universo de ofertas apresentadas em páginas 

Web de sites de supermercados. Estas promoções são apresentadas através de diferentes 

formas, as quais variam de acordo com premissas e padrões de desenvolvimento que as 

empresas seguem. Este protótipo, auxiliado pela ontologia e técnicas associadas, deve 

recuperar e extrair os dados e, posteriormente, armazená-los em um banco de dados, 

permitindo acesso às informações recuperadas. 

 

1.2 Organização da disser tação 

Além da introdução, o presente trabalho conta ainda com mais cinco capítulos, 

descritos a seguir: 

Capítulo 2 – A World Wide Web: Esse capítulo descreve conceitos relacionados ao 

trabalho proposto, abordando informações sobre Sistemas de Recuperação e Extração de 

Informação, seus objetivos e funções. Nesta perspectiva, são tratados ainda os fundamentos 

da Web Semântica, através da apresentação e descrição da arquitetura na qual ela se baseia. 

É abordada também, uma série de ferramentas e linguagens de desenvolvimento, estudadas 

como alternativas a serem adotadas durante o processo de implementação do protótipo. 
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Capítulo 3 – Trabalhos Relacionados: Esse capítulo destaca um conjunto de 

trabalhos relacionados a este trabalho de dissertação, abordando diversas ferramentas e 

técnicas utilizadas no desenvolvimento de sistemas que destinam executar as tarefas de 

recuperação e extração de dados provenientes da Web. 

Capítulo 4 – Descr ição do Sistema: Esse capítulo descreve a arquitetura proposta 

para o desenvolvimento de aplicações que realizem recuperação/extração de dados na Web 

sobre um domínio de conhecimento específico. Para isso, além dos módulos que fazem 

parte desta arquitetura, este capítulo destaca também as técnicas empregadas para permitir 

que as tarefas desejadas sejam executadas. O capítulo apresenta por fim, os processos que 

utilizam as técnicas definidas nos módulos propostos pela arquitetura para desempenhar a 

recuperação e extração de informações. 

Capítulo 5 – Implementação do Protótipo: Capítulo destinado à apresentação das 

ferramentas escolhidas para o desenvolvimento, além da aplicação das mesmas durante as 

fases de implementação do protótipo. Este capítulo descreve a ontologia específica criada, e 

a utilização da técnica de expressões regulares no sistema. Por fim, é descrito o exemplo de 

uso do sistema, denominado SuperOfertas, baseado nas arquitetura e técnicas propostas no 

Capítulo 4. 

Capítulo 6 - Conclusão: Neste capítulo são destacados os resultados obtidos, além 

de possibilidades de trabalhos futuros utilizando os conceitos abordados neste trabalho. 
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2 A World Wide Web 

No início da década de 90, foram realizados os primeiros esforços rumo ao 

desenvolvimento da WWW como é conhecida atualmente. Tim Berners Lee, idealizador da 

rede, enfrentou diversos desafios antes que seu projeto fosse compreendido e aceito pela 

comunidade científica da época [Fernández, 2001]. Entretanto, seu empenho foi 

plenamente recompensado, visto que gradualmente a Web se consolidou e acabou por se 

concretizar como o meio de distribuição de informação que obteve índice de crescimento 

mais rápido da história mundial. 

Segundo a E-Consulting [E-Consulting, 2003], estima-se que o número de usuários 

que utiliza a WWW no mundo gire em torno de 825 milhões, sendo que aproximadamente 

17,4 milhões destes são brasileiros. O uso intensivo da rede, aliado ao seu crescimento 

exponencial e acelerado, proporcionou uma mudança radical na vida das pessoas que 

possuem acesso a esse instrumento de comunicação. É difícil imaginar a sociedade 

moderna vivendo sem as facilidades e alternativas trazidas com o advento da rede em 

inúmeras atividades corriqueiras (como comércio, turismo, noticiário, entre outras), no 

cumprimento de tarefas diárias da população. 

Esse rápido desenvolvimento e expansão, entretanto, fez com que a Web se tornasse 

um gigantesco depósito de conteúdo tão grande quanto desorganizado. Isso acontece 

porque uma ampla variedade de documentos de todos tipos tem sido disseminada de forma 

independente, sem a devida preocupação com regras de catalogação e descrições de 

propriedades destes recursos. Esta falta de metadados (dados que descrevem dados) sobre 

documentos Web acarreta problemas como, por exemplo: 

• Demora na localização de informações; 

• Não determinação dos locais onde se encontram os dados procurados devido a 

mudanças nas URL (Universal Resource Locators); 

• Recuperação de um número elevado de recursos que não atendem às expectativas 

dos usuários; 

Esses problemas são ocasionados pela falta de descrições semânticas desta grande 

quantidade de conteúdo e pela ambigüidade contida nas informações dispostas na Web. 
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Buscando modificar este cenário, o desenvolvimento de ferramentas, aplicações e 

mecanismos de busca direcionados à recuperação e/ou extração de informações na Web 

torna-se um desafio para a comunidade científica.  

Segundo Kosala e Blockeel [Kosala & Blockeel, 1997] existem diferenças entre as 

áreas de recuperação e extração de informação. A primeira trata da recuperação de um 

conjunto de documentos relevantes a partir de um espaço amplo como a Web, por exemplo. 

Por sua vez, o campo de extração visa retirar, a partir do conjunto de documentos 

recuperados, informações relevantes e, por conseguinte, armazená-las em um formato de 

dado mais amigável (como tabelas relacionais, por exemplo). As características particulares 

destes dois campos fazem com que eles sejam considerados técnicas complementares. 

 

2.1 Recuperação de Informação na Web 

A efetividade das ferramentas que realizam a recuperação de informação depende 

diretamente da maneira como os recursos foram descritos e catalogados no ambiente Web. 

De acordo com Moura [Moura, 2001], as ferramentas de busca podem ser classificadas em 

quatro categorias: 

• Pesquisa em diretór ios - Os diretórios foram as primeiras soluções propostas com 

objetivo de organizar e localizar os recursos da Web. Foram introduzidos quando o 

conteúdo da Web ainda era pequeno o suficiente para permitir que fosse coletado de 

forma não automática. Os sites que compõem sua base de dados são organizados em 

categorias, as quais podem conter subcategorias. Os sites recebem uma organização 

hierárquica baseada em assuntos ou temas, permitindo aos usuários encontrar 

informações relevantes navegando progressivamente através das subcategorias 

[Céndon, 2001]; 

• Máquinas de busca - Ao contrário dos diretórios, os motores de busca não 

organizam hierarquicamente as páginas que colecionam. Preocupam-se menos com 

a seletividade e mais com a abrangência e quantidade de referências que suas bases 

de dados contêm [Céndon, 2001]. Procuram colecionar o maior número possível de 

referências a recursos através do uso de agentes de software denominados robôs 
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[Russel & Norvig, 1995]. Suas bases de dados são extremamente grandes, podendo 

alcançar centenas de milhões de itens. Isso permite que seus usuários localizem 

itens desejados mediante buscas por palavras-chave que retornam listas de 

referências ou marcações. A forma de indexação e recuperação de informações no 

Banco de Dados (BD) desses sistemas não é semanticamente precisa, o que dificulta 

a obtenção de informações que estejam de acordo com as expectativas de seus 

usuários; 

• Diretór ios com máquinas de busca - Utilizam tanto a pesquisa por palavras-chave 

quanto por título de assunto. Na parte referente à pesquisa em diretório, esta segue 

um percurso hierárquico que vai de assuntos genéricos aos mais específicos. Em 

cada parada ao longo do caminho, uma opção de máquina de busca é provida para 

permitir que o usuário efetue uma pesquisa por palavra-chave. Possui habilidade de 

estreitar o campo de procura e obter resultados melhores; 

• Múltiplos mecanismos de busca (Meta-Searchers) - adotam os recursos de várias 

máquinas de busca em paralelo. A pesquisa é conduzida através de palavras-chave. 

Uma lista de informações é obtida de acordo com cada mecanismo de busca 

envolvido ou de forma integrada. 

Todas classes de sistemas acima citados provêem a determinação de documentos 

que contenham as palavras-chave procuradas ao longo do recurso, as quais procuram ser 

uma descrição resumida das necessidades dos usuários. Isto, em grande parte das vezes, não 

é suficiente para a obtenção de resultados satisfatórios, já que essa abordagem não 

considera o contexto semântico que envolve a palavra-chave procurada. Essa visão cria a 

necessidade do desenvolvimento de ferramentas que realizem pesquisas na Web com 

significado embutido nas palavras-chave, visando obter resultados que satisfaçam com 

maior correção e precisão as consultas submetidas aos mecanismos de busca [Lopatenko, 

2001]. 
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2.2 Extração de informação na Web 

Técnicas de extração de informação, por sua vez, atuam sobre um conjunto de dados 

semi-estruturados1 visando localizar informações relevantes, extraí-las e estruturá-las, por 

exemplo, sob a forma de tabelas relacionais, facilitando assim a manipulação e a análise de 

tais dados [Adams, 2001]. 

A Internet armazena uma quantidade crescente de informação semi-estruturada, 

sendo que grande parte desta informação são páginas textuais (arquivos HTML, por 

exemplo) que não seguem nenhum padrão de criação. Entretanto, quando um domínio 

específico é focado, torna-se possível encontrar certas regularidades na apresentação do 

conteúdo destas páginas. Estas regularidades, ocasionadas pelo fato das páginas abordarem 

o mesmo tema de discussão, permite que dados relevantes sejam buscados e, 

conseqüentemente, extraídos. Diversas técnicas podem ser empregadas para identificar 

estas regularidades e extrair os dados interessantes à aplicação (algumas destas técnicas são 

comentadas no Capítulo 3 deste trabalho). 

Depois de extraídas, as informações podem ser inseridas dentro de uma estrutura 

mais amigável de armazenamento, facilitando a manipulação desses dados. Assim, o 

objetivo da extração de informação é alcançado, ou seja, dados relevantes dentro de 

determinado domínio são identificados e extraídos a partir de um conjunto de documentos 

semi-estruturados e por fim organizados em uma maneira estruturada, permitindo acesso 

facilitado à informação. 

 

2.3 Formatação na Web 

A grande vantagem da Web, ou seja, a vasta quantidade de informações que ela 

possui, também se constitui em uma de suas principais fraquezas, já que se torna 

complicado encontrar documentos desejados dentre tanto conteúdo disponível. Segundo 

Freitas [Freitas, 2003], existem duas características que dificultam o acesso à informação na 

Internet: o grande volume de dados e a imprecisão semântica dos mesmos. Isso acaba por 

                                                 
1 Dados semi-estruturados são dados que se caracterizam por não possuírem uma estrutura rígida a ser seguida 
e serem autodescritíveis. 
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impossibilitar que documentos Web sejam também “compreensíveis”  por sistemas e/ou 

agentes de software. 

Esses problemas ocorrem em parte devido a falhas existentes nas tecnologias 

básicas da Web, variando desde o protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) [HTTP, 

2000] que provê a navegação entre as páginas, até a linguagem HTML, responsável pela 

apresentação do conteúdo das páginas. Dentre estas tecnologias, a HTML possui um maior 

interesse dentro do trabalho. 

HTML é uma aplicação da SGML2 (Standard Generalized Markup Language) 

[Clark, 1997] que foi desenvolvida para ser uma linguagem simples e de rápida 

disseminação na Web. A linguagem HTML apresenta um conjunto pré-definido e limitado 

de tags, usadas para a marcação dos dados, que objetivam formatar os documentos 

visualizados nos navegadores Web. O conteúdo informativo da página propriamente dita é 

escrito utilizando linguagem natural, já que o conjunto de marcações de HTML preocupa-

se apenas com a formatação do texto, não especificando nada a respeito da semântica 

contextual que o documento ou partes dele carregam. 

Com esta falta de semântica dos dados, surge uma lacuna entre a informação que é 

disponibilizada para processamento de diversos serviços Web (como os de recuperação de 

informação, por exemplo), e a que é hoje disponibilizada para a leitura humana. As páginas 

Web atuais, por serem “orientadas à leitura humana”, não possuem qualquer significado 

para aplicações ou agentes de software, dificultando o seu processamento por aplicativos 

que desejem manuseá-las. Algumas técnicas de programação vêm sendo desenvolvidas 

buscando adicionar um pouco de “ inteligência”  à rede. A XML é uma delas. 

 

2.3.1 XML 

Visando amenizar alguns dos problemas advindos das limitações da HTML, foi 

desenvolvida a XML (eXtensible Markup Language) [Daum & Merten, 2002; Walsh, 

1997], uma SGML simplificada que retém a maior parte dos recursos inerentes a essa, em 

uma forma mais simples e de fácil uso e implementação. XML usa tags de marcação para 

                                                 
2 SGML é uma metalinguagem padrão bastante complexa, utilizada para geração de linguagens de 
representação de documentos. 
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definir o texto marcado como unidade de informação, possibilitando que cada pedaço de 

informação seja tratado como uma entidade, a qual podemos atribuir características 

específicas. Uma das principais idéias por trás da XML é tornar explícita a separação entre 

os componentes (apresentação, conteúdo e estrutura) de um documento eletrônico. Isso faz 

com que a XML seja formada por três componentes, conforme mostrado na figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Estrutura da XML. 
 

Detalhando: 

a) O documento XML que contém os dados que serão armazenados no arquivo; 

b) Uma DTD (Document Type Definition) ou um XML Schema, a qual define uma 

gramática a ser seguida pelo arquivo XML. Essa gramática irá reger as regras 

sintáticas que devem ser obedecidas dentro do documento XML; 

c) Folhas de estilo: a linguagem XML não define a aparência que os documentos 

assumirão quando visualizados por navegadores. Esse ponto é definido por um 

arquivo à parte, denominado folhas de estilo, responsável pela tarefa de formatação 

e apresentação do conteúdo de um documento XML. Os padrões de folhas de estilo 

utilizados são o CSS (Cascading Style Sheets) [CSS, 2003] e XSL (eXtensible 

Stylesheets Language) [XSL, 2003]. 

Apesar do uso da XML para criação de documentos Web ter inserido algum 

significado para humanos, através de rótulos mais significativos, a semântica inclusa nos 

documentos Web ainda não é suficiente para permitir um processamento apurado por parte 

dos agentes de software. Aumentar o “significado”  embutido nestes documentos é o 

principal objetivo traçado pela Web Semântica. 
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2.4 A Web Semântica 

A necessidade de inserção de significado nos documentos Web fez com que 

emergisse um novo estilo de pensamento para o desenvolvimento de aplicações WWW. 

Nesse novo paradigma, técnicas de programação e ferramentas apropriadas devem ser 

criadas com o objetivo de sanar a falta de semântica nos dados, possibilitando que agentes 

de software que habitam a rede, também consigam “entender”  e processar o conteúdo 

descrito por esses recursos de forma inteligente. 

Para exemplificar a questão de falta de significado dos dados na Web tradicional, 

suponha, por exemplo, que um usuário esteja buscando informações sobre viagens de 

cruzeiro em sites de busca na Internet. Para uma consulta com a palavra-chave “Cruzeiro” , 

surgirão respostas que variam desde viagens em Cruzeiros, passando por informações sobre 

a antiga moeda nacional Cruzeiro, chegando até páginas relativas ao clube de futebol 

Esporte Clube Cruzeiro. 

Isto acontece porque os programas não conseguem distinguir semanticamente o 

clube esportivo da moeda ou então das viagens. Eles apenas analisam sintaticamente a 

palavra “Cruzeiro” , desconsiderando qualquer contexto em que a mesma está inserida. 

Seres humanos podem combinar a palavra “Cruzeiro”  com outras palavras-chave, 

acrescentando ou excluindo termos, refinando assim a sua busca. Entretanto, o resultado 

ainda é muitas vezes desolador, apresentando dezenas de páginas que não atendem aos 

objetivos da pesquisa inicial, dificultando o acesso à informação buscada [Macedo, 2002].  

A idéia de inserir significado nas páginas Web, para que pessoas e agentes de 

software “compreendam” o conteúdo das mesmas pode ser traduzida atualmente em um 

único termo: “Web Semântica”  [Berners-Lee et al., 2001]. Ela pode ser vista como uma 

extensão da Web atual que introduz estrutura e significado aos recursos lá dispostos, 

possibilitando a evolução de uma rede de documentos interligados para uma rede de dados 

conectados semanticamente. Existem diversas definições sobre Web Semântica, em 

[Berners-Lee et al., 2001], por exemplo, ela é descrita da seguinte maneira: 

 

 

"The Semantic Web is an extension of the current web in which information is 
given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in 
cooperation." 
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Essa evolução é ilustrada pela figura 2.2. Nesta Web “ inteligente” , as informações 

possuem significados bem definidos, que podem ser interpretados, compreendidos e 

processados por pessoas e agentes de software, permitindo um trabalho cooperativo. 

 

 

Figura 2.2: Informação na Web atual X Informação na Web Semântica. 

    

Para que a Web Semântica se concretize, é preciso que os dados possuam estrutura e 

significado, permitindo assim que raciocínios lógicos sejam executados sobre eles. É 

preciso, então, representar conhecimento. Segundo Faria e Girardi [Faria & Girardi, 2002], 

para que haja representação do conhecimento, três condições devem ser satisfeitas: 

• A interoperabilidade estrutural - provê a representação para modelos de dados 

distintos, permitindo especificar tipos e possíveis valores para cada forma de 

representação;�

• A interoperabilidade sintática - provê regras precisas para promover o 

intercâmbio dos dados na Web; 

• A interoperabilidade semântica - possibilita a compreensão dos dados e suas 

associações com outros dados. 
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Visando atingir essas metas e concretizar a Web Semântica, uma arquitetura de 

camadas bem definida, aliada a ferramentas e técnicas de desenvolvimento, precisa ser 

construída. A idéia consiste em adicionar à estrutura atual da Internet algumas camadas que 

serão responsáveis por prover semântica aos dados, constituindo assim, as condições para 

que seja possível estabelecer a representação de conhecimento. Tal estrutura de camadas, 

proposta por Tim Berners-Lee [Berners-Lee et al., 2001], é mostrada na figura 2.3 e 

descrita nas próximas subseções. 

 

 

Figura 2.3: Arquitetura de camadas da Web Semântica [Berners-Lee, 2000]. 
 

2.4.1 Camadas Unicode, URI  e XML\XML Schema\NameSpace 

As duas primeiras camadas da Web Semântica, Unicode/URI (Uniform Resource 

Identifier) e XML, buscam prover uma sintaxe comum para ser adotada. Enquanto URI 

provê uma maneira padrão para referenciar entidades, Unicode consiste em uma 

padronização para trocas de símbolos. 

O elemento da segunda camada é a linguagem de marcação XML [Mcgrath, 1999], 

uma meta-linguagem que permite a criação de linguagens de marcação próprias por cada 

usuário, destinada a solucionar problemas específicos. XML fixa uma notação para 

descrever árvores rotuladas enquanto que a XML Schema permite a definição de gramáticas 

válidas para documentos XML. Os documentos XML podem ainda fazer alusão a 
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diferentes NameSpaces para referenciar de forma não ambígua tags que porventura 

possuam o mesmo nome. 

No contexto da Web semântica, essas camadas de nível mais baixo são responsáveis 

por prover a sintaxe, pois permitem estruturar os dados. Entretanto, elas não associam 

qualquer tipo de semântica aos mesmos. Essas duas camadas são atualmente amplamente 

aceitas pela comunidade científica. 

