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Resumo

Uma grande quantidade de informações, sobre diversos assuntos, se encontra disponível
na Web. Essa quantidade cresce ano a ano e, aliados às informações, estão os formatos
com que elas estão representadas (PDF, DOC, RTF, HTML, TEX, por exemplo.).
Certos formatos dependem de tecnologias e/ou plataformas específicas, dificultando
assim o acesso às informações contidas no documento. Tendo em vista esse problema,
surge a necessidade de se ter formas para a conversão entre formatos específicos.
Muitas ferramentas são oferecidas nesse sentido, porém geralmente oferecem poucas
possibilidades de conversão, um ou dois formatos em média.
Outro problema gerado pela grande quantidade de informações disponíveis na
Web é a questão da filtragem do que realmente é interessante ao usuário que efetua uma
busca sobre determinado assunto. Os atuais buscadores trazem como resultados
documentos completos com diversas informações além das necessárias ao usuário. A
análise do que é ou não interessante fica a cargo do próprio usuário, tornando-se um
trabalho manual. A extração automática de informações nos documentos dispostos na
Web se torna difícil, pois nem todos os documentos apresentam seus conteúdos de
forma estruturada, mas sim, muitos deles apresentam conteúdos semi-estruturados ou
ainda, não-estruturados.
Na tentativa de amenizar alguns desses problemas foi proposta a construção de
um Framework para conversão entre formatos de documentos e extração de
informações dos mesmos. Esse Framework é constituído de dois módulos que utilizam
o formato XML como intermediador na conversão requerida. Esses módulos são: (1) o
de conversão de formatos de entrada específicos para XML, que também é responsável
pela extração de informação dos documentos; e (2) o de conversão de XML para
formatos de saída específicos. Com a utilização do XML, os documentos convertidos
tornam-se estruturados, facilitando assim o processo automático de extração de
informações.
Esta dissertação abrange o primeiro módulo descrito acima e parte de resultados
alcançados por outro trabalho previamente realizado, onde foram construídas
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funcionalidades para os formatos de entrada PDF, PS, DOC, RTF e HTML. As
contribuições propostas a partir deste trabalho são: adição do formato TEX (LaTeX)
como mais uma possibilidade de entrada; e reorganizar a arquitetura do Framework
previamente desenvolvido,

para que este seja acessado como um serviço Web,

utilizando os conceitos de Web Services.

Palavras-chave: Extração de Informação, Aprendizagem de Máquina, Inteligência
Artificial, XML, Formatos de Documentos, Framework, Web Services, Engenharia de
Software.
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Abstract

A huge amount of information on diverse subjects is available on the Web and is
growing year after year. There are a number of formats to represent this information
(PDF, DOC, RTF, HTML, TEX). Some depend on particular technologies and/or
specific platforms, thus making it difficult to access information contained in the
document. Thus, there is a need for conversion between specific formats, for which a
large number of tools are available. However, these tools generally offer limited
conversion, restricted to an average of just one or two formats.
Another problem generated from the huge amount of available information on
the Web is the issue of filtering of what is really interesting to a user search for
information on a particular subject. Search engines currently retrieve complete
documents with diverse information beyond that necessary to the user. The analysis of
what is or is not interesting is left to the user through manual work. The automatic
extraction of information in documents available on the Web becomes difficult, as not
all documents have their contents in a structuralized form, but rather half-structuralized
or even non-structuralized.
In an attempt to alleviate these problems, the construction of a framework was
proposed for conversions between document formats and information extraction as well.
This framework is made up of two modules, using the XML format as the intermediary
in the required conversion: (1) conversion from specific input formats to XML, which is
also responsible for the information extraction; and (2) conversion of XML to specific
output formats. With the use of XML, the converted documents become structuralized,
and the automatic process of extraction of information is facilitated.
The present dissertation focuses first on module described above and is based on
results achieved by previously developed work, in which functionalities for the input
formats PDF, PS, DOC, RTF and HTML were constructed. The proposed contributions
of this work are the addition of the TEX (LaTeX) format as another input possibility
and the reorganization of the architecture of the previously developed framework so that
it can be accessed as a Web service.
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1

Introdução

A partir do início da década de 1990, com a explosão da internet cada vez mais
informações vêm sendo disponibilizadas nesta rede e em diferentes formatos. Muitos
destes formatos estão vinculados a ferramentas ou tecnologias específicas, o que
dificulta o acesso às informações neles contidas.
Outro problema relacionado à quantidade de documentos disponíveis na internet
é a forma de como as informações estão dispostas nos mesmos, muitas vezes de forma
semi-estruturada, ou ainda não-estruturada. Assim, a internet pode ser interpretada
como um grande e complexo banco de dados de documentos, onde é relativamente
difícil de conseguir exatamente a informação desejada e em um formato específico.
Para resolver este problema da obtenção de documentos na grande rede, várias
propostas já foram feitas, inclusive uma muito difundida entre os usuários atualmente é
a utilização de engenhos de busca, onde através destes, o usuário faz buscas por
palavras-chave e navega por um conjunto de links retornados pelo engenho, percorrendo
todos os documentos indexados pelas palavras buscadas.
Apesar de essa técnica ser muito utilizada, ela é pouco eficaz, pois muitas vezes
um documento pode possuir a palavra-chave buscada, porém o mesmo está inserido em
um contexto diferente do que o usuário procurava, tratando de outro assunto. Com isso,
fica a cargo do usuário separar manualmente o que é de seu interesse.
Os engenhos de busca muitas vezes também não resolvem o problema
relacionado aos formatos dos documentos, pois eles apenas listam os documentos
encontrados, independentes de seu formato. Assim, o usuário terá acesso às informações
contidas no documento apenas se possuir uma ferramenta compatível com o formato de
documento retornado.
Esta dissertação propõe a continuação do desenvolvimento de um Framework de
extração de informação e conversão de formatos de documentos baseado em XML. A
construção deste sistema foi feita visando suprir as necessidades expostas acima. Para
isso, são utilizadas técnicas de extração de informação para retirar de um documento
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apenas o que é necessário ao usuário. Durante o processo de extração, toda a
comunicação entre os módulos do Framework é feita através de documentos XML.
Assim também foi solucionado o problema relacionado à estruturação dos documentos,
o que torna mais simples o processo de extração de informação.
Uma primeira versão desse sistema já havia sido construída em um trabalho
anterior (CABRAL, 2005) e, através deste trabalho, foram propostas melhorias, sendo
elas: aumentar o número de formatos com suporte na ferramenta; e permitir que a
utilização do Framework fosse feita em plena Web, como um serviço. A adaptação do
Framework, para suportar essas melhorias propostas, é o principal objetivo deste
trabalho.
Todas as etapas seguidas para o desenvolvimento do Framework estão dispostas
neste trabalho, na seguinte forma:
Capítulo 2 – A Primeira Versão do Framework
O capítulo 2 dá uma visão geral a respeito de como o Framework proposto
estava implementado inicialmente, assim como traz também um resumo dos principais
assuntos pesquisados para a sua construção.
Capítulo 3 – Latex
Neste capítulo é apresentado o levantamento conceitual a respeito do formato de
especificação LaTeX, formato este que foi adicionado ao Framework citado no capítulo
2. Para a elaboração deste capítulo, abrangeu-se tanto a forma de se trabalhar com um
documento LaTeX, como se deu exemplo de algumas ferramentas utilizadas para isso.
Capítulo 4 – Web Services
Este capítulo também foi compilado a partir de estudos realizados para
melhorias no Framework proposto anteriormente. Com o capítulo 4, é possível ter uma
noção sobre o conceito de Web Services, para que assim se possa entender como é o seu
funcionamento.
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Capítulo 5 – Melhorias no Framework
O capítulo 5 apresenta o desenvolvimento do trabalho proposto nesta
dissertação. Tendo como base os estudos feitos nos capítulos anteriores, este capítulo
mostra como esses estudos foram aplicados, descrevendo quais alterações foram
realizadas, e quais os motivos destas terem sido realizadas no Framework. Ainda neste
capítulo são mostrados os resultados alcançados com as novas funcionalidades do
sistema.
Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros
A parte final deste trabalho é apresentada no capítulo 6 que traz algumas
conclusões a respeito do trabalho desenvolvido, além de diversas sugestões para
continuação do mesmo em trabalhos futuros.

15

2

A Primeira Versão do Framework

Neste capítulo serão apresentados tanto os estudos anteriormente realizados a cerca do
projeto, como o estágio de desenvolvimento em que o Framework se encontrava no
início desta dissertação. Entre os estudos já realizados, estão: Formatos de Documentos,
para que se possa entender como as informações ficam armazenadas em cada um deles;
Extração de Informação para que se possa utilizar uma forma mais eficiente de extrair
as informações de determinados formatos; Conceito de Framework; Padrões de Projeto;
e Padrões de Arquitetura. A partir dos estudos supracitados, este capítulo descreve os
conceitos envolvidos na primeira versão do Framework.
2.1. Formatos de Documentos
De forma geral, os documentos eletrônicos podem ser classificados em dois grupos:
binários e textos. Nos documentos do primeiro grupo, o conteúdo é descrito através de
estruturas compiladas de dados, interpretáveis apenas por software de domínio
específico. Já os documentos do segundo grupo, expressam seu conteúdo através de
caracteres, os quais podem ser lidos por editores de texto simples (CABRAL, 2005).
Para entender melhor essa questão dos formatos de documentos, as subseções a
seguir trarão informações sobre codificação de caracteres, formatos de especificação e
ferramentas de manipulação.
2.1.1. Codificação de Caracteres
Em linguagem natural, a menor unidade de informação é um caracter (ex.: uma letra em
português), sendo o alfabeto o conjunto dos caracteres possíveis de uma determinada
linguagem. Para um computador, cada caracter é representado na verdade por uma
seqüência de bits (0 e 1). Dessa forma, uma das grandes diferenças existentes entre os
documentos-texto está nos padrões de codificação de caracteres (character encoding)
utilizados.
Existem padrões de codificação de caracteres para as mais variadas linguagens
naturais existentes pelo mundo. A diferença entre os vários padrões se dá pela
quantidade de bits utilizados e pelos símbolos/hieróglifos (ex.: uma letra latina) que os
mesmos podem representar.
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Vale observar que a codificação de caracteres não especifica formas de incluir
informações sobre a aparência ou estrutura conceitual de um conjunto de caracteres,
sendo isso responsabilidade dos formatos de especificação dos documentos. Nas
subseções seguintes serão apresentadas algumas das codificações de caracteres
comumente utilizadas em países do ocidente (CABRAL, 2005).
2.1.1.1. ASCII
O ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é um padrão de
codificação de 7-bits proposto pela ANSI (American National Standards Institute) em
1968. Limitada pela quantidade de bits, esse padrão dá suporte apenas ao mapeamento
de 128 caracteres. Sendo os caracteres de código 32 a 126 desse padrão considerados
caracteres imprimíveis (letras, números, sinais de pontuação e algumas poucas
representações miscelâneas) (ASCII, 2007).
2.1.1.2. ASCII Estendido e ISO/IEC 8859
Com a popularização do uso de computadores pelo mundo, novos padrões de
codificação de caracteres foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar a expressão
de outros idiomas diferentes do Inglês. Dentre esses padrões, destaca-se a extensão do
ASCII com 8-bits, que possibilitou o mapeamento de mais 128 caracteres, levando a um
total de 256 caracteres (ASCII, 2007).
Existe também o ISO/IEC 8859-1 (ISO8859, 2007) que cobriu o ASCII no
intervalo dos caracteres 32 a 126 e adicionou mais 96 caracteres ao intervalo de 160 a
255, dando um total de 191 símbolos. A codificação ISO/IEC 8859 possibilitou que
muitas línguas fossem representadas, porém também sofreu com incompatibilidades e
limitações.
2.1.1.3. Unicode e ISO/IEC 646
O Unicode (ALIPRAND et al., 2003) e o ISO/IEC 646 (ISO646, 2007) são conjuntos de
caracteres que têm como objetivo prover os meios para uma codificação multilíngüe de
textos. Esses padrões definem uma lista exaustiva de caracteres de símbolos/hieróglifos
para as mais variadas línguas e domínios (ex.: matemático e lingüístico.).
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Para tanto, os padrões Unicode e ISO/IEC 646 são definidos em pontos de
códigos abstratos, ou seja, números que podem ser mapeados, usando diferentes formas
de codificação e esquemas, para seqüências de um ou mais bytes.
No Unicode, os métodos de mapeamento são chamados UTF (Unicode
Transformation Format) e entre eles estão o UTF-32, UTF-16 e UTF-8, sendo cada
numeração um indicativo do número de bits por unidade. Para o padrão ISO/IEC 646
existem os mapeamentos UCS (Universal Character Set), sendo o UCS-2 para a
manipulação com 16 bits e o UCS-4 para 32 bits. Isso possibilita que o Unicode e o
ISO/IEC 646 realizem o mapeamento de mais de um milhão de símbolos.
2.1.2. Formatos de Especificação
Para entender melhor como os documentos são formados, além da codificação de
caracteres, é interessante que seja feito um estudo a cerca da formatação (apresentação e
estruturação) do conteúdo dos mesmos.
Serão explanados brevemente três formatos: formatos Microsoft, formatos
Adobe e formatos extensíveis (baseados em XML).
2.1.2.1. Formatos Microsoft
Um dos formatos populares da Microsoft é o RTF (Rich Text Format) (RTF, 1999). A
especificação RTF é um formato de codificação de texto e de gráficos criada
inicialmente para facilitar o intercâmbio entre diferentes dispositivos de saída (ex.:
impressoras e monitores.), aplicações e sistemas operacionais.
Um documento RTF pode utilizar os padrões de codificação de caracteres ANSI,
PC-8, Macintosh ou IBM. De acordo com a especificação, um arquivo RTF possui dois
componentes básicos: palavras de controle e grupos. As palavras de controle são
comandos usados em RTF para aplicar informações de formatação/apresentação em um
documento. Uma palavra de controle possui a seguinte estrutura: uma barra invertida (\),
uma seqüência de caracteres e um parâmetro, sendo este opcional. Por exemplo, o
modificador de estilo “sublinhado” pode ser habilitado e desabilitado a partir dos
controles “\u” e “\u0”, respectivamente.
Os grupos, por outro lado, são formas entre chaves ({}) compostas de palavras
de controle, textos e/ou outros grupos, sendo utilizados na declaração e/ou delimitação
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de efeitos de fontes, estilos, cores das letras e fundos, informações de sumário,
parágrafos e comentários. Além disso, quando aplicado na formatação de textos, o estilo
escolhido afeta exclusivamente o texto dentro do grupo, herdando também estilos de
formatação de grupos mais externos. Dessa forma, por exemplo, o código RTF “{\b0{\b
Nome:} Lucas}” teria o mesmo efeito que o código “\b Nome:\b0 Lucas”.

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1046
{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}}
{\colortbl\red0\green0\blue0}
\viewkind4\uc1\pard\cf0\f0\fs20 Olá, Mundo!
}
Figura 1: Exemplo de RTF.
Um exemplo de um arquivo RTF contendo a frase “Olá, Mundo!” pode ser visto
na Figura 1. Para facilitar a compreensão, o cabeçalho do documento foi separado do
seu conteúdo-texto por uma linha em branco. No cabeçalho, foram declaradas, dentre
outras coisas, a codificação ANSI (“\ansi”), a fonte Arial (“\f0” em “\fonttbl”) e a cor
preta (“\red0\green0\blue0” em “\colortbl”). Por outro lado, no conteúdo-texto, os
comandos “\cf0”, “\f0” e “\fs20” ativam o uso, respectivamente, da cor preta, da fonte
Arial e do tamanho 20 para o texto do documento.

2.1.2.2. Formatos Adobe
Tem como mais utilizados os formatos PS (Post Script) e PDF (Portable Document
Format).
O PS (WEINGARTNER, 1997) é uma linguagem, desenvolvida pela Adobe em
1985, com o propósito de ser uma solução para a descrição de imagens gráficas.
Possibilitaria ao programador descrever imagens sem nenhuma referência a
características específicas de dispositivos, como resolução de impressão e número de
páginas, fazendo com que um arquivo específico funcione corretamente em diferentes
ambientes, sem a necessidade de modificação do mesmo. Dessa forma, arquivos
PostScript nada mais são do que programas escritos em ASCII, contendo operações na
linguagem PostScript, que podem ser enviados diretamente a qualquer dispositivo RIP
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(Raster Image Processor), ou seja, a qualquer software, impressora ou outro
equipamento apto a interpretar essa linguagem.
O PostScript é uma linguagem baseada em pilha, que empilha os argumentos
para a operação desejada, invoca o operador correspondente e novamente coloca na
pilha o resultado encontrado. Em termos práticos, isso possibilita que a saída de uma
operação funcione como entrada para uma outra.
Por exemplo, considerando que os operadores em PostScript seguem o padrão
“arg1, arg2 ... operador resultado”, uma operação de multiplicação (comando mul)
poderia ser encadeada da seguinte forma: “2 3 mul 5 mul”, retornando na pilha o valor
30 (CABRAL, 2005).
O padrão PDF surgiu em 1991 (PDF, 2003) com a necessidade de aumento de
interatividade e performance dos documentos, que estavam além das características
suportadas pelo padrão Adobe PostScript.
Apesar de PS e PDF serem linguagens diferentes, ambas fazem parte da mesma
família e sendo assim possuem algumas semelhanças, como a correspondência entre os
operadores de manipulação de objetos gráficos e a utilização do mesmo modelo de
geração de imagem. Grande parte das diferenças entre essas linguagens vem do fato de
que o PostScript foi construído para ser uma linguagem de programação de propósito
geral, um Framework, enquanto o PDF não tem o mesmo objetivo. As principais
diferenças entre PS e PDF são ressaltadas a seguir (CABRAL, 2005):
•

Os arquivos PDF não são definidos em ASCII, mas em termos de objetos, como
se fossem arquivos PostScript pré-processados por um RIP, o que melhorou a
performance dos documentos;

•

Permitir um acesso arbitrário às partes constituintes dos documentos PDF, dando
mais interatividade;

•

Para simplificar o seu processamento, o Adobe PDF não possui certas
características

típicas

de

linguagens

de

programação,

procedimentos, variáveis e estruturas de controle; e
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por

exemplo,

•

Arquivos PDF podem armazenar informações não só referentes à aparência das
páginas, como também relacionadas ao comportamento e ao tipo de informações
contidas nos arquivos.

2.1.2.3. Formatos Extensíveis (baseados em XML)
A eXtensible Markup Language (XML) é uma linguagem de marcação criada pelo
World Wide Web Consortium (W3C) com o objetivo original de solucionar os
problemas trazidos pela publicação eletrônica em larga escala (BRAY et AL., 2004). No
entanto, XML vem ganhando um papel muito importante no intercâmbio de grande
volume de dados, não se limitando, apenas, ao âmbito da publicação eletrônica
(CABRAL, 2005).
Uma linguagem de marcação possui sua sintaxe definida pelo conceito de tags,
ou seja, seqüências de caracteres encapsuladas por sinais de menor (“<”) e maior (“>”),
utilizadas na definição de elementos. Um elemento é a estrutura constituída por tags de
abertura (“<a>”) e de fechamento (“</a>”) e pelo conteúdo (texto e/ou subelementos)
existente entre essas tags. Além disso, atributos podem ser inseridos através da adição
de pares nome-valor (nome=“valor”) nas tags de abertura dos elementos.
A XML teve sua origem em outra linguagem de marcação, denominada SGML
(Standard Generalized Markup Language) (SGML, 2007), bastante utilizada por
décadas para publicação na área industrial.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE address SYSTEM "streetrec.dtd">
<address>
<name>
<title>Sr.</title>
<firstname>Lucas Roberto</firstname>
<lastname>Bechert Schmitz</lastname>
</name>
<street>Francisco Lisboa, 121</street>
<city state="PE"> Recife </city>
<postalcode>50741100</postalcode>
</address>
Figura 2: Exemplo de XML.
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Para auxiliar na compreensão da linguagem XML, pode ser observado o trecho
de código da Figura 2. Esse exemplo traz uma representação XML de um registro de
endereço (“<address>”) formado pelos elementos rua (“<street>”), cidade (“<city>”),
código postal (“<postalcode>”) e nome do cliente (“<name>”), sendo esse último
composto

pelo

tratamento

(“<title>”),

nome

(“<firstname>”)

e

sobrenome

(“<lastname>”) do cliente. Além disso, o elemento cidade (“<city>”) possui um atributo
estado (“state”), que informa a unidade federativa em que aquela se situa, sendo nesse
exemplo expresso, respectivamente, pelos valores “Recife” e “PE”. Vale ainda ressaltar,
na primeira linha do código, a declaração do padrão de codificação utilizado pelo
documento, que nesse caso é ISO-8859-1, mas poderia ser outro padrão, como UTF-8,
por exemplo.
2.1.3. Ferramentas de Manipulação
Além dos formatos de documentos e codificações de caracteres, a existência de
ferramentas para acesso a esses formatos é de extrema importância para o rápido
desenvolvimento de novas aplicações e operações sobre os mesmos. Essa seção fará
uma breve apresentação de algumas dessas ferramentas, dividindo-as da mesma maneira
como foram as descrições de formatos: ferramentas para formatos Microsoft, formatos
Adobe e para formatos extensíveis.
2.1.3.1. Formatos Microsoft
Das principais tecnologias de acesso a formatos Microsoft, podem ser citadas: MajiX e
OfficeBean.
A MajiX (MAJIX, 2007) é uma ferramenta capaz de converter arquivos RTF e
DOC em documentos XML, reconhecendo e extraindo características estruturais como
cabeçalhos, listas (numéricas ou não), tabelas, negritos, itálicos, cor e estilos. Porém, a
associação entre essas características e as tags é feita manualmente. Além disso, a
codificação utilizada na saída é o padrão ISO-8859-1. Nessa ferramenta, a
transformação de documentos RTF em XML ocorre de forma direta, enquanto a
conversão de arquivos DOC exige uma etapa adicional. Para estes documentos, são
realizadas chamadas internas às operações do Microsoft Word, a fim de transformá-los
em RTF, e assim convertê-los para XML.
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O OfficeBean (OFFICEBEAN, 2007) possibilita a criação de aplicações Java
capazes de manipular vários formatos de documentos, utilizando para isso os recursos
de um processo OpenOffice.org executando localmente. Tais recursos são acessados a
partir de uma conexão estabelecida e gerenciada pelo OfficeBean e ocultada para o
programador.
2.1.3.2. Formatos Adobe
Das ferramentas relacionadas aos formatos Adobe, pode-se citar (CABRAL, 2005):
Ps2ascii, Pstotext e Pdftohtml.
O Ps2ascii (DEUTSCH, 2007) é um script para conversão de arquivos nas
linguagens Adobe PostScript e PDF em arquivos no formato ASCII. Para tanto, esse
script utiliza uma ferramenta denominada Ghostscript (GHOSTSCRIPT, 2007), com a
qual ele é juntamente disponibilizado. O Ghostscript é capaz de interpretar as
linguagens anteriormente citadas, estando disponível em várias plataformas, dentre elas
Windows, Unix e OS/2. Devido à saída em texto simples, o Ps2ascii não é capaz de
lidar com características mais sofisticadas de apresentação, por exemplo, tabelas, estilos
de fontes e imagens. Apesar disso, ele tenta realizar algum tipo de tratamento na
identificação e reestruturação de parágrafos, o que é uma característica bastante
desejável, tendo em vista a maneira descontínua que as informações são armazenadas
em documentos PostScript e PDF.
O Pstotext (BIRREL & MCJONES, 2007) é um programa para extração de texto
em arquivos PostScript e PDF. Essa ferramenta utiliza o Ghostscript para a obtenção
das informações de saída definida para cada String em documentos PostScript ou PDF.
Dentre essas informações destacam-se aquelas que servem de subsídio para a
determinação dos limites retangulares (superior, inferior, esquerdo e direito) de cada
String, bem como seus respectivos caracteres, possibilitando ao Pstotext o pósprocessamento do texto.
O Pdftohtml (KRUK, 2007) é um programa baseado no pacote Xpdf (XPDF,
2004) para conversão de arquivos PDF para os formatos HTML (HyperText Markup
Language) e XML. A saída padrão do Pdftohtml é formada por 3 (três) arquivos no
formato HTML contendo, respectivamente, um índice para as páginas do texto, o texto
em sua totalidade e uma outra página referenciando as duas primeiras através de frames.
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Com relação ao arquivo HTML contendo o texto, seu conteúdo é dividido em páginas e
estas em linhas de texto a partir das tags “<hr>” e “<br>”, respectivamente. Com
relação ao texto das linhas, podem ser aplicados ainda dois estilos de formatação:
negrito e itálico. No caso da existência de imagens, as mesmas são extraídas e salvas em
arquivos JPEG separados, referenciadas pelo HTML de saída através de tags “<img
...>”.
2.1.3.3. Formatos Extensíveis
Dentre essas se destacam os parsers e os data bindings.
Um parser é legado da área de Compiladores, responsável pela divisão de uma
linguagem em componentes menores que podem ser mais facilmente analisados,
isolando os programadores dos detalhes de sintaxe e semântica da linguagem em
questão. Dessa forma, um parser XML analisa sintaticamente um documento XML,
evitando-se perda de tempo no desenvolvimento dessa mesma funcionalidade a cada
nova aplicação (MARCHAL, 2001). De uma maneira geral, os parsers XML podem ser
analisados segundo dois aspectos: validação e interface. A primeira refere-se ao fato de
que, apesar desses parsers imporem regras sintáticas, nem todos sabem lidar com a
validação de documentos. De acordo com essa perspectiva, os parsers XML podem ser
classificados como de validação ou de não validação. A segunda categoria refere-se à
forma como os parsers são integrados às aplicações, podendo ocorrer sob dois aspectos:
baseado em objetos e baseado em eventos.
Um data binding de XML é uma alternativa para os parsers anteriormente
apresentados. Realiza uma ligação entre documentos XML e modelos de objetos
designados especialmente para os dados contidos nesses documentos. Isto permite que
as aplicações manipulem de maneira bastante natural dados em XML, como classes por
exemplo (CABRAL, 2005).
2.2. Extração de informação
Com o crescimento do número de fontes de informação textuais on-line, muitos estudos
tentam dar à manipulação em documentos o mesmo poder de um SGBD (Sistema
Gerenciador de Banco de Dados). Dentre essas pesquisas, destaca-se a Extração de
Informação (EI) como “uma forma de processamento superficial de documento que
envolve popular um banco de dados com valores extraídos automaticamente a partir de
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documentos” (KUSHMERICK & THOMAS, 2003). Tais sistemas têm por objetivo
identificar trechos em um documento de entrada que possam preencher corretamente os
campos em um formulário de saída.
Algumas informações relevantes para este trabalho em relação à extração de
informação são: tipos de textos que se deseja extrair e os tipos de extração possíveis.
2.2.1. Tipos de Textos
De acordo com a perspectiva da comunidade de inteligência artificial, os textos se
dividem em três classes de conteúdo (CABRAL, 2005): Textos livres, estruturados e
semi-estruturados.
As informações contidas em um texto livre são escritas na forma de sentenças
em alguma linguagem natural e, desse modo, não possuem a mesma estrutura regular
presente em um texto estruturado.
O texto estruturado possui um formato predefinido e rígido, lembrando a
estrutura de tabelas, sendo normalmente criado a partir de um banco de dados. Tais
características permitem que as informações contidas nos documentos sejam facilmente
extraídas através de regras relativamente simples, geralmente baseadas na ordem de
apresentação e/ou nos delimitadores que rotulam essas informações.
Já os textos semi-estruturados encontram-se numa posição intermediária entre
esses dois extremos. Neles, a gramática da linguagem natural nem sempre é respeitada,
podendo ser escrita em estilo telegráfico, redigindo as palavras de maneira abreviada. E
ainda os textos não possuem uma formatação tão rigorosa quanta a formatação dos
textos estruturados, aceitando, por exemplo, variação do layout e da ordem de
apresentação dos dados.