 

2.4.2 Camada RDF – Resource Description Framework  

RDF pode ser vista como a primeira camada que realmente faz parte da concepção 

da Web Semântica. Segundo a recomendação do W3C (World Wide Web Consortium), 

RDF é a base para o processamento de metadados, provendo interoperabilidade entre 

aplicações que trocam dados (informações legíveis por máquina) na Web [Studer, 2003].  

RDF permite aos computadores representar e compartilhar dados semânticos na 

Web, sendo capaz de relacionar informações [Lassila & Swick, 1999; Silva & Lima, 2001]. 

Contudo, é necessária a existência de um meio que realize a definição dos dados, tarefa 

deliberada à RDFS (RDF Schema) [Brickley & Guha, 2000], linguagem criada pelo W3C 

com essa finalidade. 

A sintaxe de RDF pode utilizar a linguagem XML para expressar o significado da 

informação. Conseqüentemente, XML e RDF se tornam complementares. Enquanto que 

XML define uma estrutura, RDF permite expressar o significado associado aos dados3. O 

modelo de dados RDF é representado por meio de DLG (Directed Labeled Graphs) e 

possui basicamente três objetos que descrevem inter-relacionamentos entre recursos em 

termos de propriedades e valores nomeados, descritos a seguir e exemplificados por meio 

da figura 2.4: 

                                                 
3 O uso da sintaxe XML é só uma dentre as opções possíveis para se escrever RDF, podendo ser utilizadas 
outras sintaxes para a sua representação. 
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Figura 2.4 – Exemplo de grafo RDF [Far ia &  Girardi, 2002]. 

 

1. Recursos - todo objeto descrito de forma única por meio de um URI, podendo ser 

qualquer objeto do mundo real que não é parte direta da WWW. Um recurso pode 

identificar, por exemplo, uma página Web; 

2. Propr iedades - são aspectos específicos que caracterizam e descrevem um recurso de 

alguma forma. No exemplo representado na figura 2.4, a propriedade é representada 

pelo atributo “hasName” , que caracteriza o objeto com  o valor “Ji m” ; 

3. Sentenças - Correspondem às associações entre um recurso específico, uma 

propriedade qualquer e o valor dessa propriedade para esse recurso, formando uma 

sentença RDF. Uma sentença ou declaração pode assim ser vista como uma tripla 

(Objeto, Atributo, Valor). Os valores atribuídos às propriedades podem ser tipos de 

dado (literal, string, por exemplo), outros recursos ou ainda uma outra declaração.  

Estas entidades podem ser identificadas no grafo RDF por meio de elementos 

gráficos utilizados para ilustrar estes conceitos. Os grafos RDF são representados por meio 

de nodos e arcos, onde: 

• Elipse - nodo que identifica o recurso; 

• Retângulo - nodo que contém o valor; 

• Arco - identifica a propriedade. A direção da seta é importante, pois o arco 

sempre inicia com o recurso e aponta para o objeto da sentença; 
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• Elipse vazia - identifica um recurso anônimo. 

Considerando o grafo representado pela figura 2.4, é possível identificar as 

seguintes sentenças: 

• hasname ( ‘ ht t p: / / www. w3. or g/ empl oyee/ i d1321’ ,  “ j i m” ) ;  

• aut hor of  ( ‘ ht t p: / / www. w3. or g/ empl oyee/ i d1321’ ,  
‘ ht t p: / / www. books. or g/ i sbn12515866’ ) ;  

• haspr i ce ( ‘ ht t p: / / www. books. or g/ i sbn12515866’ ,  “ $62” ) .  
 

A primeira sentença indica que o recurso identificado pelo URI 

ht t p: / / www. w3. or g/ empl oyee/ i d1321 possui uma propriedade hasName cujo valor é a 

literal Ji m.  Já a segunda sentença ou declaração indica que o recurso identificado pelo 

URI ht t p: / / www. w3. or g/ empl oyee/ i d1321 possui uma propriedade aut hor Of  cujo 

valor é o recurso identificado pelo URI  ht t p: / / www. books. or g/ I SBN12515866.  A 

última sentença, por sua vez, significa que o recurso identificado pelo URI 

ht t p: / / www. books. or g/ I SBN12515866 possui uma propriedade denominada hasPr i ce 

cujo valor é a literal $62.  

Todas as três entidades (recursos, propriedades e sentenças) são identificadas por 

meio de URI. É importante a utilização de diferentes URI com o intuito de identificar tanto 

conceitos distintos quanto variações destes mesmos conceitos, de forma a garantir a 

consistência das inferências que porventura venham a ser realizadas sobre estes dados. 

No topo de RDF existe ainda a RDFS, uma linguagem simples que permite a 

definição de classes, de relacionamentos entre classes e de propriedades, além de restrições 

sobre domínio/alcance para as propriedades existentes. RDF/RDFS juntas propiciam um 

mecanismo simples e eficiente para representação dos recursos da Web. 

 

2.4.3 Camada Ontologia 

A utilização de triplas <objeto, atributo, valor> garante a definição única dos 

conceitos, no entanto, o mesmo conceito pode ser expresso de formas diferentes e em 

linguagens diferentes. Por exemplo, duas bases de dados podem armazenar os mesmos 

conceitos utilizando terminologias diferentes. Para que a informação existente possa ser 
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processada e relacionada, é necessário que exista uma definição clara da relação entre os 

conceitos contidos nas diferentes bases. Nesse cenário surge mais um elemento necessário 

para efetivação da Web Semântica, as Ontologias, que compõem o próximo nível da 

estrutura de camadas. 

O termo Ontologia é vastamente conhecido e aplicado em áreas como Filosofia e 

Epistemologia, significando respectivamente, um “sujeito da existência”  e um 

“conhecimento a saber” . Recentemente esse termo passou a ser utilizado também na 

Computação, mais especificamente na área de Inteligência Artificial (IA) com o objetivo de 

descrever conceitos e relacionamentos usados por um agente ou uma comunidade deles.  

Do ponto de vista de BD, uma ontologia é uma “especificação parcial de um 

domínio ou meta-domínio, que descreve entidades, relacionamentos entre elas e regras de 

integridade” [Mello et al, 2000]. Assim, uma ontologia pode ser vista como um modelo 

conceitual de dados. Um modelo conceitual descreve, dentre outras coisas, a estrutura dos 

dados do BD em um alto nível de abstração. Uma ontologia, por sua vez, contém um 

vocabulário de conceitos ou classes, relacionamentos entre conceitos, atributos de conceitos 

e um conjunto de axiomas. 

De acordo com Gruber [Gruber, 1993] uma ontologia é definida como uma 

“especificação de uma contextualização”. Isso significa que uma ontologia permite ao 

desenvolvedor especificar, de maneira clara e significativa, conceitos e relacionamentos 

que coletivamente caracterizam algum domínio específico. A principal vantagem no uso de 

tal artefato é que uma vez desenvolvida, a ontologia pode ser reutilizada para outros fins. 

A especificação de uma ontologia possibilita a comunicação entre sistemas de 

computadores, de forma independente de tecnologias de sistemas, arquiteturas de 

informação e domínios de aplicação individuais, eliminando ambigüidades que possam 

existir sobre um conjunto específico de palavras ou termos. Segundo Moura [Moura, 2001], 

as principais propriedades de uma ontologia são: 

• Compartilhamento - certifica que vários agentes que interagem sobre um 

determinado tema possuem o mesmo entendimento a respeito dos conceitos 

abordados. Por exemplo, se duas pessoas falam sobre futebol, é preciso garantir que 
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elas estejam tratando dos mesmos conceitos e não de coisas totalmente desconexas; 

e 

• Filtragem - propriedade relacionada à abstração, no qual são vistos modelos que 

levam em consideração somente parte da realidade, obtendo assim a vantagem de 

deixar de lado muitas características desnecessárias sobre determinado domínio. 

No contexto da Web Semântica, a utilização de ontologias é crucial por permitir que 

agentes de software “compreendam” o significado embutido nas definições e vocabulários 

especificados com respeito a um domínio, sem ambigüidades, viabilizando o intercâmbio 

de informações. Bases de conhecimento podem ser criadas também especializando e/ou 

instanciando determinada ontologia, através de uma aplicação específica. 

Algumas linguagens para definição de ontologias para Web têm sido propostas e 

desenvolvidas, como por exemplo, a DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + 

Ontology Inference Layer) [DAML+OIL, 2004; McGuinness et al, 2002] e a OWL 

(Ontology Web Language) [OWL, 2004], as quais são comentadas posteriormente na Seção 

2.5.1. 

 

2.4.4 Camada Lógica &  Camada de Prova e de Confiança 

O nível que segue o das ontologias dentro dessa estrutura de camadas da Web 

Semântica é o nível lógico. Atualmente, pesquisadores consideram este nível juntamente 

com o nível das ontologias, já que estas devem ser criadas com base na lógica, implicando 

um inter-relacionamento direto entre essas duas camadas [Berners-Lee, 2000]. 

As últimas camadas da arquitetura da Web Semântica são as de Prova e de 

Confiança, as quais seguem o princípio de que é importante possibilitar a validação das 

sentenças descritas nos documentos dispostos na Web Semântica. Essas duas últimas não 

são consideradas nas pesquisas atuais sendo, portanto, desconsideradas neste trabalho. 
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2.5 Web Semântica no trabalho 

 A Web semântica é hoje um dos objetivos da W3C. Ela deverá se desenvolver em 

um ambiente de acesso inteligente à informação heterogênea e distribuída, através de 

agentes de software. Estes agentes irão mediar e verificar as necessidades de cada usuário e 

as fontes de informação disponíveis, permitindo, por exemplo, pesquisas mais exatas e 

eficientes. Isso se dará a partir de inter-relacionamentos entre ontologias específicas de 

domínios, que têm como premissa: 

i) O uso racional de metadados para descrição homogênea dos dados;  

ii) O uso sistemático de ontologias preenchendo a lacuna entre fontes de dados 

heterogêneas; e  

iii) A utilização de associações semânticas, tratando a interoperabilidade entre 

domínios. 

Esse trabalho apresenta a aplicação de alguns dos conceitos (como ontologias, por 

exemplo) que alicerçam a Web Semântica. A escolha do uso de uma ontologia de domínio 

como a forma de especificar o domínio tratado se deve ao fato da mesma fornecer um 

ambiente estruturado e organizado de navegação e acesso às informações que são tratadas 

por tal domínio. Segundo Fensel [Fensel, 2000], ontologias podem ser classificadas de 

acordo com seu nível de generalidade: 

• Ontologias de Domínio - capturam o conhecimento válido para um tipo particular 

de domínio; 

• Ontologia de Metadados - como Dublin Core [Weibel et al, 1995], que provê 

vocabulários para a descrição de metadados; 

• Ontologias genér icas - objetivam capturar conhecimento geral sobre o mundo, 

provendo noções básicas e conceitos sobre coisas como o tempo, espaço, eventos, 

entre outras. Como conseqüência, ontologias dessa natureza são válidas em diversos 

domínios; 

• Ontologias representacionais - não se comprometem com nenhum domínio 

particular; 
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• Ontologias de tarefa - possuem termos específicos para tarefas particulares de 

determinadas aplicações. 

Neste trabalho, está sendo usada uma ontologia de tarefa, visto que ela apresenta um 

conjunto de termos e conceitos que devem ser usados, a priori, exclusivamente dentro da 

aplicação proposta. 

 

2.5.1 L inguagens para cr iação de Ontologias na Web Semântica 

Existem diversas linguagens para o desenvolvimento de ontologias, entre elas, 

algumas voltadas à Web [Hendler, 2001]. Dentre algumas que se destacam atualmente na 

literatura, encontram-se a SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) [SHOE, 2004], a 

XOL (XML-based Ontology Exchange Language) [XOL, 2004], a DAML+OIL [Carrol, 

2002] e a OWL [OWL, 2004]. 

SHOE é uma extensão para HTML que provê meios de incorporar conhecimento 

semântico à páginas HTML de forma que elas sejam “entendidas”  por máquinas (robôs, 

agentes, entre outros) ou outros documentos WWW. A linguagem SHOE inclui um 

mecanismo de definição de ontologias, instâncias de dados em páginas Web e de 

classificação hierárquica de documentos HTML. Isto é feito a partir de categorias (classes) 

e regras que especificam relacionamentos e hierarquias entre instâncias, a partir de um 

conjunto de tags acrescidos ao HTML padrão. 

XOL  é uma linguagem de especificação e intercâmbio de ontologias, especificada 

em DTD/XML. Utiliza um modelo semântico baseado em frames denominado OKBC 

(Open Knowledge Base Connectivity). Um arquivo XOL consiste de: 

• Um módulo cabeçalho de definição, o qual provê meta-informações sobre a 

ontologia, tal como nome e versão; 

• Classes e subclasses que permitem estabelecer hierarquias entre categorias de 

elementos; 

• Slots que estabelecem propriedades aos elementos das classes; e 
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• Definições individuais que permitem declarar nomes, descrições, informações 

sobre instância, valores, entre outras, às propriedades dos slots. 

Iniciativa do DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) [DARPA, 

2003], a linguagem DAML+OIL  surgiu da união das linguagens DAML-ONT e OIL. Esta 

junção resultou em uma linguagem para descrições de classificações e propriedades mais 

sofisticadas do que RDF/RDFS [Quellet & Ogbuji, 2002].  

DAML+OIL pode ser vista como um simples vocabulário de propriedades 

adicionados ao topo de RDF e RDFS. Esse vocabulário estende os vocabulários de RDF e 

RDFS possibilitando que operações mais interessantes e complexas sejam feitas. Com o 

uso de DAML+OIL é possível realizar declarações que definam, por exemplo, relações de 

equivalência semântica entre termos. 

A OWL  é uma linguagem que vem sendo desenvolvida pelo W3C com o intuito de 

ser estabelecida como padrão oficial para o desenvolvimento de ontologias dentro do 

contexto da Web Semântica. Tem sido desenvolvida levando em consideração as 

características de todas as linguagens de definição antecessoras a si, devendo ser 

reconhecida como linguagem padrão para definição de ontologias Web. 

Este trabalho utiliza a linguagem DAML+OIL para a definição de uma ontologia de 

tarefa a ser usada no exemplo de uso. Esta escolha ocorreu pelo fato da DAML+OIL 

oferecer, na época em que o desenvolvimento da ontologia foi iniciado, uma infra-estrutura 

mais adequada para criação de ontologias. 

 

2.6 Ferramentas analisadoras 

Para possibilitar a navegação e o acesso aos dados existentes dentro dos arquivos 

manipulados por uma aplicação que vise executar recuperação/extração de dados, é preciso 

a utilização de ferramentas que permitam a análise do conteúdo desses arquivos. Isso pode 

ser alcançado por meio de parsers.  

Um parser consiste em uma API que provê uma representação intermediária e 

abstrata entre documentos e a aplicação, permitindo a análise e o processamento adequado 
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desses documentos. O processo de geração de uma representação intermediária dos dados, 

desempenhado pelo parser, é ilustrado pela figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Representação intermediár ia gerada pelo parser. 

As interfaces de parsers podem ser classificadas segundo tipos de configurações em 

duas categorias: 

• Interface baseada em Objetos; e 

• Interface baseada em Eventos. 

A inter face baseada em objetos caracteriza-se pelo fato de representar os 

documentos sob a forma de uma árvore de objetos. Estes objetos são providos de métodos 

que viabilizam a manipulação do documento. Obrigatoriamente esse tipo de interface 

processa o documento inteiro. Assim sendo, uma representação da árvore completa do 

documento é criada, a qual deve ser armazenada na memória. O principal representante 

desse tipo de interface é DOM (Document Object Model) [DOM, 2003]. 

Inter faces baseadas em eventos, por sua vez, se caracterizam pelo fato de 

processar o documento de forma linear, ou seja, eventos são gerados à medida que são 

encontrados elementos, atributos ou textos no arquivo analisado. Ao contrário de uma 

interface baseada em objetos, elas não criam uma estrutura de dados, processando apenas 

trechos dos documentos analisados. O SAX (Simple API for XML) [SAX, 2004] é o 



23 
 

principal exemplo desse tipo de interface. O quadro 2.1 apresenta uma comparação entre as 

principais características destas abordagens. 

Quadro 2.1: Comparação entre as inter faces de Parsers. 
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Após análise de ambas interfaces, foi observado que a interface baseada em objetos 

apresenta um conjunto de características favoráveis ao desenvolvimento da aplicação 

pretendida por este trabalho de dissertação, pois a mesma lidará com arquivos HTML, os 

quais podem variar muito de tamanho. Outra vantagem de DOM é que o mesmo permite ter 

uma visão global dos elementos existentes em um determinado documento, permitindo o 

acesso e a manipulação da estrutura desses elementos de maneira conveniente. 

 

2.6.1 Inter face baseada em Objetos: DOM 

A utilização de DOM para análise de arquivos HTML e XML permite que eles 

possam ser pensados como árvores hierárquicas, permitindo que eles sejam percorridos de 

forma natural e tornando o processo de análise bastante intuitivo. A tarefa realizada por um 

parser DOM pode ser resumida através do seguinte roteiro: 

• Um parser analisa um arquivo XML/HTML para gerar um documento ou árvore 

DOM, como mostrado na figura 2.6; 

• Este documento DOM, por sua vez, é formado por um conjunto de nós que possuem 

elementos, atributos, textos e outros tipos de nós; e 

• Esses nós, por fim, possuem métodos particulares permitindo que tais nós sejam 

acessados e manipulados por meio de alguma API específica. 
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Figura 2.6: Visão de um documento XML através de um parser DOM. 

A seguir são abordados parsers que foram examinados, tanto para a análise de 

arquivos baseados em HTML quanto para análise de XML, os quais podem ser vistos como 

alternativas de ferramentas a serem usadas neste trabalho. 

 

Parsers XML 

Existem diversas API que realizam o parsing XML, permitindo o processamento de 

documentos baseados em XML. Entre elas, pode-se destacar: 

• JAXP (Java API for XML Processing) [JAXP, 2003] - Parser que dá suporte à 

especificação DOM nível 2, SAX, XSLT. JAXP permite que as aplicações 

interpretem e transformem documentos XML usando DOM, SAX e XSLT, além de 

poder ser encontrado para uso gratuito; 

• JDOM - Java DOM [JDOM, 2004] - Como o próprio nome indica, JDOM é uma 

API que suporta DOM de maneira otimizada para a linguagem Java. Comporta-se 

como Java, usando coleções Java e provendo uma solução simples para acesso e 

criação de documentos XML através dessa linguagem de programação. Esta 

ferramenta pode ser encontrada gratuitamente também; 

• XML for Java [IBM, 2003] - Outra opção de analisador consiste no XML for Java, 

da IBM, o qual dá suporte à DOM no nível 2 e algumas funções do nível SAX 2 e 
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XML Schema. Como os demais, está disponível de forma gratuita, sendo ainda open 

source; e 

• Xerces [Apache, 2003] - Parser desenvolvido pela Apache que dá suporte à DOM 

nível 2 e SAX, além da XML Schema. Também é gratuito, além de ser open-source. 

Xerces é uma implementação do padrão JAXP. A Sun recomenda que o 

processamento de XML deva usar a API JAXP, que por sua vez, utiliza uma série 

de variáveis de ambiente para determinar qual implementação de parser deve usar; 

Essas alternativas foram estudadas para executar o acesso e a navegação de arquivos 

XML dentro da arquitetura que seria posteriormente produzida. A implementação do 

exemplo de uso utiliza a biblioteca JDOM para efetuar a manipulação dos arquivos XML 

previstos na arquitetura. 

 

Parsers HTML 

Como citado anteriormente, existem diversas API para análise de arquivos baseados 

em XML, as quais criam representações abstratas dos documentos, sob a forma de árvores, 

permitindo que o conteúdo desses arquivos seja analisado. As ferramentas citadas para este 

fim satisfazem a análise de arquivos que seguem as regras estabelecidas para criação de 

documentos padrão XML, onde documentos devem ser bem-formados.  

Arquivos HTML, entretanto, são gerados e dispostos na WWW sem adotar qualquer 

tipo de regras de formatação, como seguem documentos XHTML4 [XHTML, 2002], por 

exemplo. Isso significa dizer que se está lidando com documentos mal-formados, que não 

seguem padrões muito rígidos de desenvolvimento. Essas características e os problemas 

advindos da falta de padronização dos arquivos HTML, faz necessária a utilização de 

parsers diferentes daqueles usados para análise de documentos baseados em XML. 

Isso motivou a pesquisa bibliográfica sobre parsers especializados em análise de 

HTML, que possibilitem a navegação e acesso aos dados existentes dentro de nós dos 

                                                 
4 Linguagem de marcação sucessora da HTML 4.01, seguindo o padrão da meta-linguagem de marcação 
XML, da W3C. 
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documentos HTML. As bibliotecas estudadas que permitem realizar a análise desse tipo de 

documentos são comentadas brevemente a seguir: 

• HTML Parser 1.3 - É uma biblioteca escrita em Java que permite análise de 

arquivos HTML (com suporte a HTML versão 4.0). Permite um uso relativamente 

fácil e é dotada de uma arquitetura flexível, possibilitando sua extensão. Opera 

independentemente de sistema operacional [HTMLParser, 2003]; 

• CyberNeko HTML parser 0.8.1 - É um scanner de HTML e ou “balanceador”  de 

tags que possibilita aos desenvolvedores analisar documentos HTML e acessar 

informação usando interface XML padrão. O parser pode varrer arquivos HTML e 

“consertar”  muitos erros comuns que desenvolvedores humanos (e os próprios 

programas de geração de HTML) cometem ao escrever documentos HTML [Clark, 

2003]; 

• JTidy - Pode ser usado como uma ferramenta para limpeza de código HTML mal-

formado. JTidy provê uma interface DOM para o documento que está sendo 

processado pelo analisador [Lempinem, 2004]; e 

• jScraper - Fornece uma interface fácil de usar para análise de streams de texto 

HTML. jScraper converte streams de texto HTML em streams de objetos em forma 

de tokens, possibilitando acesso ao conteúdo dos documentos [JScraper, 2004].  

Com este estudo, obteve-se uma visão clara das dificuldades de se realizar análise 

sobre documentos HTML, sobretudo ocasionado pela falta de regras bem definidas de 

criação. Este problema teve que ser endereçado, já que o este trabalho de dissertação prevê 

a análise deste tipo de arquivo em especial. O exemplo de uso desenvolvido neste trabalho 

de dissertação utiliza CyberNekoHTML parser 0.8.1 para a implementação do exemplo de 

uso criado para validação da arquitetura detalhada pelo Capítulo 4. 

 

Parsers para ontologias 

Uma outra linha examinada durante os estudos realizados é a que trata da análise de 

dados definidos em ontologias. Jena [McBride & Seaborne, 2004; Jena, 2004] é um kit de 

ferramentas para o desenvolvimento de aplicações relacionadas especificamente à Web 
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Semântica. Jena é um software open-source que inclui, dentre suas diversas ferramentas, 

uma API específica para a criação e a navegação em ontologias. 

Através desta API provida por Jena, é possível criar uma abstração do modelo de 

dados representado pela ontologia. Uma característica de Jena é relativa à navegação dos 

dados da ontologia, a qual é diferente dos parsers que fornecem uma visão na forma de 

árvore dos arquivos analisados.  Ao invés disso, ela apresenta os dados sob a forma de um 

modelo de grafos (modelo base da Web Semântica).  

RDF e as linguagens de criação de ontologias (DAML+OIL e OWL, por exemplo) 

comumente utilizam a sintaxe XML para descrever seus dados, fazendo que aqueles que 

são familiares a XML raciocinem em RDF em termos desta sintaxe, o que é um erro. 

Estruturas RDF devem ser entendidas em termos de seu próprio modelo de dados. Dados 

RDF podem ser representados em XML, entretanto, entender a sintaxe é tarefa secundária 

ao entendimento do modelo de dados. Em RDF não existe a noção de árvores composta por 

nodos pais e nodos filhos. O modelo adotado pode ser visto como um grafo de nodos 

ligados por meio de arcos de propriedades. A navegação através dos dados descritos na 

ontologia é feita por meio das propriedades (arcos) que interligam os diversos nós que 

compõe a modelagem criada [McBride, 2002]. O exemplo de uso desenvolvido utiliza a 

API provida por Jena para permitir as operações de navegação e acesso aos dados descritos 

pela ontologia de tarefa criada. 

Nessa categoria de ferramentas ainda pode-se destacar o KAON [KAON, 2004], 

uma infra-estrutura open-source, que inclui uma ferramenta que possibilita a criação e o 

gerenciamento de ontologias, provendo um ambiente para o desenvolvimento de aplicações 

baseadas em ontologias. KAON possui diversos módulos que, assim como Jena, permitem 

a manipulação direta de ontologias por meio de bibliotecas específicas para diferentes tipos 

de linguagens para definição de ontologias. 

 

2.7 Considerações finais do capítulo 

Este capítulo buscou destacar as motivações, os conceitos e o estado atual de 

desenvolvimento das áreas que este trabalho visa abranger. Foram destacadas inicialmente 
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as áreas de recuperação e extração de dados na Web. Além delas, o capítulo também 

discutiu a World Wide Web, destacando suas virtudes e defeitos. Foi observada que a falta 

de significado nos documentos dispostos na Web constitui um de seus maiores problemas, 

dificultando o processamento eficiente e inteligente dessa grande massa de informações. 

Nesse cenário, a Web Semântica surge com um complemento desta Web atual, visando 

acrescer “significado”  à rede, facilitando o processamento dos documentos dispostos na 

Web.  

Dentre os conceitos relacionados à Web Semântica abordados, foi destacado o de  

Ontologias. Com respeito a este conceito, o capítulo apresentou um conjunto de linguagens, 

estudado durante esta revisão bibliográfica, para definição de ontologias.  

Por fim, foram ainda descritos diversos tipos de parsers, que possibilitam a 

manipulação tanto de arquivos HTML, quanto daqueles baseados em XML. O uso de tais 

parsers será discutido posteriormente nesta dissertação para o tratamento dessa gama de 

diferentes tipos de arquivos. 

Feito esse estudo inicial sobre o estado atual em que se encontram as áreas que esta 

dissertação abrange, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre trabalhos relacionados 

às áreas de recuperação e extração de informação. Tais trabalhos são explorados no 

próximo capítulo. 
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3 Trabalhos relacionados 

Nos últimos anos, devido à explosão da WWW, uma crescente quantidade de 

documentos tem sido sistematicamente disposta na Web. Com isso, o processo de busca por 

documentos e informações específicas acaba demandando a realização de pesquisas por 

palavras-chave somadas à navegação intuitiva e exaustiva pela rede. Estes métodos de 

busca por dados, além de tediosos e cansativos, geram muitas vezes resultados infrutíferos. 

A adaptação de dados semi-estruturados para a forma tabular vem sendo há algum 

tempo estudada como solução para amenizar esses tipos de tarefas. A importância desse 

campo pode ser atribuída ao fato de possibilitar que os dados, depois de extraídos, sejam 

manipulados por meio de estruturas de dados convencionais, como tabelas relacionais de 

banco de dados, por exemplo. 

Diversos projetos relacionados à recuperação e extração de informações na Internet 

têm sido desenvolvidos. A tarefa de recuperação de dados é usualmente executada por meio 

de módulos de software que “navegam” a Web procurando e recuperando dados específicos 

que satisfaçam um determinado fim. Já as ferramentas que realizam a extração de dados, 

segundo Laender [Laender et al, 2002], podem ser agrupadas nas seguintes categorias: 

• Linguagens para desenvolvimento de wrapper; 

• Ferramentas de criação interativa e supervisionada de Wrapper; 

• Ferramentas baseadas em NLP (Natural Language Preocessing); 

• Ferramentas para indução de Wrappers; 

• Ferramentas baseadas em modelos; e 

• Ferramentas baseadas em Ontologia. 

A seguir, estas categorias são descritas com maiores detalhes, acrescentando-se 

exemplos de ferramentas construídas com base nessas técnicas. É apresentado ainda o 

Shopbot, projeto relacionado a este trabalho de dissertação, que possui características 

inerentes a mais de uma categoria apresentada. 
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3.1 L inguagens para desenvolvimento de wrappers 

Um dos primeiros empreendimentos relacionados à geração de wrappers para a 

extração de dados foi o desenvolvimento de linguagens especiais projetadas para assistir 

usuários na construção desse tipo de software.  

Foram desenvolvidas como alternativas específicas de desenvolvimento às 

linguagens de programação convencionais antes adotadas, como Java [McLaughlin B., 

2001; Cesta, 1996], Perl [Deitel et al, 2002] e C [Schildt, 1997], por exemplo.O principal 

problema enfrentado por ferramentas desta categoria é a dificuldade de uso e adaptação dos 

usuários às linguagens propriamente ditas. 

Essa categoria de software inclui os projetos TSIMMIS (The Stanford-IBM 

Manager of Multiple Information Sources) [Hammer et al., 1997] e Web-OQL (Web-Object 

Query Language) [Web-OQL, 2003; Arocena & Mendelzon, 1998]. 

 

3.1.1 Arquivos de especificação do TSIMMIS 

O TSIMMIS é um projeto composto por vários módulos que tratam especificamente 

do gerenciamento e da manipulação de dados semi-estruturados. Dentre os diversos 

componentes existentes no projeto TSIMMIS existem os wrappers. Estes programas podem 

ser configurados por meio de arquivos de especificação escritos por usuários [Garcia-

Molina et al., 1997]. Tais arquivos são formados por uma seqüência de comandos que 

definem os passos do processo de extração dos dados. Tais comandos, por sua vez, seguem 

o modelo (var i abl es,  sour ce,  pat t er n) onde: 

• Var i abl es -  identificam o conjunto de variáveis que armazenam os resultados 

obtidos com a extração; 

• Sour ce -  representa o documento de entrada que será o alvo de análise e 

extração; e 

• Pat t er n -  variável que faz o matching dos dados considerados relevantes ao 

contexto, com a fonte de dados dada como entrada de dados. 
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Os dados armazenados nas variáveis podem ser usados como entrada para 

comandos subseqüentes. Um extrator baseado em um arquivo de especificação analisa um 

arquivo HTML para localizar os dados interessantes e extraí-los. Após o comando ser 

executado, o conjunto de variáveis mantém os dados extraídos. 

 

3.1.2 Web-OQL 

Web-OQL consiste em uma linguagem de consulta declarativa capaz de localizar 

pedaços de dados relevantes em páginas HTML. Um wrapper genérico de HTML analisa a 

página enviada como entrada de dados e cria a chamada hypertree, uma árvore abstrata que 

representa o documento HTML que está sendo analisado. Usando-se a sintaxe da 

linguagem é possível escrever consultas que busquem por dados representados na hypertree 

e permitir uma saída dos dados sob a forma de tabelas, por exemplo. 

 

3.2 Ferramentas de cr iação interativa e supervisionada de Wrappers 

O software pertencente a essa classe, além de levar em consideração a estrutura do 

documento HTML, funciona da seguinte forma: antes de tentar realizar a extração, o 

documento analisado é transformado em uma representação que reflete a estrutura 

hierárquica de HTML. Isso é feito com o objetivo de conseguir uma forma mais amigável 

de se realizar a análise dos documentos. Essa representação invariavelmente assume a 

forma de uma árvore. 

São aplicadas sobre essa árvore, regras de extração geradas automaticamente ou 

semi-automaticamente, que extraem as informações da página que são relevantes ao 

contexto. Entre os projetos pertencentes a essa categoria de ferramentas pode-se destacar 

W4F [Sahuguet & Azavant, 2001] e XWRAP [Liu et al., 2000]. 
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3.2.1 W4F 

O World Wide Web Wrapper Factory ou simplesmente W4F [Sahuguet & Azavant, 

2001] consiste em um kit de desenvolvimento de wrappers. W4F decompõe o processo de 

extração em três etapas realizadas pelos usuários: 

• Definição de como deve ser realizado o acesso ao documento; 

• Descrição dos dados que devem ser extraídos a partir dos documentos 

previamente definidos; e 

• Descrição da estrutura que deverá ser utilizada para o armazenamento dos dados 

extraídos. 

O W4F primeiramente executa a etapa de recuperação dos documentos HTML na 

Web, usando para isso técnicas de buscas através de agentes de software. Para realizar a 

busca desses documentos, o W4F obedece a regras de recuperação de dados, previamente 

estabelecidas. A partir deste ponto, o documento HTML recuperado é submetido à análise 

de um parser DOM, que constrói uma árvore abstrata do documento, permitindo sua 

manipulação. O usuário pode então descrever as regras de extração que serão usadas para 

selecionar os dados que devem ser extraídos a partir da árvore criada pelo analisador. 

Os dados extraídos são armazenados sob o formato NSL (Nested String List), nome 

dado à estrutura interna de armazenamento utilizada pelo W4F. Essa estrutura permite a 

exportação dos dados para formatos de mais alto nível, através de regras de mapeamento 

para bases de dados ou formatos específicos. A linguagem usada pelo W4F para criar as 

regras de extração de dados é a HEL (HTML Extraction Rules) [Sahuguet & Azavant, 

2001], uma linguagem estruturada (estilo SQL) para consulta sobre dados HTML. 

O W4F fornece ainda um assistente que ajuda os usuários a escreverem as regras de 

extração de dados que são aplicadas aos nós da árvore. O usuário seleciona com o mouse as 

partes do documento relevantes e um wizard retorna a regra de extração correspondente. A 

correta utilização do W4F requer conhecimento tanto da linguagem HTML quanto da HEL 

para a criação das consultas que serão executadas sobre os documentos alvos. 
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3.2.2 XWRAP 

O XWRAP (XML-enabled Wrapper Construction System for Web Information 

Sources) [Sahuguet & Azavant, 2001] é uma ferramenta que possui uma biblioteca de 

componentes que provê blocos básicos de construção de wrappers. Apresenta uma interface 

amigável para facilitar o processo de criação do wrapper. 

Antes de executar a extração dos dados, o software implementa uma limpeza do 

código HTML, eliminando tags mal-formadas e erros sintáticos, criando após isso, uma 

representação em forma de árvore para análise do documento. Feito isso, o XWRAP 

conduz o usuário por uma série de passos, selecionando, para cada passo, componentes 

apropriados de sua biblioteca. 

No final é gerado um wrapper específico para determinada fonte, codificado em 

Java. Existem seis formas de busca heurística disponíveis para executar a etapa de extração 

de dados, sendo que o usuário pode escolher qualquer uma delas. O usuário pode ainda 

refinar o processo de extração, relaxando ou restringindo o número de componentes por 

objeto, ou especificando tipos de dados para esses elementos. O XWRAP é na verdade uma 

família de ferramentas formada pelos softwares XWRAP, XWRAP Elite e XWRAP 

Composer, os quais realizam a extração de dados, com pequenas diferenças. 

 

3.3 Ferramentas baseadas em NLP (Natural Language Processing) 

As técnicas de extração de dados se aplicam usualmente a um conjunto de dados 

semi-estruturado, o qual em sua maioria, é escrito utilizando a linguagem natural. Técnicas 

de processamento de linguagem natural têm sido usadas por diversas ferramentas visando 

extrair dados relevantes existentes nesses documentos. Esses sistemas geralmente aplicam 

técnicas de filtragem e marcação léxica semântica para construir relacionamentos entre 

frases e elementos de sentenças, de forma que regras de extração possam ser derivadas. 

Tais regras de restrição são baseadas em restrições semânticas e sintáticas que ajudam a 

identificar as informações relevantes dentro de um documento.  

Ferramentas baseadas em NLP são geralmente mais apropriadas para páginas Web 

que consistem de texto livre, possivelmente em estilo telegráfico, tais como anúncios de 
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empregos, aluguéis de imóveis, entre outros. Um exemplo desse tipo de sistema é o 

WHISK [Soderland, 1999], abordado na seção seguinte. 

 

3.3.1 WHISK 

É uma ferramenta de extração de dados residentes em documentos textuais. Nela, 

uma série de regras de extração é induzida a partir da realização de treinamento com um 

conjunto de documentos. O processo inicia com um conjunto vazio de regras, sendo que a 

cada interação, a ferramenta seleciona e apresenta ao usuário um conjunto de instâncias 

para serem marcadas. 

O usuário usa uma interface gráfica para adicionar uma tag para cada atributo de 

interesse a ser extraído da instância. Após isso, WHISK utiliza as instâncias marcadas tanto 

para criar regras como também para testar a exatidão e corretude das regras propostas. 

Estas regras são baseadas na forma de expressões regulares padrão que identificam o 

contexto das frases relevantes e os delimitadores exatos a estas frases. 

 

3.4 Ferramentas para indução de Wrappers 

Essa categoria realiza um aprendizado sobre os documentos que serão analisados. 

Podem ser vistos como sistemas que geram regras de extração baseadas em delimitadores a 

partir de exemplos de dados usados para treinamento. Esses delimitadores consistem em 

marcações e formatações adotadas pela página analisada.  

Essas ferramentas diferenciam-se das baseadas em NLP, pois ao invés de basearem 

seus processos de extração em restrições de lingüística encontradas nos dados analisados, 

fundamentam a extração nas características de formatação que implicitamente delimitam a 

estrutura dos dados encontrados. O maior problema de ferramentas desse tipo é a 

necessidade de um grande conjunto de páginas para realização do treinamento. 
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3.4.1 WIEN 

Uma ferramenta pioneira de indução de wrappers é o WIEN [Kushmerick, 2000]. 

Ele possui como entrada de dados um conjunto de páginas nas quais os dados de interesse 

são rotulados para servir como exemplos e retornar, como resultado, um wrapper que é 

consistente com cada página rotulada.  

WIEN assume que as páginas possuem uma estrutura pré-definida e heurísticas de 

indução para gerar wrappers específicos. Wrappers gerados a partir do WIEN não lidam 

com estruturas aninhadas ou com variações típicas de dados semi-estruturados.  

 

3.5 Ferramentas baseadas em modelos 

Esta categoria inclui ferramentas que, dada uma determinada estrutura alvo para 

objetos de interesse, tenta localizar em páginas Web porções de dados que implicitamente 

estão conforme esta estrutura. Essa estrutura consiste em um padrão de objeto que deve ser 

procurado em uma página. 

A estrutura é provida de acordo com um conjunto de primitivas de modelagem 

(como tuplas, por exemplo) que estão conforme um modelo de dados. Depois, são 

aplicados algoritmos sobre as páginas, com o intuito de descobrir ou identificar objetos que 

contenham a estrutura que foi definida como padrão. A seguir é abordado um projeto que 

segue essas premissas de desenvolvimento, o NoDoSe [Adelberg, 1998]. 