2.2.2. Tipos de Extração
Essa seção traz brevemente duas classificações referentes a esse assunto: extração
single-slot e multi-slot; e extração top-down e bottom-up.
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2.2.2.1. Single-slot e Multi-slot
Essa abordagem preocupa-se com a obtenção das informações e de seus
relacionamentos. Segundo esse critério, o processo de extração pode ser feito de duas
formas (SODERLAND, 1999): (1) isolando as informações em campos (slots)
separados, não relacionados entre si, ou (2) agrupando informações relacionadas em
estruturas de múltiplos campos. Esses dois casos são denominados, respectivamente,
single-slot e multi-slot.
2.2.2.2. Top-down e Bottom-up
Outro critério importante para o processo de extração é a maneira como as informações
complexas são obtidas. Segundo MENDONÇA (2003), a reestruturação das
informações pode ser feita de duas formas: top-down e bottom-up.
A abordagem top-down é relativamente fácil, resumindo-se a identificação de
objetos complexos no texto, isolando-os para, posteriormente, extraírem-se as
informações mais simples contidas nos mesmos.
A abordagem bottom-up, por outro lado, identifica primeiramente todas as
informações mais simples contidas no documento para em seguida agrupá-las em
estruturas mais complexas, por isso é considerada mais difícil do que a top-down.
2.3. Framework
Como este trabalho propõe o desenvolvimento de um Framework para extração de
informações em diferentes formatos de documentos, é preciso entender inicialmente o
significado de Framework.
Por definição, pode-se dizer que, um Framework é um conjunto de classes que
incorpora um projeto abstrato para a solução de problemas relacionados (JOHNSON &
FOOTE, 1988); uma coleção abstrata de classes, interfaces e padrões dedicada à
construção de uma arquitetura flexível e extensível (GOVONI, 1999), com o objetivo de
maximizar o reuso e a qualidade de software (MATTSSON, 1996), diminuindo o tempo
de programação (CABRAL, 2005).
Para ASSIS (2003), um Framework não é um programa, mas um conjunto
cooperante de classes abstratas e não abstratas que podem ser utilizadas na construção
de um novo programa para um determinado domínio. De modo geral, um Framework
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faz uso das principais características da programação orientada a objetos, como
abstração de dados, polimorfismo e herança; e sua usabilidade se estende por uma
variedade de áreas de design de software, como interface de busca e catalogação e
sistemas operacionais.
Para dar início ao desenvolvimento de um Framework, faz-se necessária a
análise e o desenvolvimento iterativo de aplicações pertencentes a um mesmo domínio,
identificando nestes, a estrutura comum a partir da qual podem ser derivados tais
sistemas (GUIMARÃES, 2000). Um Framework pode ser dividido em duas grandes
partes, são elas: frozen spots e hot spots (FAYAD, 1999).
Sendo frozen spots os mecanismos que são fixos para qualquer aplicação de um
mesmo domínio e, hot spots os mecanismos que são específicos, devendo ser
construídos para cada aplicação.
No caso das funcionalidades hot spots, de acordo com os mecanismos de
expansão, os Frameworks ainda podem ser classificados como: caixa branca, caixa
preta e caixa cinza. Para a classificação caixa branca, a extensão do Framework é feita
redefinindo-se, através de subclasses, alguns métodos das classes abstratas. Já na
classificação caixa preta os objetos são configurados passando-lhes outros objetos com
algoritmos encapsulados. A classificação caixa cinza é a mais comumente utilizada,
onde as duas soluções anteriores são misturadas.
Visto uma idéia geral a respeito do conceito de Framework, as próximas
subseções trarão uma breve explanação sobre a relação daquele com Padrões de Projeto
e Padrões de Arquitetura.

2.3.1. Padrões de Projeto
Os padrões de projeto são, de uma maneira geral, mais abstratos que os Frameworks.
Ao mesmo tempo em que os padrões de projeto descrevem como realizar um projeto, os
Frameworks são a concretização de um projeto para um determinado domínio. Para
GAMMA (2000), padrões de projeto são descrições de classes e objetos para resolver
um problema geral de um projeto em um determinado contexto. Sendo assim, um
Framework pode utilizar vários padrões de projeto, porém o contrário não ocorre.
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Padrões de Projeto são de fundamental importância no desenvolvimento de
Frameworks,

pois

realçam

características

como

flexibilidade,

modularidade,

extensibilidade e legibilidade. GAMMA (2000) classifica três tipos de padrões de
projeto: padrões para criação de objeto, padrões para estruturação e padrões para
definição de comportamentos.
Para a proposta deste trabalho foi necessário o estudo de alguns padrões citados
em (GAMMA, 2000), tanto de criação e de estruturação, como de definição de
comportamento. Esses padrões foram: os de criação, Singleton, Abstract Factory e
Builder; os de estruturação, Facade, Adapter, Pool de Objetos e Composite; e os de
definição de comportamento, Template Method, Strategy e Visitor.
O Singleton permite que uma única instância de determinada classe seja criada e
garante que todos os objetos do sistema que utilizem de uma instância dessa classe,
utilizam essa mesma instância.
O Abstract Factory define uma biblioteca para criação de uma família de objetos
relacionados ou dependentes entre si, para serem utilizados em conjunto. Este padrão
revela apenas as interfaces dos objetos a serem criados, fazendo com que o sistema
independa da implementação dos mesmos.
O padrão de projeto Builder é utilizado para separar a construção de um objeto
complexo de sua representação, abrindo caminho para a utilização de diferentes
algoritmos durante a composição do mesmo.
O padrão estrutural Facade é conhecido pela criação de uma interface de alto
nível mais simples para a utilização de subsistemas complexos. Uma interface única na
qual são centralizados os serviços disponibilizados por um conjunto de subsistemas,
reduzindo o acoplamento e a dependência entre as classes.
O Adapter possibilita a reutilização de uma classe, tornando a mesma
compatível com uma interface inicialmente incompatível. Esse padrão permite o
trabalho conjunto de classes antes não compatíveis.
O padrão Pool de Objetos objetiva diminuir o custo de armazenamento para um
grande número de objetos. Ele busca substituir uma quantidade excessiva de objetos,
por somente alguns, compartilhados, sendo os mesmos reaproveitados pelo sistema.
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O Composite é muito utilizado para lidar com objetos agrupados
hierarquicamente, em forma de árvores, por exemplo. Com ele, é possível ignorar as
diferenças entre objetos compostos e individuais, tornando simples a manipulação da
estrutura. Para isso, se define uma interface base contendo as operações comuns a todos
os seus componentes, até mesmo as responsáveis pelo acesso e manipulação dos
componentes filhos.
O Template Method define o procedimento para o algoritmo de um método,
deixando a implementação de alguns dos seus passos a cargo de suas subclasses. Com
isso, é possível obter um grupo maior de métodos em uma subclasse que se comportem
de maneira diferente da superclasse. Esse padrão pode ser aplicado para conseguir uma
maior extensibilidade nas funções hot spots de um Framework caixa branca.
O Strategy permite que uma família de algoritmos seja utilizada de modo
independente e seletivo, tornando-os intercambiáveis para outros objetos. Com sua
utilização, é possível configurar um determinado objeto, passando via parâmetro um
objeto comportamental. Essa técnica possibilita a flexibilidade esperada nas
funcionalidades hot spots de um Framework caixa preta.
Por fim, o padrão Visitor define operações independentes a serem realizadas
sobre elementos de uma estrutura de objetos, sem a necessidade de modificar as classes
desses elementos.

2.3.2. Padrões de Arquitetura
Para garantir a qualidade durante o desenvolvimento de um Framework, um critério
também importante consiste na escolha de sua arquitetura. Os padrões de arquitetura
especificam a divisão das responsabilidades e o escopo de cada módulo em um sistema
(CABRAL, 2005). Para o desenvolvimento do Framework proposto por este trabalho,
foram analisados dois padrões arquiteturais: o MVC (Model View Controller) e a
arquitetura em camadas.
O MVC (GAMMA, 2000) é um padrão que divide a construção de um sistema em
três escopos: modelo, visão e controlador. Como exemplo da utilização desse padrão,
pode ser citado uma aplicação, onde o escopo modelo representa os dados a serem
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manipulados; o escopo visão abrange a representação desses dados na tela; e o escopo
controlador é quem define a forma como a interface reage às ações do usuário. Na
Erro! Fonte de referência não encontrada. pode ser observada uma ilustração do
padrão de arquitetura MVC.

Figura 3: Arquitetura MVC (CABRAL, 2005).

No padrão de arquitetura em camadas, o sistema é dividido em outros subsistemas
menores, com escopos reduzidos e menor dependência. Esta divisão pode ser feita em
duas ou mais camadas, sendo comumente utilizada a divisão em três camadas
(subsistemas). Para este trabalho, o Framework foi divido em três camadas:
Apresentação (Presentation), Negócio (Business) e Persistência (Persistent).
Na arquitetura em camadas, cada camada de nível inferior serve de suporte para a
de nível superior. Um exemplo dessa arquitetura pode ser visualizado na Figura 4.
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Apresentação

Negócio

Persistência

Figura 4: Arquitetura em camadas (CABRAL, 2005).

2.4. Desenvolvimento do Framework
Com o prévio conhecimento a respeito de formatos de documentos, extração de
informação, Frameworks, padrões de projeto e padrões de arquitetura, chega a hora de
explanar sobre o desenvolvimento do Framework proposto inicialmente. Nesta seção
serão abordados o fluxo de extração das informações, a arquitetura do Framework e
alguns pontos de sua implementação.
2.4.1. Fluxo de Extração de Informação
Para o processo de extração das informações dos documentos de entrada em seus
diversos formatos, seguiu-se o fluxo de extração demonstrado na Figura 5, a seguir.
Esse fluxo foi definido, a partir de estudos sobre extração de informação utilizando-se
de wrappers e formato de mediação.
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Figura 5: Fluxo de Extração de informação (CABRAL, 2005).
Como pode ser observado na Figura 5, a extração da informação dos documentos ocorre
da seguinte maneira:
•

Para cada formato específico de um documento de entrada (DOC, PDF, RTF,
por exemplo) existe um wrapper específico que o transforma inicialmente em
um arquivo de formato baseado em XML;

•

Como todos os wrappers foram feitos através do reuso de ferramentas já
existentes (uma ferramenta para cada formato de entrada), cada um deles gera
um arquivo XML diferente, com características próprias (nomes de tags
diferentes, por exemplo);

•

Após isso, os reestruturadores são responsáveis por padronizar esses arquivos
XML, deixando-os sempre com a mesma estrutura, independente do formato
que os originou, facilitando assim, a manipulação do arquivo no processo de
extração de informação. A reestruturação trabalha conceitos semanticamente
pobres, como: seções, parágrafos e tabelas;

•

O módulo extrator de dados é o responsável por implementar as técnicas de
extração de informação propriamente ditas. É o responsável pela obtenção de
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conceitos semanticamente ricos, como: título, nome do autor, resumo e palavraschave;
•

Para que a o módulo extrator possa funcionar de forma automática, é necessário
um conhecimento prévio por parte do sistema. Esse conhecimento é gerado
pelos módulos treinamento e gerador de regras. O gerador de regras é o
responsável pela alimentação dos metadados utilizados no módulo extrator e
depende do módulo de treinamento no sentido de saber que informações devem
ser extraídas;

•

Com as informações já extraídas, um novo documento XML é gerado com as
informações necessárias ao usuário; e

•

Por fim, esse documento XML pode passar por outros wrappers, para que seja
armazenado pelo sistema e utilizado pelo usuário. As opções de armazenamento
fornecidas atualmente pelo Framework são: DocBook (padrão baseado em XML
para obras de conteúdo literário, inclusive artigos científicos); e script SQL (para
que as informações sejam armazenadas em um banco de dados relacional).