 

3.5.1 NoDoSe  

O Northwestern Document Structure Extractor, ou simplesmente NoDoSe, é uma 

ferramenta interativa que permite semi-automaticamente determinar a estrutura de 

documentos que contêm dados semi-estruturados e ainda extrair os dados. NoDoSe utiliza 

uma interface gráfica que permite a seus usuários, decompor hierarquicamente o 

documento, esboçando suas regiões “ interessantes”  e descrevendo suas semânticas.  

O processo de decomposição de um documento acontece através de níveis. Para 

cada nível, o usuário constrói um objeto de estrutura complexa, e então o decompõe em 



36 
 

outros objetos com uma estrutura simplificada. Após o usuário “ensinar”  a ferramenta a 

construir outros objetos, ele pode deixar o NoDoSe aprender como identificar outros 

objetos no documento. Isso é feito por meio de um componente de mineração que tenta 

inferir a gramática do documento a partir de objetos construídos pelo usuário.  

A ferramenta atualmente está capacitada a extrair dados a partir de texto plano e 

páginas HTML (com certas restrições funcionais, já que foi inicialmente desenvolvida para 

extrair dados provenientes de texto plano). 

 

3.6 Ferramentas baseadas em ontologias 

Todos os métodos descritos anteriormente se baseiam na estrutura do documento e 

nas características de apresentação e formatação dos dados de um documento visando gerar 

regras ou padrões que posteriormente são executados sobre as páginas, executando assim o 

processo de extração dos dados.  

Entretanto, a extração pode ser feita confiando-se diretamente nos dados 

disponibilizados. Dado um domínio específico, uma ontologia pode ser usada para localizar 

constantes presentes no documento HTML e para construir objetos com ela [Vivan, 2001]. 

Esse tipo de sistema tem como um de seus principais representantes o trabalho 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa Data Extract Group [Embley et al, 1999] ligado a 

Brigham Young University (BYU).  

Na ferramenta construída pelo grupo, ontologias são previamente definidas por 

especialistas das áreas, visando descrever domínios específicos de interesse, incluindo 

relacionamentos, aparência léxica e palavras-chave indicadoras de contexto. Analisando 

essa ontologia, o software pode automaticamente produzir uma base de dados através do 

reconhecimento e da extração de dados presentes nos documentos ou nas páginas Web 

dadas como entrada no programa. Previamente à aplicação da ontologia, a ferramenta 

requer a execução de um procedimento que extraia pedaços de texto contendo itens de 

dados de interesse [Jiang et al, 1999]. 

Um dos principais requisitos para que tais sistemas funcionem adequadamente 

consiste na cuidadosa elaboração e construção de uma ontologia, tarefa esta que deve ser 
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realizada manualmente por um especialista da área que está sendo abordada. Se a ontologia 

conseguir ser representativa o suficiente, o processo de extração é totalmente automático. 

Além disso, wrappers gerados seguindo os princípios desse método apresentam a 

vantagem de serem inerentemente: 

• Resilientes - Isto é, eles continuam a trabalhar adequadamente mesmo se as 

características de formatação das fontes mudam; e 

• Adaptáveis - Ou seja, eles funcionam para páginas de muitas fontes distintas 

pertencentes ao mesmo domínio da aplicação.  

 

3.7 ShopBot 

Outro projeto interessante, relacionado a este trabalho, consiste no sistema ShopBot 

[Doorenbos et al, 1997], um agente de comparações de compras independente de domínio. 

O ShopBot funciona a partir de um conjunto de URL que endereçam lojas on-line dispostas 

na Web. Ele aprende de forma autônoma como encontrar os artigos dispostos para venda 

nessas lojas virtuais. Após realizar seu “aprendizado”, ShopBot está apto a visitar as lojas 

relacionadas no seu conjunto de URL e extrair certas informações sobre os produtos 

dispostos nas lojas, tais como disponibilidade e preço, e ainda resumir os resultados para o 

usuário. 

O sistema confia na combinação de busca heurística, pattern matching e técnicas de 

aprendizado indutivo. O objetivo principal do sistema é projetar, implementar e analisar 

agentes de compras que consigam fornecer ajuda a seus usuários para facilitar a realização 

de compras on-line. As capacidades de tal agente incluem: 

• Auxiliar os usuários no momento da compra e encontrar informações sobre o 

produto; 

• Fazer recomendações, levando em consideração requisitos anteriores do usuário 

e dependências entre produtos; e 

• Comparar preços e notar ofertas especiais e descontos. 
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3.7.1 Funcionamento do ShopBot 

O protótipo ShopBot opera em 2 fases: 

• Fase de Aprendizado - A primeira fase consiste na aplicação de um algoritmo de 

aprendizado, o qual cria uma descrição (perfil) de cada loja armazenada dentro da 

lista de URL do sistema. Esta fase de aprendizado analisa sites de vendas para 

“aprender”  uma descrição lógica de cada site. É computacionalmente cara, mas é 

executada off-line, e é feita apenas uma vez por loja. Se for realizada alguma 

mudança estrutural em algum site, ele deve ser submetido novamente a esta fase; e 

• Fase de Comparação - Na segunda fase, um assistente de compras utiliza as 

descrições adquiridas na fase inicial para ajudar o usuário do sistema a realizar 

compras. As descrições aprendidas são utilizadas pelo agente, permitindo que ele 

navegue por cada site seguindo sua estrutura aprendida e descobrindo informações 

sobre produtos desejados pelo usuário. 

A arquitetura do ShopBot é independente de produto. Entretanto, para ser executado 

sobre um novo domínio de produto, é necessária uma descrição do mesmo. Essa descrição 

de domínio específico inclui atributos dos produtos do domínio, heurísticas para “entender”  

as páginas e conhecimento inicial para suportar aprendizado por meio de descrições de 

produtos populares no domínio tratado, para serem usados como consultas teste para 

aprendizado indutivo de formatos de páginas de vendedores.  

 

3.8 Considerações finais do capítulo 

O capítulo abordou alguns projetos que realizam as tarefas de recuperação\extração 

de informação a partir de dados Web. O quadro 3.1 apresenta uma comparação entre as 

principais características dos sistemas analisados, destacando os tipos de dados analisados, 

formas de acesso a estes dados, e as ferramentas utilizadas pára a realização dos processos 

de recuperação e extração de informação.  
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Quadro 3.1 – Resumo comparativo das caracter ísticas dos sistemas apresentados5. 
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Além dos trabalhos comentados, existe uma série de outros projetos que dizem 

respeito à recuperação e extração de dados que não foram detalhados, como por exemplo, 

Lixto [Baumgartner et al, 2004], Araneus [Atzeni & Mecca, 2000], Stalker [Muslea et al, 

1999], X-tract [Abascal & Sánchezl, 1999] e Infomaster [Genesereth et al, 1997] os quais 

foram citados como fonte para futuras pesquisas. 

                                                 
5 As características do quadro 3.1 marcadas com o sinal “–” , referem-se a informações não encontradas 
durante a realização da pesquisa bibliográfica. 
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As características do sistema proposto neste trabalho de dissertação são detalhadas a 

partir do próximo capítulo, no qual será apresentada a descrição da arquitetura proposta 

para a realização das tarefas de recuperação e extração de informação, além das técnicas e 

processos que permitirão a execução destas tarefas. 
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4 Desenvolvimento do Sistema 

O Sistema descrito visa realizar as tarefas de recuperação/extração de informações 

provenientes da Web. As informações extraídas por tal sistema são relacionadas a domínios 

de conhecimento particulares, especificados por meio de ontologias específicas.  

No caso do sistema que será usado como exemplo de uso, os dados procurados 

dizem respeito a produtos em promoção apresentados em sites de supermercados. O 

sistema foi batizado de SuperOfertas pelo fato do exemplo de uso recuperar/extrair 

informações a respeito de ofer tas de supermercados, utilizando componentes específicos 

direcionados para este caso particular. Contudo, a arquitetura descrita neste capítulo pode 

ser aplicada em outros domínios de conhecimento, bastando apenas modificar os 

componentes específicos existentes na mesma. 

Este capítulo tem como objetivo descrever a arquitetura proposta, as técnicas 

adotadas e os processos que executam as tarefas de recuperação e extração dos dados nesta 

arquitetura. A Seção 4.1 apresenta a descrição da arquitetura proposta. As técnicas 

necessárias para a construção dos módulos destacados por esta arquitetura são detalhadas 

pela Seção 4.2. Por fim, a Seção 4.3 descreve os processos executados nesta arquitetura, 

utilizando as técnicas referidas, para a realização das tarefas de recuperação e extração de 

informação. 

 

4.1 Arquitetura proposta 

Para o desenvolvimento e a efetivação do sistema foi necessário propor uma 

arquitetura que provesse meios para o sistema realizar adequadamente as tarefas a que ele 

se destina. Esta arquitetura possui quatro módulos principais: 

1. Recuperação de documentos da Web; 

2. Análise e extração de dados a partir do conjunto de documentos recuperados; 

3. Armazenamento das informações extraídas em um SGBD relacional; e 

4. Consultas sobre a base de dados gerada a partir dos dados extraídos. 
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Os processos anteriormente citados foram implementados como uma arquitetura de 

três camadas. Neste tipo de arquitetura, a aplicação desenvolvida está organizada e dividida 

em três unidades de distribuição: 

• Camada de interface com usuário; 

• Camada de negócios, com a lógica da aplicação; e 

• Camada de dados, contendo as funcionalidades de armazenamento e 

apresentação dos dados aos usuários do sistema proposto. 

A pr imeira camada é normalmente associada aos navegadores Web, apresentando, 

tipicamente, a interface sistema-usuário que fornece acesso aos dados disponibilizados pelo 

sistema. A segunda camada, denominada camada de negócios, contém os módulos 

responsáveis pela recuperação dos dados da Web e pela análise destes dados. Por fim, a 

terceira camada da arquitetura é normalmente associada a um banco de dados, juntamente 

com o módulo que fornece o acesso a esta base. A figura 4.1 ilustra a divisão dos principais 

processos executados pelo protótipo considerando essa arquitetura de três camadas. Os 

processos são detalhados nas subseções que seguem. 

 

4.1.1 Módulo de recuperação de documentos da Web 

O primeiro módulo a executar dentro da arquitetura proposta é denominado módulo 

de Recuperação de Documentos. Este módulo deve ser capacitado a acessar a Web e 

recuperar os arquivos de um conjunto de sites que serão tratados pela aplicação. Para 

realizar isso, este módulo deve ser composto de um bot 6 [Heaton, 2002]. 

Qualquer programa executado na Web que busca ou recupera informações ou dados 

provenientes da Web pode ser denominado bot. Segundo Heaton [Heaton, 2002], bots são 

as formas mais simples de descrever programas que recuperam informações específicas da 

Internet. 

                                                 
6 O termo bot refere-se a palavra robô, em inglês robot. 
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Figura 4.1 – Arquitetura de três camadas, com os pr incipais processos executados distr ibuídos nela. 

  

Este módulo, portanto, tem como principal finalidade recuperar da WWW o 

conjunto de arquivos que fazem parte dos sites que estão dentro do contexto tratado. Na 

figura 4.1 esse processo é representado pelo módulo de Recuperação de Documentos e 

pelas fases  e , as quais simulam respectivamente as ações de envio do bot à Web e 

a recuperação dos arquivos, que serão submetidos ao módulo de análise dos dados, 

posteriormente (fase   na figura 4.1). 

 

4.1.2 Módulo de análise e extração de dados 

Com os arquivos recuperados da Web, é iniciada a etapa seguinte de execução 

chamada de módulo de Análise e Extração dos dados. O processo de extração deve ser 

C 
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executado sobre o conjunto de arquivos HTML existentes em cada site, descartando a 

análise sobre demais tipos de arquivos que também façam parte do site. 

Segundo a arquitetura ilustrada pela figura 4.1, este módulo é auxiliado por um 

componente adicional dentro da arquitetura que desempenha um papel fundamental no 

processo de identificação dos dados, a ontologia de domínio específico, inclusa na camada 

de negócios. A utilização de ontologias permite termos uma especificação padronizada e 

formal do domínio de conhecimento abordado, fornecendo além de uma descrição 

semântica dos dados, a possibilidade de utilizar diversas ferramentas especializadas na 

navegação e manipulação dos dados representados pela ontologia. 

A ontologia, para atingir o objetivo de auxiliar o módulo de extração de dados, deve 

possuir além dessa descrição de domínio, um conjunto de palavras-chave identificadoras de 

contexto que possibilitem a determinação da relevância dos documentos analisados para a 

aplicação desenvolvida. Estas palavras-chave devem possuir um valor considerável no 

domínio de conhecimento tratado, de forma que elas sejam um meio de identificar 

corretamente se um arquivo está ou não dentro do escopo analisado. Por meio dessas 

palavras-chave, o módulo de extração pode realizar uma triagem inicial sobre os 

documentos recuperados, visando manter apenas aqueles documentos que possuem 

relevância para a aplicação. 

De posse de um conjunto mais enxuto de documentos, inicia-se o processo de 

identificação e extração dos dados propriamente dito, no qual as informações relevantes são 

extraídas com o auxílio da ontologia desenvolvida. O fato de a aplicação analisar 

especificamente documentos HTML (os quais, além de não seguirem nenhum padrão rígido 

como a XML, por exemplo, também não apresentam qualquer semântica embutida) faz 

com que seja necessária a existência de um meio que possibilite a identificação dos dados 

que devem ser extraídos. Para tanto, a ontologia deve ser munida de um conjunto de 

expressões regulares que facilitam este processo7.  

                                                 
7 As definições sobre expressões regulares, bem como sua utilização ao longo deste trabalho, são detalhados 
posteriormente na seção 4.2. 
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As fases   e , ilustradas na figura 4.1, representam os acessos realizados à 

ontologia durante os processos de análise e extração de dados sobre os arquivos 

recuperados. 

 

4.1.3 Módulos de armazenamento e de consulta dos dados 

Executadas as etapas de recuperação, análise, identificação e extração dos dados 

relevantes à aplicação, toda esta informação deve ser armazenada em uma base de dados 

convencional, a qual segue o mesmo modelo conceitual de dados utilizado na definição da 

ontologia, mantendo assim a coerência entre os dados descritos pela ontologia e os dados 

armazenados dentro do BD. O processo de armazenamento dos dados na base é 

representado pela fase   da figura 4.1. 

Com os dados armazenados no banco de dados relacional, a base está apta a receber 

as consultas sobre os dados armazenados nela. As consultas são realizadas por meio de uma 

Interface Web, facilitando o acesso dos usuários às informações extraídas, por meio da 

Internet ( fase   ). 

 

4.2 Técnicas envolvidas no desenvolvimento do Sistema 

Para a concretização da arquitetura proposta, é necessária a utilização de uma série 

de técnicas descritas no decorrer desta seção. 

 

4.2.1 Expressões regulares 

Já que a arquitetura do sistema proposto visa lidar (no que tange à extração de 

dados) essencialmente com arquivos HTML, é importante então considerar dois aspectos a 

respeito deste tipo de arquivos. Arquivos HTML: 

1. Não possuem quaisquer tipos de semântica embutidos em suas tags de marcação; e 

2. Possuem dados que são descritos textualmente, ou seja, as informações estão 

descritas utilizando linguagem natural. 
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Essas constatações fazem com que seja necessária a utilização de alguma técnica 

que permita identificar e conseqüentemente extrair os dados relevantes nos arquivos 

tratados pelo módulo de extração. Expressões Regulares (REGEX) [Chng, 2001] podem ser 

usadas nesse sentido, já que permitem encontrar dados relevantes em arquivos de texto. 

Elas são utilizadas pelo módulo de análise e extração de dados, com o objetivo realizar o 

pattern matching em busca dos dados (padrões) a serem extraídos do arquivo em questão. 

O uso de REGEX é uma forma de descrever um conjunto de strings, baseados em 

características comuns compartilhadas por cada uma das strings pertencentes a este 

conjunto. REGEX podem ser usadas como uma ferramenta para procurar, editar ou 

manipular texto ou dados. Elas permitem que se pesquise por segmentos de texto que 

satisfaçam a um escopo (forma), ao invés de segmentos de texto idênticos ao fornecido. A 

expressão regular [ 0- 9] +, por exemplo, permite localizar qualquer número inteiro em um 

texto. 

Através delas, portanto, é possível criar meios de se encontrar a informação 

requisitada a partir da definição de pequenas expressões que representam um padrão que 

ocorre regularmente dentro de um texto. Expressões regulares foram criadas pela teoria 

matemática na qual se baseiam. Assim, uma expressão regular consiste em um formalismo 

axiomático também considerado gerador, pois se pode inferir como construir (gerar) as 

palavras de uma determinada linguagem. Uma expressão regular é definida a partir de 

conjuntos básicos e operações de concatenação e união. Uma máquina REGEX consiste em 

uma rotina de software que procurará satisfazer (matching) a REGEX fornecida com algum 

texto. Diversas aplicações freqüentemente requerem o processamento de texto puro para 

realizar tarefas que envolvam buscas por palavras, por exemplo. 

As REGEX desempenham uma função importante no contexto do trabalho, já que 

através delas serão reconhecidos os elementos que identificam os dados que devem ser 

extraídos dos arquivos HTML analisados. Estas expressões regulares também devem estar 

dispostas na ontologia usada pela aplicação, descrevendo os padrões que estão aptos a 

identificar palavras ou expressões relevantes dentro do domínio modelado pela ontologia. 
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4.2.2 Ontologia 

A ontologia utilizada pelo projeto visa ser uma forma de auxiliar os processos de 

identificação e extração dos dados existentes em uma página HTML. Seu desenvolvimento 

está previsto para ser realizado por quatro passos principais: 

• Definição do domínio de conhecimento que será modelado como exemplo de uso; 

• Criação da modelagem conceitual E-R (Entidade-Relacionamento) [Silberschartz, 

1999] sobre o qual a ontologia será baseada; 

• Criação da modelagem de Grafos, a qual reflete os dados definidos na modelagem 

E-R; e 

• Criação da ontologia segundo a modelagem em grafos, utilizando uma linguagem 

especializada nesse tipo de tarefa. 

O dois primeiros passos consistem repectivamente na definição do domínio de 

conhecimento que será abordado e na modelagem conceitual deste mesmo domínio. Esta 

modelagem de dados deve retratar as entidades e relacionamentos inerentes ao domínio 

escolhido. Utiliza-se o modelo E-R para realizar esta modelagem inicial pelo fato do 

mesmo ser uma forma consolidada de definição conceitual de ambientes. Além disso, esta 

mesma modelagem E-R será utilizada posteriormente para definição da base de dados 

responsável por armazenar os dados extraídos. 

Finalizada a modelagem E-R sobre o domínio escolhido, a etapa que visa a 

transposição da modelagem E-R para uma modelagem de grafos pode ser iniciada. Esse 

mapeamento é interessante já que, como frisado anteriormente, o desenvolvimento da 

ontologia usada no exemplo utiliza tecnologias e fundamentos ligados à Web Semântica. 

Ontologias criadas a partir de tais premissas são geralmente modeladas através de grafos. 

Isso é feito pelo fato das ontologias possuírem estruturas de grafos, ou seja, podem ser 

vistas como conjuntos de elementos relacionados entre si. Este mapeamento praticamente 

direto entre uma modelagem de grafos e a definição formal de uma ontologia facilita a 

execução da última etapa prevista, que é a criação da ontologia. 
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4.2.3 Utilização de parsers internos 

Dentro da arquitetura proposta foi prevista a possibilidade de manipulação interna 

de diferentes formatos de arquivos: 

• Arquivos HTML - são os arquivos que chegam inicialmente ao módulo de 

extração de dados; 

• Arquivos XML - formato para o qual as informações que fazem parte dos 

arquivos HTML devem ser convertidas, permitindo um processamento interno 

facilitado. Além disso, são previstas a criação e a manipulação de arquivos XML 

como forma temporária de armazenamento dos dados extraídos; e 

• Formato de arquivo específico da Ontologia – formatos especializados que 

possuem características próprias de manuseio, distintas dos formatos XML e 

HTML. 

Para que estes diferentes tipos de arquivos possam sofrer uma análise adequada, é 

importante a utilização de parsers específicos para cada um dos tipos de arquivos 

analisados internamente. Essa variedade de parsers se faz necessária devido às 

características intrínsecas inerentes a cada formato de arquivo (aspectos já discutidos na 

Seção 2.6).  

 

4.2.4 Base de dados e Inter face Web 

A arquitetura proposta destaca ainda a presença de dois outros componentes: uma 

base de dados relacional e uma interface Web para a realização de consultas sobre esta 

mesma base de dados. 

O objetivo primordial de sistemas que executam a recuperação e extração de dados 

é propiciar a manipulação e o armazenamento destes dados em uma forma mais amigável. 

Este formato pode ser, por exemplo, tabelas de uma base de dados relacional. A base de 

dados destacada pela arquitetura é criada utilizando a modelagem E-R desenvolvida nos 

passos de concepção da ontologia, mantendo assim um relacionamento coerente entre a 

base de dados e a ontologia. 
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A Interface Web, por sua vez, é criada como meio de facilitar o acesso ao banco de 

dados gerado pelo processo de extração. Com isso, os dados extraídos tornam-se facilmente 

acessíveis a qualquer usuário que possua acesso à Internet. Esta interface deve ser de fácil 

uso, sendo implementada através de alguma linguagem de geração dinâmica de conteúdo 

em páginas Web. 

 

4.3 Especificação dos processos executados dentro da arquitetura 

proposta 

Com a arquitetura proposta e as técnicas a serem utilizadas definidas, é possível 

vislumbrar os processos que devem ser executados por cada um dos módulos concebidos 

com o intuito de atingir os objetivos de recuperar e extrair informações a partir de um 

domínio de conhecimento específico. Essa seção descreve tais processos.  

 

4.3.1 Processo de recuperação de informação 

Segundo a arquitetura proposta, a primeira tarefa desempenhada pelo protótipo 

consiste na recuperação da informação que será analisada posteriormente pelos demais 

processos do protótipo. 

A recuperação deve ser executada por meio do módulo de recuperação de 

documentos, o qual consiste basicamente em um bot que realiza a busca de tais 

documentos. Iniciada a execução do módulo e de posse da lista de URL dos sites que serão 

analisados, o bot é enviado à Web para acessar cada um dos endereços existentes na lista. 

Com uma URL válida, o bot realiza o download dos arquivos que compõem o site em 

questão. À medida que são recuperados, os arquivos pertencentes ao site são armazenados 

em um diretório local habilitando o protótipo a iniciar a segunda etapa de execução. 

As etapas executadas por este módulo são ilustradas pela figura 4.2. O primeiro 

processo inicializa os objetos e realiza a execução do módulo. Com esses objetos 

inicializados, o bot é enviado à Web, recuperando os arquivos do site em questão, os quais 

são armazenados em uma pasta local. Por fim, as informações necessárias são repassadas 

ao módulo de análise e extração de dados, para que este possa iniciar a sua execução. 
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Figura 4.2: Tarefas executadas pelo módulo de recuperação de documentos. 

 

4.3.2 Processo de análise e extração dos dados 

O segundo estágio do protótipo se inicia quando o método principal da extração é 

disparado depois de receber do módulo de recuperação as informações sobre os 

documentos recuperados da Web. O processo de extração ocorre através de diversas etapas, 

as quais requerem a utilização de parsers específicos para a análise dos diferentes tipos de 

arquivos (XML, HTML e DAML) envolvidos nos procedimentos internos executados pelo 

protótipo.  

Uma série de processos é executada dentro do módulo de análise e extração dos 

dados, cada um deles detalhados a seguir. 

 

Excluindo dados não processáveis 

O primeiro exame feito sobre os dados recolhidos da Web objetiva eliminar 

arquivos que não sejam analisáveis do ponto de vista deste trabalho de dissertação, tais 
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como imagens, pequenas mídias, animações, entre outros. Para realizar esta triagem, após 

receber a informação sobre o diretório no qual foram salvos os arquivos recuperados, o 

processo lista recursivamente todos os arquivos existentes no caminho passado. À medida 

que são listados, os arquivos sofrem uma seleção inicial que objetiva eliminar arquivos de 

formatos que não são analisáveis pelo protótipo. Em contrapartida, arquivos processáveis 

(HTML) são mantidos para análise do próximo processo. 

A figura 4.3 demonstra esse processo, no qual os arquivos recuperados pelo bot são 

listados e passados à triagem inicial dos arquivos, etapa ilustrada pelas fases   e   

respectivamente. Tal seleção realiza a exclusão de outros formatos de arquivos (fase  ), 

enviando apenas os documentos processáveis à próxima etapa de execução (fase   ). 

 

Figura 4.3: Excluindo arquivos não processáveis 

 

Análise inicial dos dados processáveis 

Executado o primeiro passo, inicia-se o processo de parsing dos arquivos HTML 

recuperados. Tal etapa visa determinar se os documentos HTML recolhidos são ou não 

4 

3 
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relevantes ao contexto, ou seja, ela verifica se os arquivos podem ou não possuir descrições 

procuradas dentro do domínio de conhecimento tratado.  

Esta verificação é feita para evitar que páginas HTML totalmente fora do contexto 

sejam analisadas. Para realizar essa determinação, são criadas representações abstratas dos 

arquivos HTML através de um parser HTML, possibilitando que cada nó que compõe o 

arquivo HTML seja analisado individualmente, por meio da visão de árvore provida pelo 

parser.  

Um dos problemas de se lidar com arquivos HTML é que eles possuem um grande 

número de nós com espaços em branco existentes (tabulações e espaços inclusos por 

questões de design, por exemplo) ao longo de seu corpo. Essa quantidade excessiva de nós 

contendo nada ocasiona uma perda de tempo considerável durante o processamento de cada 

arquivo. Um filtro deve ser criado para eliminar esses nós com espaços em branco.  

Após a aplicação deste filtro, é verificada a existência de indicações de dados 

relevantes em qualquer um dos nós do arquivo HTML. Esses indícios correspondem às 

palavras-chave indicadoras de contexto (as quais devem ser definidas em uma classe da 

ontologia destinada a isso). 

À procura de tais indícios, o processo deve percorrer todos os nós da representação 

de árvore criada pelo parser HTML, enviando o conteúdo textual existente em cada nó 

HTML para o processo responsável por executar a operação de pattern matching das 

instâncias da classe descrita na ontologia, sobre o texto do nó atual. 

Como visto na Seção 4.2.1, o pattern matching é realizado por meio de expressões 

regulares que verificam a existência ou não do termo da ontologia dentro do nó de texto. 

Essa operação é repetida para todos os nós do documento HTML que possuem texto até 

que seja encontrado algum vestígio de existência dos dados relevantes dentro da página.  

Se o processo de pattern matching entre o conteúdo do nó HTML e o termo da 

ontologia ocorrer com sucesso, então o arquivo HTML em questão é selecionado e 

transferido para um diretório à parte. Já os arquivos que não possuem quaisquer indícios de 

existência de ofertas são apagados. 



53 
 

Tudo isso é ilustrado pela figura 4.4 na qual o passo   representa a chegada dos 

arquivos HTML ao módulo de análise e extração de dados. Os passos   e   

representam a submissão de cada um dos arquivos HTML ao filtro criado e ao parser 

HTML que provê a visão hierárquica destes arquivos.  

Os passos   e  mostram o envio de cada nó individual HTML à análise com 

os dados descritos na ontologia. O passo   ilustra o acesso feito à ontologia para a 

realização do pattern matching entre os nós HTML e os termos descritos na própria 

ontologia.  

O passo   ilustra o resultado da aplicação do pattern matching. Por fim, o passo 

 verifica o resultado, fazendo com que o arquivo siga adiante no processamento ou seja 

excluído. 

 

Figura 4.4: Análise inicial dos dados. 
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Preparação dos dados para extração 

De posse daqueles arquivos que podem conter dados relevantes ao domínio tratado, 

inicia-se o processo que visa extrair os dados dos arquivos. Para facilitar a análise do 

conteúdo dos arquivos HTML, os dados existentes nos nodos desses arquivos são 

transpostos para um arquivo XML temporário.  

Essa transposição é feita para se evitar dificuldades que podem ocorrer durante o 

tratamento de HTML, decorrentes da falta de regras de sintaxe mais rigorosas desse tipo de 

arquivo. A criação deste arquivo XML interno é feita por meio da execução de algumas 

etapas: 

• Os arquivos HTML são instanciados pelo parser HTML para que possam ser 

percorridos pela representação abstrata de árvore; e 

• A seguir, uma API que permita a criação de arquivos XML é utilizada para a 

concepção do arquivo XML temporário. 

A figura 4.5 representa este processo. O passo  ilustra a chegada dos 

documentos HTML relevantes à esta etapa da extração dos dados. Os passos   e  

destacam a instanciação de cada um desses arquivos, via parser HTML e a aplicação do 

filtro. 

 De posse da representação abstrata provida pelo parser, todos os nós do arquivo 

que possuem algum texto são passados para o processo que utiliza a API XML para criar o 

arquivo XML equivalente ao HTML analisado (passos  ,   e   respectivamente). 

Por fim, no passo  , os arquivos XML criados são passados para a próxima etapa de 

análise. 
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Figura 4.5: Processo de cr iação do XML temporár io 

 

Identificando e extraindo os dados relevantes 

Uma vez gerados os arquivos XML, passa-se à parte de extração dos dados 

propriamente dita. Para isso, a ontologia é inicialmente acessada por meio da API que 

permite acesso à ontologia buscando saber qual REGEX deve ser aplicada sobre o site, com 

a finalidade de identificar e extrair os dados presentes no arquivo. 

Navegando e acessando os dados descritos na ontologia, é possível chegar à 

REGEX que deve ser aplicada sobre os arquivos de determinado site. Percorrendo as 

instâncias da classe que mantém descrições sobre os sites analisados, obtém-se acesso aos 

dados gerais, referentes ao mesmo, que estão dispostos na ontologia. É possível assim 

buscar na ontologia a expressão regular correspondente ao site tratado e aplicá-la sobre os 

arquivos XML temporários. As figuras 4.6 e 4.7 demonstram o funcionamento dessa parte 

do módulo de extração. 
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Figura 4.6 – Funcionamento processo de extração (par te 1). 
 

Primeiramente os arquivos XML temporários são passados para análise  deste 

processo (procedimento  ). Os passos   e  , por sua vez, ilustram os acessos 

feitos à ontologia, via API específica. O acesso inicial busca as informações gerais relativas 

à instância do site que está sendo avaliado no momento. De posse dessas informações, um 

novo acesso à ontologia é realizado para que seja buscada a REGEX relacionada a este site.  

A expressão regular recuperada é aplicada sobre cada um dos nós do arquivo XML 

temporário que foi instanciado via API XML (passo   ), gerando um conjunto de dados 

extraídos segundo a expressão regular passada. O passo   retrata a extração dos dados 

segundo a REGEX respectiva do site8.  

                                                 
8 A elipse que representa o módulo de extração da figura 4.6, é a mesma apresentada pela figura 4.7. Ela foi 
representada separadamente para facilitar a compreensão da figura. 
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Figura 4.7 - Funcionamento processo de extração (par te 2). 

 

Os dados, depois de extraídos, são enviados (juntamente com as informações gerais 

do site) para o método responsável por criar o arquivo XML contendo as informações 

extraídas do site.  

Os passos   e   retratam a criação desse arquivo XML contendo as 

informações que serão inseridas no banco de dados. Este arquivo XML é então repassado à 

próxima etapa de execução, ação ilustrada pelo passo . 

 

4.3.3 Processos de armazenamento e consulta ao Banco de Dados 

De posse do arquivo XML final, criado no processo anterior, é executada a etapa de 

armazenamento persistente desses dados. Um SGBD relacional é utilizado para o 

armazenamento das informações extraídas. A modelagem conceitual usada para modelar os 

dados é aquela criada na definição da ontologia. 

Para inserir os dados extraídos, é preciso ler o arquivo XML resultante do processo 

de extração e passar os dados descritos nele para o banco de dados. Utiliza-se a API XML 

escolhida para percorrer e acessar os dados descritos no arquivo XML, enviando todos os 

dados extraídos para a base de dados, por meio de comandos SQL. 

Com o banco de dados gerado é possível a realização de consultas sobre ele. O 

acesso aos dados armazenados dentro do SGBD é realizado via interface Web, provendo 

acesso à informação requisitada por meio da Web. A figura 4.8 ilustra os processos 

responsáveis pelo armazenamento e consulta dos dados no SGBD. 
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Figura 4.8 – Módulos de armazenamento e consulta do sistema proposto. 

 

O passo   apresenta a chegada do arquivo XML final, entrada desse processo. O 

passo por sua vez  demonstra a leitura do arquivo XML, via API XML, retornando em 

seguida os elementos que devem ser inseridos no banco de dados (passos   e  ). Por 

fim o passo   representa as consultas realizadas sobre o banco de dados, através da 

interface Web desenvolvida. 

 

4.3.4 Processo completo executado pelo sistema 

Este capítulo apresentou a arquitetura proposta, técnicas necessárias para 

desenvolvimento da arquitetura, bem como os processos executados pela arquitetura 

utilizando através das técnicas especificadas. A figura 4.9 destaca todo o processo 

executado de forma conjunta, objetivando tornar completa a visualização do fluxo dos 

dados que ocorre entre os módulos. 
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Figura 4.9: Processo completo executado pelo sistema. 
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4.4 Considerações finais do capítulo 

Com a especificação de todos os processos foi possível definir as características 

desejáveis que a arquitetura desenvolvida deve possuir. O Quadro 4.1 reapresenta o resumo 

comparativo desenvolvido no Capítulo 3, acrescentando ao quadro, o sistema proposto por 

este trabalho de dissertação.  

Quadro 4.1 – Comparação do sistema proposto com os demais sistemas discutidos pelo Capítulo 3. 
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A recuperação dos dados que serão analisados pelo sistema é feita por meio de um 

módulo de recuperação específico. Tal módulo é composto por uma lista pré-definida de 

sites, os quais são acessados um a um recuperando todos os arquivos que fazem parte do 

site analisado. A idéia inicial do trabalho era analisar conteúdo marcado semanticamente, 

de acordo com os conceitos estabelecidos pela Web Semântica. Essa alternativa acabou por 

se tornar inviável devido a inexistência de um conjunto relevante de arquivos marcados 

dessa forma. Essa limitação provocou a análise de arquivos HTML, o mesmo tipo analisado 

pelas demais ferramentas descritas no Capítulo 3. 

Para auxiliar os processos de identificação e extração dos dados, o sistema utiliza 

0uma ontologia de tarefa. Essa ontologia, além de descrever o domínio específico, utiliza 

expressões regulares para identificar conjuntos de strings interessantes ao domínio de 

conhecimento tratado pelo sistema. O uso de expressões regulares foi necessário pelo fato 

do sistema lidar com arquivos HTML, os quais não possuem semântica associada aos dados 

descritos por eles, sendo necessário então considerar a parte sintática dos arquivos 

envolvidos.  

A ontologia de tarefa criada foi usada por ser um meio estruturado de se organizar 

as informações necessárias para se realizar a identificação e extração da informação 

procurada pelo sistema. Isso faz com que o sistema seja classificado em ferramentas 

“Baseadas em Ontologia” , mesma categoria dos trabalhos desenvolvidos pela BYU.  

Por fim, a navegação e o acesso aos dados tratados pelo sistema são feitos por meio 

de duas formas: 

• Os arquivos HTML (recuperados pelo módulo de recuperação) e XML (criados por 

processos internos na arquitetura) são navegados através de bibliotecas específicas e 

distintas para estes tipos de arquivos. Em ambos os casos, essas API criam 

representações abstratas intermediárias em forma de árvores DOM, permitindo o 

acesso aos dados descritos pelos arquivos; e 

• Os dados descritos pela ontologia de tarefa são acessados por meio de uma API 

específica, permitindo a navegação dos dados através da modelagem em grafos 

gerada. 

Esta seção demonstrou as características desejáveis que o sistema deve possuir, de 

forma a realizar uma eficiente recuperação e extração de informação. Além da arquitetura 
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proposta, foram apresentadas, ao longo de todo o capítulo, as técnicas necessárias para 

desenvolvimento da arquitetura, bem como os processos executados pela arquitetura 

utilizando através das técnicas especificadas. Todos os processos e técnicas envolvidos na 

arquitetura foram definidos para que as características apresentadas ao longo desta última 

seção do capítulo pudessem ser satisfeitas.  
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5 Estudo de caso 

De posse da especificação da aplicação, é possível iniciar o desenvolvimento de um 

protótipo que, baseado na arquitetura, técnicas e processos propostos, alcance os objetivos 

traçados.  

Este capítulo da dissertação descreve a implementação do protótipo SuperOfertas. O 

protótipo foi batizado com o nome de SuperOfertas, alusivo ao fato dele extrair dados sobre 

ofer tas de supermercados. Visando restringir o nicho sobre o qual a aplicação atuaria, foi 

decidido que sites deveriam ser relacionados a redes de supermercados. Este domínio foi 

escolhido por ser bastante específico e, portanto, capaz de ser modelado de forma adequada 

por pessoas não especialistas na área. A aplicação que foi criada como exemplo de uso tem 

por objetivo, portanto, extrair dados referentes a promoções anunciadas em sites de 

supermercados dispostos na Web.  

A linguagem de programação adotada para o desenvolvimento do protótipo do 

sistema foi Java versão 1.4.1_02 [McLaughlin B., 2001; Cesta, 1996]. Ela foi escolhida por 

ser considerada atualmente a linguagem padrão para desenvolvimento de aplicações Web, 

além de possuir um grande número de interfaces que auxiliam e facilitam o 

desenvolvimento das aplicações. Assim sendo, alguns componentes usados durante as fases 

de desenvolvimento foram escolhidos levando em consideração a compatibilidade com a 

linguagem utilizada na implementação do protótipo. 

Este capítulo apresenta na Seção 5.1 a criação da ontologia de domínio específico 

utilizada para auxiliar o processo de recuperação e extração dos dados. A seção 5.2 

demonstra a criação das expressões regulares usadas pela aplicação. Por fim, a seção 5.3 

apresenta um exemplo de uso, com a aplicação resultante. 