2.4.2. Arquitetura e Implementação do Framework
Para a definição da arquitetura do Framework proposto, foi tomado como base o padrão
arquitetural em camadas, mais especificamente três camadas, como representado na
Figura 6.
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Figura 6: Arquitetura do Framework (CABRAL, 2005).
Como visto anteriormente, a proposta do Framework é trabalhar com a
possibilidade se ter documentos de entrada em vários formatos diferentes, assim como
ter também mais de uma possibilidade de formatos para armazenamento das
informações extraídas, ou seja, diferentes formatos de entrada e diferentes formatos de
saída.
Assim ficam claras as funcionalidades hot spots do Framework como sendo as
relacionadas aos documentos de entrada (wrappers de entrada e reestruturadores) e as
relacionadas à saída (wrappers de saída). Enquanto isso, as funcionalidades frozen spots
do Framework, podem ser identificadas como sendo as relacionadas ao treinamento,
gerador de regras e extrator de dados, visto que essas se mantêm as mesmas,
independente do formato de entrada ou saída.
Para a definição/construção de um modelo de mais fácil instanciação as
funcionalidades frozen e hot sopts foram separadas em camadas diferentes. As hot spots
foram definidas na camada de persistência, enquanto que as frozen spots ocuparam as
camadas de apresentação e negócios.
As próximas subseções trazem uma breve explanação sobre como foram
desenvolvidas cada uma das camadas.
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2.4.2.1. Camada de Apresentação
É a camada responsável pela interação direta do sistema com o usuário. É através dela
que pode ser realizada a etapa de treinamento. Essa etapa é aquela em que o usuário
pode, a partir de um conjunto de documentos já convertidos para o formato XML
padrão (que passaram pelos wrappers de entrada e reestruturadores), ensinar ao sistema
‘quais’ informações devem ser extraídas (autor, título, palavras-chave, introdução, etc.)
e ‘como’ o sistema pode encontrá-las no documento (identificação de tags e
disposição/posição no documento, por exemplo).
2.4.2.2. Camada de Negócios
Nesta camada se encontra o núcleo de extração de informação. É nela que estão o
gerador das regras e o extrator dos dados. É a camada responsável por fazer a ligação
entre as camadas de apresentação e de persistência. Todos os passos ditados pelo
usuário na fase de treinamento são utilizados nesta camada para que o sistema gere as
regras de extração (conhecimento) e as armazene na camada de persistência. Com esse
conhecimento armazenado, o sistema pode resgatá-lo da camada de persistência e
utilizá-lo na fase de extração de dados.
2.4.2.3. Camada de Persistência
Por último, mas não menos importante, tem-se a camada de persistência, que é a base do
sistema. Através dela que as outras camadas funcionam. Esta, por sua vez, pode ser
analisada subdividindo-se em três outras partes: área de entrada; área de saída; e área de
entrada e saída.
Na parte relacionada à entrada estão localizados os wrappers de entrada e os
reestruturadores, ou seja, é através desta que o sistema recebe os documentos dos quais
as informações devem ser extraídas; documentos estes que também são utilizados na
etapa de treinamento e, consequentemente auxiliam na geração das regras de extração
de dados por parte do sistema.
A parte de saída é a responsável por agrupar os wrappers de saída. Sendo assim,
á através dela que, após a extração das informações feitas na camada de negócios, o
sistema pode armazenar o documento gerado com as informações extraídas no formato
que for mais adequado ao usuário, DocBook ou script SQL, por exemplo.
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Enquanto isso, a parte de entrada e saída é a responsável por armazenar e
disponibilizar todo o conhecimento adquirido pelo sistema. Armazena as regras geradas
através do treinamento e as fornece ao extrator de dados.
Feito este levantamento de como foi desenvolvido o Framework, os próximos
capítulos trarão os demais estudos realizados para a sua complementação. Estudos estes
sobre: LaTeX, novo formato para entrada de documentos

no Framework; e Web

Services, conceito utilizado na reestruturação da arquitetura do mesmo.

36

3

LaTeX

Neste capítulo será descrito o estudo conceitual realizado no decorrer deste trabalho
sobre o formato de documento LaTeX. Esse estudo foi feito pelo fato de LaTeX ter sido
adicionado ao Framework citado anteriormente, como nova opção de formato de
entrada.
3.1. Definição
Para SANTOS (2005), LaTeX é um pacote desenvolvido para a preparação de textos
impressos em alta qualidade, especialmente para textos matemáticos. Foi desenvolvido
por Leslie Lamport a partir do programa TEX criado por Donald Knuth. Atualmente é
mantido por Frank Mittelbach. OETIKER (2006) define LaTeX como sendo um pacote
de comandos (macros) que permite aos autores criarem e imprimirem os seus
documentos com a mais alta qualidade tipográfica.
Ao contrário dos processadores de texto WYSIWYG (What You See Is What
You Get), onde pode ser visto ainda no estágio de entrada do texto se o texto será
impresso como esperado, o processamento de texto no LaTeX é feito em duas etapas
distintas (SANTOS, 2005): (1) o texto a ser impresso e os comandos de formatação são
escritos em um arquivo fonte com o uso de um editor de textos; e (2) o arquivo fonte é
submetido a um programa formatador de textos, que gera um arquivo de saída para ser
impresso ou visualizado na tela, de acordo com o texto e a formatação (comandos)
indicados no arquivo fonte.
Programas assim como o LaTeX parecem inicialmente mais complexos do que
os WYSIWYG, porém, podem ser citadas, entre outras, algumas vantagens destes
(SANTOS, 2005):
•

Mudanças na formatação de todo o texto, modificando-se alguns poucos
comandos;

•

Escrita de fórmulas complexas usando comandos simples; e

•

Numeração automática de seções, definições, exemplos, figuras e listas, o que
possibilita mudanças na ordem do texto sem que haja a necessidade de se trocar
os números dos itens.
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Na próxima seção, será explanado com mais detalhes a estrutura de um arquivo
LaTeX, com seus comandos e funcionalidades.
3.2. Estrutura básica de um arquivo LaTeX
Um arquivo fonte LaTeX geralmente possui a extensão .tex e é formado basicamente
por um preâmbulo e um corpo. No preâmbulo ficam os comandos que especificam
parâmetros globais para o processamento do texto, são eles: tipo de documento, formato
do papel, altura e largura do texto, a forma de paginação e cabeçalhos. Este deve conter
no mínimo o comando \documentclass, que define o tipo do documento
(LAMPORT, 1994). Caso não existam outros comandos no preâmbulo, o LaTeX atribui
valores padrão para as várias variáveis que determinam o formato global do texto.
Todos os comandos LaTeX são iniciados com o caractere ‘\’ (contra barra) e possuem
seu nome formado apenas por letras (OETIKER, 2006).
O comando \begin{document} é utilizado para determinar o fim do
preâmbulo e início do corpo do arquivo. No corpo é que está localizado o texto a ser
processado juntamente com os comandos que indicam como o texto deverá ser
processado pelo formatador. Já o fim do corpo e do arquivo fonte são determinados pelo
comando \end{document}. Um exemplo da utilização desses comandos em um
arquivo LaTeX pode ser observado na Figura 7 a seguir.

1.

\documentclass[opções]{tipo}

2.

Comandos globais

3.

\begin{document}

4.

Texto junto com comandos de efeito local

5.

\end{document}
Figura 7: Exemplo de comandos em arquivo LaTeX.
Conforme pode ser visto na Figura 7 acima, a linha 1 demonstra o primeiro

comando de um arquivo fonte LaTeX, o \documentclass. Em [opções], são
definidos, entre outros, o tamanho base das letras no texto (10pt, 12pt, etc), formato
do papel (a4paper para papel A4, por exemplo) e impressão do texto em colunas
(twocollumn para duas colunas, por exemplo). Em relação ao {tipo} do arquivo,
pode ser definido como: article, report, book ou letter. Na linha 2 podem ser
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declarados

alguns

outros

comandos

de

ação

global,

como

por

exemplo:

\usepackage[brazil]{babel} que indica a utlização do pacote babel em
linguagem brazil. Outros exemplos de comandos globais podem ser citados, tais
como: \setlength{\textwidth}{6 in} (indicando que a largura do texto deve
ser de 6 polegadas), \evensidemargin 0 in (definindo como zero o tamanho da
margem

esquerda

das

páginas

pares),

e

ainda,

o

\newcommand{\novo_comando}{\comando_antigo} que serve para se
definir um novo nome a um comando já existente, sendo útil para simplificar comandos
com nomes grandes, por exemplo. Na linha 4 estará o conteúdo do documento em si, o
corpo, que é iniciado com o comando \begin{document} (linha 3) e finalizado
com o comando \end{document} (linha 5).
Com relação à codificação de seus caracteres, OETIKER (2006) afirma que um
arquivo fonte LaTeX é codificado em ASCII, podendo assim, ser gerado a partir de
qualquer editor de texto.
3.3. Caracteres Especiais
Para se trabalhar com texto no formato LaTeX, é necessário salientar a existência de
caracteres reservados que não podem ser digitados separadamente, a menos que sejam
digitados através de seus respectivos comandos. Alguns desses casos são (OETICKER,
2006 e SANTOS, 2005):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

\& para gerar o caractere ‘&’;
\$ para o caractere ‘$’;
\# para o caractere ‘#’;
\% para o caractere ‘%’;
\_ para o caractere ‘_’;
\{ para gerar um caractere ‘{’;
\} para gerar um caractere ‘}’;
\^{} para utilizar o acento circunflexo (por exemplo: \^{e} tem como
resultado ‘ê’);
\~{} para utilizar o acento til (por exemplo: \~{a} tem como resultado ‘ã’);
$\backslash$ para inserir no texto o caractere ‘\’.
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3.4. Comandos para formatação de texto
O LaTeX oferece uma grande variedade de comandos para a formatação do texto de
acordo com as necessidades do usuário. Nesta seção serão demonstrados alguns
exemplos desses comandos (SANTOS, 2005).
Comandos para alterar o estilo das letras:
\textit{itálico} produz itálico;
\textbf{negrito} produz negrito;
\textsc{caixa alta} produz CAIXA ALTA.

Comandos para alterar o tamanho das letras: além de se definir o tamanho base
para o texto no preâmbulo do arquivo, também no corpo do arquivo pode se definir
tamanhos distintos para cada parte do texto. Os comandos {\tiny texto},
{\scriptsize texto}, {\small texto} e {\footnotesize texto}
podem ser utilizados para a formatação de texto em fonte de tamanho pequeno.
Enquanto que os comandos {\large texto}, {\Large texto}, {\LARGE
texto}, {\huge texto} e {\Huge texto} geram a formatação de texto com
fontes de tamanho maior progressivamente.
Outros comandos comumente utilizados são os comandos para definição de
listas, por exemplo. Em LaTeX, uma lista é delimitada pelos comandos
\begin{itemize} e \end{itemize} para que seja precedida pelo caractere ‘•’,
ou

ainda

pode

ser

delimitada

pelos

comandos

\begin{enumerate}

e

\end{enumerate} para que seja uma lista enumerada. No caso da lista enumerada,
o primeiro nível é precedido por algarismos arábicos, o segundo nível por letras e, por
fim, o terceiro nível é precedido por algarismos romanos. A Figura 8 traz um exemplo
de lista itemize, enquanto um exemplo de lista enumerate é demonstrado na
Figura 9.
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1.

\begin{itemize}

2.

\item primeiro item;

3.

\item segundo item;

4.

\item terceiro item;

5.

\end{itemize}
Figura 8: Exemplo de lista itemize

1.

\begin{enumerate}

2.

\item primeiro nivel;

3.

\begin{enumerate}

4.

\item segundo nivel;

5.

\begin{enumerate}

6.

\item terceiro nível;

7.

\end{enumerate}

8.
9.

\end{enumerate}
\end{enumerate}
Figura 9: Exemplo de lista enumerate
Conforme visto na Figura 8 e na Figura 9, cada item que compõe uma lista deve

ser precedido pelo comando \item. As saídas criadas pelos comandos listados acima,
são demonstradas na Figura 10 e Figura 11, respectivamente.
•
•
•

primeiro item;
segundo item;
terceiro item;

Figura 10: Impressão de uma lista itemize.

1. primeiro nivel;
a. segundo nivel;
i. terceiro nivel;
Figura 11: Impressão de uma lista enumerate.
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Ainda em relação à formatação do texto, o LaTeX fornece comandos para
divisão do texto em partes, como por exemplo, título, seções e bibliografia (SANTOS,
2005).
Para gerar o título do documento, são utilizados os comandos exibidos na
Figura 12 a seguir.

\title{texto do título}
\author{autor1\\endereço1 \and
autor2\\endereço2}
\maketitle

Figura 12: Comando para gerar o título de um documento.
Com

a

utilização

dos

comandos

da

Figura 12, além do título e autores definidos, também a data atual é impressa. Caso não
queira exibir a data atual, esta informação pode ser modificada através do comando
\date{texto}, onde texto será exibido no local da data. SANTOS (2005) também
afirma que, quando o documento é da classe book, as informações referentes ao título
são geradas em uma página separada.
Quanto à divisão do texto em seções, também são oferecidos muitos comandos
para cada classe de documento. Entre os principais, podem ser citados:
\part{título},

\chapter{título},

\subsection{título},
\paragraph{texto}

e

\section{título},
\subsubsection{título},

\subparagraph{texto}

(SANTOS,

2005

e

LAMPORT, 1994). Os nomes destes comandos são bem intuitivos e representam
exatamente o que denominam: \chapter para definir um novo capítulo, \section é
utilizado para uma nova seção, \subsection para uma subseção, \paragraph
para definir um novo parágrafo e assim, sucessivamente.
LaTeX possui ainda diversos comandos para lidar com símbolos, figuras,
tabelas, bibliografia, fórmulas matemáticas, entre outros, que não serão explanados
neste trabalho apenas por questão de escopo; mas podem ser facilmente encontrados nas
referências aqui citadas.
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3.5. Ferramentas de Manipulação
O LaTeX é um programa de domínio público, o que faz com que existam várias
implementações. Para redigir, visualizar e imprimir um arquivo LaTeX, uma
implementação muito utilizada é a MikTeX1 (SANTOS, 2005).
Para a utilização neste trabalho, como wrapper de entrada para o formato LaTeX
no fluxo de extração de informação, foi estudada a utilização da ferramenta Tralics2 que
faz tradução/conversão de um arquivo LaTeX para um arquivo XML (GRIMM, 2002).
A Tralics foi escolhida por ser uma ferramenta open source, que atende aos
requisitos necessários à sua inclusão no Framework: converte arquivos de formato TEX
para formato XML, com tags bem formadas; e possui seu código disponível para ser
copiado e utilizado junto ao sistema, sendo compatível ao ambiente de
desenvolvimento.
Após serem relatados os estudos realizados para a inserção do formato LaTeX
no Framework proposto, o próximo capítulo desta dissertação descreve os estudos
realizados sobre Web Services, para que este conceito pudesse também ser acrescentado
ao sistema aqui apresentado.

1

http://miktex.org

2

http://www-sop.inria.fr/apics/tralics
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4

Web Services

Este capítulo abrange o estudo realizado no decorrer do trabalho a respeito de Web
Services. Este estudo foi necessário, visto que uma das propostas para continuidade do
trabalho foi a de transformar a arquitetura do Framework anteriormente desenvolvido
(citado no capítulo 2 desta dissertação) em uma arquitetura baseada em Web Services.
4.1. Definição
Um Web Service é um conjunto de protocolos e padrões utilizados para troca de dados
entre aplicações ou sistemas (KREGER, 2003). Ou seja, conteúdos podem ser enviados
pela Internet, via Web Service, e recebidos por uma dada aplicação remota, que pode
manipular os dados da forma como lhe for conveniente: processando e exibindo em uma
página Web, em uma aplicação Desktop, ou, até mesmo, em um dispositivo móvel.
Seguindo esta linha de raciocínio, de acordo com AMUNDSEN (2002), Web Services
podem ser analogamente comparados à orientação a objetos, sendo utilizados da mesma
maneira que as classes, no cliente, com a diferença que os métodos das referidas classes
podem ser acessados remotamente.
Web Services são construídos sobre padrões existentes na Internet, tais como
XML, HTTP (HyperText Transfer Protocol) e outros protocolos que dão suporte à
interoperabilidade.

Utilizando

esses

protocolos,

Web

Services

permite

aos

desenvolvedores a criação de aplicações abertas, que são compatíveis com diferentes
linguagens, sistemas operacionais e plataformas de hardware. Assim, todo sistema
capaz de comunicar-se através de protocolos de transportes da Internet pode, também,
estabelecer comunicação com um Web Service (KAMALSINH, 2004).
A prática de Web Services permite que uma dada aplicação, simultaneamente,
utilize dados processados de diferentes lugares na Internet. Esta característica é
exemplificada na Figura 13, em que uma aplicação localizada em Recife acessa
informações disponibilizadas através dos métodos de Web Services que estão
localizados em São Paulo, João Pessoa e Curitiba.
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Aplicação em Recife
Lista de

Lista de

Notícias

Eventos

Comunicação

Comunicação

Web Service em

Web Service em

São Paulo

João Pessoa

Lista de

...

Artigos
Comunicação

...

Web Service em
Curitiba

Figura 13: Exemplo de uma aplicação remota que coleta informações de diferentes
Web Services.
Conforme supracitado, segundo BOOTH (2003), com Web Services é possível a
comunicação entre aplicações de diferentes plataformas; isso é possível a partir da
utilização do protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), que além de ser aberto
é baseado em XML Para essa comunicação, as únicas informações que o cliente e o
fornecedor do Web Service precisam compartilhar são as entradas, saídas e a localização
do Web Service (endereço Web). Tais características (informações) são explicitadas
através de documentos WSDL (Web Services Description Language), que têm como
objetivo fundamental a descrição dos dados que estarão sendo trocados, e como esses
dados estarão organizados em mensagens SOAP.
Tanto as mensagens SOAP quanto WSDL são baseadas em XML, onde há uma
estrutura, definida por um documento XML Schema, que determina a estrutura destas
mensagens.
Para que os Web Services possam ser utilizados, faz-se necessário torná-los
públicos. Isso é possível a partir de um mecanismo denominado UDDI. Este é um
padrão para armazenamento de referências a Web Services em repositórios acessíveis
pela Internet. Dessa forma, torna-se possível a utilização de determinados Web Services
que melhor se adaptem às necessidades de uma aplicação específica. Dada esta sucinta
explicação de como se dá o processo de funcionamento de um Web Service, as seções
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subseqüentes fazem uma melhor explanação a respeito de cada um dos itens
mencionados.
4.2. SOAP
O Simple Object Access Protocol, para GUDGIN (2003) e DACONTA (2003), é um
protocolo para troca de informações estruturadas em ambientes descentralizados e
distribuídos, isto é, SOAP permite o “empacotamento” das mensagens no formato XML
que são enviadas via HTTP entre clientes e Web Services. Ainda de acordo com
DACONTA (2003) a sintaxe do SOAP, em sua forma básica, é relativamente simples.
Assim como mostra a Figura 14, uma mensagem SOAP contém os seguintes elementos:

HTTP
Header

SOAP
Envelope

SOAP Body

SOAP
Header

Cabeçalhos

Mensagem

Figura 14: Estrutura de uma mensagem SOAP. Figura adaptada de (DACONTA,
2003).
Conforme acima mencionado, a comunicação entre cliente e Web Service
(requisição e resposta) é possível a partir de mensagens SOAP codificadas em
linguagem XML. Assim, com o intuito de exemplificar, é demonstrada uma simples
mensagem SOAP de requisição (ver Figura 15). A mensagem exemplo tem como
objetivo requisitar o último preço de compra registrado para o símbolo “DIS”. Toda a
mensagem é encapsulada pelo envelope SOAP, dessa forma, na linha 3, o atributo
encodingStyle, do elemento <SOAP-ENV:Envelope>

mostra como a

mensagem é codificada e, a partir dessa codificação, o Web Service pode interpretá-la.
Finalmente, entre as linhas 4 e 7 é representado, a partir do elemento <SOAP46

ENV:Body>, o corpo da mensagem SOAP que contém informações específicas da
aplicação, neste caso a chamada ao método GetLastTradePrice (DACONTA,
2003).

1. <SOAP-ENV:Envelope
2.

xmlns:SOAPENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”

3.

SOAPENV:encodingStyle=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/enc
oding/”>

4.
5.

<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m=”Some-URI”>

6.

<symbol>DIS</symbol>

7.

</m:GetLastTradePrice>

8.

</SOAP-ENV:Body>

9. </SOAP-ENV:Envelope>
Figura 15: Exemplo de uma mensagem SOAP de requisição (BOX, 2000).
A resposta para a requisição mostrada na Figura 15, que faz o pedido do preço
de um determinado símbolo, está demonstrada na Figura 16. Ambas as representações
(Figura 15 e Figura 16) são sintaticamente idênticas (DACONTA, 2003).

1. <SOAP-ENV:Envelope
2.

xmlns:SOAPENV=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”

3.

SOAPNV:encodingStyle=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/enco
ding/”/>

4.
5.
6.
7.
8.

<SOAP-ENV:Body>
<m:GetLastTradePriceResponse xmlns:m=”Some-URI”>
<Price>34.5</Price>
</m:GetLastTradePriceResponse>
</SOAP-ENV:Body>

9. </SOAP-ENV:Envelope>
Figura 16: Exemplo de uma mensagem SOAP de resposta (BOX, 2000).
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A Figura 16, acima, também traz a mensagem envolta em um envelope SOAP.
Este descreve na linha 3 o estilo de codificação e nas linhas de 4 a 8 o corpo da
mensagem (da mesma forma que na mensagem de requisição). Diferentemente da
mensagem de requisição, a mensagem de resposta é envolvida em uma nova Tag. Entre
as linhas 5 e 7, pode ser observada a Tag GetLastTradePriceResponse, com o
resultado da solicitação na linha 6.

4.3. WSDL
Para que uma comunicação entre dois pontos distintos possa ser estabelecida com
sucesso é necessário que ambos os pontos conheçam o mecanismo de comunicação que
está sendo utilizado. O Web Service Description Language é justamente o responsável
por garantir esse entendimento (CHRISTENSEN, 2001). Em outras palavras, o WSDL
é um descritor de tipos para que a comunicação possa ser estabelecida com êxito. Para
isso, é utilizada como forma de representação das mensagens, a linguagem XML.
Assim, a WSDL define todas as interfaces, atributos, métodos e parâmetros dos Web
Services, e, com isso, torna-se o responsável por disponibilizar as informações
necessárias para compor as solicitações e as respostas SOAP.
Um documento WSDL nada mais é que a definição de um conjunto de
operações. Para isso, parte-se da definição de um elemento raiz e em conseqüência a
definição dos seus elementos filhos. A gramática que define um documento WSDL está
sendo apresentada na Figura 17.
<wsdl:definitions name="nmtoken"? targetNamespace="uri"?>
<import namespace="uri" location="uri"/>*
<wsdl:documentation .... /> ?
<wsdl:types> ?
<wsdl:documentation .... />?
<xsd:schema .... />*
<-- extensibility element --> *
</wsdl:types>
<wsdl:message name="nmtoken"> *
<wsdl:documentation .... />?
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<part name="nmtoken" element="qname"?
type="qname"?/> *
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="nmtoken">*
<wsdl:documentation .... />?
<wsdl:operation name="nmtoken">*
<wsdl:documentation .... /> ?
<wsdl:input name="nmtoken"? message="qname">?
<wsdl:documentation .... /> ?
</wsdl:input>
<wsdl:output name="nmtoken"? message="qname">?
<wsdl:documentation .... /> ?
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="nmtoken" message="qname"> *
<wsdl:documentation .... /> ?
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="nmtoken" type="qname">*
<wsdl:documentation .... />?
<-- extensibility element --> *
<wsdl:operation name="nmtoken">*
<wsdl:documentation .... /> ?
<-- extensibility element --> *
<wsdl:input> ?
<wsdl:documentation .... /> ?
<-- extensibility element -->
</wsdl:input>
<wsdl:output> ?
<wsdl:documentation .... /> ?
<-- extensibility element --> *
</wsdl:output>
<wsdl:fault name="nmtoken"> *
<wsdl:documentation .... /> ?
<-- extensibility element --> *
</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="nmtoken"> *
<wsdl:documentation .... />?
<wsdl:port name="nmtoken" binding="qname"> *
<wsdl:documentation .... /> ?
<-- extensibility element -->
</wsdl:port>
<-- extensibility element -->
</wsdl:service>
<-- extensibility element --> *
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</wsdl:definitions>
Figura 17: Gramática de um documento WSDL (CHRISTENSEN, 2001).