 

5.1 Cr iação da Ontologia 

Com o intuito de auxiliar o processo de extração de dados foi construída uma 

ontologia sobre o domínio tratado. A principal meta desta ontologia é ajudar o processo de 

extração dos dados relevantes existentes nos arquivos HTML recuperados. Para tanto, foi 

definido que, além de representar todos os conceitos e inter-relacionamentos envolvidos no 
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domínio abordado, a ontologia deve conter ainda um conjunto de instâncias de palavras-

chave e expressões regulares para serem usadas nos processos de identificação e extração 

dos dados. Como destacado no Capítulo 4, o desenvolvimento da ontologia deve ser feito 

seguindo quatro etapas principais, as quais são detalhadas a seguir. 

 

5.1.1 Definição do domínio de conhecimento usado no exemplo de uso 

Antes de iniciar efetivamente a criação da ontologia que será utilizada dentro do 

projeto, foi preciso definir claramente o domínio de conhecimento alvo que seria descrito 

por esta ontologia.  

Como já comentado, dentro do universo de comércio na Web, foi definido que o 

escopo do projeto se restringiria em analisar os anúncios de ofertas sobre produtos, 

dispostas em sites na Web. O objeto de extração foi definido como sendo produtos 

colocados em anúncios promocionais dispostos em sites de redes de supermercados. Este 

domínio foi escolhido por ser bastante específico e, portanto capaz de ser modelado de 

forma adequada por pessoas não especialistas na área.  

A aplicação criada como exemplo de uso tem por objetivo, portanto, extrair dados 

referentes a promoções anunciadas em sites de supermercados dispostos na Web. Definido 

domínio tratado, foi possível realizar a segunda etapa de criação da ontologia, o 

desenvolvimento da modelagem E-R de tal domínio. 

 

5.1.2 Cr iação da modelagem conceitual E-R 

A modelagem de dados foi desenvolvida utilizando-se a abordagem E-R. A 

modelagem conceitual E-R criada possui como objetivo primordial modelar os dados de 

forma a retratar os conceitos envolvidos e os relacionamentos existentes entre eles.  

A modelagem conceitual gerada é composta basicamente por oito tipo-entidades ou 

classes apresentadas pela figura 5.1 e descritas logo a seguir: 
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Figura 5.1: Modelagem E-R gerada. 

 

• Tipo-Entidade Promoção - descreve o conceito de uma promoção, com as 

propriedades inerentes a ela; 

• Tipo-Entidade Produto - descreve o conceito de produto, apresentando propriedades 

como descrição e preço; 

• Tipo-Entidade Supermercado - dados relativos aos supermercados cadastrados pelo 

protótipo, que realizam promoções quando da venda de produtos; 

• Tipo-Entidade Termos promocionais – tipo-entidade que possui como função 

encapsular termos usados para evidenciar as promoções executadas pelos 

supermercados, através de sites na Web; 

• Tipo-Entidade Regex - tipo-entidade que possui como principal objetivo armazenar 

as expressões regulares que serão utilizadas pelo protótipo na identificação das 

promoções dentro de cada site cadastrado; 
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• Tipo-Entidade Promoção_has_Produto - tipo-entidade derivada do relacionamento 

N:M entre as classes Promoção e Produto; 

• Tipo-Entidade Supermercado_tem_Regex - tipo-entidade derivada do 

relacionamento N:M entre as classes Supermercado e Regex; 

• Tipo-Entidade Supermercado_vende_Produto - tipo-entidade derivada do 

relacionamento N:M entre as tipo-entidades Supermercado e Produto. 

A definição conceitual desse modelo de dados possui duas funções capitais dentro 

do contexto do protótipo desenvolvido: 

1. Facilitar o desenvolvimento da ontologia; e 

2. Definir a modelagem de dados usada pelo SGBD para armazenamento posterior dos 

dados extraídos. 

A primeira função visa auxiliar o processo de transposição do modelo de entidades e 

propriedades criadas no modelo E-R para o modelo de grafos, já que a modelagem E-R 

provê uma visão clara das entidades (e seus relacionamentos) envolvidas no domínio 

tratado e que, portanto, também devem fazer parte da modelagem e implementação da 

ontologia. A próxima etapa de desenvolvimento da ontologia trata o mapeamento entre o 

modelo E-R e o modelo de grafos. 

 

5.1.3 Transposição do Modelo E-R para o Modelo de Grafos 

A tranposição das definições feitas através do modelo E-R para o modelo de grafos 

resultou na modelagem ilustradada pela figura 5.2. 

Dentro da modelagem de grafos criada, as elipses representam as principais tipo-

entidades existentes na modelagem E-R (Promoção, Produto, Supermercado, Regex e 

termosPromocionais). Arcos que ligam elipses aos retângulos correspondem às 

propriedades dessas classes, sendo o nome do arco, o nome de tal propriedade. Os 

retângulos, por sua vez, representam o tipo de dado que cada uma dessas propriedades 

armazena. 
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Figura 5.2 – Modelagem baseada em grafos gerada. 

 

Finalmente, os arcos que interligam duas elipses são também propriedades. A 

diferença é que ao invés de armazenarem um tipo de dado, eles representam 

relacionamentos entre as classes. Estas propriedades podem ser vistas como mapeamentos 

diretos com as classes que realizam a conexão na modelagem E-R. Ou seja, a classe 

Pr omocao_has_Pr odut o na modelagem E-R é mapeada para a propriedade t emPr odut o, 

na modelagem em grafos. Os demais relacionamentos seguem a mesma forma. 

Com essa transposição para o modelo de grafos, obtém-se uma modelagem 

conceitual que permite a execução da última etapa do processo criação da ontologia, 

descrita na seção seguinte. 
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5.1.4 Cr iação da ontologia baseada na modelagem de grafos 

A última etapa do processo de construção da ontologia consiste na utilização de 

alguma linguagem para a concepção da ontologia propriamente dita. Dentre as linguagens 

para definição de ontologias estudadas (destacadas na Seção 2.5.1), foi escolhida a 

linguagem DAML+OIL.  

A opção por essa linguagem se deu, devido ao fato da mesma no início dos estudos 

e desenvolvimento do trabalho possuir suporte e documentações bem melhores que as 

demais linguagens referenciadas. Por meio dessa documentação e ferramentas de criação de 

ontologias DAML, foi possível concretizar o último passo do processo de criação da 

mesma.  

De posse do modelo de grafos, a criação da ontologia DAML ocorreu em dois 

momentos: 

1. Primeiramente foi utilizado o editor OilEd [OilEd, 2003], um software livre, 

especializado na criação e edição de ontologias DAML. O uso desse software 

possibilitou a definição da estrutura básica da ontologia, com a acepção de suas 

principais classes e propriedades; e 

2. Após as definições iniciais das classes, foram realizados os relacionamentos entre as 

classes definidas e criadas de instâncias (necessárias para o funcionamento do 

protótipo) de algumas destas classes. 

Para demonstrar a criação dos elementos que compõem a ontologia, a seguir são 

apresentadas algumas partes de códigos correspondentes às definições e relacionamentos de 

todos tipos de dados que fazem parte da ontologia de domínio específico9.  

A ontologia inicia com a apresentação de uma tag RDF que apresenta os diversos 

namespaces utilizados pela ontologia. Isso é destacado pelo quadro 5.1. 

                                                 
9 A ontologia criada está anexada neste trabalho no Apêndice A. Nesta seção, trechos de código da mesma são 
apresentados para demonstrar a forma como ela foi concebida. 
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<r df : RDF xml ns: daml =" ht t p: / / www. daml . or g/ 2001/ 03/ daml +oi l #"  

xml ns: dc=" ht t p: / / pur l . or g/ dc/ el ement s/ 1. 1/ "  

xml ns: r df =" ht t p: / / www. w3. or g/ 1999/ 02/ 22- r df - synt ax- ns#"  

xml ns: r df s=" ht t p: / / www. w3. or g/ 2000/ 01/ r df - schema#"  

xml ns: xsd=" ht t p: / / www. w3. or g/ 2000/ 10/ XMLSchema#"  

xml ns    =" ht t p: / / www. ci n. uf pe. br / ~r cc3/ super Of er t as#"  

xml : base="  ht t p: / / www. ci n. uf pe. br / ~r cc3/ super Of er t as#" > 

 

A utilização desses artefatos determina a inexistência de tags ambíguas, mesmo que 

elas venham a possuir nomes idênticos, já que os namespaces garantem a unicidade de cada 

conceito. Após realizar a definição dos namespaces utilizados, deve-se informar no 

documento RDF que ele é uma ontologia, o que é feito da forma apresentada pelo quadro 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atributo about vazio indica que as informações descritas dentro desse elemento 

referem-se ao próprio documento que está sendo lido ou processado. Os demais elementos 

existentes no elemento daml : ont ol ogy  caracterizam a ontologia, apresentando dados como 

criador, data, versão, entre outros. 

Quadro 5.1 – Trecho de código que define os namespaces utilizados na ontologia. 

<daml : Ont ol ogy r df : about =" " > 

<dc: t i t l e>Ont ol ogi a Super Of er t as</ dc: t i t l e> 

<dc: dat e>23/ 12/ 2003</ dc: dat e> 

<dc: cr eat or >Raf ael  Cunha Car doso</ dc: cr eat or > 

      <dc: descr i pt i on>Ont ol ogi a usada no pr oj et o</ dc: descr i pt i on> 

<dc: subj ect ></ dc: subj ect > 

<daml : ver si onI nf o>0. 1</ daml : ver si onI nf o> 

</ daml : Ont ol ogy> 

Quadro 5.2 – Código que define que o arquivo tratado é uma ontologia DAML. 
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Após a criação dos dados iniciais necessários para a inicialização da Ontologia, os 

conceitos específicos do domínio de conhecimento abordado podem começar a ser 

descritos. O primeiro conceito é o de classes. O quadro 5.3 apresenta a definição de uma 

classe em DAML. 

 

 

 

  

A declaração <daml : Cl ass r df : I D=" pr odut o" > especifica que existe uma classe 

denominada pr odut o, a qual possui como rótulo a palavra “produto”  

(<r df s: l abel >pr odut o</ r df s: l abel >). Esse rótulo pode ser visto como uma descrição 

em linguagem humana da classe criada. Todas as demais classes do domínio (Pr omocao,  

Super mer cado,  Regex e t er mosPr omoci onai s), ilustradas por elipses dentro do modelo 

de grafos, seguem o mesmo padrão de definição de classe. 

Definidas as classes da ontologia, é preciso criar as propriedades que caracterizam 

cada uma dessas classes. Em DAML, as propriedades de cada classe são descritas 

separadamente de suas classes. Segundo o tipo de itens que ela relaciona, DAML divide 

propriedades em dois grupos: 

• Obj ect  Pr oper t y  - Propriedades representadas pela tag daml : Obj ect Pr oper t y 

executam o relacionamento entre classes, ou seja, relacionam objetos a outros 

objetos. Propriedades desse tipo geram como contra-domínio um conjunto de 

objetos; e 

• Dat at ype Pr oper t y - Propriedades identificadas por meio da tag 

daml : Dat aTypePr oper t y . Esse tipo de propriedade gera um contra-domínio 

composto por um conjunto de valores de tipos de dados, ou seja, strings, decimais, 

literais, entre outros (nós finais no modelo de grafos). 

Um exemplo de definição do primeiro tipo de propriedade, que relaciona dois 

objetos, é criado segundo o código destacado pelo quadro 5.4. 

<daml : Cl ass r df : I D=" pr odut o" > 

        <r df s: l abel >pr odut o</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

Quadro 5.3 – Código usado para definição de uma classe em DAML. 
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A declaração <daml : Obj ect Pr oper t y r df : I D=" t emPr odut o" >  especifica a 

existência da propriedade t emPr odut o. Essa propriedade possui um elemento que define o 

rótulo da propriedade (<r df s: l abel >t emPr odut o</ r df s: l abel >). Na definição das 

propriedades é preciso definir ainda dois elementos importantes: r df s: domai n e 

r df s: r ange. 

 O elemento domai n faz referência ao domínio que essa propriedade se aplica, no 

caso, a classe pr omoção. Isso significa dizer que t emPr odut o é uma propriedade da classe 

pr omoção. O elemento r df s: r ange, por sua vez, define o tipo de dado que a propriedade 

aceita. Como essa propriedade é do tipo daml : Obj ect Pr oper t y (relaciona objetos a outros 

objetos) o tipo de dados é um objeto de uma classe da ontologia, no caso a classe pr odut o 

(<r df s: r ange> <daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > </ r df s: r ange>). Em suma, a 

propriedade t emPr odut o é relativa à classe pr omoção, e recebe como tipo de dados um 

objeto da classe pr odut o. 

 O segundo tipo de definição de propriedades existente permite relacionar um objeto 

a um tipo de dado, um valor. A definição de propriedades daml : Dat aTypePr oper t y  ocorre 

da mesma maneira que a do tipo daml : Obj ect Pr oper t y . A única diferença ocorre no 

<daml : Obj ect Pr oper t y r df : I D=" t emPr odut o" > 
 
     <r df s: l abel >t emPr odut o</ r df s: l abel > 

 
<r df s: domai n> 

       
 <daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" / > 

 
</ r df s: domai n> 

       
<r df s: r ange> 

 
          <daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > 

 
</ r df s: r ange> 

 
</ daml : Obj ect Pr oper t y> 

 

Quadro 5.4 – Definição de uma propr iedade do tipo ObjectProper ty em DAML. 



72 
 

elemento r df s: r ange, o qual ao invés de ter como valor uma referência a alguma classe, 

possui como valor um tipo de dado, como um Integer ou String, por exemplo. No quadro 

5.5, o tipo de dado usado como exemplo é o decimal. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

As definições de todas as demais propriedades que compõem a ontologia seguem o 

mesmo padrão das comentadas anteriormente. Fazendo uma referência ao modelo de grafos 

apresentado pela figura 5.2, os arcos que interligam duas classes são definidas como 

propriedades do tipo Object, enquanto que os demais arcos são definidos como 

propriedades do tipo DataType. 

Além das definições relativas às classes e às propriedades das entidades descritas no 

modelo conceitual, a ontologia possui ainda uma série de individuals ou instâncias das 

classes. No caso da ontologia aqui definida, são usadas instâncias das classes  

t er mosPr omoci onai s , Super mer cado e Regex . Um exemplo de definição de instância da 

classe t er mosPr omoci onai s  é mostrado a seguir, pelo quadro 5.6: 

 

 

 

 

  

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : I D=" t emPr ecoPr odut o" > 

<r df s: l abel >t emPr ecoPr odut o</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

        <daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" / > 

</ r df s: domai n> 

       <r df s: r ange> 

        <xsd: deci mal / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

Quadro 5.5 – Definição de uma propr iedade do tipo DataTypeProper ty em DAML. 

. . .  

<t er mos_pr omoci onai s r df : about =" #of er t a" / > 

<t er mos_pr omoci onai s r df : about =" #pr omoção" / > 

<t er mos_pr omoci onai s r df : about =" #pechi ncha" / > 

. . .  

Quadro 5.6 – Definições de instâncias da classe t er mosPr omoci onai s . 
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A declaração acima afirma que a classe t er mosPr omoci onai s  possui uma instância 

cujo valor é of er t a, uma outra pr omoção e ainda uma terceira instância denominada 

pechi ncha. Todas as instâncias da classe t er mosPr omoci onai s  podem ser criadas 

seguindo esse padrão. As instâncias dessa classe correspondem às palavras-chave 

identificadoras de contexto descritas na especificação do sistema. 

Por sua vez, instâncias da classe super mer cado devem ser criadas e inseridas na 

ontologia, quando um novo site de supermercado é adicionado ao conjunto analisado pelo 

protótipo. Uma instância da classe supermercado possui uma estrutura de propriedades 

mais complexa do que t er mosPr omoci onai s , apresentando a forma descrita no quadro 5.7. 

Como o exemplo mostra, as instâncias dessa classe mantêm descrições gerais do 

site, apresentando informações gerais sobre os mesmos (nome, endereço da Web e 

expressões regulares associadas a cada site). 

 

 

 

 

 

 

A última classe que possui declarações de instâncias na ontologia desenvolvida é a 

Regex . As instâncias das expressões regulares possuem o formato mostrado pelo quadro 

5.8. Instâncias desta classe possuem, além do código de identificação, as próprias 

expressões regulares que são utilizadas nas tarefas de identificação e extração dos dados. 

 

 

 

 

<super mer cado r df : about =" #BomPr eco" > 

<r df s: comment >Descr i ção de um super mer cado</ r df s: comment > 

<t emNomeSuper >Hi per  Bom Pr eço</ t emNomeSuper > 

       <t emURL>ht t p: / / www. bompr eco. com. br / of er t as. ht ml </ t emURL> 

 <t emRegexAssoci ada>cod_1</ t emRegexAssoci ada> 
 
</ super mer cado> 

Quadro 5.7 – Instância da classe super mer cado. 

<r egex r df : about =" #cod_1" > 

<t emExpr essao> 

          ( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) )  

</ t emExpr essao> 

</ r egex> 

Quadro 5.8 – Instância da classe r egex . 
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As definições apresentadas ao longo desta seção destacam todas as marcações 

utilizadas para definição da ontologia específica, seguindo o modelo de grafos especificado 

anteriormente. A descrição das expressões regulares utilizadas é detalhada na seção 

seguinte. 

 

5.2 Expressões regulares 

Conforme descrito durante o Capítulo 4, uma das técnicas a ser utilizada dentro do 

protótipo desenvolvido, responsável por identificar os dados relevantes para extração, são 

as expressões regulares. Para implementar o uso de expressões regulares no protótipo, 

através da linguagem de programação Java, foi usado o pacote j ava. ut i l . r egex, que 

permite a utilização de REGEX  no JDK versão 1.4 (ou superior). 

Este pacote Java oferece suporte ao uso de caracteres especiais que podem afetar o 

modo que um determinado padrão é reconhecido. Se a expressão regular for, por exemplo, 

“ lobo.” , e a string de entrada for “ lobos” . O reconhecimento ainda assim será bem-sucedido 

embora o “ponto”  (.) não esteja presente na string de entrada. Isso ocorre porque o “ponto”  

é um dos metacaracteres. Estes são caracteres que possuem um significado especial quando 

interpretado pelo matcher. O metacaracter “ .” , por exemplo,  significa que qualquer 

caractere pode ser aceito neste padrão, fazendo com que o exemplo acima citado seja bem 

sucedido. Os metacaracteres com suporte no pacote j ava. ut i l . r egex são: ( [ { \ ^  $ | ) ? *  + 

. . 

É fornecido ainda um conjunto de classes pré-definidas, que facilita o processo de 

criação dessas expressões regulares, tornando mais simples o acesso a essas classes de 

caracteres comumente utilizadas. Além de utilizar classes pré-definidas, ainda é possível 

criar classes de caracteres personalizadas, que sejam consideradas úteis para um 

determinado fim. Isso é feito por meio de operações de negação, intervalo, união, 

intersecção e subtração que podem ser executadas na criação de REGEX.  

A utilização desse conjunto de metacaracteres associados a estas classes permite a 

criação de gramáticas (padrões) que, juntamente com algumas palavras-chave 
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identificadoras de contexto, possibilitam encontrar dados considerados relevantes para 

extração. O quadro 5.9 destaca estas classes. 

 

Quadro 5.9: Classes pré-definidas pelo pacote de REGEX em Java. 

�
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5.2.1 Cr iação das REGEX 

Para o desenvolvimento das REGEX foram consideradas certas regularidades com 

respeito ao ambiente nos quais elas seriam executadas. Foi constatado que a principal 

referência para encontrar os dados de interesse dentro do campo de atuação do projeto é o 

preço do produto, facilmente identificado por meio dos caracteres “R$”. A existência desse 

tipo de padrão no texto facilita a localização dos dados relevantes ao protótipo, já que os 

demais dados a respeito do produto geralmente se encontram próximas a esta informação. 

Para elucidar a criação e o funcionamento das expressões regulares, o quadro 5.10 

apresenta um exemplo, dividindo uma expressão regular em diversos subgrupos. 

Quadro 5.10: Grupo e subgrupos der ivados a par tir  de uma REGEX. 

����� ���������
	�����

���
����� ( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 1, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) )  

!��������N� ( ( r \ $) { 1} ) �

!��������O� ( \ d{ 1, 4} ) �

!��������P� ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) �

!��������1� ( , { 1} | . { 1} ) �
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!��������Q� ( \ d{ 2} ) { 0, 1} �

!��������8� . * �

 

O grupo principal apresentado pelo quadro 5.10 consiste na REGEX completa. A 

partir dela é possível derivar os subgrupos que serão analisados durante o Pattern Matching 

com um determinado conjunto de caracteres. Temos inicialmente o subgrupo 1: 

( ( r \ $) { 1} )  

Este grupo determina que a primeira seqüência a ser buscada na string de entrada é 

o conjunto formado pela letra “R” , seguida imediatamente pelo caractere “$” , ou seja, 

“R$”. O número entre chaves indica a quantidade de vezes que este padrão deve se repetir 

para ser considerado válido, ou seja, apenas uma vez neste caso. O segundo subgrupo é 

denotado por: 

( \ d{ 1, 4} )  

A utilização da classe “ \d”  permite a aceitação de qualquer dígito nesta parte da 

expressão, sendo que esses números podem aparecer no mínimo uma e no máximo quatro 

vezes. São aceitos, portanto quaisquer números inteiros até quatro dígitos, como por 

exemplo, 1, 69, 8790, e assim por diante.  

O terceiro subgrupo ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) ,  pode ser subdivido em 

outros dois subgrupos, o quarto e o quinto, respectivamente destacados pelo quadro 5.10: 

( , { 1} | . { 1} )    e   ( \ d{ 2} ) { 0, 1}  

O quarto subgrupo informa que devem ser buscados a ocorrência de uma vírgula ou 

de um ponto final, e que os mesmos devem ocorrer uma única vez. A regra que rege o 

quinto subgrupo, por sua vez, diz que podem existir dois dígitos após o subgrupo 4. Estes 

dois dígitos podem ocorrer zero ou mais vezes. Por fim o subgrupo seis, apresentado no 

quadro 5.10 é: 

. *  

Ele é usado por diversas vezes como separador desses subgrupos, permitindo que 

entre esses grupos apareçam quaisquer caracteres. Isso é feito, pois como se está lidando 
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com HTML, é possível o aparecimento de caracteres de marcação representando espaços 

em branco ou tabulações, por exemplo. 

A expressão regular completa faz o matching com resultados estilo: “R$1,99” , “R$ 

45,00” , “R$ 8” , entre outras. Definida essa REGEX básica, outras podem ser derivadas com 

o intuito de abranger o maior número de possibilidades de REGEX. Cada supermercado 

possui uma dessas REGEX identificadora de promoções, permitindo que os dados 

relevantes sejam encontrados a partir dela. O desenvolvimento das REGEX foi realizado 

por meio de estudos bibliográficos e pelo método t est aRegex( ) , um método auxiliar  

criado usando Java. O principal objetivo desse método é testar as expressões regulares 

criadas, já que as mesmas foram desenvolvidas sem ajuda de qualquer editor especializado.  

As expressões regulares depois de criadas e testadas são armazenadas na ontologia, 

sob a forma de instâncias de uma classe própria, conforme mostrado na Seção 5.1.4. No 

protótipo elas possuem uma função importante, sendo responsáveis por auxiliar o processo 

de reconhecimento dos dados relevantes que serão ser extraídos pelo protótipo10. A 

utilização da ontologia desenvolvida e das expressões regulares criadas sobre a arquitetura 

é apresentada na seção seguinte, na qual um exemplo de uso é descrito. 

  

5.3 Exemplo de uso 
 

De posse da arquitetura proposta e de seus processos descritos, das técnicas 

selecionadas para desenvolvimento definidas e com a ontologia criada, a seção atual 

descreve a implementação do protótipo SuperOfertas. Esta seção visa apresentar o protótipo 

desenvolvido com base na descrição do sistema, mostrando as telas, os passos de utilização 

e o processamento realizado pelo mesmo. 

Para iniciar o desenvolvimento do protótipo foi necessário definir os sites analisados 

pelo SuperOfertas. A escolha dos sites usados para análise e extração de dados foi feita 

levando-se em conta os seguintes fatores: 

                                                 
10 As REGEX apresentadas na Seção 5.2 são específicas para este exemplo de uso. Entretanto, o processo de 
criação das REGEX é o mesmo para qualquer domínio (considerando as particularidades deste domínio). 
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1. Os sites submetidos à análise do protótipo deveriam ser relacionados a 

supermercados; 

2. Tais supermercados deveriam ter preferivelmente sede ou filiais na região da grande 

Recife; e 

3. Caso a segunda condição não pudesse ser satisfeita, então os sites ainda assim 

deveriam ser relacionados ao campo de supermercados, mas podendo ser 

proveniente de alguma outra região do país. Com isso, manter-se-ia o domínio 

tratado, apenas mudando a região, fator que não interfere no exemplo de uso 

realizado. 

Baseados em tais premissas foram definidos primordialmente quatro sites sobre os 

quais o protótipo atuaria: 

1. Hiper Bom Preço; 

2. Pão de Açúcar; 

3. Supermercado Barateiro; e 

4. Super Zona Sul. 

Os dois primeiros foram escolhidos por se tratarem de supermercados existentes no 

Recife. O terceiro foi selecionado aleatoriamente, através de pesquisas por sites de 

supermercados na Web. O quarto, em contrapartida, foi escolhido por apresentar um padrão 

diferente de representação das promoções. Ou seja, enquanto os três primeiros apresentam 

uma certa padronização de apresentação de ofertas, o último apresenta essas informações 

de forma diferente. Com isso foi necessário definir padrões de reconhecimentos (REGEX) 

diferentes para conseguir identificar os dados relevantes segundo as necessidades de 

representação de dados cada supermercado11.  

O SuperOfertas tem seu funcionamento iniciado através de uma ferramenta de 

administração usada para auxiliar o manuseio do software. A ferramenta mostra a lista de 

sites disponíveis para realização da extração dos dados. A informação dos sites é carregada 

                                                 
11 Além das expressões regulares criadas para esses casos, outras REGEX podem ser desenvolvidas visando 
satisfazer novos casos de regularidades que possam existir. 
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a partir da base de dados que possui a descrição desses sites. A figura 5.3 apresenta a 

interface dessa ferramenta. 

Através deste instrumento, é possível gerenciar os sites de supermercado tratados 

pelo protótipo e iniciar o processo de análise. Entretanto, como explicado anteriormente, 

para que esta análise seja correta é preciso que exista na ontologia a descrição de alguma 

expressão regular capaz de realizar a identificação e extração dos dados segundo o padrão 

de promoções anunciadas pelo site. Se não houver nenhuma REGEX condizente, é 

necessário criá-la e inserí-la na ontologia. 

 

Figura 5.3: Inter face da fer ramenta administrativa do SuperOfer tas 
 

Ao iniciar a execução da ferramenta, os dados referentes aos sites cadastrados são 

recuperados no BD usado. Existe uma caixa de seleção que permite a escolha do site que 

deve ser tratado. Há ainda a possibilidade de se adicionar um novo site para que seja 

efetuado o processo de download. Escolhido o site que deve ser analisado no momento, 

basta clicar com o mouse sobre o botão “Fazer Download”  para iniciar os processos que 

realizam, respectivamente, a recuperação dos arquivos do Web site e a análise e extração 

dos dados. 

Uma vez clicado pelo mouse, este botão invoca o método principal  

Go_act i onPer f or med( ) . Esse método manuseia as tarefas de iniciar ou cancelar o bot. Se 

o bot estiver executando quando o botão for clicado, então tarefa de recuperação é 
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cancelada. Caso contrário, então o método inicia sua execução. Esta ação faz com que o bot 

se conecte à Web via protocolo HTTP e acesse o URL selecionado, baixando os arquivos 

relativos ao site, tarefa executada pelo método responsável pela recuperação de 

documentos, Get Si t e( ) . Para evitar que o bot recupere arquivos de mídia de tamanho 

exagerado que porventura existam em um determinado site, é definido um tamanho 

máximo de arquivo permitido via método set MaxBody( ) . Os arquivos recuperados são 

armazenados em uma pasta local possibilitando a execução da nova etapa. 

Finalizada a recuperação dos dados, o diretório em que se encontram os dados 

recuperados e a identificação (descrita na ontologia) do supermercado avaliado são 

repassados ao módulo de análise e extração dos dados, permitindo que os métodos 

pertencentes a este módulo executem corretamente. Como previsto no Capítulo 4, depois de 

iniciado o processo de análise e extração dos dados, é requerida a utilização de parsers 

específicos para a análise dos arquivos (XML, HTML e DAML) envolvidos nos 

procedimentos internos do protótipo. Dentre as API citadas e detalhadas na Seção 2.6, três 

ferramentas foram escolhidas para serem usadas ao longo do desenvolvimento do trabalho: 

• NekoHTML Parser [Clark, 2003] - Este parser foi escolhido pelas suas 

características e viabilidade de uso dentro das necessidades para análise dos 

arquivos HTML. Além da boa documentação apresentada, ele ainda executa um 

ajuste automático de algumas partes dos códigos HTML que não estão bem-

formadas facilitando o processo de análise dos arquivos HTML; 

• JDOM [JDOM, 2004] - Esta ferramenta foi escolhida por oferecer facilidades de 

acesso, navegação e criação de documentos XML a partir de aplicações Java. Como 

o próprio nome especifica, Java DOM usa coleções Java e provê uma solução 

simples para acesso e criação de documentos XML através desta linguagem de 

programação. JDOM é usada para acesso e criação de documentos XML 

manipulados internamente pelo protótipo; e 

• Jena [McBride & Seaborne, 2004; Jena, 2004] - Essa escolha se deve ao fato de 

Jena oferecer um conjunto de ferramentas desenvolvidas especificamente para 

atender às necessidades dos pesquisadores em Web Semântica. Através da API Jena 

é possível criar uma abstração do modelo de dados representado pela ontologia. 
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Essa abstração, diferentemente dos parsers que fornecem uma visão na forma de 

árvore dos arquivos, é apresentada sob a forma de um modelo de grafos, tornando a 

navegação mais natural no contexto da Web Semântica, a qual se baseia na 

modelagem de grafos. Além dessas características, Jena oferece ainda uma 

quantidade muito boa de documentações que facilitam o desenvolvimento de 

aplicações que a utilizam. 

Com o auxílio destas ferramentas, é possível desenvolver todos os processos para 

realizar a extração de dados. Inicialmente, deve-se eliminar os arquivos que não são 

processados pelo SuperOfertas. Para tanto, o método l i s t ar ( f i l eNew)  recebe como 

parâmetro o diretório onde foram gravados os arquivos recuperados. Com esta informação, 

este método lista recursivamente todos os arquivos existentes no caminho passado, 

verificando se os arquivos são ou não processáveis (todos arquivos que não são HTML ou 

variações do mesmo são descartados).  

Os arquivos processáveis são enviados à fase seguinte: a verificação de relevância 

ou não dos mesmos (se possuem ou não promoções descritas). Este passo é executado 

através de um método denominado i ni c i aAnal i seAr qs( ) . Esse método analisa, um-a-um, 

todos arquivos HTML. Para cada arquivo analisado, o NekoHTML Parser é instanciado, 

permitindo assim, que se tenha acesso à visão hierárquica (árvore) dos elementos que 

compõem o documento HTML em questão. Um problema existente no tratamento de 

arquivos HTML é a existência de um número grande de nós contendo espaços em branco, o 

que causa um processamento desnecessário. O NekoHTML permite a criação de filtros que 

eliminem marcações indesejáveis. Visando suprimir tais nós, foi criado um filtro 

denominado St r i pNewLi ne( ) . Este filtro é aplicado sobre o arquivo HTML, eliminando 

nós que contenham espaços em branco. 

Aplicado o filtro e instanciado o NekoHTML, a abstração DOM criada é submetida 

ao método ver i f yTer m( par ser HTML. get Document ( ) ,  f i l e) . Este método verifica 

indícios que apontem a existência de promoções dentro dos nós HTML. Esses indícios são 

na verdade palavras-chave definidas como instâncias da classe t er mosPr omoci onai s  da 

ontologia. O método ver i f yTer m( par ser HTML. get Document ( ) ,  f i l e)  percorre todos 

os nós da representação de árvore criada pelo NekoHTML, enviando o conteúdo existente 



82 
 

para o método compar eOnt ol ogyTer m( i ni c i o. get NodeVal ue( ) ,  f i l e) . Este método, 

por sua vez, executa a operação de pattern matching das instâncias de 

t er mosPr omoci onai s  descritas na ontologia sobre o nó de texto atual. Essa operação é 

repetida para cada um dos nós HTML buscando encontrar palavras-chave que indiquem a 

existência de ofertas na página.  

Para realizar o matching entre os dados textuais e os termos da ontologia é preciso 

obter acesso aos termos, o que é alcançado através da API Jena. Como comentado 

anteriormente, a API Jena é baseada em conceitos relativos à Web Semântica, propiciando 

um modelo de navegação através de grafos. Isso faz com que os nós tenham que ser 

percorridos através das declarações existentes dentro da ontologia. Para percorrer os dados 

relativos às instâncias de uma classe da ontologia utilizando o Jena, é preciso realizar dois 

passos: 

• Acessar a classe desejada da ontologia, t er mosPr omoci onai s  (nesse caso); e 

• Listar as instâncias dessa classe. 

Ao acessar as instâncias, chega-se a um modelo de navegação de grafos no qual se 

obtém diversas declarações sob a forma da tripla (Sujeito, Predicado, Objeto). Navegando 

por estas declarações é possível acessar os valores das instâncias de classe, sendo assim 

possível fazer o matching do valor da instância com o texto existente no nó HTML 

avaliado. A figura 5.4 representa graficamente tais declarações. 

 

Figura 5.4: Exemplo de declarações na ontologia. 
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O pattern matching é realizado por meio de expressões regulares, sendo executado 

por um método específico, denominado pr ocessTest ( Pat t er n pat t er n,  Mat cher  

mat cher ) . Neste método, a variável pat t er n recebe a expressão regular relativa ao site, 

enquanto que a variável mat cher  recebe como entrada a string retirada do nó atual do 

HTML analisado.  

O método realiza então o pattern matching, verificando a existência ou não do 

termo da ontologia dentro do nó de texto. Se o processo de pattern matching entre o 

conteúdo do nó HTML e o termo da ontologia ocorrer com sucesso, então o arquivo HTML 

é transferido para um diretório à parte. Em contrapartida, os arquivos que não tiverem 

quaisquer indícios de existência de ofertas são excluídos.  

A próxima etapa executada consiste na transposição dos dados do arquivo HTML 

para um arquivo XML intermediário. Isso é feito para facilitar a análise do conteúdo 

existente nos arquivos. O método or i gi naXml I nt er medi ár i o( )  é responsável por criar 

esse arquivo XML, realizando para isso algumas tarefas: 

• Cada arquivo HTML é instanciado via NekoHTML, para que possa ser percorrido 

sob a representação abstrata de árvore. O filtro St r i pNewLi ne( )  é novamente 

aplicado; 

• A seguir, o JDOM é utilizado para a criação do arquivo XML intermediário. Dois 

métodos realizam essa tarefa: wr i t eToFi l e( Document  myDoc,  Fi l e f i l e)  e 

Document  cr eat eDocument ( ) ; e 

• cr eat eDocument ( )  é encarregado da criação do arquivo XML temporário. 

Wr i t eToFi l e( )  é usado para escrever em arquivo os dados que são criados pelo 

método cr eat eDocument ( ) . 

O arquivo XML criado por esse procedimento é bastante simples, servindo para 

colocar os dados textuais dentro de uma estrutura mais amigável de se trabalhar do que a 

HTML. O quadro 5.11 destaca um trecho de código de um desses arquivos XML 

temporários criados pelo protótipo. A codificação XML usada para a criação desses 

arquivos é o padrão ISO-8859-1, permitindo a inserção de palavras que contenham 

caracteres latinos como ‘~’ , por exemplo.  



84 
 

O arquivo XML é formado basicamente por elementos do tipo nodo, os quais 

armazenam todo conteúdo de texto existente no arquivo HTML. Executando-se estes 

procedimentos sobre todos os arquivos HTML que chegaram a esta etapa, obtém-se um 

conjunto de arquivos XML composto por todos os dados que em princípio constituíam os 

documentos HTML. Com isso, obtemos uma estrutura bem mais simples para executar os 

processos restantes da extração dos dados. 

Quadro 5.11 – Trecho de código retirado de um arquivo XML temporár io 

 

 

De posse destes arquivos intermediários, a extração dos dados é executada. Para 

isso, a ontologia é inicialmente acessada por meio da API Jena buscando a REGEX que 

deve ser aplicada sobre o site, com o intuito de identificar e extrair os dados presentes em 

tal arquivo. O mesmo processo feito anteriormente para o acesso às instâncias da classe 

t er mosPr omoci onai s  deve ser realizado agora para o acesso às instâncias da classe 

super mer cado da ontologia. Percorrendo-se estas instâncias obtém-se acesso aos dados 

relacionados ao referido supermercado.  

O atributo que interessa aqui é relacionado à REGEX associada ao supermercado 

em questão. O elemento t emRegexAssoci ada da instância informa isso. De posse do valor 

do elemento t emRegexAssoci ada, é possível buscar na ontologia a expressão regular 
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correspondente e aplicá-la sobre os arquivos XML temporários, conseguindo com isso 

extrair as informações sobre o site em questão por meio das REGEX. A extração é feita 

encontrando-se os elementos procurados. Neste exemplo de uso, o padrão procurado como 

visto na Seção 5.2 diz respeito ao preço das promoções. Chegando-se ao preço do produto 

apresentado dentro da página é possível acessar também a descrição do mesmo, a qual se 

encontra nos nós próximos ao nó que contém o preço do produto. 

Com as informações extraídas, novamente a API JDOM é usada. O objetivo é usá-la 

para a criação de um arquivo XML final, composto por todas as informações extraídas de 

cada uma das promoções descritas pela página Web analisada. Esse arquivo XML final tem 

conteúdo como ilustrado no código do quadro 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posse do arquivo XML que possui as informações extraídas relativas a 

promoções no site, é executada a etapa de armazenamento persistente desses dados. O 

protótipo desenvolvido utiliza o SGBD MySQL versão 4.0.18 [MySQL, 2003] para 

armazenar os dados extraídos. A opção pelo MySQL se deve ao fato do mesmo não 

representar qualquer custo financeiro ao projeto, visto que pode ser encontrado para uso 

gratuito. 