Os serviços definidos por um documento WSDL são definidos usando-se 6 (seis)
elementos principais, são eles: types; message; portType; binding; port; e, por fim,
service. Esses elementos serão mais bem detalhados nas seções subseqüentes.

4.3.1. Types
Este elemento provê as definições dos tipos de dados que estão sendo descritos na
mensagem que será trocada. Para que haja o máximo de interoperabilidade entre
plataformas, o WSDL usa XSD (XML Schema Definition) como tipo intrínseco ao
sistema. A Figura 18 faz uma demonstração de como se dá o processo de definição de
tipos em um documento WSDL.

<definitions .... >
<types>
<xsd:schema .... />*
</types>
</definitions>
Figura 18: Exemplo de definição de Type (WSDL, 2001).

De acordo com CHRISTENSEN (2001), o tipo XSD pode ser usado para definir
uma mensagem de várias maneiras, seja resultante do formato atual em XML, ou
resultante de um Schema que valida um formato específico. Isto é interessante se
houver múltiplos bindings na mesma mensagem, ou ainda se houver apenas um binding
na mensagem, mas o tipo desse binding não é freqüentemente utilizado.
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4.3.2. Message
Representa uma definição abstrata dos dados que estão sendo transmitidos. Uma
mensagem consiste em partes lógicas, cada qual associada com uma definição do tipo
usando o atributo message. A Figura 19 descreve como se dá o processo de definição
de uma mensagem.

1. <definitions .... >
2.
3.
4.

<message name="nmtoken"> *
<part name="nmtoken" element="qname"?
type="qname"?/> *
</message>

5. </definitions>
Figura 19: Sintaxe de definição de Message (CHRISTENSEN, 2001).
Na linha 2, dentro do elemento message, é utilizado o atributo name, como
forma de determinar uma chave, que deve ser única, para a identificação desta
mensagem em todo o documento. Já na linha 3 da Figura 19, pode ser observado um
elemento part (uma das partes lógicas que formam a mensagem) com os atributos:
name, indicando um identificador único a esse elemento; element, que pode
referenciar outro elemento do documento através de seu nome; e type, que pode se
referir a algum tipo existente no documento, também através do nome (identificador).

4.3.3. PortType
É um conjunto que envolve operações e mensagens abstratas. Cada operação consulta
uma mensagem de entrada e as mensagens da saída. WSDL pode dar suporte a 4
(quatro) tipos de transmissões. A Figura 20 mostra um exemplo da definição de um Port
Type.
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1. <wsdl:definitions .... >
<wsdl:portType name="nmtoken">

2.

<wsdl:operation name="nmtoken" .... /> *

3.

</wsdl:portType>

4.

5. </wsdl:definitions>
Figura 20: Exemplo de definição de Port Type (CHRISTENSEN, 2001).
O atributo de nome portType fornece um nome único entre todos os Port Types
definidos no documento WSDL. Uma operação é chamada pelo nome do atributo.
WSDL dá suporte a 4 tipos de transmissão:
•

One-way – O destino (ponto final) recebe uma mensagem;

•

Request-response – O destino recebe uma mensagem e envia uma resposta
correlacionada;

•

Solicit-response – diferentemente do request-response, o destino (ponto
final) envia uma mensagem (requisição) e, só assim, recebe uma mensagem
correlacionada (resposta); e

•

Notification – o destino envia uma mensagem.

CHRISTENSEN (2001) afirma que, embora a estrutura WSDL suporte bindings
para estes quatro tipos de transmissões, WSDL define bindings somente para os tipos
One-way e Request-response. Espera-se que as especificações que definem os
protocolos para a Solicit-response ou para a Notification também sejam incluídas, para
que se permita o uso destes tipos de transmissão.

4.3.4. Binding
Especificação concreta do formato do protocolo e dos dados para as operações e
mensagens definidas por um portType em particular (CHRISTENSEN, 2001). A Figura
21 mostra um trecho de código exemplificando a definição de um binding.
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1.
2.

<wsdl:definitions .... >
<wsdl:binding name="nmtoken" type="qname"> *

3.

<-- extensibility element (1) --> *

4.

<wsdl:operation name="nmtoken"> *

5.

<-- extensibility element (2) --> *

6.

<wsdl:input name="nmtoken"? > ?
<-- extensibility element (3) -->

7.
8.

</wsdl:input>

9.

<wsdl:output name="nmtoken"? > ?
<-- extensibility element (4) --> *

10.
11.

</wsdl:output>

12.

<wsdl:fault name="nmtoken"> *
<-- extensibility element (5) --> *

13.
14.

</wsdl:fault>

15.

</wsdl:operation>

16.

</wsdl:binding>

17.

</wsdl:definitions>
Figura 21: Exemplo de definição de Binding (CHRISTENSEN, 2001).

O atributo name fornece um identificador único para o binding em todo o
documento WSDL. O binding referencia o portType a que está ligado usando o atributo
type.
Os elementos indicados como extensibility são usados para especificar a
gramática concreta para a entrada (3), saída (4) e mensagens de falha (5). Além destes,
elementos com informações a respeito do elemento operation (2) e do elemento
binding (1) também podem ser especificados.
O elemento operation (Linha 4) dentro do elemento binding especifica
informação obrigatória para o elemento operation de mesmo nome dentro do
portType relacionado.
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4.3.5. Port
Especifica um endereço para um binding, assim definindo o ponto de comunicação. A
Figura 22 mostra um exemplo de criação de um Port.

1.

<wsdl:definitions .... >

2.

<wsdl:service .... > *
<wsdl:port name="nmtoken" binding="qname"> *

3.

<-- extensibility element (1) -->

4.
5.

</wsdl:port>

6.

</wsdl:service>

7.

</wsdl:definitions>
Figura 22: Exemplo de definição de Port (CHRISTENSEN, 2001).

O atributo name fornece um identificador único para todos os Ports definidos
no documento WSDL. O atributo binding indica o binding o qual se quer referenciar,
através de seu nome único.
O elemento indicado como extensibility (1) é utilizado para especificar o
endereço do Port.

4.3.6. Service
É usado para agregar um conjunto de ports relacionados. Na Figura 23 pode ser visto
um exemplo de definição de um service.

1.
2.
3.

<wsdl:definitions .... >
<wsdl:service name="nmtoken"> *
<wsdl:port .... />*

4.

</wsdl:service>

5.

</wsdl:definitions>
Figura 23: Exemplo de definição de um service (CHRISTENSEN, 2001).
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O atributo name fornece um identificador único para todos os Services definidos
no documento WSDL.
Os Ports dentro de um Service têm o seguinte relacionamento:
•

Os Ports não se comunicam um com os outros (por exemplo: a saída de um
Port não pode ser a entrada de outro); e

•

Se um Service tiver vários Ports que compartilham de um mesmo Port Type,
mas empregar diferentes bindings ou endereços, os Ports são alternativos.
Cada Port fornece semanticamente o comportamento equivalente (dentro das
limitações do formato do transporte e da mensagem impostas por cada
binding).

4.4. UDDI
O UDDI (Universal Description Discovery and Integration) provê um mecanismo para
registro e localização de Web Services (DACONTA, 2003). De forma simplificada,
pode ser definido como uma agenda telefônica para Web Service, ou seja, é um diretório
que contém vários Web Services registrados, onde um nome é associado a um serviço,
como um Web Service. Assim, permite que as organizações possam publicar
informações sobre determinados Web Services, além da possibilidade de interação com
outras empresas interessadas. A interação com um serviço UDDI é baseada em
interfaces SOAP pré-definidas.
A informação provida em um registro UDDI consiste em três componentes:
white pages, que traz informações de contato da companhia; yellow pages, que
categoriza negócios por padrão de taxionomias; e, por fim, green pages, que contém a
informação técnica sobre os serviços (Web Services) que estão expostos (DACONTA,
2003). A Figura 24 exemplifica este conceito.
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REGISTRO UDDI
WHITE PAGES
•Nome do Negócio
•Informação de Contato
•Descrição

YELLOW PAGES
•Produtos e Serviços
•Indústria de Código
•Posição Geográfica

GREEN PAGES
•Regras de Negócio
•Descrição do Serviço
•WSDL

Figura 24: Um Registro UDDI como uma agenda telefônica. Figura adaptada de
(DACONTA, 2003)
Enquanto white pages pode incluir informações básicas de negócio - tais como
uma descrição de negócios em diferentes linguagens, formas de contato, como endereço
de e-mail, número de telefone e links para documentos externos, que descrevem os
negócios em mais detalhes - o yellow pages descreve taxionomias de quais tipos de
informação os serviços provê. E, finalmente, o green pages mostra informações de
como fazer a comunicação com o Web Service, listando as regras de negócios e
especificando como invocar o Web service (o WSDL). Estas funcionalidades acima
descritas têm como duas funções básicas: o registro de informações sobre um
determinado Web service e a descoberta por organizações de quem fornece serviços
sobre determinados negócios.
Tendo como base o conhecimento de todas as partes que compõem um Web
Service, explicadas até este momento, pode-se arquitetar seu funcionamento da forma
exposta na Figura 25:
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WSDL
Publica Serviços

Obtém Sintaxe

Requisita Serviço

Aplicação
Cliente

Web
Procura

Anuncia
UDDI

Service

Recebe Resposta

SOAP

Figura 25: Arquitetura de funcionamento dos Web Services.

Conforme pode ser observado na Figura 25, o provedor do serviço (Web Service)
constrói e define o serviço usando a linguagem WSDL e, assim, a aplicação cliente pode
obter a sintaxe utilizada. Os clientes encontram o serviço procurando no UDDI (caso o
mesmo esteja registrado), ou ainda de forma direta (caso já conheçam o endereço em
que o Web Service está disponível). As aplicações clientes estabelecem ligações com o
Web Service e se comunicam via mensagens SOAP, mensagens estas de requisição e de
resposta.
Neste trabalho, o uso de Web Services fará com que não seja necessária a
criação de uma interface específica para o sistema, mas sim, fará com que o Framework
e seus métodos fiquem disponíveis na Web. Assim, de vários locais diferentes, o
Framework poderá ser utilizado e em cada ponto de acesso aos recursos deste sistema
poderá existir uma interface diferente. O que vai ser único é o conjunto de
funcionalidades oferecidas pelo sistema através de Web Services.
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A partir de todos os estudos apresentados neste capítulo e nos capítulos
anteriores, a próxima etapa a ser descrita neste trabalho trata das modificações
realizadas no Framework: o acréscimo do LaTeX como mais uma opção de formato de
documento para entrada no sistema; assim como a modificação da arquitetura para que
as funcionalidades do Framework tornem-se acessíveis via Web Services.
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5

Melhorias no Framework

Para dar continuidade ao desenvolvimento do Framework abordado no capítulo 2 deste
trabalho, foram propostos: a utilização do conceito de Web Services para uma
reestruturação da arquitetura do Framework; e o acréscimo de um wrapper de entrada e
respectivo reestruturador para o suporte ao formato LaTeX como mais uma opção a
formato de documento de entrada.
A partir do conhecimento inicial do sistema desenvolvido (capítulo 2), dos
estudos sobre o formato LaTeX (capítulo 3), e dos estudos sobre os conceitos
envolvidos na utilização de Web Services (capítulo 4), foram geradas as próximas
seções deste capítulo que tratam respectivamente: do acréscimo na camada de
persistência de um wrapper de entrada e de um reestruturador de documentos que dêm
suporte ao formato LaTeX (seção 5.1); da modificação na arquitetura do Framework
para a utilização de Web Services (seção 5.2); de como está o fluxo de funcionamento
do Framework após essas modificações (seção 5.3); e da Interface desenvolvida, assim
como os resultados alcançados, com o novo Framework (seção 5.4).
5.1. Suporte ao formato LaTeX
Para adicionar ao Framework uma nova possibilidade de formato de entrada, foi
necessário definir inicialmente qual ferramenta seria utilizada como wrapper para o
formato LaTeX e, após isso instanciar as classes necessárias para a utilização do
mesmo. Para exercer a função de wrapper, foi escolhida a ferramenta open source
Tralics (GRIMM, 2002) (ver pág. 43).
Após a definição de qual ferramenta faria o papel de wrapper, fez-se necessário
representar no Framework as classes responsáveis por comandar essa operação. Como
essa é uma funcionalidade hot spot do sistema, já existiam previamente declaradas na
estrutura do Framework as interfaces e classes abstratas necessárias, restando apenas
serem implementadas as classes para o formato escolhido (LaTeX).
Para a inserção desse suporte por parte do sistema, fizeram-se necessárias
modificações na camada de persistência; especificamente na parte responsável pela
entrada de documentos (ver Figura 6, pág. 34).
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Dentre as interfaces e classes abstratas da camada de persistência que tiveram de
ser instanciadas/implementadas, as principais são:
•

Entry – Implementada como TEXEntry. Classe responsável por executar
o wrapper no documento de entrada e retornar o documento XML, ainda
com a estrutura gerada pelo wrapper. Para isso ser possível, nesta classe
é implementado o método parse, que através de operações internas
encapsula o wrapper utilizado e corrige possíveis XML mal-formados
gerados pela conversão;

•

Reorganizer – Implementada como TEXReorganizer. É a classe
responsável pela reestruturação do arquivo XML gerado pelo wrapper,
para deixá-lo com a estrutura padrão entendida pelo Framework. Para
realizar esta reestruturação, a classe TEXReorganizer também utiliza de
um método parse, que por sua vez pega o documento gerado pela classe
citada anteriormente e o percorre seguindo uma estrutura de árvore,
fazendo as alterações necessárias; e

•

Factory – Implementada como TEXFactory. Esta classe é a que
comanda todo o processo de conversão do documento de entrada. A
partir dela as demais são executadas (TEXEntry e TEXReorganizer). A
Figura 26 mostra esse processo.