<ext r acao> 

<Descr i cao_pr odut o> 

REFRI GERADOR ELECTROLUX F. F DFF35 BR 220V 

</ Descr i cao_pr odut o> 

<pr eço_or i gi nal >nul l </ pr eço_or i gi nal > 

     <pr eço_pr omocao>R$1. 599, 00</ pr eço_pr omocao> 

     <nome_super >Hi per  Bom Pr eço</ nome_super > 

     <ur l >ht t p: / / www. bompr eco. com. br / of er t as. ht ml </ ur l > 

<r egex_usada>1</ r egex_usada> 

</ ext r acao> 

Quadro 5.12 – Trecho de código do elemento ext r ação dos arquivos XML finais. 
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Para permitir que o BD esteja sempre atualizado, antes de inserir no SGBD os novos 

dados extraídos, os dados antigos sobre o supermercado analisado são excluídos12, fazendo 

com que a base de dados se mantenha atualizada. Um método específico denominado 

l i mpeza( )  realiza esta tarefa dentro do BD, acessando o BD e apagando os registros 

antigos existentes (referentes ao site analisado). Realizada essa tarefa, os dados devem ser 

inseridos no BD. Para tanto, é preciso ler o arquivo XML final e inserir cada um dos 

elementos ext r acao no BD via SQL.  

Para ler os elementos do arquivo XML, a API JDOM é novamente usada, 

permitindo que o arquivo seja percorrido e os dados existentes nele sejam acessados. Neste 

ponto, ocorre um mapeamento entre os elementos filhos dos elementos ext r acao e as 

tabelas e campos definidos na base criada, de forma que os elementos sejam corretamente 

inseridos no BD. Realizado este mapeamento, o método de preenchimento do BD é 

chamado, percorrendo todo arquivo XML e inserindo um a um os registros dentro da base 

de dados.  

Com o banco de dados gerado, é possível a realização de consultas sobre ele. O 

acesso aos dados armazenados dentro do SGBD é realizado via interface Web, descrita na 

próxima seção.  

 

5.3.1 Cr iação da Inter face Web 

A interface que permite a realização de consultas via Web foi criada utilizando em 

conjunto as linguagens JSP, JavaScript e HTML [JSP, 2003]. Ela objetiva ser um meio fácil 

e intuitivo para realização de consultas sobre o banco de dados gerado após a extração dos 

dados. A criação dela foi realizada visando-se: 

1. O desenvolvimento da interface via editor de imagem; e 

2. O desenvolvimento e a adaptação das funcionalidades da interface, para que ela 

fosse capaz de realizar os processos de consulta dos dados de forma adequada. 

                                                 
12 O projeto pré-supõe que o sistema será executado diariamente buscando fazer a extração de dados, de forma 
que se tenha a informação mais atual e correta. 
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Por meio dessa interface é possível consultar os dados armazenados diariamente 

dentro do banco de dados. A consulta, depois de submetida, realiza a busca por dados 

relevantes no banco de dados, retornando uma página contendo os resultados que 

satisfaçam à consulta submetida pelo usuário. 

O protótipo executa suas consultas sobre a descrição do produto. Nesse tipo de 

consulta são retornados todos registros que satisfazem a busca por palavra-chave sobre o 

campo que armazena a descrição do produto em promoção. A idéia é expandir o leque de 

consultas e permitir, por exemplo, pesquisas sobre ofertas por supermercado, nas quais 

seriam apresentadas todas as ofertas de determinado supermercado. 

 

 
Figura 5.5: Inter face Web para execução de consultas sobre os dados extraídos. 

 

A interface Web apresenta ainda dois links que fornecem respectivamente 

informações a respeito do protótipo propriamente dito, e um pequeno tutorial que apresenta 

algumas FAQS (Frequented Asked Questions) sobre o uso do protótipo. 
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Ao realizar a consulta, é executado um processo denominado “Criação de Descrição 

Semântica” . Esse processo consiste apenas na criação de um arquivo DAML+OIL 

composto por todos os dados consultados, acompanhados de suas respectivas descrições 

baseadas na ontologia definida. Ou seja, todos dados envolvidos em uma determinada 

promoção na consulta são descritos usando a linguagem DAML+OIL baseado na ontologia 

desenvolvida. 

 

5.4 Considerações finais do capítulo 

Este capítulo apresentou SuperOfertas, um exemplo de uso baseado na arquitetura 

proposta, que utiliza uma ontologia como forma de prestar auxílio na identificação de dados 

relevantes no domínio escolhido. 

Inicialmente foram apresentadas as etapas de modelagem e construção da ontologia 

de domínio específico. Esta ontologia serviu como componente auxiliar ao sistema na 

execução das tarefas de recuperação e extração de informações a respeito de ofertas 

dispostas nos sites Web. Foram detalhadas ainda as formas de construção e funcionamento 

das REGEX utilizadas dentro da ontologia para identificar as promoções existentes nas 

páginas HTML tratadas. 

Por fim, foi apresentada a implementação do SuperOfertas propriamente dito, um 

exemplo de uso baseado na arquitetura proposta, que utiliza uma ontologia como 

componente auxiliar na identificação de dados relevantes no domínio escolhido. Este 

exemplo de uso, criado com base na arquitetura descrita no Capítulo 4, reconhece, extrai e 

estrutura um conjunto de dados referentes a promoções apresentadas em sites Web de 

supermercados através da execução de uma série de processos também comentados. 
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6 Conclusão 
 

A Web semântica é hoje um dos objetivos de longo prazo da W3C. Ela deverá se 

desenvolver em um ambiente que promova acesso inteligente à informação heterogênea e 

distribuída através do uso de agentes de software. Atualmente, pode-se verificar uma 

variedade considerável de pesquisas e projetos que apontam para a criação de aplicações 

que façam uso da Web Semântica [Arruda 2002; Bonifácio & Heuser, 2003; Fileto, 2003; 

KAON, 2004]. 

Inicialmente este trabalho tinha como objetivo a utilização dos conceitos 

relacionados à Web Semântica sobre sites que fossem descritos segundo o ponto de vista da 

mesma, ou seja, o trabalho de dissertação visava realizar a análise de sites “marcados”  

semanticamente por meio de alguma linguagem apropriada como DAML+OIL, por 

exemplo. Ao longo dos estudos e pesquisas que se sucederam foi constatada a inviabilidade 

da realização de um trabalho desse tipo devido à inexistência de documentos que 

utilizassem tais marcações (especialmente no ramo comercial). 

Essa limitação motivou e resultou no desenvolvimento da proposta de uma 

arquitetura que utilizasse conceitos relacionados à Web Semântica para realização de 

recuperação/extração sobre documentos HTML. Entretanto, o fato deste t ipo de arquivos 

não possuir qualquer tipo de descrição semântica associada, gerou a necessidade de se 

empregar nesta arquitetura, técnicas que considerassem a parte sintática dos dados para 

realizar as tarefas de extração dos dados (expressões regulares, no caso). O SuperOfertas, 

exemplo de uso criado com base na arquitetura proposta, realiza a recuperação de um 

conjunto de documentos pertencentes a um domínio específico, no caso sites de 

supermercados, extraindo das páginas HTML informações a respeito de ofertas de 

produtos. 

Se não usufrui todo o potencial que a Web Semântica possibilita, este trabalho 

utiliza conceitos como, por exemplo, ontologias, fundamentais na arquitetura da Web 

Semântica. Neste contexto, este trabalho conseguiu resultados satisfatórios, apresentando a 

aplicabilidade de algumas destas novas técnicas ao lado de outras já estabilizadas dentro do 

cenário Web. 
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6.1 Pr incipais contr ibuições 

Este trabalho visa a utilização de conceitos da Web Semântica aliados a técnicas já 

estabilizadas na Web para recuperação/extração de informações, melhorando a qualidade 

da informação recuperada. Para tanto, foi necessário que vários objetivos fossem 

previamente atingidos, os quais podem ser vistos como contribuições deste trabalho: 

• Proposta de arquitetura – Definição de uma arquitetura de um sistema que une 

técnicas consideradas novas com outras já consolidadas para a execução de 

recuperação e extração de dados no contexto Web. Essa arquitetura (e seus 

processos) permite a execução dessas tarefas dentro de domínios específicos de 

conhecimento; 

• Criação de ontologia - Uma contribuição deste trabalho se constituiu no 

desenvolvimento da ontologia de domínio específico responsável por representar o 

ambiente tratado e ainda prover mecanismos que permitissem a execução da 

extração dos dados. Essa ontologia desenvolvida pode ser re-utilizada ou ainda 

expandida, para realização de outras tarefas; 

• Definição de Expressões Regulares – Para realizar análise sobre arquivos HTML, 

os quais são desprovidos de qualquer carga semântica, foi necessário o uso de 

expressões regulares (REGEX) como forma de identificar e extrair os dados 

relevantes. O processo de criação de expressões regulares, mostrado neste trabalho, 

pode ser utilizado em outros domínios; e 

• Implementação de um protótipo – Foi desenvolvido um protótipo que realiza a 

recuperação/extração de dados a partir de um nicho específico, utilizando a 

ontologia como forma de estruturação dos dados para auxiliar e conduzir o processo 

de extração de dados recuperados da Web. Este protótipo valida a arquitetura e 

técnicas propostas no Capítulo 4. 
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6.2 Trabalhos futuros 

Como sugestões de trabalhos futuros podem ser destacados: 

• Especialização da ontologia DAML+OIL  - acrescentando diversos conceitos que 

não foram explorados na versão atual da ontologia criada (através de diferentes 

tipos de declarações não usadas durante este trabalho de dissertação); 

• Transposição da ontologia DAML+OIL para a linguagem OWL  - OWL vem 

sendo recomendada como padrão pelo W3C para desenvolvimento de ontologias 

Web. Essa transposição seria interessante já que OWL atualmente possui uma infra-

estrutura para criação e processamento de ontologias melhor do que a 

disponibilizada para DAML+OIL; 

• Relacionamento entre ontologias - Relacionamento dos conceitos definidos na 

ontologia, com metaconceitos definidos por ontologias mais gerais. Para que isso 

seja possível, é necessária primeiramente a criação de outras ontologias, permitindo 

assim que os conceitos sejam interconectados a ontologias de domínio específico 

que fazem referência aos objetos definidos pelas ontologias gerais, originando de 

fato uma rede semântica; 

• Ampliação do número de REGEX - Outra tarefa seria o aumento da capacidade 

de identificação de promoções do protótipo com o desenvolvimento de expressões 

regulares que atinjam outras formas de apresentação de promoções. A ampliação do 

nicho de atuação do protótipo buscando atingir outros tipos de promoções que não 

sejam descritas por supermercados, como outras lojas, por exemplo, também pode 

ser explorada; 

• Recuperação dos dados - Trabalho relacionado ao módulo responsável por 

recuperar documentos na Web. A tarefa seria estender este módulo, provendo mais 

inteligência ao bot. Isso pode ser feito por meio de técnicas de aprendizado, por 

exemplo, permitindo que o bot esteja apto a definir coisas como que expressão 

aplicar para a extração dos dados, ao se deparar com um determinado site, 

eliminando a intervenção humana nesse aspecto; e 
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• Inter face de acesso ao BD/Ontologia - Um trabalho que também poderia ser 

realizado diz respeito à criação de uma interface gráfica que acesse de maneira 

padronizada tanto a ontologia quanto o banco de dados, evitando inconsistências. 

Isso permitiria que novas instâncias das classes que fazem parte da ontologia fossem 

criadas, sem que houvesse a necessidade de interação direta de programador no 

código da ontologia, processo que invariavelmente está sujeito a erros. 
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Apêndice A: Ontologia 

 

<?xml  ver si on=" 1. 0"  encodi ng=" I SO- 8859- 1" ?> 

<r df : RDF xml ns: daml =" ht t p: / / www. daml . or g/ 2001/ 03/ daml +oi l #"  

xml ns: dc=" ht t p: / / pur l . or g/ dc/ el ement s/ 1. 1/ "  

xml ns: r df =" ht t p: / / www. w3. or g/ 1999/ 02/ 22- r df - synt ax- ns#"  

xml ns: r df s=" ht t p: / / www. w3. or g/ 2000/ 01/ r df - schema#"  

xml ns: xsd=" ht t p: / / www. w3. or g/ 2000/ 10/ XMLSchema#"  

xml ns    =" C: / ont oEl abor adaCont ext #"  

xml : base=" f i l e: / C: / ont oEl abor adaCont ext " > 

 

<daml : Ont ol ogy r df : about =" " > 

<dc: t i t l e>Ont ol ogi a Super Of er t as</ dc: t i t l e> 

<dc: dat e>23/ 12/ 2003</ dc: dat e> 

<dc: cr eat or >Raf ael  Cunha Car doso</ dc: cr eat or > 

<dc: descr i pt i on>Ont ol ogi a pr omoções Super Of er t as </ dc: descr i pt i on> 

<dc: subj ect ></ dc: subj ect > 

<daml : ver si onI nf o>0. 1</ daml : ver si onI nf o> 

</ daml : Ont ol ogy> 

 

<! - - ########################## CLASSES ############################- - > 

 

<! - -  Cl asse que encapsul a as pal avr as- chave - - > 

<daml : Cl ass r df : about =" #t er mos_pr omoci onai s" > 

<r df s: l abel >t er mos pr omoci onai s</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

 

<! - -  Cl asse que cont ém i nf or mações a r espei t o dos super mer cados - - > 

<daml : Cl ass r df : about =" #super mer cado" > 

<r df s: l abel >super mer cado</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

 

<! - -  Cl asse com i nf or mações sobr e pr odut os vendi dos em pr omoções - - > 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" > 

<r df s: l abel >pr odut o</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

 

<! - -  Cl asse que cont ém i nf or mações a r espei t o das pr omoções - - > 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" > 
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<r df s: l abel >pr omocao</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

 

<! - -  Cl asse que cont ém as expr essões r egul ar es - - > 

<daml : Cl ass r df : about =" #r egex" > 

<r df s: l abel >expr essoes r egul ar es</ r df s: l abel > 

</ daml : Cl ass> 

 

<! - - ################ PROPRI EDADES daml : Obj ect Pr oper t y ####################- - > 

<daml : Obj ect Pr oper t y r df : about =" #t emPr odut o" > 

<r df s: l abel >t emPr odut o</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" / > 

 </ r df s: domai n> 

 <r df s: r ange> 

  <daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > 

 </ r df s: r ange> 

</ daml : Obj ect Pr oper t y> 

 

<daml : Obj ect Pr oper t y r df : about =" #t emTer moPr omoci onal " > 

<r df s: l abel >t emTer mosPr omoci onai s</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<daml : Cl ass r df : about =" #t er mosPr omoci onai s" / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Obj ect Pr oper t y> 

 

<daml : Obj ect Pr oper t y r df : about =" #vendi doPor " > 

<r df s: l abel >vendi doPor </ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<daml : Cl ass r df : about =" #super mer cado" / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Obj ect Pr oper t y> 

 

<daml : Obj ect Pr oper t y r df : about =" #t emRegexAssoci ada" > 
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<r df s: l abel >t emRegex</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #super mer cado" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<daml : Cl ass r df : about =" #r egex" / >  

</ r df s: r ange> 

</ daml : Obj ect Pr oper t y> 

 

<! - - ######## PROPRI EDADES daml : Dat at ypePr oper t y ###########- - > 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emNomeSuper " > 

<r df s: l abel >t emNomeSuper </ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #super mer cado" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: st r i ng/ > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emURL" > 

<r df s: l abel >t emURL</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #super mer cado" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: anyURI / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emPr ecoPr omocao" > 

<r df s: l abel >t emPr ecoPr odut o</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr omocao" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: deci mal / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 
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<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emDescr i caoPr odut o" > 

<r df s: l abel >t emDescr i caoPr odut o</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

 <daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > 

</ r df s: domai n> 

 <r df s: r ange> 

  <xsd: l i t er al / > 

 </ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emPr ecoPr odut o" > 

<r df s: l abel >t emNomePr odut o</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #pr odut o" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: deci mal / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emExpr essao" > 

<r df s: l abel >t emI d</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #r egex" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: l i t er al / > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 

 

<daml : Dat at ypePr oper t y r df : about =" #t emPal avr a" > 

<r df s: l abel >t emI d</ r df s: l abel > 

<r df s: domai n> 

<daml : Cl ass r df : about =" #t er mos_pr omoci onai s" / > 

</ r df s: domai n> 

<r df s: r ange> 

<xsd: st r i ng/ > 

</ r df s: r ange> 

</ daml : Dat at ypePr oper t y> 
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<! - - ############ I NSTÂNCI AS TERMOS_PROMOCI ONAI S #########- - > 

<t er mosPr omoci onai s r df : about =" #pr omoção" / > 

 

<t er mosPr omoci onai s r df : about =" #pr eci nho" / > 

 

<t er mosPr omoci onai s r df : about =" #descont o" / > 

 

<t er mosPr omoci onai s r df : about =" #descont ão" / > 

 

<t er mosPr omoci onai s r df : about =" #of er t a" / > 

 

<! - - ################# I NSTÂNCI AS DA CLASSE REGEX ###################- - > 

<r egex r df : about =" #cod_1" > 

<t emExpr essao> 

( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) )  

</ t emExpr essao> 

</ r egex> 

 

<r egex r df : about =" #cod_2" > 

<t emExpr essao> 

( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) )  

</ t emExpr essao> 

</ r egex> 

   

<r egex r df : about =" #cod_3" > 

<t emExpr essao> 

( de: ) { 1} . * ( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) ) . * ( por
: ) { 1} . * ( ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} ) )  

</ t emExpr essao> 

</ r egex> 

 

<r egex r df : about =" #cod_4" > 

<t emExpr essao> 

( de) { 1} ( : ) { 0, 1} . * ( ( r \ $) { 1} ) . * ( \ d{ 0, 4} ) . * ( ( , { 1} | . { 1} ) . * ( \ d{ 2} ) { 0, 1} )  

</ t emExpr essao> 

</ r egex> 

 

<! - - #################### I nst ânci as dos si t es ########################- - > 

<super mer cado r df : about =" #PaoDeAcucar " > 

<r df s: comment >Descr i ção de um super mer cado</ r df s: comment > 



106 
 

<t emNomeSuper >Pão de Açúcar </ t emNomeSuper > 

<t emURL>ht t p: / / www. paodeacucar . com. br / of er t as. ht ml </ t emURL> 

<t emRegexAssoci ada>cod_1</ t emRegexAssoci ada> 

</ super mer cado> 

     

<super mer cado r df : about =" #BomPr eco" > 

<r df s: comment >Descr i ção de um super mer cado</ r df s: comment > 

<t emNomeSuper >Hi per  Bom Pr eço</ t emNomeSuper > 

<t emURL>ht t p: / / www. bompr eco. com. br / of er t as. ht ml </ t emURL> 

<t emRegexAssoci ada>cod_1</ t emRegexAssoci ada> 

</ super mer cado> 

 

<super mer cado r df : about =" #Bar at ei r o" > 

<r df s: comment >Descr i ção de um super mer cado</ r df s: comment > 

<t emNomeSuper >Bar at ei r o Super mer cados</ t emNomeSuper > 

<t emURL>ht t p: / / www. bar at ei r o. com. br </ t emURL> 

<t emRegexAssoci ada>cod_1</ t emRegexAssoci ada> 

</ super mer cado> 

 

<super mer cado r df : about =" #ZonaSul " > 

<r df s: comment >Descr i ção de um super mer cado</ r df s: comment > 

<t emNomeSuper >Zona Sul  Super mer cados</ t emNomeSuper > 

<t emURL>ht t p: / / www. zonasul . com. br </ t emURL> 

<t emRegexAssoci ada>cod_4</ t emRegexAssoci ada> 

</ super mer cado> 
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