1. _entry = factory.getEntry();
2. _reorganizer = factory.getReorganizer();
3. _xmlInicial = _entry.parse(_documentoEntrada);
4. _xmlPadrao = _reorganizer.parse(_xmlInicial);
Figura 26: Exemplo do algoritmo de conversão.

60

A Figura 26 mostra de modo simplificado, como se dá o funcionamento do
algoritmo de conversão do documento no formato de entrada para o formato XML
padrão do Framework: de início são criados o wrapper (1) e o reestruturador (2); após
isso, os seus respectivos métodos parse são chamados; o parse do wrapper (3) recebe
por parâmetro o documento a ser convertido e retorna o documento XML inicial; por
fim, o parse do reestruturador (4) recebe como parâmetro o XML inicial e retorna outro
documento XML já no formato padrão do Framework.

5.2. Modificação da arquitetura com Web Services
Para fazer com que o Framework fosse acessível via Web Services, foi necessário, além
da configuração do ambiente de desenvolvimento, fazer com que algumas de suas
classes se tornassem serviços, dentre elas: Entry, Reorganizer e Factory (já
citadas nas modificações para o formato LaTeX), assim como as classes Analysis,
Command e Component, sendo um Web Service para cada classe e um conjunto
destes Web Services para cada formato de entrada a que o sistema tem suporte.
Como o Framework está construído na linguagem Java, para a configuração do
ambiente procurou-se utilizar ferramentas compatíveis com a mesma para a construção
e disponibilização dos Web Services. Todo e qualquer Web Service precisa estar ativo e
esperando requisições, portanto, necessita estar executando em um servidor
(PAMPLONA, 2006). Assim, para o servidor do Framework, foi utilizado o Apache
Tomcat3 e como API de construção de Web Services, foi escolhida a Apache Axis4, por
se mostrar estável e compatível com o ambiente de desenvolvimento do Framework,
além de estar em constantes melhorias e mantida sempre atualizada por seu fornecedor
(LAZARSKI, 2007).
Após a configuração do ambiente, procurou-se analisar quais as partes do
Framework seriam modificadas para funcionar como Web Services.

3

http://tomcat.apache.org/index.html

4

http://ws.apache.org/axis/
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Levando-se em consideração apenas o processo de extração dos dados,
admitindo que o sistema fosse previamente treinado, observa-se na arquitetura do
Framework (ver Figura 5, pág. 32 e Figura 6, pág. 34), que as camadas interagem da
seguinte forma:
•

A camada de persistência é a responsável por receber os documentos de
entrada (em um dos formatos que têm suporte) e repassá-los à camada de
negócio;

•

A camada de negócio, por sua vez, extrai os dados desse documento
seguindo as regras armazenadas também na camada persistência (regras
estas, criadas na etapa de treinamento); e

•

Após extrair os dados, um novo documento é gerado pela camada de
negócio, e este, é enviado novamente à camada de persistência, para
que possa ser armazenado, em outro formato, pelo sistema.

Tendo como base o fluxo de extração de dados supracitado, identificou-se que as
principais mudanças na arquitetura do Framework, para a utilização de Web Services,
teriam de ser realizadas nestas camadas (negócio e persistência).
Na camada de negócio – que é o núcleo de extração de dados – o fluxo de
execução, após a inserção dos Web Services, ficou definido conforme ilustrado na
Figura 27.
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Figura 27: Web Services na camada de negócio.

Como pode ser observado na Figura 27, tanto o módulo gerador de regras,
quanto o módulo extrator de dados, passam a funcionar como Web Services. Isso foi
necessário para ser garantido que esses dois módulos pudessem ser acessados ao mesmo
tempo, porém de locais diferentes.
Essa situação pode ser exemplificada com a existência de um usuário utilizando
o Framework para extrair dados de um documento qualquer, ao passo que outro usuário
possa estar gerando novas regras de extração a partir do módulo de treinamento. Ambos
estariam utilizando o mesmo Framework, porém, realizando ações diferentes, utilizando
“serviços” diferentes.
Já na camada de persistência, a disposição dos Web Services para o fluxo de
execução está como é mostrado na Figura 28 para os documentos de entrada e na Figura
29 para os documentos de saída.
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Figura 28: Web Services na camada de persistência (Entrada).

Para a parte do sistema responsável pela entrada de documentos, nota-se que
existem vários formatos que têm suporte e cada um deles exige um tratamento distinto
(wrappers e reestruturadores próprios) por parte do Framework. Com isso, percebeu-se
que, para um correto funcionamento do sistema, cada um dos conjuntos wrapperreestruturador referente a determinado formato de entrada deve estar disponível como
um serviço. Como resultado disso, o Framework pode extrair dados e/ou gerar regras ao
mesmo tempo a partir de documentos com formatos diferentes, pois cada um dos
formatos de entrada é tratado por um Web Service diferente.

Figura 29: Web Services na camada de persistência (Saída).
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Também na camada de persistência, mas agora na parte em que trata da saída de
documentos com as informações extraídas, as modificações tiveram o mesmo sentido
das anteriores. Pela forma em que o Framework foi projetado ele possibilita o suporte,
além de vários formatos de entrada, mas ainda de vários formatos de saída; Assim, o
objetivo da utilização de Web Services nesta parte do sistema é o de fornecer condições
para que arquivos de formatos de saída diferentes possam ser gerados simultaneamente.
Para isso ser possível, cada um dos wrappers de saída também foi transformado em um
serviço.
Ainda na camada de persistência, foi visto que existe uma parte que tem a
responsabilidade de armazenar o conhecimento adquirido pelo Framework (parte de
Entrada e Saída). Como esta é acessada apenas de forma interna, transparente ao
usuário, não se notou a priori, a necessidade de que seja acessada como forma de Web
Service.
Após terem sido definidos os Web Services das camadas de negócio e de
persistência, restou para ser analisada, a camada de apresentação. Como no Framework
esta camada é a responsável pela etapa de treinamento durante o fluxo de extração, logo,
os Web Services referentes a ela foram criados no módulo de treinamento. A Figura 30
ilustra a localização dos Web Services da camada de apresentação no fluxo de extração.

Figura 30: Web Services da camada de apresentação.

Conforme se observa na Figura 30, também a camada de apresentação precisou
ser alterada para que fosse acessada como um serviço. Transformando o módulo de
treinamento em um Web Service, pode se completar a reestruturação da arquitetura do
Framework. Com essa alteração, enfim, o sistema se encontra mais flexível e acessível,
visto que agora, todos os seus módulos sendo acessados como serviços, podem ser
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executados de diferentes locais, em tempos iguais e ainda com formatos diferentes de
documentos, tanto de entrada, quanto de saída.

5.3. Estado do Framework após modificações
A partir das alterações discutidas nas subseções anteriores, chega-se a uma nova forma
de visualizar o fluxo de execução do Framework. Com as mudanças na arquitetura e
com o acréscimo de mais uma opção como formato de documento de entrada, o fluxo
passa a ser como o exibido na Figura 31.

Figura 31: Fluxo de Extração após as modificações realizadas por este trabalho.

Para cada um dos formatos de entrada disponíveis, existe um Web Service
específico responsável para transformar o documento em XML e depois reestruturá-lo e
deixar o mesmo com um formato padrão, para que a outra parte do sistema possa
utilizá-lo. Em relação ao núcleo de extração de informação, todos os seus três módulos
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foram reformulados com a utilização de Web Services (Treinamento, Gerador de Regras
e Extrator de dados). E por fim, a parte responsável pela saída de documentos do
sistema, também ganhou nova característica funcional através de sua reorganização em
forma de serviços: para cada possibilidade de formato de saída, um Web Service foi
criado.

5.4. Interface e Resultados do Framework
Após apresentar os estudos feitos e as modificações realizadas no Framework, as
próximas subseções aqui apresentadas tratarão respectivamente da construção de uma
nova interface (Web) para o sistema e da avaliação dos resultados obtidos após as
modificações. A seção 5.4.1 mostra como está construída a nova interface e a seção
5.4.2 traz os resultados alcançados após as modificações no Framework.
5.4.1. Nova Interface do Framework
Para testar as novas funcionalidades do Framework (formato LaTeX e Web Services) foi
desenvolvida uma nova interface (Web) para o sistema. Esta interface foi dividida em
duas partes principais: uma responsável pelo treinamento; e outra responsável pela
extração de informação. A interface de treinamento pode ser visualizada na Figura 32. E
posteriormente na Figura 34 é mostrada a interface de extração de informação.
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Figura 32: Interface de Treinamento.
Conforme mostra a Figura 32, a interface para treinamento (aprendizado) do
Framework é composta por: (1) área da interface responsável por carregar o documento
a ser utilizado na definição das novas regras; (2) área de texto onde o documento é
carregado e editado para a criação das regras; (3) parte da interface que controla a
criação das regras; e (4) área responsável por gerar (persistir) o aprendizado a partir das
novas regras criadas.
Após o documento escolhido ser carregado na parte (1) e aparecer em formato
de texto na área (2), o usuário utiliza consecutivamente as partes (2) e (3) para criar as
regras. Esse processo ocorre da seguinte forma: para cada tipo de informação listado na
parte (3) (title, firstname, surname e email, por exemplo), o usuário deve selecionar na
área (2) o texto correspondente a tal informação e clicar no botão “Criar”, localizado na
área (3).
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Como exemplo deste processo, ainda na Figura 32 pode ser observado que
dentre os tipos de informação listados na parte (3), a informação title está selecionada
ao mesmo tempo em que na área (2) está selecionado o texto referente ao título da obra.
Com isso feito, uma nova regra já pode ser gerada, clicando no botão “Criar”.
Os demais botões localizados na parte (3) da interface - “Editar”, “Excluir” e
“Visualizar” - também estão relacionados à criação de regras. Quando um tipo de
informação da parte (3) para o qual já exista uma regra definida no documento em
questão é selecionado, o texto correspondente a essa regra irá aparecer destacado na
área (2) e, a partir disto, esta regra pode ser “Editada” (selecionando um novo texto
correspondente e clicando no botão “Editar”) ou “Excluída”. Enquanto isso, o botão
“Visualizar” é utilizado para que seja exibida uma lista com as novas regras que até o
momento foram definidas pelo usuário para o documento que está sendo utilizado no
treinamento.
Após serem definidas todas as regras pretendidas pelo usuário, este pode salválas na base de conhecimento do sistema utilizando o botão “Aprender Regras”,
localizado na parte (4) da interface. Assim, com as regras armazenadas no sistema, o
mesmo já possui algum conhecimento para extrair informações de outros documentos.
Para melhor exemplificar como se dá o processo de treinamento do Framework,
a Figura 33 mostra a seqüência dos passos a serem seguidos.
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Figura 33: Passos para o treinamento do sistema.
Conforme observado na Figura 33, para realizar o treinamento do sistema devem
ser seguidos os seguintes passos:
1. Escolher o arquivo a ser utilizado e carregá-lo na interface;
2. Escolher para qual tipo de informação pretende criar uma nova regra;
3. Selecionar o texto correspondente ao tipo de informação escolhido;
4. Clicar no botão “Criar” para a criação da regra; os passos 2, 3 e 4 devem
ser repetidos até que as regras para todos os tipos de informação
desejados pelo usuário tenham sido criadas; e
5. Clicar no botão “Aprender Regras”, para que as regras criadas possam
ser armazenadas na base de conhecimento do sistema; os passos de 1 a 5
devem ser realizados para cada documento utilizado durante o
treinamento do sistema.
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Já o processo de extração de informação pode ser visualizado na Figura 34, a
seguir.

Figura 34: Interface de Extração de Informação.
A interface de extração de informação mostrada na Figura 34 é dividida em 3
(três) partes funcionais: (1) responsável por escolher o documento do qual as
informações serão extraídas; (2) área de texto onde pode ser visualizado o novo
documento (XML) formado a partir das informações extraídas; e (3), sendo a parte que
tem por finalidade salvar as informações extraídas, seja em DocBook ou em script SQL,
que são os formatos de saída aos quais o sistema dá suporte.
Para diminuir as possíveis falhas na conversão de documentos (extração de
informações), a interface de extração de informação (mostrada na Figura 34) só pode ser
acessada caso a base de conhecimento já possua um mínimo de 10 regras para cada tipo
de informação a ser extraída. Ou seja, a extração de informação só ocorre após o
treinamento do sistema (interface exibida na Figura 32).
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Para explicar como deve ser realizado o processo de extração de informação no
Framework, a Figura 35 exibe a seqüência dos passos a serem seguidos.

Figura 35: Passos para a extração de informação.
Como pode ser visualizado na Figura 35, o processo de extração de informação
ocorre da seguinte maneira:
1. Escolher o arquivo do qual se pretende extrair as informações;
2. Após o preenchimento automático da área de texto com o XML das
informações extraídas pelo sistema, é necessário escolher um nome
(identificador) para essas informações e selecionar em qual formato
deseja armazená-las (DocBook ou script SQL); e
3. Clicar em “Armazenar”, para que as informações possam ser salvas no
formato escolhido.
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5.4.2. Resultados Alcançados
Para testar o funcionamento do Framework, assim como durante todo o seu
desenvolvimento, foi utilizado um computador com a seguinte configuração:
Processador Athlon XP 2200+; 512 MB de memória RAM; 80 GB de Disco Rígido; e o
sistema operacional Windows XP Professional SP 2.
Para formar a base de conhecimento, durante o treinamento do sistema foram
utilizados 50 documentos no formato LaTeX, divididos em 5 grupos de 10 documentos
cada. Este conjunto de documentos é na sua totalidade formado por artigos científicos,
recolhidos através de pesquisas na Web. O domínio de artigos científicos foi escolhido
por ser o domínio específico tratado pelo sistema desde o desenvolvimento de sua
primeira versão em CABRAL (2005). Também para manter o mesmo critério de
avaliação, apenas a primeira página destes artigos foi utilizada no treinamento e na
extração de informação, pois é nelas que se encontra o maior número de informações
distintas a serem extraídas, como por exemplo: título do artigo, nomes dos autores, local
e data de publicação, e-mail, resumo e palavras-chave.
Os métodos de avaliação utilizados foram: a cobertura (quantidade de
documentos convertidos corretamente); e o tempo médio para conversão dos
documentos. A Tabela 1 mostra o resultado alcançado pelo sistema em relação à
cobertura, fazendo um comparativo entre os formatos de entrada anteriormente
implementados no Framework, e o formato LaTeX, adicionado a partir deste trabalho.
Tabela 1: Tabela comparativa - cobertura da conversão de documentos.
Formato de
Entrada

Convertidos com
erro / Não
Convertidos

Convertidos

Cobertura (%)

DOC *
4
196
98
RTF *
1
199
99,5
HTML *
2
198
99
PDF *
7
193
96,5
PS *
37
162
81
TEX
2
48
96
* Formatos de entrada com suporte já na primeira versão do Framework. Dados
extraídos de CABRAL (2005).
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Conforme observado na Tabela 1, a média de porcentagem da cobertura para o
novo formato adicionado manteve-se muito próxima da média alcançada no projeto
anterior (CABRAL, 2005). Isto se deve ao fato de que o fluxo de extração inicial foi
mantido, independente do formato do documento de entrada, ocorrendo mudanças
apenas na arquitetura do sistema.
Outro motivo para que o formato LaTeX alcançasse uma alta porcentagem de
conversões corretas se deve ao fato de como as informações estavam dispostas nesses
documentos. Mesmo não sendo arquivos estruturados, esses documentos – no domínio
de artigos científicos – possuem suas informações dispostas de maneira a facilitar o seu
entendimento, sua identificação, por parte do sistema.
Essa facilidade ocorre principalmente porque os nomes dos comandos LaTeX –
que identificam as informações neles contidas – existentes nos documentos utilizados
são bem próximos aos esperados pelo Framework, como por exemplo: title, author,
email, date e abstract. Aliado a isso, a ferramenta utilizada na conversão dos arquivos
LaTeX para o formato XML (Tralics), cria as tags de marcação com o mesmo nome
dos comandos (“<title>”, “<author>”, “<email>”, “<date>” e “<abstract>”, por
exemplo), tornando assim identificáveis diretamente as informações contidas nos
documentos.
Já em relação ao tempo médio de conversão dos documentos, o Framework teve
um rendimento um pouco abaixo do alcançado em sua versão anterior. Na Tabela 2 é
feito um comparativo desses tempos.
Tabela 2: Tabela comparativa - tempo médio para conversão de documentos.
Tempo médio de
conversão

Formato de Entrada

DOC *
1,50 s
RTF *
0,30 s
HTML *
2,28 s
PDF *
0,38 s
PS *
1,24 s
TEX
3,86 s
* Formatos de entrada com suporte já na primeira versão do Framework. Dados
extraídos de CABRAL (2005).
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Esse rendimento um pouco inferior já era esperado, pois após a mudança na
arquitetura do sistema, com a utilização de Web Services, um tempo a mais é gasto com
as requisições de protocolos Web, requisições estas que o sistema necessita realizar para
ter acesso aos documentos, às classes a serem utilizadas (que também são Web Services)
e à base de conhecimento; além do tempo necessário à conversão em si.
Porém, esse tempo a mais necessário para a conversão dos documentos não pode
ser considerado um problema de grande proporção, visto que, com a utilização de Web
Services, o Framework também passa a ter vantagens no que diz respeito a ser mais
acessível e mais flexível (pelo fato de estar disponível na Web), além da
interoperabilidade proporcionada pela arquitetura em forma de Web Services.
Para concluir a análise dos resultados, foi feita uma breve comparação entre os
resultados alcançados pelo formato LaTeX, na versão atual do Framework e os
resultados conseguidos pelos formatos PS e PDF, na versão anterior do Framework.
Estes formatos, especificamente, foram escolhidos pela diferença encontrada
entre eles em suas porcentagens de cobertura. Enquanto o formato PS conseguiu uma
porcentagem de cobertura de 81% e o formato PDF uma cobertura de 96,5%, o formato
LaTeX alcançou uma porcentagem de cobertura igual a 96% (Tabela 1).
O Formato LaTeX conseguiu uma porcentagem bem próxima da alcançada pelo
formato PDF, devido ao fato de que nas conversões destes formatos de entrada
realizadas pelos seus respectivos wrappers (Tralics e Pdftohtml) já foram gerados
diretamente documentos XML com tags definidas de acordo com as informações
contidas nos documentos. Este fator diminuiu consideravelmente o trabalho dos seus
respectivos reestruturadores dentro do Framework, facilitando o processo realizado para
extrair informações.
Já a maior diferença apresentada na porcentagem de cobertura entre os formatos
LaTeX e PS pode ser explicada pelo fato de que, na implementação dos wrappers de
entrada para o formato PS, ocorreram duas conversões (CABRAL, 2005): primeiro
converteu-se o arquivo PS para um arquivo PDF com a ferramenta Ps2pdf; e só depois o
arquivo PDF gerado foi convertido para XML, com a ferramenta Pdftohtml.
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A utilização de duas conversões consecutivas causou a necessidade de um
reestruturador mais complexo e conseqüentemente uma maior quantidade de erros,
diminuindo assim a porcentagem de cobertura alcançada por este formato. Enquanto
que para o formato LaTeX apenas uma conversão foi necessária, gerando assim uma
menor quantidade de erros e uma maior porcentagem na cobertura.
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6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Após o desenvolvimento do trabalho discutido nos capítulos anteriores desta
dissertação, chegou-se a um conjunto de conclusões, tanto sobre as modificações
implantadas, como também sobre possíveis futuras melhorias no Framework.
6.1. Conclusões
Este trabalho teve como principal objetivo dar continuidade ao projeto anterior
(CABRAL, 2005) de um Framework para extração de informação e conversão de
documentos baseado na linguagem XML.
Como forma de dar continuidade ao trabalho anterior, duas propostas foram
feitas: uma no sentido de modificar a estrutura previamente construída, de forma a
deixar o projeto acessível via Web Services; e outra, de acrescentar mais um formato de
documento aos que têm suporte no projeto como formato de entrada.
Em resposta à primeira proposta, foram estudados conceitos relacionados a Web
Services (o que gerou o capítulo 4 desta dissertação) e de como estes são utilizados em
um ambiente de desenvolvimento baseado na linguagem Java. Ainda para solucionar a
mesma proposta, toda a estrutura/arquitetura do projeto foi analisada de forma a
identificar quais seriam os pontos a serem modificados, para que o Framework
funcionasse de forma correta e satisfatória com Web Services.
Após a identificação e construção dos Web Services na arquitetura do sistema,
este passou a ser mais flexível, autônomo e acessível, visto que todas as suas
funcionalidades puderam ser acessadas/executadas de pontos (computadores) diferentes
e ao mesmo tempo, como serviços disponíveis na Web.
Como solução para a segunda proposta, foi analisado o que era necessário ao
sistema para que mais um formato de documento pudesse ser acrescentado. Feito isso,
definiu-se que o novo formato a ser instanciado para o Framework seria o LaTeX e as
principais características desse formato foram pesquisadas, conseguindo informações
necessárias à formação do capítulo 3 deste trabalho. Uma ferramenta de conversão do
formato TEX para o formato XML foi utilizada e a estrutura de classes necessária foi
instanciada e implementada, fazendo assim com que o formato LaTeX também tivesse
suporte no sistema.
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Ainda como forma de embasamento para a realização deste trabalho, foi feito
um levantamento a respeito do projeto anterior, tudo que foi estudado e construído,
gerando o capítulo 2 deste trabalho.
Como contribuição deste trabalho para a Computação observa-se o fato de toda a
troca de informações do sistema ser feita com arquivos XML. Isso é interessante no
sentido de que o fato de serem convertidos para XML dá uma estrutura ao conteúdo
(informações) dos documentos inseridos no Framework. Essa estruturação facilita no
processo de extração de informação, pois, com as informações estruturadas, o sistema
passa a ter mais facilidade em encontrá-las dentro dos documentos.
Outra contribuição foi a transformação da arquitetura do Framework para a
utilização em forma de Web Services. Esta modificação possibilita que todas as
funcionalidades do sistema possam ser acessadas de locais diferentes simultaneamente.
A partir disso, surge a possibilidade de que um usuário extraia informações de um
determinado documento, ao mesmo tempo em que outro usuário, utilizando outro
computador, possa estar acrescentando novas regras de extração através do módulo de
treinamento.
Analisando-se os resultados alcançados com as modificações propostas e
realizadas neste trabalho, pôde ser observado que o Framework supriu as expectativas:
manteve uma média percentual satisfatória no que diz respeito à conversão de
documentos para o novo formato adicionado (LaTeX), ficando bem próxima à média
dos formatos anteriormente implementados no sistema; e, apesar da conversão de
documentos ter ficado mais lenta em relação à versão anterior do Framework, o mesmo
obteve também ganhos significativos com a utilização de Web Services, como a
interoperabilidade, acessibilidade, disponibilidade e a flexibilidade.

6.2. Trabalhos Futuros
Após o término deste trabalho, pôde ser visto que o Framework tem condições de ser
melhorado ainda mais. Essas melhorias podem ser relacionadas à reestruturação dos
documentos; melhoras na interface; ampliação do número de formatos de entrada e
saída; possibilitar o tratamento de imagens; e, além disso, também se estudar a
possibilidade da extração da formatação dos documentos.
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Sobre o módulo de reestruturação, devem ser pesquisadas técnicas mais
eficientes para o processo de reestruturação de documentos nos formatos PDF, PS e
TEX, tendo em vista que a heurística aplicada nestas instâncias do Framework ainda
não lida com todas as possibilidades geradas pela complexidade destes formatos. Uma
possibilidade seria o tratamento pela informação em si e não apenas por seus
identificadores, como por exemplo, identificar um e-mail também pela existência de um
caractere ‘@’ e não somente pelas tags que envolvem esta informação.
Em relação à quantidade de formatos tratados, pode ser sugerida a instanciação
de mais classes no Framework, para dar suporte a outros formatos, como por exemplo,
o formato SXW (SXW, 2007), que é um formato baseado em XML utilizado pelos
documentos do OpenOffice5.
Também como trabalho futuro, uma melhoria no sistema seria uma nova
implementação que permita a extração de imagens/figuras dos documentos, para que
estas também sejam armazenadas junto ao documento de saída. Aumentando assim as
possibilidades do sistema, pois as imagens trazem informações relacionadas aos textos a
que se referem.
Outra proposta de trabalho futuro diz respeito a extrair dos documentos de
entrada, não apenas seu conteúdo, mas também a sua formatação. Por exemplo, junto
aos dados extraídos, poderiam ser extraídas informações como: tipo da fonte, tamanho
da fonte, cor, alinhamento, margem e tabulação. Essa proposta se torna bastante
interessante, visto que com a formatação armazenada, uma maior variedade de formatos
de saída se torna possível, podendo ser gerados inclusive documentos nas mesmas
opções de formato de entrada. Assim estaria se construindo o segundo módulo do
sistema citado no início deste trabalho: o módulo responsável por pegar os dados XML
e criar um novo documento nos formatos de especificação (DOC, PDF, RTF, HTML,
TEX).

5

http://www.openoffice.org
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